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#desenvolvimento

Apresentação
Em seu Planejamento Estratégico 2021-2025, o Bandes reforça sua identidade junto aos
colaboradores e à sociedade capixaba e consolida sua principal entrega, que é proporcionar o
suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários ao ﬁnanciamento, a médio e a longo
prazos, visando promover o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo.
Enquanto instituição ﬁnanceira de desenvolvimento, o Bandes reconhece o seu compromisso
com as ações de responsabilidade social, ambiental e climática. Com a crise pandêmica iniciada
em 2020, essas questões se tornaram mais urgentes, tanto para o enfrentamento da pandemia e
a minimização do impacto nas empresas, com apoio no curto prazo, como para a retomada do
crescimento econômico, viabilizando recursos necessários para impulsionar projetos de
investimentos que gerem crescimento econômico sustentável.
Neste contexto, em 2021, destacaram-se ações voltadas para a retomada econômica do
Espírito Santo, dos municípios capixabas e para a melhoria da qualidade de vida da população,
além de iniciativas para o estímulo à adoção de práticas de energia renovável e meio ambiente,
às micro e pequenas empresas e aos projetos de inovação.
Somam-se a isso ações no contexto interno, para a modernização da estrutura tecnológica e a
revisão de processos, buscando torná-los mais digitais, para o fortalecimento da gestão de
riscos e dos controles internos - com atenção aos aspectos de Responsabilidade
Socioambiental e dos mecanismos de Governança Corporativa - e para uma gestão mais ativa
dos recursos, garantindo a sustentabilidade ﬁnanceira da própria instituição.
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Identidade
Prover soluções para o desenvolvimento do Espírito Santo
por meio de apoio ﬁnanceiro (crédito e Fundos de
Investimento), gestão de Fundos de Fomento e prestação
de serviços para os setores público e privado.

NEGÓCIO

Apoiar e promover o desenvolvimento sustentável
do Espírito Santo.

MISSÃO

Ser reconhecido como parceiro
estratégico do desenvolvimento
sustentável do Espírito Santo até 2025.

VISÃO
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Cooperação
Ética
Transparência
Austeridade
Compromisso com o desenvolvimento capixaba
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1) Enviroment (Ambiente)
Integração da agenda estratégica com as questões de ESG
Em 2021, o Bandes buscou maior integração da sua agenda estratégica com as questões de
ESG, reforçando o acompanhamento contínuo das mudanças regulatórias e a identiﬁcação de
oportunidades de negócios e tendências de mercado.

O que é ESG?
O termo Environmental, Social and Governance (ESG – sigla em inglês) ou Ambiental, Social e
Governança (ASG – em português) tornou-se uma forma de deﬁnir se as práticas das empresas
são socialmente responsáveis, sustentáveis e corretamente gerenciadas. Isso porque o
conceito é usado para descrever o quanto um negócio busca meios de minimizar seus impactos
ao meio ambiente, se preocupa com as pessoas e a sociedade, e adota boas práticas
administrativas.
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Reﬂorestar
O Programa Reﬂorestar é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo que promove a
restauração do ciclo hidrológico por meio da conservação e da recuperação da cobertura
ﬂorestal, com geração de oportunidades e renda para o produtor rural, estimulando a adoção de
práticas de uso sustentável dos solos.
Em 2021 foram liberados R$ 9 milhões referente a monitoramento de 2.100 projetos em 71
municípios capixabas e o Bandes espera viabilizar mais 1,8 mil novos projetos até o ﬁm de 2022,
o que deve representar aproximadamente mais 3,6 mil hectares preservados ou recuperados.
Com isso, a estimativa é que esses novos projetos ensejem a aplicação de aproximadamente R$
57 milhões.
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Liberações vinculadas aos Objetivos
para o Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Os ﬁnanciamentos em apoio a investimentos em energia renovável
e eﬁciência energética proporcionam a busca por melhores práticas
de controle e atendimento a condicionantes ambientais aplicadas
pelos órgãos competentes, beneﬁciando empresas participantes da
cadeia de materiais reaproveitáveis e as que utilizam subprodutos ou
produtos reciclados como principal matéria-prima em seus
processos produtivos. Esses projetos alcançaram a soma de R$
401,6 mil em operações ao longo de 2021.
As linhas de ﬁnanciamento com crédito emergencial, criadas para
diminuir o impacto da pandemia na economia, viabilizando recursos
necessários para manutenção das atividades dos empreendimentos
capixabas, movimentaram R$ 130 milhões no mesmo ano, num total
de 363 operações, resultando em 6.600 empregos mantidos.
Do montante de recursos liberados em 2021, 67%, correspondentes
a 403 operações foram destinados ao ﬁnanciamento de micro e
pequenas empresas, sendo que 93% dos ﬁnanciamentos do Fundo
de Proteção ao Emprego (FPE), a principal linha de ﬁnanciamento
para atendimento às empresas impactadas pela crise econômica e
sanitária no Espírito Santo, foram para as MPE.
As linhas de ﬁnanciamento operadas com os recursos do Fundo
Renova Giro Microcrédito e MPE, com o objetivo de fomentar o
empreendedorismo e as atividades econômicas locais na área
impactada pelo rompimento da barragem de Fundão/Mariana (MG),
nos municípios capixabas de Baixo Guandú, Colatina, Linhares,
Marilândia e o distrito de Barra do Riacho, em Aracruz,
disponibilizaram o montante de R$ 1,4mi em 2021 divididos entre 31
operações.
O Bandes repassou também R$ 4,45 milhões, oriundos da
Fundação Renova, para a construção de duas unidades de Estação
de Tratamento de Esgoto em Linhares, no conjunto de ações que
visam a recuperação da Bacia do Rio Doce. Os projetos foram
analisados, acompanhados e vistoriados pelo Bandes. Além disso,
foi iniciada a construção da Central de Tratamento de Resíduos
(CTR) Colatina, por meio do Consórcio Público para Tratamento e
Disposição Final Adequada de Resíduos na Região Doce Oeste do
Espírito Santo (Condoeste).
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As linhas de investimento ﬁxo e misto são destinadas
a fomentar o desenvolvimento econômico sustentável
por meio de apoio ﬁnanceiro aos projetos que
resultem, direta ou indiretamente, em geração de
emprego e renda. Em apoio a iniciativas para
implantação, ampliação, expansão, relocalização,
modernização, diversiﬁcação, desenvolvimento
tecnológico e gerencial foram liberados R$ 12,8
milhões e garantiram 4.401 empregos mantidos ou
gerados.

Municípios capixabas
Foram liberados R$ 2,7 milhões em operações de
crédito para a modernização e a melhoria da Gestão
pública municipal.
ES Inteligente, serviço de estruturação de projetos do
Bandes, que tem por objetivo a estruturação e o
desenvolvimento de estudos de viabilidade,
modelagem licitatória e assessoria integral para
projetos de concessões públicas e Parcerias PúblicoPrivadas (PPPs) dos municípios capixabas, foi
iniciado no segundo semestre de 2021, com a adesão
de Piúma e Alegre, por meio da assinatura de acordo
de cooperação técnica.
Para projetos inovadores, destinados ao
desenvolvimento de novos produtos, processos ou
serviços, ou o aprimoramento dos já existentes,
inovação em marketing ou inovação organizacional,
no ambiente produtivo ou social, visando a ampliar a
competitividade das empresas, com recursos da
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), foram
liberados R$ 1,2 milhão em 2021.
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Epicentro
O Bandes possuiu o seu hub de inovação, o Epicentro, um espaço aberto e gratuito para
projetos e eventos de incentivo à inovação e ao empreendedorismo, que em 2021 abrigou
eventos que contribuem para fomentar o ambiente de inovação capixaba.

2) Social
Viver bem também é importante da porta pra dentro
O “Bandes Viva Bem’’ é um programa de qualidade de vida no trabalho que tem como objetivo
promover ações que contribuam para o bem estar físico, psicológico e social dos colaboradores
do banco para a melhoria do clima organizacional. Em 2021, o programa estruturou ações
capazes de gerar impacto direto e indireto na motivação, adaptabilidade, criatividade e
desempenho dos colaboradores:
Saúde física: campanha de vacinação antigripe; distribuição de máscaras e álcool em
prevenção à COVID-19; ginástica laboral na modalidade virtual e incentivo ﬁnanceiro para
prática de atividade física.
Responsabilidade social: campanhas solidárias em atenção à população em situação de rua e
às crianças carentes.
Saúde mental: palestras da Semana Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho (SIPAT)
com os temas ‘‘Saúde mental e produtividade’’; e ‘‘Gatilhos emocionais em tempos de crise’’.
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Inclusão ﬁnanceira de gênero
O Bandes participou de levantamento de informações sobre a situação e as práticas de inclusão
ﬁnanceira de gênero desenvolvidas atualmente no país, especialmente em relação aos dados
de acesso e utilização de serviços ﬁnanceiros, com base em MPEs lideradas por mulheres,
promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e elaborado com outras
instituições de fomento.
Para melhorar a inclusão ﬁnanceira das mulheres em geral, e de suas empresas em particular,
bem como disponibilizar condições especiais nas linhas de ﬁnanciamento para benefício dessas
empresas, o Bandes iniciou o trabalho de desagregar dados da carteira de clientes por sexo,
identiﬁcando quem é o proprietário e/ou a liderança das empresas. Das MPE ﬁnanciadas pelo
Bandes em 2021, 35% têm a sociedade controlada por mulheres.
Por meio de parceria com a associação Junior Achievement do Espírito Santo (JAES), o Bandes
promoveu a capacitação de 160 mulheres da Região Metropolitana da Grande Vitória. O Projeto
“Mulheres Empreendedoras” teve como objetivo impulsionar o desenvolvimento de negócios
coordenados por mulheres no Estado, com temas como empreendedorismo, mercado de
trabalho e educação ﬁnanceira.

Desenvolvimento Proﬁssional
O Programa de Estágio, que é uma iniciativa do
Bandes para dar oportunidade a novos
proﬁssionais e proporcionar a troca de
experiências no ambiente corporativo, encerrou
o ano de 2021 com 52 estudantes de nível
superior.
Já o Programa Menor Aprendiz promove aos
jovens de escolas públicas a oportunidade de
inclusão social com o primeiro emprego e o
desenvolvimento de habilidades para ingresso
no mundo corporativo. Atualmente, o Bandes
conta com um grupo de quatro jovens com
idades entre 15 e 17 anos.
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Bandes Retomada
A retomada dos investimentos e o fomento ao ambiente de negócios capixaba, por meio do
acesso ao crédito é um das principais iniciativas do Bandes em 2021. Os recursos são
provenientes de uma captação de US$ 30 milhões com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) para ampliar a disponibilidade de linhas de ﬁnanciamento para capital de
giro emergencial destinado às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) capixabas, com o
compromisso de destinar, no mínimo, 20% das operações de ﬁnanciamentos para empresas
lideradas por mulheres.

Carteira
A carteira de crédito em 2021 está mais diversiﬁcada. A atividade agropecuária representa
51,1%. Os setores de Serviços participam com 22,3%, da Indústria com 11,6%, de Comércio
com 6,1%, Administração Pública, 5,6% e extrativa mineral com 3,4%.
Além disso, em dezembro de 2021, 66,5% da carteira de crédito do Bandes eram formados por
ﬁnanciamentos à implantação, expansão e/ou modernização de empreendimentos.
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Fundo de Proteção ao Emprego
O Fundo de Proteção ao Emprego foi criado, sob a gestão do Bandes, com o objetivo de prover
recursos para garantir o acesso facilitado ao crédito, por meio de ﬁnanciamentos para pessoas
jurídicas de direito privado afetadas pela crise econômica e de saúde pública decorrente da
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).
Maior fundo de recuperação econômica o país, o Fundo de Proteção ao Emprego faz parte das
medidas do Plano ES – Convivência Consciente, criado para a mitigação dos impactos da crise
pandêmica no Espírito Santo.
Esses ﬁnanciamentos, com ﬂuxo simpliﬁcado, têm prazos longos para pagamento, juros mais
acessíveis e objetivam fortalecer o capital de giro das empresas. Já foram disponibilizados no
mercado R$ 130 milhões ao longo de 2021.
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3) Governança
A estrutura de governança do Bandes está organizada para proporcionar a transparência e a
conﬁabilidade das ações da instituição, o controle e a minimização dos riscos inerentes à
atividade, bem como para garantir o cumprimento dos objetivos estratégicos.

CONSELHO FISCAL

AUDITORIA
INTERNA

COMITÊ DE AUDITORIA
(COAUD)

ASSEMBLEIA DE
ACIONISTAS

COMITÊ GERENCIAL
(COGER)

COMITÊ DE PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS (COPRO)

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
(CONAD)

DIRETORIA EXECUTIVA
(DIREX)

COMITÊ DE CRÉDITO
(COCRE)

COMISSÃO DE ANÁL. INDÍCIOS DE
LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANC.
AO TERRORISMO (COLAV)

COMISSÃO DE ÉTICA

OUVIDORIA

PRESIDÊNCIA
(PRESI)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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Planejamento Estratégico 2021-2025
O Bandes se identiﬁca como apoiador e promotor do desenvolvimento sustentável do Espírito
Santo, com a responsabilidade de prover soluções para o desenvolvimento do Estado por meio
de apoio ﬁnanceiro (crédito e fundos de investimento), gestão de fundos de fomento e prestação
de serviços para os setores público e privado.
No planejamento atual, que avaliou as oportunidades e os desaﬁos de um banco de
desenvolvimento, o Bandes se posiciona como parceiro estratégico do desenvolvimento
sustentável da economia capixaba. Os objetivos representados no mapa que segue, desdobram
a estratégia e mostram o foco na oferta de crédito para investimentos, responsabilidade social,
ambiental e climática, e a sustentabilidade ﬁnanceira da própria instituição.

Com nove Projetos Estruturantes na carteira, o Bandes busca enfrentar desaﬁos como: tornar os
processos mais digitais, aumentar sua capilaridade (de modo a ampliar sua atuação em todos os
municípios), e fazer uma gestão integrada de riscos.
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Digitalização
A situação colocada pela pandemia evidenciou a necessidade de automatização de tarefas do
dia a dia, principalmente as envolvidas no processo de concessão de crédito. A agilidade exigida
pela situação de emergência, bem como a necessidade de acesso remoto às informações
pertinentes ao trabalho em execução, mostraram-se necessárias no contexto de normalidade.
O banco formalizou o uso de assinaturas eletrônicas nos documentos produzidos e recebidos e
iniciou uma corrida em busca de tornar a instituição mais digital, mais ágil e eﬁciente
operacionalmente. As ações já iniciadas internamente contemplam: revisão do processo de
concessão de crédito, gestão eletrônica de documentos, protocolo digital e crédito digital.
Espera-se que os benefícios oferecidos pelas ações em curso sejam percebidos pela
sociedade, como a diminuição do tempo de concessão do crédito, melhora na jornada do cliente,
e internamente, a partir da redução do consumo de papel, do esforço da equipe e de custos
operacionais.

Gestão integrada de riscos
O Bandes está adequando o modelo de gestão de Riscos, em atendimento aos normativos do
Banco Central, em especial à Resolução 4.966/2021, e em conformidade com as melhores
práticas do segmento bancário.
A iniciativa é resultado da necessidade de implementar estrutura de gerenciamento contínuo e
integrado de riscos, frente aos novos desaﬁos que são colocados para a instituição com o Plano
Estratégico 2021-2025.

Funding para crédito
O rating duplo AA em escala nacional, obtido junto à agência internacional Fitch Ratings, permite
ao Bandes a apresentação ao mercado de forma positiva e em condições de captar recursos
ﬁnanceiros a custo competitivo. Algumas ações foram promovidas em 2021 para composição de
funding, como a retomada do repasse do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) para investimento, o aumento do limite operacional para repasse de recursos
em apoio a projetos de inovação, a captação externa com o BID para utilização na retomada da
economia pós pandemia, somadas a uma gestão mais ativa das disponibilidades. Isso garante
que o Bandes tenha recursos suﬁcientes para serem aportados por meio das linhas de
ﬁnanciamento, maior rentabilidade em aplicações ﬁnanceiras, além de possibilitar a oferta de
crédito com taxas atrativas para as empresas capixabas.
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Anos

Somos o parceiro do desenvolvimento. Em todos os momentos. Há 55 anos.

www.bandes.com.br
0800 283 4202 (inclusive ouvidoria)
faleconosco@bandes.com.br
Avenida Princesa Isabel, N°54, Centro, Vitória-ES

