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1. Apresentação
Este documento tem por finalidade tornar públicas as informações financeiras distribuídas em tabelas
que compõem o arcabouço do Relatório de Pilar 3, conforme estabelecido pela Circular BACEN Nº
3.930/19. Estes dados também estão disponíveis por meio da plataforma de Dados Abertos do Banco
Central do Brasil, com acesso através do link: www.dadosabertos.bcb.gov.br.
A disponibilização das informações do Relatório de Pilar 3 contribui para o aprimoramento dos
mecanismos de governança e a transparência das informações fornecidas pelas instituições financeiras,
além de contribuir com o objetivo de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um
sistema financeiro sólido e eficiente.
As tabelas foram divididas de acordo com a sua periodicidade de divulgação (trimestrais, semestrais e
anuais) e possuem formato fixo ou flexíveis com informações quantitativas, garantindo a padronização
das informações, de forma a permitir a comparabilidade entre as instituições financeiras, e formato
flexível com informações qualitativas.
As informações aqui apresentadas estão em conformidade com a Política Geral de Divulgação de
Informações, aplicável a todas as empresas pertencentes ao Conglomerado Prudencial e suas
Controladas, conforme estrutura societária vigente, doravante denominado SAFRA, aprovada pelo seu
Conselho de Administração.

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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2. Relatório de Gerenciamento de Riscos – Pilar 3
2.1. Tabelas trimestrais
MR1 - Abordagem padronizada – fatores de risco associados ao risco de
mercado
Objetivo: Divulgar o montante dos ativos ponderados pelo risco para o risco de mercado apurado
mediante abordagem padronizada (RWAMPAD).
Conteúdo: RWAMPAD.
Frequência: Trimestral.
R$ mil

1
1a
1b
1c
1d
2
3
4
9

Fatores de risco
Taxa de juros
Taxas de juros prefixada denominadas em Real (RWAJUR1)
Taxas dos cupons de moeda estrangeira (RWAJUR2)
Taxas dos cupons de moeda estrangeira (RWAJUR3)
Taxas dos cupons de moeda estrangeira (RWAJUR4)
Preços de ações (RWAACS)
Taxas de câmbio (RWACAM)
Preços de mercadorias (commodities) (RWACOM)
Total

dez/20
RWAMPAD
4.291.368,16
794.243,71
3.196.410,68
300.713,77
797.831,64
616.070,18
5.705.269,99

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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KM1 - Informações quantitativas sobre os requerimentos prudenciais
Objetivo: Apresentar as principais métricas estabelecidas pela regulamentação prudencial.
Conteúdo: Informações quantitativas referentes aos componentes do capital regulamentar, à Razão de
Alavancagem e aos indicadores de liquidez. Devem ser evidenciados os valores relativos ao período
corrente (T) e aos quatro períodos anteriores (T-1 a T-4).
Frequência: Trimestral.

1
2
3
3b
3c
4
5
6
7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R$ mil
dez/20
set/20
Capital regulamentar - valores
Capital Principal
13.433.025,70
12.806.073,57
Nível I
16.163.635,85
15.780.159,87
Patrimônio de Referência (PR)
19.210.046,92
19.130.149,00
Excesso dos recursos aplicados
no ativo permanente
R$ 0,00
R$ 0,00
Destaque do PR
R$ 0,00
R$ 0,00
Ativos ponderados pelo risco (RWA) - valores
RWA total
131.576.802,77
125.113.832,27
Capital regulamentar como proporção do RWA
Índice de Capital Principal (ICP)
10,2%
10,2%
Índice de Nível 1 (%)
12,3%
12,6%
Índice de Basileia
14,6%
15,3%
Adicional de Capital Principal (ACP) como proporção do RWA
Adicional de Conservação de
Capital Principal 1,3%
1,3%
ACPConservação (%)

mar/20

12.426.688,56
14.170.309,18
17.593.530,90
R$ 0,00
R$ 0,00

dez/19

12.046.624,31
13.692.764,99
17.121.509,12
R$ 0,00
R$ 0,00

11.726.494,18
12.949.582,57
16.809.993,44
R$ 0,00
R$ 0,00

120.928.839,55

121.294.228,52

120.542.515,07

10,3%
11,7%
14,5%

9,9%
11,3%
14,1%

9,7%
10,7%
13,9%

1,2%

2,5%

2,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
1,3%

0,0%
1,2%

0,0%
2,5%

0,0%
2,5%

21,5%

22,1%

17,2%

13,9%

216.700.581,16
7,3%

227.461.277,11
6,2%

210.081.255,83
6,5%

196.473.316,83
6,6%

Adicional Contracíclico de Capital
Principal - ACPContracíclico (%)

0,0%
Adicional de Importância
Sistêmica de Capital Principal 0,0%
ACPSistêmico (%)
ACP total (%)
1,3%
Margem excedente de Capital
21,2%
Principal (%)
Razão de Alavancagem (RA)
Exposição total
241.579.304,88
RA (%)
6,7%
Indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR)
Total de Ativos de Alta Liquidez
NA
(HQLA)
NA
Total de saídas líquidas de caixa
NA
LCR (%)
Indicador de Liquidez de Longo Prazo (NSFR)
Recursos estáveis disponíveis
NA
(ASF)
Recursos estáveis requeridos
NA
(RSF)
NA
NSFR (%)
Comentários adicionais

jun/20

NA

NA

NA

NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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LR2 - Informações detalhadas sobre a Razão de Alavancagem
Objetivo: Detalhar os componentes da Exposição Total utilizada na apuração da Razão de
Alavancagem (RA), de que trata a Circular nº 3.748, de 2015.
Conteúdo: Informações quantitativas referentes à RA.
Frequência: Trimestral.
R$ mil

dez/20

set/20

Itens contabilizados no balanço patrimonial
1

Itens patrimoniais, exceto instrumentos financeiros derivativos, títulos e valores mobiliários
recebidos por empréstimo e revenda a liquidar em operações compromissadas

2
Ajustes relativos aos elementos patrimoniais deduzidos na apuração do Nível I
3
Total das exposições contabilizadas no balanço patrimonial
Operações com instrumentos financeiros derivativos
4
Valor de reposição em operações com derivativos
5
Ganho potencial futuro decorrente de operações com derivativos
7
Ajuste relativo à margem de garantia diária prestada

8

9
10

Ajuste relativo à dedução da exposição relativa a contraparte central qualificada (QCCP)
nas operações de derivativos em nome de clientes nas quais não há obrigatoriedade
contratual de reembolso em decorrência de falência ou inadimplemento das entidades
responsáveis pela liquidação e compensação das transações

-

209.367.836,24

172.041.435,23

375.345,10 208.992.491,14

384.953,45
171.656.481,77

3.646.897,79
3.503.011,33
-

4.315.872,04
3.874.963,88
-

-

Valor de referência dos derivativos de crédito
2.845.385,53
Ajuste no valor de referência dos derivativos de crédito
Total das exposições relativas a operações com instrumentos financeiros
11
9.995.294,65
derivativos
Operações compromissadas e de empréstimo de títulos e valores mobiliários (TVM)
12 Aplicações em operações compromissadas e em empréstimo de TVM
2.635.380,49
13 Ajuste relativo a recompras a liquidar e a TVM cedidos por empréstimo
14 Valor relativo ao risco de crédito da contraparte (CCR)
1.348.232,52
15 Valor relativo ao CCR em operações de intermediação
Total das exposições relativas a operações compromissadas e de empréstimo de
16
3.983.613,01
TVM
Itens não contabilizados no balanço patrimonial
17 Valor de referência das operações não contabilizadas no balanço patrimonial
31.934.744,53
Ajuste relativo à aplicação de FCC específico às operações não contabilizadas no balanço
18
13.326.838,45 patrimonial
19 Total das exposições não contabilizadas no balanço patrimonial
18.607.906,08
Capital e Exposição Total
20 Nível I
16.163.635,85
21 Exposição Total
241.579.304,88
Razão de Alavancagem (RA)
22 Razão de Alavancagem (%)
6,7%
Comentários adicionais

2.940.114,55
11.130.950,48
16.072.370,36
1.655.551,28
17.727.921,64
28.321.241,48
12.136.014,21
16.185.227,27
15.780.159,87
216.700.581,16
7,3%

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.

6/72

OV1 - Visão geral dos ativos ponderados pelo risco (RWA)
Objetivo: Apresentar visão geral do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA) utilizado na
apuração do requerimento mínimo de Patrimônio de Referência (PR).
Conteúdo: Informações quantitativas sobre o RWA e o requerimento mínimo de PR conforme
estabelecido no art. 4º da Resolução nº 4.193, de 2013.
Frequência: Trimestral.
RWA

Questões Descrição
dez/20
0
2
6
7
7a
9

10
12

13
14
16
25
20
21
22
24
27

Risco de Crédito - tratamento mediante
abordagem padronizada
Risco de crédito em sentido estrito
Risco de crédito de contraparte (CCR)
Do qual: mediante abordagem padronizada
para risco de crédito de contraparte (SACCR)
Do qual: mediante uso da abordagem CEM
Do qual: mediante demais abordagens
Acréscimo relativo ao ajuste associado à
variação do valor dos derivativos em
decorrência de variação da qualidade
creditícia da contraparte (CVA)
Cotas de fundos não consolidados - ativos
subjacentes identificados
Cotas de fundos não consolidados - ativos
subjacentes inferidos conforme regulamento
do fundo
Cotas de fundos não consolidados - ativos
subjacentes não identificados
Exposições de securitização - requerimento
calculado mediante abordagem padronizada
Valores referentes às exposições não
deduzidas no cálculo do PR
Risco de Mercado
Do qual: requerimento calculado mediante
abordagem padronizada (RWAMPAD)
Do qual: requerimento calculado mediante
modelo interno (RWAMINT)
Risco operacional
Total (2+6+10+12+13+14+16+25+20+24)
Comentários adicionais

R$ mil
Requerimento
mínimo de PR
dez/20

set/20

120.428.969,56
108.548.261,08
4.613.740,46

106.257.586,55
102.127.157,57
2.971.376,11

9.634.317,57
8.683.860,89
369.099,24

4.613.740,46

1.662.472,60
1.308.903,51

132.997,81
104.712,28

1.957.266,89

956.829,59

76.546,37

-

-

-

-

-

-

-

-

1.997,28

64.112,30

202.223,28

16.177,86

5.220.008,89
5.705.269,99

5.004.069,31
4.595.450,00

417.600,71
456.421,60

5.705.269,99

4.595.450,00

456.421,60

5.463.280,46
131.573.937,35

5.463.280,46
121.320.386,32

437.062,44
10.456.769,10

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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2.2. Tabelas semestrais
CCA - Principais características dos instrumentos que compõem o Patrimônio de
Referência (PR)
Objetivo: Descrever as principais características dos instrumentos que compõem o PR.
Conteúdo: Informações quantitativas e qualitativas.
Frequência: Semestral ou sempre que emitido novo instrumento ou efetuada a liquidação, amortização,
conversão, extinção ou outra alteração relevante em instrumento de capital.

A tabela CCA - Principais características dos instrumentos que compõem o Patrimônio de Referência
(PR), está disponível apenas em planilha através do endereço https://www.safra.com.br/sobre/relacoescom-investidores/informacoes-financeiras.htm, na seção “Outros Relatórios”, “Gerenciamento Integrado
de Riscos – GIR”, “Anexo Pilar 3”.

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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CC1 - Composição do Patrimônio de Referência (PR)
Objetivo: Detalhamento da composição do Patrimônio de Referência (PR), conforme a Resolução nº
4.192, de 2013.
Conteúdo: Informações quantitativas relativas aos elementos patrimoniais que compõem o PR.
Frequência: Semestral.

a
Valor (R$ mil)

1
2
3
5
6
7
8
9
10

11

15
16

17

Capital Principal: instrumentos e reservas
Instrumentos elegíveis ao Capital Principal
Reservas de lucros
Outras receitas e outras reservas
Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por
subsidiárias do conglomerado prudencial e elegíveis ao seu
Capital Principal
Capital Principal antes dos ajustes prudenciais
Capital Principal: ajustes prudenciais
Ajustes prudenciais relativos a apreçamentos de instrumentos
financeiros (PVA)
Ágios pagos na aquisição de investimentos com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura
Ativos intangíveis
Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base
negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e os
originados dessa contribuição relativos a períodos de apuração
encerrados até 31 de dezembro de 1998
Ajustes relativos ao valor de mercado dos instrumentos
financeiros derivativos utilizados para hedge de fluxo de caixa de
itens protegidos cujos ajustes de marcação a mercado não são
registrados contabilmente
Ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de benefício
definido
Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a
compor o Capital Principal da instituição ou conglomerado,
adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética
Valor total das deduções relativas às aquisições recíprocas de
Capital Principal

b
Referência no
balanço do
conglomerado

11.795.555,18
1.882.355,54
13.677.910,73
-

1

193.063,22

2

6.238,22

45.583,58

-

-

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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18

19

21

22

23

25
26
26.a

26.b

26.d

Valor total das deduções relativas às participações líquidas não
significativas em Capital Principal de instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições
financeiras no exterior não consolidadas e em capital social de
empresas assemelhadas a instituições financeiras não
consolidadas, sociedades seguradoras, resseguradoras, de
capitalização e entidades abertas de previdência complementar
Valor total das deduções relativas às participações líquidas
significativas em Capital Principal de instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições
financeiras no exterior não consolidadas e em capital social de
empresas assemelhadas a instituições financeiras não
consolidadas, sociedades seguradoras, resseguradoras, de
capitalização e entidades abertas de previdência complementar,
que exceda 10% do valor do Capital Principal da própria
instituição ou conglomerado, desconsiderando deduções
específicas
Valor total das deduções relativas aos créditos tributários
decorrentes de diferenças temporárias que dependam de
geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua
realização, que exceda 10% do Capital Principal da própria
instituição ou conglomerado, desconsiderando deduções
específicas
Valor que excede, de forma agregada, 15% do Capital Principal da
própria instituição ou conglomerado
do qual: oriundo de participações líquidas significativas em
Capital Principal de instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior
não consolidadas e em capital social de empresas assemelhadas
a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades
seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades
abertas de previdência complementar
do qual: oriundo de créditos tributários decorrentes de
diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou
receitas tributáveis futuras para sua realização
Ajustes regulatórios nacionais
Ativos permanentes diferidos
Investimentos em dependências, instituições financeiras
controladas no exterior ou entidades não financeiras que
componham o conglomerado, em relação às quais o Banco
Central do Brasil não tenha acesso a informações, dados e
documentos
Aumento de capital social não autorizado

-

-

-

-

-

-

-

-

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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26.e
26.f
26.g
26.h
26.i
26.j
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38

39

40

Excedente do valor ajustado de Capital Principal
Depósito para suprir deficiência de capital
Montante dos ativos intangíveis constituídos antes da entrada em
vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
Excesso dos recursos aplicados no Ativo Permanente
Destaque do PR, conforme Resolução nº 4.589, de 29 de junho de
2017
Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração
do Capital Principal para fins regulatórios
Dedução aplicada ao Capital Principal decorrente de insuficiência
de Capital Complementar e de Nível II para cobrir as respectivas
deduções nesses componentes
Total de deduções regulatórias ao Capital
Principal
Capital Principal
Capital Complementar: instrumentos
Instrumentos elegíveis ao Capital Complementar
dos quais: classificados como capital social conforme as regras
contábeis
dos quais: classificados como passivo conforme as regras
contábeis
Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar
antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por
subsidiárias da instituição ou conglomerado e elegíveis ao seu
Capital Complementar
da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada
em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
Capital Complementar antes das deduções regulatórias
Capital Complementar: deduções regulatórias
Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a
compor o Capital Complementar da instituição ou conglomerado,
adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética
Valor total das deduções relativas às aquisições recíprocas de
Capital Complementar
Valor total das deduções relativas aos investimentos líquidos não
significativos em Capital Complementar de instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de
instituições financeiras no exterior não consolidadas
Valor total das deduções relativas aos investimentos líquidos
significativos em Capital Complementar de instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de
instituições financeiras no exterior não consolidadas

244.885,02
13.433.025,70
2.730.610,15
2.730.610,15
2.730.610,15
-

-

-

-

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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41
41.b
41.c
42
43
44
45
46
47
48
49
51

52
53

54

55

56
56.b
56.c
57
58
59
60

Ajustes regulatórios nacionais
Participação de não controladores no Capital Complementar
Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração
do Capital Complementar para fins regulatórios
Dedução aplicada ao Capital Complementar decorrente de
insuficiência de Nível II para cobrir a dedução nesse componente
Total de deduções regulatórias ao Capital Complementar
Capital Complementar
Nível I
Nível II: instrumentos
Instrumentos elegíveis ao Nível II
Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada
em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por
subsidiárias do conglomerado e elegíveis ao seu Nível II
da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada
em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
Nível II antes das deduções regulatórias
Nível II: deduções regulatórias
Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a
compor o Nível II da instituição ou conglomerado, adquiridos
diretamente, indiretamente ou de forma sintética
Valor total das deduções relativas às aquisições recíprocas de
Nível II
Valor total das deduções relativas aos investimentos líquidos não
significativos em instrumentos de Nível II e em instrumentos
reconhecidos como TLAC emitidos por instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições
financeiras no exterior não consolidadas
Valor total das deduções relativas aos investimentos líquidos
significativos em instrumentos de Nível II e em instrumentos
reconhecidos como TLAC emitidos por instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições
financeiras no exterior não consolidadas
Ajustes regulatórios nacionais
Participação de não controladores no Nível II
Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração
do Nível II para fins regulatórios
Total de deduções regulatórias ao Nível II
Nível II
Patrimônio de Referência
Total de ativos ponderados pelo risco (RWA)

2.730.610,15
16.163.635,85
3.045.237,99
1.173,08
3.046.411,07
-

-

-

3.046.411,07
19.210.046,92
131.576.802,77

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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61
62
63

Índices de Basileia e Adicional de Capital Principal
Índice de Capital Principal (ICP)
Índice de Nível I (IN1)
Índice de Basileia (IB)

10,2%
12,3%
14,6%

64

Percentual do adicional de Capital Principal (em relação ao RWA)

1,3%

65
66

do qual: adicional para conservação de capital - ACP Conservação
1,3%
do qual: adicional contracíclico - ACP Contracíclico
0,0%
do qual: Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal 0,0%
ACPSistêmico
Capital Principal excedente ao montante utilizado para
cumprimento dos requerimentos de capital, como proporção do
21,2%
RWA (%)
Valores abaixo do limite de dedução antes da aplicação de fator de ponderação de
- risco

67
68

72

Valor total, sujeito à ponderação de risco, das participações não
significativas em Capital Principal de instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições
financeiras no exterior não consolidas e em capital social de
empresas assemelhadas a instituições financeiras não
consolidadas, sociedades seguradoras, resseguradoras, de
capitalização e entidades abertas de previdência complementar,
bem como dos investimentos não significativos em Capital
Complementar, em instrumentos de Nível II e em instrumentos
reconhecidos como TLAC emitidos por instituições financeiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por
instituições financeiras no exterior não consolidadas

-

73

Valor total, sujeito à ponderação de risco, das participações
significativas em Capital Principal de instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições
financeiras no exterior não consolidas e em capital social de
empresas assemelhadas a instituições financeiras não
consolidadas, sociedades seguradoras, resseguradoras, de
capitalização e entidades abertas de previdência complementar

-

75

82
83
84
85

Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que
dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras
para sua realização, não deduzidos do Capital Principal
Instrumentos autorizados a compor o PR antes da entrada em
vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 (aplicável entre 1º de
Limite atual para os instrumentos autorizados a compor o Capital
Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192,
de 2013
Valor excluído do Capital Complementar devido ao limite da linha
82
Limite atual para os instrumentos autorizados a compor o Nível II
antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
Valor excluído do Nível II devido ao limite da linha 84

-

1.173,08

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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CC2 - Conciliação do Patrimônio de Referência (PR) com o balanço patrimonial
Objetivo: Demonstrar a origem, no balanço patrimonial publicado, dos valores informados na Tabela
CC1.
Conteúdo: Valores das demonstrações financeiras publicadas e valores utilizados na composição do
Patrimônio de Referência (PR).
Frequência: Semestral.
a

b
Valores considerados
Valores do balanço
para fins da
patrimonial no final
regulamentação
do período
R$ mil
prudencial no final do
Ativos
Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez e Reservas no Banco Central
Ativos financeiros
Títulos e valores mobiliários
Instrumentos financeiros derivativos
Aplicações vinculadas a captações no mercado aberto - Títulos públicos
Operações de seguros, resseguros e previdência complementar
Recursos garantidores de reservas técnicas
Créditos das operações com seguros e resseguros
Carteira de crédito
Carteira de crédito
(Provisão para risco de crédito)
Outros ativos financeiros
Ativos fiscais e contingentes
Outros ativos
Investimentos
Ativos imobilizado e intangível
TOTAL DO ATIVO
Passivos
Passivos financeiros
Recursos captados
Obrigações por empréstimos e repasses
Recursos de financiamento
Obrigações por TVM no exterior
Dívida subordinada
Instrumentos financeiros derivativos
Captações no mercado aberto - Títulos públicos
Operações de seguros e previdência complementar
Provisões técnicas
Débitos de operações com seguros e resseguros
Outros passivos financeiros
Passivos fiscais e contingências
Outros passivos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO
TOTAL DO PASSIVO
Patrimônio líquido
Capital social realizado
Reserva de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL

1.504.624
18.614.238
50.478.729
46.900.659
3.578.070
29.791.141
20.657.530
20.415.449
242.081
105.765.390
109.530.248
(3.764.858)
5.844.257
4.897.455
142.993
781.437
238.477.794

1.503.561
18.614.238
45.387.752
41.809.682
3.578.070
30.120.800
105.117.759
108.672.270
(3.554.511)
5.790.318
4.342.166
141.197
6.126.367
780.500
217.924.658

159.965.664
130.966.493
16.554.389
12.444.782
2.274.175
10.170.607
3.638.171
29.706.335
20.422.731
20.412.245
10.486
6.620.898
3.253.700
1.192.384
13.677.911
238.477.794

160.003.697
131.004.526
16.554.389
12.444.782
2.274.175
10.170.607
3.638.171
30.035.994
7.154.853
2.309.810
1.104.222
13.677.911
217.924.658

11.795.555
1.862.767
19.589
13.677.911

11.795.555
1.862.767
19.589
13.677.911

c
Referência no
balanço do
conglomerado

2

1

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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CCyB1 - Distribuição geográfica das exposições ao risco de crédito consideradas
no cálculo do ACPContracíclico
Objetivo: Fornecer visão geral da distribuição geográfica das exposições ao risco de crédito ao setor
privado não bancário para fins do cálculo do Adicional Contracíclico de Capital Principal (ACPContracíclico).
Conteúdo: Informações necessárias para o cálculo do ACPContracíclico, conforme disposto na Circular nº
3.769, de 29 de outubro de 2015.
Frequência: Semestral.
R$ mil
a

Jurisdição

Brasil
Estados Unidos
Subtotal
Total

b
c
Valores de exposição e de
Montante da
exposição ao
ACCPi
risco de crédito
RWACPrNB
ao setor privado
não bancário
0,00% 488.445.980,98
109.225.704,73
0,00%
1.479.804,18
9.158,12
489.925.785,16
109.234.862,85
489.925.785,16
109.234.862,85

d

e

Adicional
contracíclico
aplicável à
instituição

Valor do
ACPContracíclico

-

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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LR1 - Comparação entre informações das demonstrações financeiras e as
utilizadas para apuração da Razão de Alavancagem (RA)
Objetivo: Discriminar os ajustes efetuados no valor do ativo total para a obtenção da Exposição Total
utilizada na apuração da Razão de Alavancagem (RA), conforme disposto na Circular nº 3.748, de
2015.
Conteúdo: Informações quantitativas referentes à RA.
Frequência: Semestral.

1
2
1+2
4
5
6
7
8

Ativo total de acordo com as demonstrações financeiras publicadas
Ajuste decorrente de diferenças de consolidação contábil
Ativo total do balanço patrimonial individual ou do conglomerado prudencial, no caso de
apuração da RA em bases consolidadas.
Ajuste relativo ao método de apuração do valor dos instrumentos financeiros derivativos
Ajuste relativo ao método de apuração do valor das operações compromissadas e de
empréstimo de ativos
Ajuste relativo a operações não contabilizadas no balanço patrimonial
Outros ajustes
Exposição Total

R$ mil
a
238.477.794
(20.553.136)
217.924.658
9.995.295
3.983.613
18.607.906
(8.932.167)
241.579.305

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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CR1 - Qualidade creditícia das exposições
Objetivo: Fornecer visão geral da qualidade das exposições sujeitas ao risco de crédito relativas apenas às operações de crédito, aos títulos de
dívida e às operações não contabilizadas no Balanço Patrimonial.
Conteúdo: Valores considerados para fins da regulamentação prudencial.
Frequência: Semestral.

a

1
2
2a
2b
3
4

b

c

g

Valor bruto
Provisões,
Exposições
adiantamentos e
caracterizadas como
Em curso normal
rendas a apropriar
operações em curso
anormal
R$ mil
838.395
511.084.425
3.438.469
0
48.325.329 0

Concesão de crédito
Títulos de dívida
dos quais:
títulos soberanos nacionais
dos quais:
outros títulos
Operações não contabilizadas no balanço patrimonial
Total (1+2+3)

0

38.345.569

0
0
838.395

9.979.759
32.619.960
592.029.714

0

Valor líquido
(a+b-c)
508.484.352
48.325.329
38.345.569

0
302.001
3.740.470

9.979.759
32.317.958
589.127.639

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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CR2 - Mudanças no estoque de operações em curso anormal
Objetivo: Identificar mudanças no estoque de operações em curso anormal entre dois períodos,
considerando as operações reportadas na tabela CR1.
Conteúdo: Valores considerados para fins da regulamentação prudencial.
Frequência: Semestral.

1
2
3
4
5
6

R$ mil
Valor das operações em curso anormal no final do período anterior
Valor das operações que passaram a ser classificadas como em curso anormal no
período corrente
Valor das operações reclassificadas para curso normal
Valor da baixa contábil por prejuízo
Outros ajustes
Valor das operações em curso anormal no final do período corrente (1+2+3+4+5)

(a) Total
1.023.285
306.943
103.304
298.677
96.284,38
831.961

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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CR3 - Visão geral das técnicas de mitigação do risco de crédito
Objetivo: Divulgar a utilização de mitigação do risco de crédito.
Conteúdo: Valores considerados para fins da regulamentação prudencial antes e após a utilização de instrumentos mitigadores do risco de crédito,
de acordo com a Circular n° 3.809, de 25 de agosto de 2016.
Frequência: Semestral.

a
Exposições não
mitigadas
R$ mil
1
2

Concessão de crédito
Títulos de dívida

111.135.405
50.967.476

I
II
3
4

Operações não contabilizadas no balanço patrimonial
Demais operações
Total
dos quais: em curso anormal

32.294.772
42.222.388
236.620.041
854.263

b

c
d
e
Das quais:
Das quais:
Das quais:
Exposições
Parcela coberta por
Parcela coberta por
Parcela coberta por
mitigadas
colaterais
derivativos de
garantias
financeiros
crédito
2.587.573
2.587.573
0
0
2.845.386
2.845.386
0
0
325.188
0
5.758.147
249

325.188
0
5.758.147
249

0
0
0
0

0
0
0
0

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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CR4 - Abordagem padronizada – exposições e efeitos da mitigação do risco de crédito
Objetivo: Demonstrar os efeitos da mitigação do risco de crédito no cálculo dos requerimentos de capital, conforme a Circular nº 3.809, de 25 de
agosto de 2016.
Conteúdo: Valores das exposições prévia e posteriormente à aplicação do Fator de Conversão em Crédito (FCC) e ao reconhecimento do efeito de
instrumento mitigador.
Frequência: Semestral.

Categorias

1

Governos centrais e respectivos bancos centrais

2

Estados, Municípios, Distrito Federal, entes subnacionais equivalentes no exterior

3
4
6
7
8
9
10
13
14

Organismos multilaterais e Entidades Multilaterais de Desenvolvimento (EMD)
Instituições financeiras e demais autorizadas pelo Banco Central do Brasil
Pessoas jurídicas, exceto exposições de varejo
Exposições de varejo
Empréstimos e financiamentos com garantia de imóveis residenciais
Financiamentos para construção de imóveis comerciais
Participações societárias
Outros ativos
Total

a
b
c
d
Exposições pré FCC e
Exposições pós FCC e
Operações
Operações
Operações
Operações
contabilizadas
não
contabilizadas
não
no balanço contabilizadas no balanço contabilizadas
79.246.675
0
79.246.675
0
0
0
8.325.072
82.321.366
28.327.482
1.013
0
6.126.367
15.667.043
220.015.017

0
0
118.211
22.222.940
3.358.290
0
0
0
6.920.518
32.619.960

0
0
8.318.344
75.029.395
28.032.196
1.013
0
6.126.367
15.465.444
212.219.434

0
0
111.532
15.969.601
1.303.387
0
0
0
6.217.243
23.601.762

R$ mil
e
f
RWA e densidade de RWA
Densidade de
RWA
RWA
[e/(c+d)]
0
0%
0
0
2.342.958
75.295.902
19.695.243
355
0
6.786.497
12.728.139
116.849.094

0%
0%
28%
83%
67%
35%
0
111%
59%
50%

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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CR5 - Abordagem padronizada - exposições por contraparte e fator de ponderação de risco (FPR)
Objetivo: Informar as exposições reportadas na tabela CR4 por categoria e fator de ponderação de risco.
Conteúdo: Valores das exposições. O valor a ser informado corresponde às exposições contabilizadas e não contabilizadas no balanço patrimonial,
líquidas de adiantamentos recebidos, provisões e rendas a apropriar, depois de aplicado o Fator de Conversão em Crédito (FCC) e após uso das
técnicas de mitigação de risco.
Frequência: Semestral.

R$ mil
a

b

c

0%

10%

20%

Fator de ponderação de risco (FPR)
d
e
f

f1

g

i

79.246.675

0

0

0

0

0

0

0

j
Total das
exposições de
crédito
(após FCC e
mitigação)
0
79.246.675

85%

100%

Outros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

6.133.103
0
0

0
0
0

2.083.115
565.636
0

0
0
28.027.184

0
68.931.241
0

0
12.092.207
0

0
11.731.581
0

8.216.218
93.320.666
28.027.184

0

0

0

1.013

0

0

0

0

0

1.013

0
0
266.340
79.513.015

0
0
0

0
0
5.942.332
12.075.435

0
0
0
1.013

0
0
516.272
3.165.023

0
0
0
28.027.184

0
0
0
68.931.241

0
5.686.280
7.336.568
25.115.056

0
440.087
76.207.647
88.379.315

0
6.126.367
90.269.159
305.207.282

Categorias

1
2
3
4
6
7
8
9
10
13
14

Governos centrais e respectivos bancos centrais
Estados, Municípios, Distrito Federal, entes
subnacionais equivalentes no exterior
Organismos multilaterais e Entidades Multilaterais
de Desenvolvimento (EMD)
Instituições financeiras e demais autorizadas pelo
Banco Central do Brasil
Pessoas jurídicas, exceto exposições de varejo
Exposições de varejo
Empréstimos e financiamentos com garantia de
imóveis residenciais
Financiamentos para construção de imóveis
comerciais
Participações societárias
Outros ativos
Total

-

35%

50%

75%

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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CCR1 - Análise das exposições ao risco de crédito de contraparte (CCR) por abordagem utilizada
Objetivo: Fornecer visão geral da abordagem utilizada para o cálculo do requerimento de capital para o risco de crédito de contraparte em operações
de derivativos, operações compromissadas e operações de empréstimo de ativos, e fornecer os principais parâmetros empregados, conforme
estabelecido na Circular nº 3.809, de 2016, e na Circular nº 3.904, de 2018. Não devem ser incluídas as exposições a contrapartes centrais (CCPs),
que devem ser reportadas na tabela CCR8.
Conteúdo: Exposições ao risco de crédito de contraparte, montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA) e seus parâmetros de cálculo.
Frequência: Semestral.
R$ mil

1
1.1
3
4
6

Abordagem SA-CCR
Abordagem CEM
Abordagem Simples - mitigação do CCR (operações
compromissadas e empréstimo de ativos)
Abordagem Abrangente - mitigação do CCR
(operações compromissadas e empréstimo de
Total

a

b

Valor de
reposição

Ganho potencial
futuro

0
3.487.083

0
50.753.362

d
Multiplicador
empregado no
cômputo da
exposição
1,4

e

f

Exposição total
pós-mitigação

RWA

0
868.491

0
585.429

0

0

36.015.582

1.198.999
1.784.428

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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CCR3 - Abordagem padronizada – segregação de exposições ao CCR por contraparte e por fator de ponderação de
risco
Objetivo: Informar as exposições ao risco de crédito de contraparte em operações de derivativos, operações compromissadas e operações de
empréstimo de ativos sujeitas à abordagem padronizada, conforme estabelecido na Circular nº 3.644, de 2013, por tipo de contraparte e fator de
ponderação de risco (FPR). Não devem ser incluídas as exposições a contrapartes centrais (CCPs), que devem ser reportadas na tabela CCR8.
Conteúdo: Valores das exposições após a utilização de instrumentos de mitigação.
Frequência: Semestral.
R$ mil
Contraparte
Governos centrais e respectivos bancos centrais
Estados, Municípios, Distrito Federal, entes
subnacionais equivalentes no exterior
Organismos multilaterais e Entidades Multilaterais
de Desenvolvimento (EMD)
Instituições financeiras e demais autorizadas pelo
Banco Central do Brasil
Pessoas jurídicas, exceto exposições de varejo
Exposições de varejo
Outras contrapartes
Total

a
0%
2.419.983

b
10%

c
20%

Fator de ponderação de risco (FPR)
d
e
e1
f
50%
75%
85%
100%
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
2.419.983

0 10.517.548 34.648.438
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.517.548 34.648.438

g
150%

h
Outros

i
Total
2.419.983

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0
0
0
0 14.830.638 25.735.176
0
0
0
0
0 2.104.243
14.830.638 27.839.419

0
0
0
0
0

0 45.165.986
0 40.565.815
0
0 2.104.243
0 90.256.027

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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CCR5 - Colaterais financeiros associados a exposições ao risco de crédito de contraparte
Objetivo: Detalhar os tipos de colaterais financeiros recebidos ou entregues em operações de derivativos, operações compromissadas e de
empréstimo de ativos, de acordo com a Circular nº 3.809, de 2016. Inclui as transações efetuadas por meio de contrapartes centrais.
Conteúdo: Valores justos dos colaterais financeiros.
Frequência: Semestral.
R$ mil
a

b

c

d

e

Colaterais financeiros associados a
operações compromissadas e de
empréstimo de ativos

Colaterais financeiros associados a operações com derivativos

Depósitos – moeda nacional
Depósitos – outras moedas
Título públicos federais
Títulos emitidos por outros
governos centrais
Títulos privados
Ações
Outros colaterais
Total

Valor justo dos colaterais recebidos
Apartados
Não apartados
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Valor justo dos colaterais entregues
Apartados
Não apartados
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

f

0
0
0
0
0

Valor justo dos
colaterais

Valor justo dos
colaterais

0
0
2.482.276

0
0
28.448.169

0
0
0
2.845.386
5.327.662

0
3.736.902
0
0
32.185.071
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CCR6 - Informações sobre o risco de crédito de contraparte associado a
derivativos de crédito
Objetivo: Informar as exposições associadas a derivativos de crédito.
Conteúdo: Valor de nocional e valor justo dos derivativos de crédito (risco transferido e risco recebido),
antes da compensação entre as posições vendidas e compradas.
Frequência: Semestral.

R$ mil
Valor Nocional
Swap de crédito referenciado ao descumprimento
de uma única entidade
(Single-name CDS)
Swap de crédito referenciado ao descumprimento
de mais de uma entidade
Swaps de taxa de retorno total
Valor de nocional total
Valor justo
Valor justo positivo (ativo)
Valor justo negativo (passivo)

a
Risco transferido

b
Risco recebido

2.567.975

2.923.336

0

-77.951

0
2.567.975
24.166
43.004
-18.839

0
2.845.386
-9.278
27.564
-36.842

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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CCR8 - Informações sobre o risco de crédito de contraparte associado a
exposições a contrapartes centrais
Objetivo: Fornecer visão abrangente das exposições a contrapartes centrais.
Conteúdo: Exposições e montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA).
Frequência: Semestral.

a
Exposição
R$ mil após mitigação
1
2
3
4
5
I
7
8
9
11
12
13
14
15
II
17
18
19

Exposições a QCCPs (total)
Exposições associadas a operações a serem liquidadas em QCCPs, das quais:
(i) Derivativos de balcão
(ii) Derivativos padronizados
(iii) Empréstimos de ativos e operações compromissadas
(iv) Demais operações
Garantia disponibilizada em favor de QCCPs e apartada do patrimônio da entidade
depositária
Garantia disponibilizada em favor de QCCPs e não apartada do patrimônio da entidade
depositária
Participação em fundos de garantia mutualizados
Exposições a CCPs não qualificadas (total)
Exposições associadas a operações liquidadas em CCPs não qualificadas, das quais:
(i) Derivativos de balcão
(ii) Derivativos padronizados
(iii) Empréstimos de ativos e operações compromissadas
(iv) Demais operações
Garantia disponibilizada em favor de CCPs não qualificadas e apartada do patrimônio da
entidade depositária
Garantia disponibilizada em favor de CCPs não qualificadas e não apartada do patrimônio
da entidade depositária
Participação em fundos de garantia mutualizados

246.409.962
0
246.409.962
0
0

b
RWA
60.753
47.377
0
47.377
0
0

0
0

0

51.821

13.376

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0

0

0
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SEC1 - Exposições de securitização classificadas na carteira bancária
Objetivo: Apresentar as exposições de securitização classificadas na carteira bancária.
Conteúdo: Valores considerados na regulamentação prudencial. Os processos assemelhados a securitização estruturados em apenas uma classe
de priorização de pagamento não devem ser reportados.
Frequência: Semestral.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

R$ mil
Varejo (total), das quais:
imobiliário residencial
cartão de crédito
outras
ressecuritização
Atacado (total), das quais:
demais pessoas jurídicas, exceto
exposições de varejo
imobiliário comercial
arrendamento mercantil e
recebíveis
outras
ressecuritização

a
c
d
Instituição financeira - posições retidas
Tradicional
Sintética
Subtotal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

e
g
h
Instituição financeira - como patrocinadora
Tradicional
Sintética
Subtotal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

i
k
l
Instituição financeira - como investidora
Tradicional
Sintética
Subtotal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.602
0
1.602

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.602
0

0
0

1.602
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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SEC2 - Exposições de securitização classificadas na carteira de negociação
Objetivo: Apresentar as exposições de securitização classificadas na carteira de negociação.
Conteúdo: Valores considerados para fins da regulamentação prudencial.
Frequência: Semestral.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

R$ mil
Varejo (total), das quais:
imobiliário residencial
cartão de
crédito
outras
ressecuritização
Atacado (total), das quais:
demais pessoas jurídicas, exceto
exposições de varejo
imobiliário comercial
arrendamento mercantil e
recebíveis
outras
ressecuritização

a
c
d
Instituição financeira - posições retidas
Tradicional
Sintética
Subtotal
0
0
0
0

0
0

e
g
h
Instituição financeira - como patrocinadora
Tradicional
Sintética
Subtotal
0
0
0
0
0
0

i
k
l
Instituição financeira - como investidora
Tradicional
Sintética
Subtotal
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
63.712

0
0
0
0

0
0
0
63.712

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

63.712
0

0
0

63.712
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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SEC3 - Exposições de securitização na carteira bancária e requerimentos de capital - instituição como originadora ou
patrocinadora
Objetivo: Apresentar exposições de securitização classificadas na carteira bancária e os respectivos requerimentos de capital quando a instituição
atua como originadora ou patrocinadora.
Conteúdo: Valores das exposições, do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA) e dos requerimentos de capital.
Frequência: Semestral.

1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13

l

m

p
q
Requerimento de capital

Abordagem Padronizada

1250%

1250%

Abordagem Padronizada

RWA

1250%

h
i
Valor agregado das

1250%

50% <= FPR < 100%

20%<FPR<50%

e

Abordagem Padronizada

R$ mil
Exposições totais
Securitização tradicional, da qual:
Securitização:
com ativos subjacentes de varejo
com ativos subjacentes, exceto
varejo
Ressecuritização:
Securitização sintética, da qual:
Securitização:
com ativos subjacentes de varejo
com ativos subjacentes, exceto
varejo
Ressecuritização:

100% <= FPR < 1.250%

b
c
d
Valores das exposições (por faixa de FPR)

<=20%

a

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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SEC4 - Exposições de securitização na carteira bancária e requerimentos de capital - instituição como investidora
Objetivo: Apresentar exposições de securitização classificadas na carteira bancária e os respectivos requerimentos de capital quando a instituição
atua como investidora.
Conteúdo: Valores das exposições, do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA) e dos requerimentos de capital.
Frequência: Semestral.

1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13

l

m

p
q
Requerimento de capital

Abordagem Padronizada

1250%

1250%

Abordagem Padronizada

RWA

1250%

h
i
Valor agregado das

1250%

50% <= FPR < 100%

20%<FPR<50%

e

Abordagem Padronizada

R$ mil
Exposições totais
Securitização tradicional, da qual:
Securitização:
com ativos subjacentes de varejo
com ativos subjacentes, exceto
varejo
Ressecuritização:
Securitização sintética, da qual:
Securitização:
com ativos subjacentes de varejo
com ativos subjacentes, exceto
varejo
Ressecuritização:

100% <= FPR < 1.250%

b
c
d
Valores das exposições (por faixa de FPR)

<=20%

a

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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2.3. Tabelas anuais
OVA: Visão geral do gerenciamento de riscos da instituição
Objetivo: Descrição das estratégias de gerenciamento de riscos e da atuação do conselho de
administração (CA) e da diretoria, de modo a permitir o claro entendimento da relação entre o apetite
por riscos da instituição e as suas principais atividades e riscos relevantes.
Conteúdo: Informações qualitativas.
Frequência: Anual.

Escopo e principais objetivos do gerenciamento de riscos
O SAFRA realiza a gestão de riscos por meio da metodologia de três linhas de defesa e mantém um
conjunto de procedimentos, alinhados às melhores práticas do mercado, que garantem o cumprimento
das determinações legais, regulamentares, e de suas políticas internas.
A Resolução CMN 4.553/17 dividiu as instituições financeiras em cinco segmentos, de acordo com o
nível de ativos e a relevância da atividade internacional, sendo o Banco Safra classificado como S2. A
Resolução CMN 4.557/17, trouxe o conceito de gestão integrada de riscos que envolve a inter-relação
entre os processos de finanças, negócios, gerenciamento de risco e de capital. Em sua governança,
vale destacar que o Comitê Superior de Riscos, composto por 3 (três) membros, tem o objetivo de
assessorar o Conselho de Administração no desempenho de suas atribuições relacionadas ao
gerenciamento integrado de riscos e de capital. Além disso, o Chief Risk Officer (CRO), o qual se
reporta ao Comitê Superior de Riscos e ao Conselho de Administração, atua na constituição e
supervisão da unidade de gestão integrada de riscos.
A primeira linha de defesa do gerenciamento dos riscos é composta pelas áreas de negócio e pelas
áreas corporativas de suporte e que realizam a gestão dos riscos por elas originados através da
identificação, avaliação, controle e reporte dos mesmos;
A segunda linha de defesa é feita por uma unidade independente que realiza o controle dos riscos de
forma centralizada visando a assegurar que os riscos sejam administrados de acordo com (i) o apetite
de risco da instituição, (ii) as políticas e (iii) os procedimentos estabelecidos;
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A terceira linha de defesa é realizada pela auditoria interna que por sua vez promove a avaliação
independente das atividades desenvolvidas na instituição, permitindo à Alta Administração aferir a
adequação dos controles, a efetividade do gerenciamento dos riscos e o cumprimento das normas
internas e requisitos regulamentares.

Apetite de Riscos
Para garantir o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos pela instituição e mitigar eventuais
desvios em relação a sua efetividade no processo de mitigação de riscos, a instituição adota o
monitoramento através dos indicadores de apetite ao risco, o qual traduz o nível de risco que a
instituição está disposta a assumir na busca de otimização do valor da instituição, tendo um perfil
conservador, por meio de indicadores qualitativos e quantitativos, divididos por categorias de riscos.
A formalização da estratégia, bem como a seleção de indicadores, encontra-se formalizada no
documento denominado RAS (Apetite a Riscos) do Banco Safra. Este documento define o nível de risco
que a instituição aceita assumir na busca de otimizar o valor da instituição. A RAS é monitorada
mensalmente pelos Diretores, pelo Comitê Superior de Riscos e aprovada pelo Conselho de
Administração, que compõe a estrutura de gestão de riscos do Banco Safra e contempla os principais
riscos em seu arcabouço.

Governança da Gestão de Riscos
As responsabilidades atribuídas aos fóruns de governança estão descritas da seguinte forma:
(i) Unidade de Gestão Integrada de Riscos (GIR):


Munir a Alta administração, por meio do CRO, com dados de acompanhamento dos limites
estabelecidos na RAS, permitindo assim à Organização identificar as ações necessárias
para mitigar, evitar, transferir ou aceitar riscos e, assim, manter a condução da estratégia do
banco alinhada com o apetite a risco estabelecido;



Realizar atividades de integração entre os riscos, como teste de estresse, por exemplo, para
garantir que dos efeitos adversos resultantes das interações entre os riscos sejam
considerados na condução das estratégias do banco;



Garantir a transparência de riscos envolvidos em todas as atividades através do
envolvimento da Alta administração na tomada de decisão baseada em riscos.

(ii) Chief Risk Officer (CRO):


Supervisionar o desenvolvimento, a implementação e o desempenho da estrutura de
gerenciamento de risco, incluindo seu aperfeiçoamento;
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Garantir a adequação à RAS e aos objetivos estratégicos do SAFRA, das políticas, dos
processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos utilizados no gerenciamento de risco;



Garantir a adequada capacitação dos integrantes da estrutura de gerenciamento do risco
acerca das políticas, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos de
gerenciamento de risco, mesmo que desenvolvidos por terceiros;



Subsidiar e participar do processo de tomada de decisões estratégicas relacionadas ao
gerenciamento de risco e do gerenciamento de capital, auxiliando o Conselho de
Administração.

(iii) Comitê Superior de Riscos:


Propor, com periodicidade mínima anual, recomendações ao Conselho de Administração
sobre:
a. as políticas, as estratégias e os limites de gerenciamento de risco;
b. as políticas e as estratégias de gerenciamento de capital;
c. o programa de testes de estresse;
d. as políticas para a gestão de continuidade de negócios;
e. o plano de contingência de liquidez;
f.

o plano de capital;

g. o plano de contingência de capital;
h. a política de divulgação de informações.


Avaliar os níveis de apetite por risco fixados na RAS e as estratégias para o seu
gerenciamento;



Supervisionar a atuação e desempenho do CRO;



Supervisionar a observância, pela diretoria do SAFRA, dos termos da RAS;



Avaliar o grau de aderência dos processos da estrutura de gerenciamento de riscos às
políticas estabelecidas;



Manter registro de suas deliberações e decisões;



Supervisionar as atividades de gestão de risco do conglomerado, visando assegurar sua
adequação aos níveis de risco assumidos e à complexidade das operações, bem como o
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atendimento aos requisitos regulatórios, propondo procedimentos e sistemas de mensuração
de gestão de risco.
(iv) Conselho de Administração:




Aprovar e revisar, mediante as recomendações do Comitê Superior de Riscos:
a.

as políticas, as estratégias e os limites de gerenciamento de risco;

b.

as políticas e as estratégias de gerenciamento de capital;

c.

o programa de testes de estresse;

d.

as políticas para a gestão de continuidade de negócios;

e.

o plano de contingência de liquidez;

f.

o plano de capital;

g.

o plano de contingência de capital;

h.

a política de divulgação de informações.

Fixar os níveis de apetite de risco do SAFRA na RAS e revisá-los, por meio do Comitê
Superior de Riscos e dos Comitês Delegados;



Assegurar a aderência do SAFRA às políticas, às estratégias e aos limites de gerenciamento
de risco;



Assegurar que o SAFRA mantenha níveis adequados e suficientes de capital;



Assegurar a correção tempestiva das deficiências da estrutura de gerenciamento de risco e
de capital;



Autorizar, quando necessário, exceções às políticas, aos procedimentos, aos limites e
eventuais extrapolações e aos níveis de apetite de risco fixados na RAS, por meio do Comitê
Superior de Riscos e dos Comitês Delegados;



Assegurar recursos adequados e suficientes para o exercício das atividades de
gerenciamento de risco e de gerenciamento de capital, de forma independente, objetiva e
efetiva;



Assegurar

que

a

estrutura

remuneratória

adotada

pelo

SAFRA

não

incentive

comportamentos incompatíveis com os níveis de apetite por riscos fixados na RAS;


Promover a disseminação da cultura de gerenciamento de risco no SAFRA.
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Cultura de Riscos
O Banco SAFRA promove a cultura de riscos por meio da disseminação das diretrizes orientadas a
riscos através de suas políticas, procedimentos e treinamentos com apoio da Alta Administração,
Comitê Superior de Riscos (CSR) e os diferentes comitês delegados, de forma a auxiliar as áreas na
tomada de decisão consciente, considerando os diferentes cenários dos riscos envolvidos, as
delimitações regulatórias e as diretrizes estratégicas da instituição. Através das reuniões semanais com
o CRO (Chief Risk Officer), o banco incentiva a discussão e o entendimento dos riscos com mais
assertividade, considerando os níveis definidos pelas métricas formalizadas no Apetite ao Risco (RAS),
determinando assim um maior aculturamento de riscos em todos os níveis hierárquicos da instituição.

Gestão de Riscos
Escopo e principais características da gestão de riscos:
Risco de Crédito: define-se o risco de crédito como a possibilidade de ocorrência de perdas
associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas obrigações
financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração
na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas
na renegociação e aos custos de recuperação. A definição de risco de crédito compreende, entre
outros:
I - o risco de crédito da contraparte, entendido como a possibilidade de não cumprimento, por
determinada contraparte, de obrigações relativas à liquidação de operações que envolvam a
negociação de ativos financeiros, incluindo aquelas relativas à liquidação de instrumentos financeiros
derivativos;
II - o risco país, entendido como a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de
obrigações financeiras nos termos pactuados por tomador ou contraparte localizada fora do País, em
decorrência de ações realizadas pelo governo do país onde está localizado o tomador ou contraparte, e
o risco de transferência entendida como a possibilidade de ocorrência de entraves na remessa cambial
dos valores recebidos;
III - a possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar avais, fianças, coobrigações,
compromissos de crédito ou outras operações de natureza semelhante;
IV - a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações financeiras nos termos
pactuados por parte intermediadora ou conveniente de operações de crédito.
Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.

35/72

Risco de Mercado: define-se como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pela Instituição. Incluem-se os
riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços
de mercadorias (commodities).
Risco de Liquidez: define-se como risco de liquidez a ocorrência de desequilíbrios entre ativos
negociáveis e passivos exigíveis – “descasamento” entre pagamentos e recebimentos – que possam
afetar a capacidade de pagamento da instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas e
prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.
Risco Operacional: define-se como risco operacional a possibilidade da ocorrência de perdas
resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos,
pessoas ou sistemas. O risco operacional inclui também o risco legal.
Risco Socioambiental: trata do dano potencial causado à sociedade e ao meio ambiente, proveniente
das atividades econômicas desenvolvidas, direta ou indiretamente, pelo SAFRA. Em instituições
financeiras é, normalmente, caracterizado como risco indireto, oriundo de negócios com clientes e com
a cadeia de fornecedores, decorrendo das atividades de financiamento e de investimento.
Risco de Reputação: é o risco decorrente das práticas internas, eventos de risco e fatores externos
que possam gerar uma imagem negativa da instituição por parte dos clientes, contraparte, acionistas,
investidores, supervisores, parceiros comerciais, entre outros, acarretando em impactos no valor da
marca ou mesmo em perdas financeiras.
Em conexão, existem outras disciplinas de riscos as quais também fazem parte do arcabouço de
monitoramento e governança do banco Safra, como Risco de Estratégia, Tecnologia, Segurança
Cibernética, Contágio, Conformidade e Modelo.

Processo de Reporte de Riscos
O Banco Safra mantém sólida estrutura de governança corporativa, com foco em decisões colegiadas e
apoiado em rigorosos controles internos. O Conselho de Administração é o órgão máximo de orientação
dos negócios do Banco Safra e de deliberação colegiada, responsável, dentre outros, pela definição das
diretrizes, desafios e objetivos da gestão de riscos.
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A governança estabelecida por meio dos comitês de riscos possibilita o reporte dos principais eventos
de riscos para tomada de decisão da Alta Administração. Para cada disciplina de riscos, há o
monitoramento por meio de indicadores e as discussões são tratadas mensalmente com o CRO e no
mínimo trimestralmente reportadas ao Comitê Superior de Riscos (CSR). Adicionalmente, os membros
recebem por e-mail um relatório mensal de Apetite ao Risco, no qual são apresentados eventuais
estouros de limites do período reportado e as ações corretivas implementadas para reenquadramento.

Teste de Estresse
Os testes de estresse avaliam efeitos de oscilações hipotéticas em variáveis financeiras. Com base nos
cenários formulados, os ativos das carteiras são reavaliados, aferindo-se possíveis mudanças nos
resultados.
O SAFRA utiliza cenários de estresse históricos com possibilidade de agravamento mediante decisão
da Alta Administração, a fim de refletir possíveis choques prospectivos mais adversos do que as
variações históricas, além de agravamento por não diversificação. Os cenários são elaborados
considerando tanto possíveis condições favoráveis (cenário otimista), quanto possíveis condições
desfavoráveis (cenários pessimistas) para variações nos retornos dos fatores de risco.
O programa de teste de estresse integrado é uma ferramenta importante da gestão de riscos, na
mensuração de potenciais vulnerabilidades do SAFRA. Tem como objetivos principais mensurar o
impacto potencial dos Riscos Relevantes no capital e na liquidez do SAFRA. Dessa forma, contribui
para a gestão de capital e de riscos do SAFRA, em particular enquanto referência para os exercícios de
integração quantitativa dos riscos e de revisão da RAS para calibração de limites de métricas.

Estratégias de mitigação de riscos e sua efetividade
O banco adota o monitoramento de mitigação de riscos por meio de indicadores qualitativos e
quantitativos, conforme mencionado no tópico de Apetite ao Risco. A construção dos indicadores
estabelece alguns triggers com alertas e limites, pré-estabelecidos pela Alta Administração. Em
eventual violação ou descumprimento das métricas, os responsáveis avaliarão quais planos de ação
devem ser adotados para garantir a efetividade na mitigação dos riscos, os quais são formalmente
reportados ao Comitê Superior de Riscos e ao Conselho de Administração.
Em linha, as estratégias adotadas são estabelecidas de acordo com a natureza do risco identificado.
Como exemplos, podemos citar:


Risco Operacional: monitoramento dos principais eventos que podem materializar-se em perdas
operacionais através da metodologia de Autoavaliação de Riscos e Controles (RCSA).
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Risco de Liquidez: estabelecimento de indicadores diários e mensais preventivos, os quais permitem
o desenvolvimento de ações necessárias em caso de situações de estresse. Além disso, existe um
Plano de Contingência de Liquidez estabelecido pela instituição.



Risco de Crédito: o processo de mitigação ocorre ao longo de todo o ciclo de crédito (concessão,
monitoramento e recuperação), assegurando uma análise criteriosa, com informações detalhadas
dos clientes e garantias oferecidas.



Risco de Mercado: a mitigação de riscos envolve operações de hedge da Tesouraria, que
consideram as finalidades e riscos das operações classificadas nas carteiras de Negociação
(Trading) e de não Negociação (Banking), além da existência de indicadores diários e mensais.

Gerenciamento de Capital
A Estrutura de Gestão de Capital do Banco Safra é responsável por garantir os níveis adequados de
capital, mantendo-os compatíveis aos riscos incorridos pela instituição, bem como por todo o processo e
suas etapas de gerenciamento, as quais envolvem acompanhamentos periódicos, revisões e submissão
dos mesmos à apreciação da Alta Administração. Dentre suas principais responsabilidades destacamse:
• Avaliação mensal da adequação dos Índices de Basileia, Capital Nível I e Capital Principal, além da
Razão de Alavancagem, efetuada através da (i) consolidação dos valores de capital regulamentar
mensurados pelas respectivas áreas de riscos, (ii) apuração do Patrimônio de Referência e (iii) cálculo e
acompanhamento dos indicadores de capital;
• Elaboração anual dos Planos de Negócios e de Capital, que tem o objetivo de garantir que a
instituição será capaz de prover sua base de capital para o horizonte de três anos, considerando a
estratégia e evolução projetada de seus negócios, o nível de risco que pretende assumir, o ambiente
econômico esperado e as mudanças nos normativos regulatórios previstos;
• Avaliação dos impactos de cenários de estresse nos níveis de capital;
• Verificação da suficiência de capital com base nos modelos internos, realizada anualmente;
• Estudos e avaliação dos impactos, possibilidades e oportunidades de emissões de dívidas e demais
fontes de capital.
O Banco Safra elabora anualmente o ICAAP (sigla em inglês para o Processo Interno de Auto Avaliação
e Adequação de Capital). Esse processo, regulado pelo Banco Central, envolve a avaliação de todos os
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procedimentos e processos referentes à gestão de riscos e de capital em todos os níveis hierárquicos.
Além disso, o Safra participa junto com as outras instituições financeiras de destaque, do exercício do
TEBU (Teste de Estresse Bottom-Up) do Banco Central do Brasil. O objetivo destes processos citados
anteriormente é trazer maior solidez e segurança ao Sistema Financeiro Nacional, além de antecipar
possíveis ajustes necessários à manutenção do bom funcionamento do mercado.
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LIA: Explicação das diferenças entre valores registrados nas demonstrações
contábeis e valores das exposições sujeitas a tratamento prudencial
Objetivo: Explicar as diferenças entre os valores contábeis tais como reportados nas demonstrações
financeiras (tabela LI1) e as exposições consideradas para fins da regulamentação prudencial (tabela
LI2).
Conteúdo: Informações qualitativas.
Frequência: Anual.

Explicação das diferenças significativas entre os valores reportados nas colunas (a) e (b) da
tabela LI1.
A diferença de R$5.090.977 mil é composta por aplicações em títulos e valores mobiliários de
empresa não financeira não considerada no consolidado prudencial.
A diferença de R$20.657.530 mil é composta por Títulos e valores mobiliários dos fundos
(a)

garantidores de previdência e seguros das empresas seguradoras não consideradas no
consolidado prudencial.
A diferença de -R$6.126.367 mil é composta por investimentos do Banco Safra em empresas não
consideradas no consolidado prudencial e eliminadas no consolidado societário.
A diferença de R$20.422.731 mil é composta pelas provisões técnicas das empresas seguradoras
não consideradas no consolidado prudencial.
Explicação das diferenças relevantes reportadas nas linhas 6 a 9 da tabela LI2.

(b) Não há diferenças relevantes no período.
Descrição dos sistemas e controles utilizados para assegurar a confiabilidade do
apreçamento conforme disposto na Resolução nº 4.277, de 31 de outubro de 2013, quando
este resultar em valor diferente do registrado contabilmente (linha 5 da tabela LI2),
abrangendo:
• descrição das metodologias de apreçamento, incluindo o grau de utilização de avaliação a
(c) mercado e de avaliação por modelo;
• descrição dos procedimentos de verificação independente;
• procedimentos para a avaliação da necessidade de ajustes prudenciais decorrentes do
apreçamento de instrumentos financeiros.
No caso dos valores apresentandos como diferenças com relação ao registrado contabilmente
para Risco de Mercado, R$19 milhões são referentes aos valores observados como sendo
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ganhos e perdas embutidas observadas nas principais carteiras que nos demonstrativos contábeis
estão a custo amortizado, sendo esta diferença as mesmas apuradas no risco de taxa de juros da
carteira bancária (IRRBB), R$12 milhões são referentes a ajustes prudenciais relativos ao custo de
liquidação referente a Resolução 4.277 e R$52 milhões são referentes a provisões adicionais que
o Banco Safra optou por bem fazer na carteira de TVM.
Os demais valores referentes a ajustes referente a Resolução 4.277 estão sendo registradas como
ajuste prudencial no DLO, totalizando um valor total de R$57 milhões, onde o maior ajuste
referente-se ao risco de modelo referente a operações com pré-pagamento (R$37 milhões).
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LI1: Diferenças entre o escopo de consolidação contábil e o escopo de tratamento prudencial, bem como o
detalhamento dos valores associados às categorias de risco
Objetivo: Permitir a identificação de diferenças entre o escopo de consolidação utilizado nas demonstrações financeiras publicadas (coluna a) e
aquele empregado para fins da regulamentação prudencial (coluna b). As colunas “c” a “g” detalham os valores por categorias de riscos.
Conteúdo: Valores contábeis reportados nas demonstrações financeiras publicadas e os considerados na regulamentação prudencial.
Frequência: Anual.
R$ mil
a
Valores
reportados nas
demonstrações
financeiras
Ativos
Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez e Reservas no Banco Central
Ativos financeiros
Títulos e valores mobiliários
Instrumentos financeiros derivativos
Aplicações vinculadas a captações no mercado aberto - Títulos públicos
Operações de seguros, resseguros e previdência complementar
Recursos garantidores de reservas técnicas
Créditos das operações com seguros e resseguros
Carteira de crédito
Carteira de crédito
(Provisão para risco de crédito)
Outros ativos financeiros
Ativos fiscais e contingentes
Outros ativos
Investimentos
Ativos imobilizado e intangível
Total de ativos

b
c
d
e
f
g
Valores
Valores considerados na regulamentação prudencial por categoria
considerados na Sujeitos ao risco Sujeitos ao risco Sujeitos ao
Sujeitos ao risco Itens desconsiderados na
regulamentação de crédito
de crédito de
arcabouço de
de mercado
apuração dos requerimentos
prudencial
contraparte
securitização
mínimos de PR ou deduzidos
na apuração do PR

1.504.624
18.614.238
50.478.729
46.900.659
3.578.070
29.791.141
20.657.530 20.415.449 242.081 105.765.390
109.530.248
3.764.858
5.844.257
4.897.455
142.993
781.437
238.477.794

1.503.561
18.614.238
45.387.752
41.809.682
3.578.070
30.120.800

105.117.759
108.672.270
-3.554.511
5.790.318
4.342.166
141.197
6.126.367
780.500
217.924.658

1.503.561
6.907.053
45.317.317
41.809.682
3.507.635
30.120.800
89.986.470
89.986.470
5.026.778
3.823.889
5.901.826
6.126.367
814.398
195.528.459

2.419.983
3.274.593
28.525.828
34.220.403

-

1.667.898
20.587.729
57.163.277
53.585.207
3.578.070
30.120.800
99.171.223
99.171.223
3.600
565.636
6.126.367
-

6.238
193.063

215.406.529

199.301
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Passivos
Passivos financeiros
Recursos captados
Obrigações por empréstimos e repasses
Recursos de financiamento
Obrigações por TVM no exterior
Dívida subordinada
Instrumentos financeiros derivativos
Captações no mercado aberto - Títulos públicos
Operações de seguros e previdência complementar
Provisões técnicas
Débitos de operações com seguros e resseguros
Outros passivos financeiros
Passivos fiscais e contingências
Outros passivos
Total de passivos

159.965.664
130.966.493
16.554.389
12.444.782
2.274.175
10.170.607
3.638.171
29.706.335
20.422.731
20.412.245
10.486
6.620.898
3.253.700
1.192.384
224.799.883

160.003.697
131.004.526
16.554.389
12.444.782
2.274.175
10.170.607
3.638.171
30.035.994
7.154.853
2.309.810
1.104.222
204.246.747

18.075
18.075
618.677
19.076.117
19.730.943

217.924.658

(19.712.868)

157.900.952
128.901.781
16.554.389
12.444.782
2.274.175
10.170.607
3.638.171
30.035.994
5.622.340
197.197.457

-
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LI2: Principais causas das diferenças entre os valores considerados na regulamentação prudencial e os valores das
exposições
Objetivo: Demonstrar as principais causas das diferenças entre os valores da coluna “b” da tabela LI1 e os valores das exposições.
Conteúdo: Valores considerados para fins de regulação prudencial (linhas 1 a 4 e 9) e montante da diferença entre os valores contábeis e os
prudenciais (linhas 5 a 8).
Frequência: Anual.

1
2
3
4
5
6
7

Total de ativos considerados na regulamentação prudencial
Total de passivos considerados na regulamentação
prudencial
Valor líquido considerado na regulamentação prudencial
Exposições não contabilizadas no balanço patrimonial
Diferenças no apreçamento de instrumentos financeiros
Outras diferenças
Exposições consideradas para fins prudenciais

a

b

Total

Sujeitos ao risco
de crédito

c

d
Valores
Sujeitos ao risco
Sujeitos ao
de crédito de
arcabouço de
contraparte
securitização

R$ mil
e
Sujeitos ao risco
de mercado

217.725.357

195.528.459

34.220.403

-

215.406.529

204.246.747
13.478.610
34.653.690
82.972
48.215.272

19.730.943
175.797.516
34.653.690
210.451.206

34.220.403
34.220.403

-

197.197.457
18.209.073
82.972
18.292.045
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PV1: Ajustes prudenciais (PVA)
Objetivo: Detalhar os elementos considerados no cálculo dos ajustes prudenciais a serem efetuados no processo de apreçamento de instrumentos
financeiros avaliados pelo valor de mercado, conforme disposto na Resolução nº 4.277, de 2013.
Conteúdo: Ajustes a serem observados para todos os instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado (avaliação a mercado e avaliação
por modelo).
Frequência: Anual.

Incerteza sobre o custo de
liquidação das posições, dos
Custo de liquidação das posições
Concentração de mercado
Risco de pagamento antecipado
Risco de modelo
Risco operacional
Custos efetivos de aplicação e
captação de recursos
Spread de risco
de crédito
Custos administrativos futuros
Outros
Total

a

b

c

d

e

f

Ações

Taxa de juros

Câmbio

Crédito

Mercadorias

Total

g
Do qual: na
carteira de
negociação

R$ mil
h
Do qual: na
carteira bancária

7.977,25
7.977,25
-

1.862,65
1.862,65
36.866,63
-

1.937,65
1.937,65
-

-

-

11.777,55
11.777,55
36.866,63
-

11.318,96
11.318,96
-

458,58
458,58
36.866,63
-

2.382,45

244,33

6.090,17

-

-

8.716,94

4.000,31

4.716,64

10.359,69

38.973,61

8.027,82

-

-

57.361,12

15.319,27

42.041,85
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LIQA: Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de liquidez
Objetivo: Descrever as principais características do gerenciamento do risco de liquidez.
Conteúdo: Informações qualitativas.
Frequência: Anual.

Estrutura organizacional e responsáveis pelo gerenciamento do risco de liquidez, incluindo
descrição do processo estruturado de comunicação interna, conforme estabelecido na
Resolução nº 4.557, de 2017.
O gerenciamento do risco de liquidez é realizado de forma centralizada no SAFRA, de modo que
as definições, regras e metodologias definidas são, automaticamente, aplicadas a todas as
empresas do Conglomerado Prudencial.

O SAFRA estabelece clara definição de pessoas e

comitês responsáveis pela gestão do Risco de Liquidez, garantindo adequada segregação de
funções entre gestão e controle, com o objetivo de evitar potenciais conflitos de interesses no
(a)

processo. O relatório para acompanhamento do caixa realizado é divulgado diariamente pela área
de Risco de Liquidez e Fluxo de Caixa para os gestores responsáveis pelas áreas de Tesouraria,
de Ativos e Passivos, Riscos, de Finanças e de Auditoria. Em adição ao monitoramento diário, é
realizado o Comitê de Ativos e Passivos (ALCO), formado por Superintendentes e Diretores, que
se reúne, no mínimo, trimestralmente para (i) gestão do risco de liquidez, (ii) avaliação das
projeções dos fluxos de caixa e (iii) análise do risco de liquidez em diversos cenários, incluindo
situações de estresse. Em observância às exigências da Resolução 4.557 e da Circular BACEN
3.749 e da Circular 3.869, é enviado mensalmente ao BACEN o Demonstrativo de Risco de
Liquidez (DRL - LCR).

Estratégias de captação de recursos, incluindo políticas relativas à diversificação das
fontes e dos prazos de captação.
A instituição mantém o foco na estabilidade dos recursos captados, seja por meio da
diversificação das fontes de captação, ou do alongamento das operações, garantindo um
(b) consistente gerenciamento da liquidez e maior segurança para os clientes, ponto reconhecido
pelas agências de rating como estratégia de redução do risco de crédito da instituição, ou por
meio da sólida expansão de sua base de clientes, composta pelos segmentos varejo, private,
pessoas jurídicas, corporates e institucionais.
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Estratégias de mitigação do risco de liquidez.
O Safra possui sólido processo para identificar, medir, monitorar e controlar a liquidez, inclusive
contemplando projeções adequadas para impactos futuros de ativos e passivos sobre o caixa.
Conta com o envolvimento da Alta Administração no monitoramento e na tomada de decisões.
Para a mitigação do risco de liquidez, a gestão é feita de forma consolidada, com visão parcial por
moeda e projeção do caixa único composto pelos fluxos futuros das empresas do consolidado.
Outras formas de mitigação são:
(c)

i. Diversificação das fontes de funding em termos de prazo, clientes e produtos.
ii.

Monitoramento

intradiário

dos

resgates

e

avaliação

diária

das

operações,

com

acompanhamento detalhado das projeções dos fluxos de caixa até três (3) anos.
iii. Avaliação de cenários da liquidez, inclusive em cenários de estresse específico, sistêmico e
combinado.
iv. Manutenção de reservas em ativos altamente líquidos.
v. Plano de Contingência estabelecendo as ações e/ou estratégias para recuperar liquidez em
situações emergenciais.

Descrição da utilização dos testes de estresse para fins do gerenciamento do risco de
liquidez.
O

Safra

projeta

diariamente

os

seguintes

cenários:

i. Cenário de Run Off: situação de mercado em que ocorreria o esgotamento das carteiras,
considerando pagamentos a todos os credores e recebimento de todos os devedores
imediatamente

após

a

data

de

carência

ou

nos

vencimentos

das

operações;

ii. Estresse Específico: resgates de passivos em um cenário de estresse específico da instituição,
prevendo o recebimento por não renovação de ativos considerando uma inadimplência usual de
(d)

mercado;
iii. Estresse Combinado: resgates de passivos em um cenário de estresse sistêmico combinado
com um cenário de estresse específico na liquidez, similar ao ocorrido na crise de 2008, prevendo
o recebimento por não renovação pela instituição dos ativos e considerando uma elevação na
inadimplência;
iv. Hard Stress: resgates de passivos em um cenário de estresse sistêmico combinado com um
cenário de estresse específico na liquidez, superior àquele ocorrido na crise de 2008, prevendo o
recebimento de ativos por não renovação e considerando picos elevados de inadimplência.
Com base nestes cenários o Safra definiu que a Liquidez deve ser necessária para suportar um
período de 1 ano de Hard Stress. Esta medida faz parte do apetite ao risco da instituição
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compondo os limites RAS com acompanhamento diário.
Descrição resumida do plano de contingência de liquidez.
O plano de contingência de riscos de liquidez contempla ações a serem tomadas mediante um
momento de stress de liquidez. Os principais destaques são:
i. Acesso à disponibilidade de recursos das empresas do grupo;
ii. Internação de recursos do caixa offshore;
(e) iii. Aumento de captações pela elevação de taxas e ações da área comercial;
iv. Diminuição do volume de liberação de empréstimos;
v. Diminuição de exposição direcional para reduzição do volume de depósito de margens
requeridas pelas clearings;
vi. Cessão de Carteiras de Crédito.

Descrição das ferramentas, métricas e limites utilizados para o gerenciamento do risco de
liquidez.
As seguintes ferramentas são utilizadas para o gerenciamento do risco de liquidez:
i. LCR (Liquidity Coverage Ratio): acompanhamento diário do LCR;
(f) ii. NSFR (Net Stable Funding Ratio): acompanhamento diário do NSFR;
iii. Liquidez Mínima no Cenário Hard Stress: o Safra deve manter Liquidez suficiente para suportar
um período de 1 ano de Hard Stress;
iv. Indicador de Liquidez Imediata: a Liquidez do Banco sobre o total de passivos em liquidez.
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CRA: Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de crédito
Objetivo: Descrever as principais características do gerenciamento do risco de crédito.
Conteúdo: Informações qualitativas.
Frequência: Anual.

Devem ser descritas as políticas e estratégias de gerenciamento do risco de crédito conforme
estabelecido na Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, destacando:
A forma como o modelo de negócios é refletido no perfil de risco de crédito da instituição.
O gerenciamento do risco de crédito no SAFRA é estruturado de maneira a garantir que o risco de
perdas extremas, decorrentes de não cumprimento pela contraparte de suas obrigações nos
termos pactuados,
(a)

desvalorização, redução de remunerações e ganhos esperados em

instrumentos financeiros decorrentes da deterioração da qualidade creditícia da contraparte, do
interveniente ou do instrumento mitigador, reestruturação de instrumentos financeiros, ou custos
de recuperação de exposições caracterizadas como ativos problemáticos, sejam continuamente
controlados dado perfil mais conservador da instituição.

Critérios utilizados no estabelecimento da política e dos limites internos associados ao
risco de crédito.
Com o intuito de manter o risco de crédito do Safra em patamares condizentes com o tradicional
(b)

conservadorismo e a reconhecida agilidade nas decisões, estão em vigor políticas de
gerenciamento que têm como principal característica a adequação do produto de crédito ao perfil
do cliente, levando em consideração níveis de inadimplência, desempenho da carteira,
classificação interna dos clientes, taxas de retorno, capital alocado, entre outros.

Organização da estrutura de gerenciamento do risco de crédito.
(c)

A estrutura de risco de crédito é independente e reporta-se diretamente ao CRO, através dos
comitês mensais e à alta administração através dos comitês trimestrais.

Relação entre a estrutura de gerenciamento do risco de crédito, a política de conformidade
(d)

e a atividade de auditoria interna.
O Safra mantém uma estrutura de gestão e monitoramento do risco de crédito independente das
unidades de negócio, submetida periodicamente a processos de auditoria interna e externa. São
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estabelecidos limites, processos de mitigação de risco, além de métricas para medir, monitorar,
antecipar e controlar o risco de crédito intrínseco a todos os produtos e negócios.

Escopo e principais tópicos de gerenciamento do risco de crédito incluídos nos relatórios
gerenciais para o conselho de administração, o comitê de riscos e a diretoria da instituição.
Os principais tópicos de gerenciamento do risco de crédito incluídos nos relatórios gerenciais para
(e) o conselho de administração, o comitê de riscos e a diretoria da instituição são: acompanhamento
de vencidos, desempenho da carteira, projeções, concentração por contraparte e segmento,
índice de cobertura da carteira, entre outros.
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CRB: Informações adicionais sobre a qualidade creditícia das exposições
Objetivo: Prover informações adicionais sobre a qualidade creditícia das exposições reportadas na
tabela CR1.
Conteúdo: Informações quantitativas.
Frequência: Anual.
Detalhamento do total das exposições por região geográfica no Brasil, por país, por setor
econômico e por prazo remanescente de vencimento. A definição de região geográfica e de
setor econômico deve ser a mesma aplicada pela instituição para fins do gerenciamento do
risco de concentração, nos termos da Resolução nº 4.557, de 2017.
Setor de Açúcar e Álcool com exposição de R$ 3.284.872,90 Mil;
Setor de Agricultura com exposição de R$ 3.721.339,80 Mil;
Setor de Alimentícia com exposição de R$ 12.578.919,94 Mil;
Setor de Atacado com exposição de R$ 6.603.306,97 Mil;
Setor de Atividades Imobiliárias e Construção com exposição de R$ 5.333.927,68 Mil;
Setor de Automobilística com exposição de R$ 7.936.319,61 Mil;
Setor de Bens de Capital com exposição de R$ 1.728.148,23 Mil;
Setor de Cooperativa com exposição de R$ 5.265.486,77 Mil;
Setor de Demais Serviços com exposição de R$ 61.075.800,44 Mil;
Setor de Demais Setores com exposição de R$ 1.180.449,31 Mil;
Setor de Educação com exposição de R$ 915.536,79 Mil;
Setor de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos com exposição de R$ 5.086.074,39 Mil;
Setor de Embalagens com exposição de R$ 836.637,37 Mil;
Setor de Energia Elétrica com exposição de R$ 10.313.387,44 Mil;
Setor de Extração com exposição de R$ 462.097,73 Mil;
Setor de Financeiro com exposição de R$ 77.366.429,74 Mil;
Setor de Fumo e Bebidas com exposição de R$ 1.435.622,32 Mil;
(a)
Setor de Holding com exposição de R$ 2.343.847,38 Mil;
Setor de Indústria Geral com exposição de R$ 303.410.643,49 Mil;
Setor de Lazer e Turismo com exposição de R$ 667.819,15 Mil;
Setor de Móveis e Madeira com exposição de R$ 739.714,47 Mil;
Setor de Papel e Celulose com exposição de R$ 6.783.895,07 Mil;
Setor de Pessoa Física com exposição de R$ 36.258.577,68 Mil;
Setor de Química com exposição de R$ 2.794.941,54 Mil;
Setor de Químico e Petroquímico com exposição de R$ 6.156.780,94 Mil;
Setor de Saúde com exposição de R$ 5.973.448,99 Mil;
Setor de Siderurgia e Metalurgia com exposição de R$ 4.455.259,09 Mil;
Setor de Telecomunicação com exposição de R$ 1.533.813,92 Mil;
Setor de Têxtil com exposição de R$ 3.285.364,81 Mil;
Setor de Transportes e Concessão com exposição de R$ 5.376.945,77 Mil;
Setor de Varejo com exposição de R$ 4.222.229,00 Mil;
Prazo Remanescente Acima de 360 dias com exposição de R$ 238.554.931,67 Mil;
Prazo Remanescente Até 30 dias com exposição de R$ 86.878.936,57 Mil;
Prazo Remanescente De 181 a 360 dias com exposição de R$ 87.736.235,09 Mil;
Prazo Remanescente De 31 a 60 dias com exposição de R$ 76.574.497,42 Mil;
Prazo Remanescente De 61 a 90 dias com exposição de R$ 17.886.733,94 Mil;
Prazo Remanescente De 91 a 180 dias com exposição de R$ 81.255.016,22 Mil;
Prazo Remanescente Vencido com exposição de R$ 241.287,86 Mil;
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Região CENTRO OESTE com exposição de R$ 14.790.767,48 Mil;
Região NORDESTE com exposição de R$ 17.855.444,31 Mil;
Região NORTE com exposição de R$ 3.474.193,32 Mil;
Região SUDESTE com exposição de R$ 524.234.807,92 Mil;
Região SUL com exposição de R$ 28.772.425,73 Mil;
África do Sul com exposição de R$ 179,27 Mil;
Alemanha com exposição de R$ 26.840,26 Mil;
Argentina com exposição de R$ 154,78 Mil;
Austrália com exposição de R$ 2.346,66 Mil;
Bélgica com exposição de R$ 1.060,60 Mil;
Bolívia com exposição de R$ 112,98 Mil;
Brasil com exposição de R$ 541.236.195,79 Mil;
Canadá com exposição de R$ 2.804,90 Mil;
Chile com exposição de R$ 1.161,12 Mil;
China com exposição de R$ 1.008,12 Mil;
Colômbia com exposição de R$ 79,19 Mil;
Emirados Árabes Unidos com exposição de R$ 36,49 Mil;
Estados Unidos com exposição de R$ 4.258.648,87 Mil;
França com exposição de R$ 4.848.767,74 Mil;
Holanda com exposição de R$ 413.083,82 Mil;
Ilhas Cayman com exposição de R$ 676.472,10 Mil;
Israel com exposição de R$ 206,48 Mil;
Itália com exposição de R$ 6.082,64 Mil;
Japão com exposição de R$ 7.482,14 Mil;
Luxemburgo com exposição de R$ 3.139.938,68 Mil;
México com exposição de R$ 516.872,15 Mil;
Nova Zelândia com exposição de R$ 336,54 Mil;
Outros com exposição de R$ 7.117.604,35 Mil;
Peru com exposição de R$ 159,58 Mil;
Reino Unido com exposição de R$ 26.869.878,82 Mil;
Uruguai com exposição de R$ 124,70 Mil.
Total das operações em curso anormal segregado por região geográfica no Brasil, por país
e setor econômico, bem como as respectivas provisões e baixas contábeis por prejuízo. A
definição de região geográfica e de setor econômico deve ser a mesma aplicada pela
instituição para fins do gerenciamento do risco de concentração, nos termos da Resolução
nº 4.557, de 2017.
Setor de Açúcar e Álcool com exposição de R$ 12,27 Mil / provisões de R$ 8,59 Mil / baixas e
prejuízos de R$ 2.758,78 Mil;
Setor de Agricultura com exposição de R$ 446,49 Mil / provisões de R$ 377,32 Mil / baixas e
prejuízos de R$ 21.768,67 Mil;
Setor de Alimentícia com exposição de R$ 13.322,18 Mil / provisões de R$ 12.963,02 Mil / baixas
(b)
e prejuízos de R$ 73.365,27 Mil;
Setor de Atacado com exposição de R$ 1.077,90 Mil / provisões de R$ 1.061,21 Mil / baixas e
prejuízos de R$ 11.524,87 Mil;
Setor de Atividades Imobiliárias e Construção com exposição de R$ 6.246,66 Mil / provisões de R$
6.025,16 Mil / baixas e prejuízos de R$ 73.611,14 Mil;
Setor de Automobilística com exposição de R$ 4.537,88 Mil / provisões de R$ 4.477,13 Mil / baixas
e prejuízos de R$ 39.834,92 Mil;
Setor de Bens de Capital com exposição de R$ 130,84 Mil / provisões de R$ 129,95 Mil / baixas e
prejuízos de R$ 3.549,70 Mil;
Setor de Cooperativa com exposição de R$ 7.845,39 Mil / provisões de R$ 2.353,62 Mil / baixas e
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prejuízos de R$ 1,68 Mil;
Setor de Demais Serviços com exposição de R$ 18.393,99 Mil / provisões de R$ 17.942,52 Mil /
baixas e prejuízos de R$ 29.100,11 Mil;
Setor de Demais Setores com exposição de R$ 186,99 Mil / provisões de R$ 168,58 Mil / baixas e
prejuízos de R$ 697,83 Mil;
Setor de Educação com exposição de R$ 3.139,59 Mil / provisões de R$ 3.073,65 Mil / baixas e
prejuízos de R$ 825,47 Mil;
Setor de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos com exposição de R$ 3.139,64 Mil / provisões de R$
3.068,68 Mil / baixas e prejuízos de R$ 10.335,11 Mil;
Setor de Embalagens com exposição de R$ 284,58 Mil / provisões de R$ 272,60 Mil / baixas e
prejuízos de R$ 2.005,57 Mil;
Setor de Energia Elétrica com exposição de R$ 0,15 Mil / provisões de R$ 0,15 Mil / baixas e
prejuízos de R$ 2.989,18 Mil;
Setor de Extração com exposição de R$ 978,94 Mil / provisões de R$ 978,89 Mil / baixas e
prejuízos de R$ 479,20 Mil;
Setor de Financeiro com exposição de R$ 544,02 Mil / provisões de R$ 544,00 Mil / baixas e
prejuízos de R$ 1.265,75 Mil;
Setor de Fumo e Bebidas com exposição de R$ 1.755,03 Mil / provisões de R$ 1.728,34 Mil /
baixas e prejuízos de R$ 14.277,70 Mil;
Setor de Holding com exposição de R$ 112,85 Mil / provisões de R$ 73,37 Mil / baixas e prejuízos
de R$ 141,52 Mil;
Setor de Indústria Geral com exposição de R$ 1.483,62 Mil / provisões de R$ 1.465,70 Mil / baixas
e prejuízos de R$ 251,66 Mil;
Setor de Lazer e Turismo com exposição de R$ 12.673,30 Mil / provisões de R$ 12.469,21 Mil /
baixas e prejuízos de R$ 24.272,62 Mil;
Setor de Móveis e Madeira com exposição de R$ 580,27 Mil / provisões de R$ 527,82 Mil / baixas
e prejuízos de R$ 3.350,89 Mil;
Setor de Papel e Celulose com exposição de R$ 16,72 Mil / provisões de R$ 16,72 Mil / baixas e
prejuízos de R$ 71,81 Mil;
Setor de Pessoa Física com exposição de R$ 707.143,21 Mil / provisões de R$ 631.504,40 Mil /
baixas e prejuízos de R$ 554.505,19 Mil;
Setor de Química com exposição de R$ 3.592,74 Mil / provisões de R$ 3.581,42 Mil / baixas e
prejuízos de R$ 23.266,72 Mil;
Setor de Químico e Petroquímico com exposição de R$ 1.207,46 Mil / provisões de R$ 1.206,10
Mil / baixas e prejuízos de R$ 9.572,35 Mil;
Setor de Saúde com exposição de R$ 3.473,46 Mil / provisões de R$ 3.352,18 Mil / baixas e
prejuízos de R$ 13.057,88 Mil;
Setor de Siderurgia e Metalurgia com exposição de R$ 5.681,95 Mil / provisões de R$ 5.639,29 Mil
/ baixas e prejuízos de R$ 19.485,03 Mil;
Setor de Telecomunicação com exposição de R$ 437,98 Mil / provisões de R$ 375,96 Mil / baixas
e prejuízos de R$ 14.022,87 Mil;
Setor de Têxtil com exposição de R$ 25.863,20 Mil / provisões de R$ 25.667,04 Mil / baixas e
prejuízos de R$ 62.365,68 Mil;
Setor de Transportes e Concessão com exposição de R$ 6.712,75 Mil / provisões de R$ 6.519,97
Mil / baixas e prejuízos de R$ 14.490,64 Mil;
Setor de Varejo com exposição de R$ 7.373,37 Mil / provisões de R$ 6.950,97 Mil / baixas e
prejuízos de R$ 12.013,20 Mil;
Região CENTRO OESTE com exposição de R$ 89.444,09 Mil / provisões de R$ 80.415,94 Mil /
baixas e prejuízos de R$ 114.709,41 Mil;
Região NORDESTE com exposição de R$ 135.407,23 Mil / provisões de R$ 122.497,84 Mil /
baixas e prejuízos de R$ 146.880,36 Mil;
Região NORTE com exposição de R$ 29.661,18 Mil / provisões de R$ 26.256,58 Mil / baixas e
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prejuízos de R$ 24.050,26 Mil;
Região SUDESTE com exposição de R$ 446.377,31 Mil / provisões de R$ 405.669,15 Mil / baixas
e prejuízos de R$ 563.607,58 Mil;
Região SUL com exposição de R$ 137.505,63 Mil / provisões de R$ 119.684,05 Mil / baixas e
prejuízos de R$ 190.011,40 Mil.
Total das exposições em atraso segmentadas por faixas de atraso (menor que 30 dias, entre
31 e 90 dias, entre 91 e 180 dias, entre 181 dias e 365 dias, maior do que 365 dias).
Operações com prazo Menor que 30 dias com total de R$ 533.067.094,24 Mil;
Operações em Atraso entre 31 e 90 dias com total de R$ 515.369,55 Mil;
(c ) Operações em Atraso entre 91 e 180 dias com total de R$ 413.711,07 Mil;
Operações em Atraso entre 181 e 365 dias com total de R$ 441.951,78 Mil;
Operações em Atraso acima de 365 dias com total de R$ 93,61 Mil;
Total Geral de R$ 534.438.220,26 Mil.
Segregação do total das exposições reestruturadas, entre aquelas classificadas como
operações em curso anormal e as demais.
(d) Total de Exposições reestruturadas em Dez-20 - Curso anormal de R$ 42.101,04 Mil;
Total de Exposições reestruturadas em Dez-20 - Demais de R$ 299.851,88 Mil.
Percentual das dez e das cem maiores exposições em relação ao total do escopo definido
na tabela CR1.
(e) 10 maiores - 6,6%
100 maiores - 15,43%
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CRC: Informações sobre instrumentos mitigadores do risco de crédito
Objetivo: Fornecer informações qualitativas sobre os instrumentos mitigadores do risco de crédito.
Conteúdo: Informações qualitativas.
Frequência: Anual.

Os principais aspectos da política e dos processos de utilização de acordos bilaterais para
compensação e liquidação de obrigações, bem como a indicação da extensão de seu uso
para as exposições contabilizadas e as não contabilizadas no balanço patrimonial.
Os instrumentos mitigadores de risco têm como objetivo mitigar perdas potenciais de crédito.
Todos os mitigadores atrelados às operações de crédito são examinados com cautela, buscandose sempre eliminar as possibilidades de fraude e respeitar as normas vigentes. Os instrumentos
de controle de liquidez dos mitigadores asseguram que o grau de cobertura do risco versus
(a)

mitigador seja compatível com o apetite de risco da organização e com as atuais condições de
mercado. Os mitigadores passam por processos de análise, revisão e valorização constante antes
do vencimento, do qual podem se originar revisões de crédito solicitando providências para
solução de eventuais deficiências ou para revisão de condições de operação em função de
mudanças detectadas no perfil dos mitigadores. Os derivativos de crédito são contratos bilaterais
que fornecem um seguro contra perdas relativas às operações de crédito, podendo oferecer
proteção contra o risco de inadimplência, risco de rebaixamento ou de spread. O Safra utiliza
derivativos de crédito para mitigar o risco de crédito de suas carteiras de títulos.

Os principais aspectos das políticas e dos processos para avaliação e gerenciamento dos
colaterais.
Os instrumentos de controle de liquidez dos mitigadores asseguram que o grau de cobertura do
risco versus mitigador seja compatível com o apetite de risco da organização e com as atuais
condições de mercado. Os mitigadores passam por processos de análise, revisão e valorização
(b) constante antes do vencimento, do qual podem se originar revisões de crédito solicitando
providências para solução de eventuais deficiências ou para revisão de condições de operação
em função de mudanças detectadas no perfil dos mitigadores. Para efeito de apuração do capital
regulamentar de crédito a utilização de instrumentos mitigadores está em conformidade com as
diretrizes regulamentadas pelas Circulares do BACEN Nº 3.644/13 e Nº 3.809/16.
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Informações sobre a eventual concentração associada à mitigação do risco de crédito,
considerando diferentes instrumentos mitigadores (por tipo e por provedor).
Caso sejam utilizados derivativos de crédito como instrumento mitigador, deve ser
divulgado desdobramento por tipo de contraparte e respectivo nível de risco.
O Safra busca diversificar os o perfil dos mitigadores de risco de credito, garantindo uma
(c)

adequada segmentação, que considera as seguintes características, sempre assegurando a
aderência aos requerimentos das políticas de gestão de risco.
i) garantias reais: bens, colaterais financeiros e contratos bilaterais.
ii) garantidas fidejussórias por provedor: Pessoas Jurídicas, Instituições Financeiras, Fundos de
Investimento, Soberanos Tesouro Nacional ou Banco Central.
iii) derivativos de crédito por provedor: Pessoas Jurídicas, Instituições Financeiras ou Soberanos.
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CCRA: Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de crédito de
contraparte (CCR)
Objetivo: Descrever as principais características do gerenciamento do risco de crédito de contraparte
(CCR).
Conteúdo: Informações qualitativas.
Frequência: Anual.

Devem ser descritas, as políticas e estratégias de gerenciamento do risco de crédito de
contraparte conforme estabelecido na Resolução nº 4.557, de 2017, incluindo as exposições as
contrapartes centrais (CCPs), com destaque para:
O método utilizado para estabelecer os limites internos para fins do gerenciamento das
exposições sujeitas ao risco de crédito de contraparte.
Os limites para exposição aos riscos de crédito de contraparte são estabelecidos considerando a
(a)

exposição a perdas potenciais, que depende de variáveis como os fatores de risco envolvidos e os
prazos das operações, e a análise de fundamentos de crédito para cada contraparte específica. O
limite de crédito para a contraparte deve ser suficiente para cobrir a exposição a perdas potenciais
e necessita de aprovação específica.

Políticas de avaliação do risco de crédito de contraparte, considerando garantias e outros
instrumentos de mitigação.
Os procedimentos e as políticas de controle dos processos de garantias, para as operações que
(b) envolvem o risco de crédito de contraparte são os mesmos aplicados ao conjunto das demais
exposições de crédito no Banco Safra. Adicionalmente são também conduzidos os processos de
validação dessas mesmas atividades em conformidade com a Resolução CMN Nº 4.557/17.

O impacto no montante de colaterais que a instituição seria obrigada a empenhar no caso
de rebaixamento da sua classificação de crédito.
(c) Não haveria impacto no montante de colaterais a serem empenhados no caso de rebaixamento de
classificação de crédito.

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.

57/72

SECA: Informações qualitativas sobre o gerenciamento de riscos das exposições
de securitização
Objetivo: Fornecer informações qualitativas sobre as exposições de securitização, conforme definidas
na Circular nº 3.848, de 2017.
Conteúdo: Informações qualitativas e quantitativas.
Frequência: Anual.

Devem ser descritas as políticas e estratégias do gerenciamento dos riscos relevantes
associados a exposições de securitização, tanto na carteira de negociação quanto na carteira
bancária. Os processos assemelhados a securitização estruturados em apenas uma classe de
priorização de pagamento não devem ser reportados. Devem ser abordados os seguintes
aspectos:

Os objetivos da atividades de securitização e de ressecuritização, incluindo o grau de
transferência de riscos associados aos ativos subjacentes para outras entidades e os tipos
de riscos assumidos e retidos.
Em relação aos produtos securitizados, a exposição do Safra refere-se basicamente à aquisição
(a) (comprador) e investidor de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), FIDCS (Fundo de
Investimento de Direitos Creditórios) e Certificados de Recebíveis Agronegócio (CRA). A
avaliação é de que não há riscos residuais materiais em virtude do pequeno volume mantido em
carteira.

Listar as:
• sociedades de propósito específico (SPE) que têm a instituição como contraparte
patrocinadora* (exceto quando também desempenhe a atividade de originação, direta ou
indireta, de ativo subjacente), indicando se integram o conglomerado prudencial;
• entidades administradas ou assessoradas pela instituição que adquirem títulos de
securitização emitidos pela própria instituição ou por SPE que tem a instituição como
(b) contraparte

patrocinadora;

e

• entidades para as quais a instituição presta apoio implícito e os respectivos efeitos na
apuração do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA).
O Safra não atua como contraparte patrocinadora de nenhuma SPE com o objetivo de atuar no
mercado de securitização, nem administra entidades que adquirem títulos de securitização de sua
própria emissão/originação.
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Descrição resumida do tratamento contábil dado às exposições a títulos de securitização e
de ressecuritização.
A exposição à securitização de FIDC, na visão consolidada, considera apenas as cotas dos
(c) fundos não consolidados no Conglomerado Prudencial. Os ativos decorrentes de securitizações
de terceiros são contabilizados assim como os demais ativos de titularidade própria, conforme
normas contábeis brasileiras.

Descrição das operações de securitização em que tenha havido venda ou transferência dos
ativos sem retenção substancial de riscos, inclusive o detalhamento dos fluxos no período
(d)

de referência.
Não foram realizadas operações de securitização em que tenha havido venda ou transferência
dos ativos sem retenção substancial de riscos no 4º trimestre de 2020.

Total das exposições cedidas com retenção substancial de risco, nos últimos 12 meses,
que tenham sido honradas, recompradas, ou baixadas para prejuízo, segregadas por
(e)

trimestre.
O Safra não cedeu exposições com retenção substancial de riscos, que tenham sido honradas,
recompradas ou baixadas para prejuízo nos últimos 12 meses.

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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MRA: Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de mercado
Objetivo: Descrever as principais características do gerenciamento do risco de mercado.
Conteúdo: Informações qualitativas.
Frequência: Anual.

Devem ser descritas as políticas do gerenciamento do risco de mercado, conforme estabelecido
na Resolução nº 4.557, de 2017, destacando:

Estratégias e processos utilizados no gerenciamento do risco de mercado. Devem ser
divulgados:
• os objetivos estratégicos relacionados às operações sujeitas ao risco de mercado;
• os processos para identificar, medir, monitorar e controlar esse risco, incluindo as
políticas associadas às estratégias de proteção (hedge), bem como o monitoramento da
efetividade destas.
O gerenciamento do risco de mercado no SAFRA é estruturado de maneira a garantir que o risco
de perdas extremas, decorrentes de oscilações de preços, seja devidamente controlado,
permanecendo dentro dos limites operacionais estabelecidos pela alta gestão, e em consonância
com as políticas internas da instituição. Para tal, o SAFRA estabelece clara definição de pessoas
e Comitês responsáveis pela gestão do Risco de Mercado, garantindo adequada segregação de
funções entre gestão e controle, com o objetivo de evitar potenciais conflitos de interesses no
(a) processo de gerenciamento do Risco de Mercado. O Comitê de Risco de Mercado se reúne, no
mínimo, mensalmente para discutir de forma detalhada aspectos da gestão do Risco de Mercado,
estabelecer limites operacionais, cenários, estratégias e resultados, além de deliberar sobre
eventuais extrapolações de limites e aprovação de novos produtos. O Comitê de Risco de
Mercado é formado por Superintendentes e Diretores do SAFRA.

A área de Risco de Mercado do SAFRA calcula e acompanha diariamente as parcelas de risco de
mercado, de acordo com Modelo Padronizado definido pelo Banco Central do Brasil. Entretanto,
como ferramentas de gestão dos riscos de mercado, são utilizadas também medidas de Valor em
Risco (VaR) calculadas por modelos internos, além de outras medidas complementares (como os
testes de estresse, variação do valor econômico para um choque na taxa de juros - Delta EVE,
variação da margem com juros para um choque na taxa de juros - Delta NII), como exposto na
estrutura de gerenciamento do risco de mercado detalhada nas seções que seguem.

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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Com respeito ao atendimento dos requisitos regulatórios quanto à validação dos riscos de
mercado e de liquidez, tais atividades são realizadas por área independente específica.

Estrutura responsável pela implementação das estratégias e processos empregados no
gerenciamento do risco de mercado, incluindo os mecanismos de comunicação interna
utilizados.
A área de Risco de Mercado do SAFRA tem como objetivo monitorar e controlar os riscos
relacionados a possíveis perdas resultantes de flutuações nos valores de mercado de posições
(ativas e passivas) detidas pelas empresas que compõem o SAFRA. Para isso, cabe à referida
área definir, calcular e controlar as métricas de risco de mercado que devem ser respeitadas no
processo diário de gestão de riscos oriundos de perdas potenciais por oscilação de preços.

A gestão do risco de mercado no SAFRA é embasada nas seguintes normas e políticas:
Política de Risco de Mercado: Estabelece os princípios para gerenciamento do risco de mercado,
o modelo de gerenciamento de risco de mercado e os Comitês envolvidos na gestão do risco de
mercado.
(b) Norma de Gestão da Tesouraria: Estabelece os princípios, diretrizes, definições e instrumentos
para gestão da Tesouraria, bem como as regras para a utilização de instrumentos derivativos e
proteção a riscos de mercado (hedge).

Norma de Limites de Riscos de Mercado: Estabelece os limites gerais, limites específicos e
instrumentos financeiros que a tesouraria está autorizada a operar, bem como as diretrizes para o
monitoramento do consumo dos limites, emissão de alertas e providências em casos de
extrapolação de limites.

Norma de Classificação de Operações de Tesouraria: Estabelece os princípios e diretrizes para
classificação de operações de tesouraria em carteira de negociação e carteira de não-negociação,
os critérios para identificar operações de hedge, a definição do cálculo do valor de mercado das
operações e os controles de classificação.

(c) Principais características dos sistemas de informação e de mensuração dos riscos.

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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O SAFRA realiza o gerenciamento do Risco de Mercado por meio da limitação da exposição total
a riscos medida pelo Valor em Risco (Value at Risk – VaR) diário. O gerenciamento é
complementado com a utilização de métricas de estresse, contemplando crises em períodos
históricos e cenários econômicos prospectivos.

Marcação a Mercado
Para a apuração dos preços de mercado, são utilizados prioritariamente preços que sejam
divulgados por instituições independentes e com credibilidade no mercado financeiro. Assim, o
SAFRA utiliza dados divulgados pela B3, ANBIMA, Banco Central do Brasil e fontes de mercado.
Quando não há preço disponível divulgado por estas fontes, o SAFRA busca cotações junto a
participantes atuantes nos mercados.
Valor em Risco – VaR
O SAFRA utiliza modelo de VaR paramétrico, com correções para efeitos de não normalidade e
intervalo de confiança de 99% (uni caudal). Visando o controle tempestivo do risco de mercado, o
VaR é calculado e divulgado diariamente.

Teste de Aderência (Backtest)
O backtest é adotado para verificar a adequação do modelo VaR em relação às variações do valor
da carteira realmente observadas. O backtest, realizado diariamente, é feito pela comparação das
perdas máximas previstas pelo modelo de VaR com as efetivas perdas incorridas em um
determinado período.

Teste de Estresse
Os testes de estresse avaliam efeitos de oscilações hipotéticas em variáveis financeiras. Com
base nos cenários formulados, os ativos da carteira são reavaliados, aferindo-se possíveis
mudanças no valor da carteira.

O SAFRA utiliza cenários de estresse históricos com possibilidade de agravamento mediante
decisão da Alta administração, a fim de refletir possíveis choques prospectivos mais adversos do
que as variações históricas, além de agravamento por não diversificação. Os cenários são
elaborados considerando tanto possíveis condições favoráveis (cenário otimista), quanto possíveis
condições desfavoráveis (cenário pessimista) para variações nos retornos dos fatores de risco.
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Variação do Valor Econômico (∆EVE) e Variação da Margem com Juros (∆NII)
Realiza-se também a avaliação do Delta EVE e do Delta NII da carteira Banking, onde avaliamos
o impacto econômico de uma variação na taxa de juros para 6 cenários diferentes (choque
paralelo, choque de curto prazo, choque de longo prazo e choque de rotação) e o impacto na
margem com juros em dois cenários (choques paralelos), sendo o cenário base para a taxa préfixada em reais igual a 400 pontos base para o choque paralelo.

Sistemas de Mensuração
Para cálculo do Valor em Risco das posições das carteiras de Negociação (Trading) e de não
Negociação (Banking), o SAFRA utiliza, predominantemente, Sistemas de Risco estruturados,
adquiridos de fornecedores especializados ou desenvolvidos internamente, implantados em
ambientes com rigoroso controle de acesso à informação e grau de automatização adequado à
complexidade dos controles, além de plano e continuidade de negócios em caso de situações de
contingência.

Estas informações são de propriedade do Conglomerado Safra. Não devem ser utilizadas, reproduzidas ou transmitidas sem prévia autorização de seu proprietário.
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IRRBBA: Informações qualitativas sobre o gerenciamento do IRRBB
Objetivo: Descrever objetivos e políticas de gerenciamento do risco de variação das taxas de juros em
instrumentos classificados na carteira bancária (IRRBB).
Conteúdo: Informações qualitativas e quantitativas. Informações quantitativas devem se basear na
média diária ou mensal no ano da data-base de divulgação.
Frequência: Anual.

Premissa de prazo médio de reapreçamento atribuída aos depósitos sem vencimento
contratual definido.
O SAFRA utiliza as métricas de variação de valor ecônomico (Delta EVE) e variação de margem
com juros (Delta NII) com limitadores das exposições permitidas dentro a instituição, com objetivo
de garantir que as exposições existentes estejam dentro dos parâmetros de apetite a risco de
mercado definido a RAS da instituição.

No caso das limitações definidas na RAS para o risco de taxa de juros na carteira bancária
1 (IRRBB), utiliza-se como regra a limitação pelo máximo entre Delta EVE e Detal NII, sendo a
abordagem utilizada a definida no modelo padronizado instituido pelo Banco Central na Circular
3.876/2018, sendo que para os depósitos sem vencimento contratual (depósito à vista e poupança)
implementou-se uma curva de decaimento, sem qualquer consideração de novas operações, com
base no histórico observado em cada um dos produtos.

Durante o ano de 2020, o IRRBB médio apurado nos fechamentos de cada mês foi de R$600
milhões.

Premissa de prazo máximo de reapreçamento atribuída aos depósitos sem vencimento
contratual definido.
Como parte da implantação do cálculo do IRRBB segundo o modelo padronizado, realizou-se uma
2

avaliação do comportamento dos depósitos sem vencimento (depósito à vista e poupança)
segundo a hipótese definida na Circular 3.876/2018, implementou-se uma curva de decaimento,
sem qualquer consideração de novas operações, com base no histórico observado em cada um
dos produtos.
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IRRBB1: Informações quantitativas sobre o IRRBB
Objetivo: Informar as variações nos valores de ∆EVE e de ∆NII, de que trata a Circular nº 3.876, de
2018, para cada cenário padronizado de juros prescrito.
Conteúdo: Medidas de IRRBB.
Frequência: Anual.
R$ mil
Valores em R$
Data-base
Cenário paralelo de alta
Cenário paralelo de baixa
Cenário de aumento das
taxas de juros de curto
prazo
Cenário de redução das
taxas de juros de curto
prazo
Cenário steepener
Cenário flattener
Variação máxima
Data-base
Nível I do Patrimônio
de Referência (PR)

∆EVE

∆NII

dez/20
489.865,37

dez/19
315.663,16

dez/20
437.611,55

dez/19
4.271,65

35.075,84

397,34

197.365,64

65.647,90

404.109,24

163.385,60

81.295,55
69.865,60
234.588,00
489.865,37

383,99
57.289,53
24.857,56
315.663,16

437.611,55
T-1

65.647,90

T
15.918.104,53

15.569.298,38
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Tabela REMA: Política de remuneração
Objetivo: Descrever a política de remuneração da instituição, de que trata Resolução nº 3.921, de 25
de novembro de 2010.
Conteúdo: Informações qualitativas.
Frequência: Anual.

Devem ser descritos os principais elementos da política de remuneração, com destaque, quando
relevante, para os itens abaixo:

Informações sobre o comitê de remuneração, incluindo:
• Nome dos membros e seus respectivos períodos de mandato;
• Consultorias externas eventualmente contratadas para implementação e
acompanhamento da política de remuneração.
Composição do comitê de remuneração:
O comitê de remuneração responde por esta atribuição para todas as empresas do conglomerado.
Safra que é apresentado nas demonstrações contábeis consolidadas.
(a) Os membros e respectivos mandatos para o exercício do ano de 2020 seguem abaixo:


Nome: David Joseph Safra | Início do mandato: 04/05/2020 | Fim do Mandato: 30/04/2022 |
Prazo: 02 anos.



Nome: Marcelo Dantas de Carvalho | Início do mandato: 04/05/2020 | Fim do Mandato:
30/04/2022 | Prazo: 02 anos.



Nome: Aparecido Luiz Marguti | Início do mandato: 04/05/2020 | Fim do Mandato:
30/04/2022 | Prazo: 02 anos.

No exercício de 2020 não houveram alterações na composição do comitê de remuneração.
Informações sobre a estrutura de remuneração adotada, incluindo:
• Principais características da política de remuneração e de seus objetivos.
• Abrangência da política de remuneração aos níveis hierárquicos da instituição e às suas
subsidiárias e filiais.
(b) • Alterações realizadas na política ao longo do ano de referência com a descrição das
modificações e suas motivações, bem como seus impactos na remuneração.
• Descrição dos mecanismos adotados para garantir que os funcionários das áreas de
gerenciamento de risco, de controles internos e de conformidade (compliance) são
remunerados independentemente do desempenho da área de negócios.
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Processo de Decisão adotado para Estabelecer a Política de Remuneração
A Política de Remuneração visa refletir os princípios basilares do Conglomerado Safra, quais
sejam a cuidadosa gestão de riscos e os rigorosos controles internos e eficiência operacional.
Diante disso, a Política evita a adoção de quaisquer mecanismos que possam, ainda que
potencialmente, elevar à exposição a riscos acima dos níveis considerados prudentes nas
estratégias de curto, médio e longo prazos adotadas pelo Grupo Safra.
Principais Características da Política de Remuneração
O Conglomerado Safra adota uma política de remuneração que visa promover o
comprometimento dos administradores com os objetivos de longo prazo das Sociedades e a
mitigação da assunção de riscos. Desse modo, os administradores fazem jus a honorários fixos
mensais e não a remuneração variável.
Modificações na Política de Remuneração e Implicações sobre o Perfil de Risco e sobre o
Comportamento dos Administradores quanto à Assunção de Riscos
Os membros do Comitê de Remuneração não identificaram a necessidade de ajuste na Política de
Remuneração para o ano de 2020.

Descrição de como os riscos correntes e futuros influenciam a definição da remuneração,
incluindo visão geral dos principais riscos considerados, sua mensuração e como ela afeta
a política de remuneração.
Uma vez que a remuneração dos Administradores do Conglomerado Safra é realizada através de
(c)

honorários mensais fixos, entendemos que com isso mitigam-se os riscos destes assumirem
condutas que elevem a exposição de risco com o intuito de auferir maior remuneração.
Adicionalmente, os honorários dos administradores responsáveis pelas áreas de controles
internos, compliance e riscos são definidos em acordo com o escopo e as funções dos mesmos
nestas atividades, sem impacto dos resultados dos negócios por eles controlados.

Descrição da correlação entre a avaliação de desempenho e os níveis e formas de
remuneração, incluindo:
(d)

• Visão geral das principais métricas utilizadas para avaliar o desempenho geral da
instituição, de suas principais linhas de negócio e respectivos funcionários.
• Descrição da interação entre os níveis de remuneração e os desempenhos da instituição,
de cada unidade de negócios e individuais.
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• Descrição de ações previstas para ajuste da remuneração em caso de baixo desempenho
e dos critérios para definir o nível mínimo aceitável de desempenho.
Não aplicável. A remuneração não está atrelada a avaliação de desempenho.
Descrição do processo para adequar a remuneração ao desempenho de longo prazo,
incluindo:
• Descrição da política de diferimento da remuneração variável e do período de diferimento,
bem como dos fatores que determinam a adoção de percentuais diferentes de diferimento
(e)

entre funcionários ou grupos de funcionários.
• Descrição dos critérios estabelecidos para ajuste na remuneração diferida antes do seu
pagamento.
Não aplicável. A remuneração não está atrelada a avaliação de desempenho.
Descrição das diferentes formas de remuneração variável adotadas e as razões para sua
utilização, incluindo:
• Visão geral das formas de remuneração variável oferecidas (espécie, ações, instrumentos

baseados em ações ou outros ativos) e de sua utilização para diferentes funcionários ou
(f) grupos de funcionários.
• Descrição dos fatores que determinam a composição da remuneração variável.
Não aplicável. Não há remuneração variável.
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Tabela REM1: Remuneração atribuída durante o ano de referência
Objetivo: Informar a remuneração atribuída aos diretores e membros do conselho de administração
durante o ano de referência.
Conteúdo: Informações quantitativas.
Frequência: Anual.

29

R$ mil
b
Conselho de
administração
7

71.766.211

9.197.216

71.766.211

9.197.216

71.766.211

9.197.216

a
Remuneração
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Número de pessoas
Total da remuneração
fixa (3 + 4 + 5)
Da qual: em espécie
Remuneração fixa Da qual: ações e
instrumentos baseados
em ações
Da qual: outras formas
de remuneração
Número de pessoas
Total da remuneração
variável (8 + 10 + 12)
Da qual: em espécie
da qual: diferida
Remuneração
Da qual: ações e
variável
instrumentos baseados
em ações
da qual: diferida
Da qual: outras formas
de remuneração
da qual: diferida
Remuneração total (2 + 7)

Diretoria
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Tabela REM2: Pagamentos extraordinários
Objetivo: Informar o total de pagamentos extraordinários (bônus garantidos, bônus de contratação e
pagamentos por desligamento) realizados no ano de referência.
Conteúdo: Informações quantitativas.
Frequência: Anual.

Conforme previsto na Resolução BCB nº 54, de 16 de dezembro de 2020, a qual prevê em seu art. 3º, §
4º, a tabela REM2 não será publicada mantendo preservadas as cláusulas de confidencialidade. Devido
ao pequeno número de casos, a divulgação requerida pode revelar os valores pagos a determinado
executivo, ferindo a confidencialidade de informações pessoais.
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Tabela REM3: Remuneração diferida
Objetivo: Informar o total da remuneração diferida.
Conteúdo: Informações quantitativas.
Frequência: Anual.

a

Remuneração diferida

Diretoria
Em espécie
Ações
Instrumentos baseados
em ações
Outros
Conselho de
Administração
Em espécie
Ações
Instrumentos baseados
em ações
Outros
Total

b
Da qual:
Total
da Valor total
remuneraçã
diferido
o
diferida sujeito a
pendente de
ajustes
pagamento
implícitos e
explícitos
0
0
0
0
0
0

c

d

R$ mil
e

Variação da Variação da
Total da
remuneraçã remuneraçã remuneraçã
o
diferida o diferida
o diferida
resultante
resultante paga no ano
de
ajuste de ajuste
de
explícito
implícito
referência
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Resumo da Política de Divulgação de Divulgação de Informações
Conteúdo: Informações qualitativas
Frequência: Anual.

A política de divulgação de informações estabelece as diretrizes, as regras gerais, a conduta e a
transparência na divulgação ao público, de informações do Conglomerado Safra ("SAFRA").
As suas diretrizes objetivam divulgar as informações decorrentes de determinações de leis, normas
editadas por órgãos reguladores, autorreguladores e entidades de classe, observadas estritamente as
disposições constantes dos referidos documentos. A par disso, o SAFRA publica trimestralmente nas
datas-bases de março, junho, setembro e dezembro: o Relatório de Pilar III (“Relatório”) referente à
estrutura de gestão de riscos, à estrutura de gestão de capital, à apuração do montante dos ativos
ponderados pelo risco (RWA), à adequação do Patrimônio de Referência (PR), aos indicadores de
liquidez, quando aplicável, à Razão de Alavancagem (RA) e à política de remuneração de
administradores; e as Demonstrações Contábeis Consolidadas (“DFs”).
As áreas envolvidas na publicação do relatório de Pilar 3 são: Risco de Mercado e IRRBB, Risco de
Liquidez, Risco de Crédito, Contabilidade, Gestão de Capital, Recursos Humanos e Gestão Integrada
de Riscos.
Ademais, os procedimentos e as áreas responsáveis pela elaboração das DFs encontram-se nas
respectivas NPIs (Normativas de Procedimentos Internos) da Contabilidade.
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