
 

 
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do BANESE – exercício de 2018 
 

O Lucro Líquido do Banco do Estado de Sergipe (BANESE), em 2018, foi de R$ 62,5 milhões, o que 
representa uma queda de 27,0% com relação a 2017. De acordo com o relatório do banco, o resultado foi 
afetado por evento não recorrente relacionado à mudança de alíquota da CSLL – Contribuição Sobre Lucro 
Líquido, que voltou a ser de 15% a partir de janeiro/19. Em dezembro/18, o estoque de crédito tributário 
da CSLL teve sua base ajustada, passando de 20% para 15%, atendendo às normas vigentes, o que gerou 
impacto negativo na ordem de R$ 9,5 milhões sobre o resultado apurado. 
 
O total de ativos do banco cresceu 7,9%, atingindo R$ 5,5 bilhões. O patrimônio líquido (capital próprio do 
banco) cresceu 14,1%, totalizando R$ 433,3 milhões em doze meses.  
 
A carteira de crédito atingiu R$ 2,35 bilhões, com crescimento de 3,0% em relação a 2017. Desse total, a 
Carteira Comercial representou 68,1% com alta de 4,7% em relação a 2017, atingindo, aproximadamente, 
R$ 1,63 bilhão. Dessa carteira, a maior parte diz respeito ao crédito para pessoas físicas, somando R$ 1,301 
bilhão (80,0% do total), tendo crescido 6,1%. O segmento pessoa jurídica somou R$ 326,4 milhões (20,0%), 
com queda de 0,2%. A Carteira de Desenvolvimento, por sua vez, caiu 3,9%, totalizando R$ 518,1 milhões, 
com redução mais relevante no crédito imobiliário e industrial. A taxa de inadimplência para atrasos 
superiores a 60 dias foi de 1,04%, com redução de 0,13 p.p. 
 
As receitas de prestação de serviços e com tarifas bancárias cresceram 12,6%, especialmente devido à alta 
nas tarifas bancárias, totalizando R$ 190,6 milhões. Já as despesas de pessoal cresceram 4,5%, atingindo R$ 
203,2 milhões. Assim, a cobertura das despesas de pessoal pelas receitas secundárias do banco foi de 
93,8% em 2018.  
 
O banco encerrou o ano com 998 empregados (23 a menos que em dezembro de 2017). O número de 
agências permaneceu o mesmo (63), mas, foram fechados 2 pontos de atendimento eletrônicos e 7 pontos 
de correspondentes no país e abertos 2 postos de serviço em doze meses. O número de clientes, 
entretanto, apresentou alta de 45,0%, totalizando 859.262 clientes ativos. 
 
Cabe ressaltar a evolução das transações via canais virtuais do banco (online), criados recentemente, que 
cresceram 24,8%, chegando a 82,6 milhões de transações, somando R$ 7,9 bilhões. Ainda que o volume 
movimentado de recursos seja menor que o transacionado nos canais tradicionais (ATM, agências e 
correspondentes), essas transações corresponderam a 66,8% de todas as transações realizadas pelos canais 
do banco. O relatório ainda destaca que “67,1% dos clientes do Banese utilizaram os canais online para 
realizar suas transações bancárias em 2018”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
  

 (R$ milhões) 

Itens 2018 2017 Variação  

Ativos Totais 5.246,9 4.868,7 7,9% 

Operações de Crédito 2.350,3 2.282,0 3,0% 

Patrimônio Líquido 433,3 379,6 14,1% 

Despesas de PDD 49,9 48,1 3,7% 

Provisões para Empréstimo Rotativo do Cartão de Crédito 28,3 31,2 -9,3% 

Taxa de Inadimplência 1,04% 1,17% -0,13 p.p. 

Receita de Prestação Serviços e Tarifas 190,6 169,3 12,6% 

Despesa de Pessoal 203,2 194,4 4,5% 

Cobertura das Desp. Pessoal / Receita Prestação de Serviços 93,80% 87,09% 6,71 p.p. 

Lucro Líquido  62,54 85,65 -27,0% 

Basileia 14,2% 15,2% -1,0 p.p. 

Agências (nº absoluto) 63 63 - 

Caixas Eletrônicos (nº absoluto) 506 508 -2 

Postos de Serviços (nº absoluto) 15 13 +2 

Correspondentes no país (nº absoluto) 233 240 -7 

Clientes (nº absoluto)  859.262 592.414 45,0% 

Número de Empregados (nº absoluto) 998 1.021 -23 

Transações pelos canais tradicionais (em milhões) 41,1 39,8 3,3% 

Recursos transacionado (bilhões) 39,6 38,8 2,0% 

Transações pelos canais virtuais (em milhões) 82,6 66,2 24,8% 

Recursos transacionado (bilhões) 7,9 5,7 38,6% 
Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco BANESE (exercício de 2018). 
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