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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL BANCÁRIA

“Se escolher navegar os mares do
sistema bancário, construa seu banco
como construiria seu barco: sólido
para enfrentar, com segurança,
qualquer tempestade.”

Jacob Safra, fundador (1891-1963)

Grupo J. Safra

BRASIL
Banco Safra S.A.
Banco J. Safra S.A.
Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
Safra Asset Management Ltda.
Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
SafraPay Credenciadora Ltda.
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Safra Seguros Gerais S.A.
Safra Vida e Previdência S.A.
SIP Corretora de Seguros Ltda.
Sercom Comércio e Serviços Ltda.
Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
Banco Safra (Cayman Islands) Limited
Banco Safra S.A., Luxembourg Branch
Banco Safra S.A., Cayman Islands Branch
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Principais números
(em milhões de reais)

Total de ativos

Patrimônio líquido
182.167

151.756

154.788

Dez/15

Dez/16

160.460
8.915

Dez/17

Dez/18

Dez/19

Acum.
Dez/15

1.698

Acum.
Dez/16

Dez/15

9.508

Dez/16

11.884

9.769

Dez/17

Dez/18

Dez/19

Gestão de recursos de terceiros (1)

Lucro líquido

1.654

11.792

190.966

1.915

Acum.
Dez/17

2.146

2.211
184.620

Acum.
Dez/18

Acum.
Dez/19

Carteira de crédito expandida (2)
106.910

Dez/15

198.883

Dez/16

216.398

Dez/17

233.139

241.927

Dez/18

Dez/19

Índice de atraso (superior a 90 dias)
111.070

1,5%

87.718
75.560

Dez/15

0,7%

77.547

Dez/16

Dez/17

Dez/18

Dez/19

Dez/15

Dez/16

0,4%

0,5%

Dez/17

Dez/18

0,6%

Dez/19

(1) Representada por recursos captados e administrados + operações compromissadas + carteira de câmbio + cobrança e
arrecadação de tributo.
(2) Inclui carteira de crédito, avais e ﬁanças e outros instrumentos com risco de crédito.
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Grupo J. Safra no mundo

Estados Unidos
e Caribe
Bahamas
Ilhas Cayman
Flórida
Nova Iorque

América Latina
Argentina
Brasil
Chile
México
Panamá
Uruguai
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Europa
Áustria
Alemanha
Guernsey
Gibraltar
Holanda
Irlanda
Luxemburgo
Mônaco
Polônia
Reino Unido
Suíça
Turquia

Oriente Médio
Catar
Emirados
Árabes Unidos
Israel

Ásia
Hong Kong
Singapura
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Palavra do presidente

O ano de 2019 foi marcado pelo início da imple-

aqueles que precisaram continuar em seus postos

mentação da agenda de reformas estruturais

de trabalho. Doamos R$ 37 milhões a instituições

proposta pelo atual governo, com destaque para

de saúde para o combate da covid-19.

aprovação da emblemática reforma da previdên-

Em 2019, o Banco Safra passou por importantes

cia, que representou um marco a continuidade

mudanças em sua alta administração, que foram

da recuperação f iscal do país iniciada ainda no

realizadas com toda a parcimônia e cautela ineren-

governo anterior e abriu espaço para a retomada

te a cultura da instituição. Ao mesmo tempo em

da conﬁança do empresariado. Ainda neste con-

que promoveu a continuidade da renovação de seu

texto, foi inaugurado o plano de privatizações e

time de administradores, manteve, em sua primei-

desinvestimentos do governo central, que já em

ra linha de comando, diversos prof issionais com

2019 contribuiu signiﬁcativamente para a redução

uma longa história na organização e no sistema

do déﬁcit ﬁscal daquele ano.

ﬁnanceiro, garantindo a transmissão de seus se-

Diante de um cenário mundial de crescimento

culares valores e princípios ao longo das gerações.

moderado em 2019 e políticas monetárias esti-

Os resultados de 2019 mantiveram-se sólidos e

mulativas, o Brasil iniciou o ano de 2020 com forte

consistentes. O lucro líquido foi de R$ 2,2 bilhões

otimismo dos investidores, índices da bolsa baten-

no ano, resultando em uma rentabilidade anua-

do recordes históricos, crescimento da conﬁança

lizada de 18,1% no período. Os ativos totalizaram

na economia e uma importante recuperação no

R$ 191,0 bilhões em 31 de dezembro de 2019 e o pa-

mercado de trabalho. Tal tendência foi arrefeci-

trimônio líquido encerrou o ano em R$ 11,9 bilhões,

da rapidamente pela instalação da pandemia do

mantendo o Banco Saf ra como o quarto maior

novo coronavírus, que trouxe incertezas de cunho

banco privado do País. O Banco manteve uma

econômico, político e social por todo o globo, tor-

posição expressiva de liquidez de R$ 22,9 bilhões

nando-se o principal desaﬁo deste ano e possivel-

em 31 de dezembro de 2019, correspondente a 1,9

mente dos próximos.

vezes o patrimônio líquido.

A instituição agiu rapidamente para minimizar

No segmento de crédito, o Safra permanece com

os efeitos da covid-19 para nossos colaboradores,

o foco de atuação na concessão de crédito a car-

clientes e para a sociedade. Mantivemos o nosso

teiras de pessoas jurídicas e pessoas f ísicas com

atendimento, inclusive em agências f ísicas, com

menor risco, privilegiando operações com boas ga-

todas as medidas de segurança necessárias e dire-

rantias. O índice de inadimplência encerrou o ano

cionando todas as transações factíveis, aos nossos

em 0,6% - certamente um dos menores dentre os

canais eletrônicos. Colocamos o maior número

bancos brasileiros. Dentro da mesma linha, desta-

possível de colaboradores em trabalho remoto e

que também para a linha de créditos problemáti-

tomamos todas as precauções necessárias com

cos, que foi de 1,2% em 31 de dezembro de 2019.
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Nos últimos anos, o Banco Saf ra deu início ao

racionalidade em relação aos recursos naturais,

movimento de digitalização e passos em direção

resíduos e emissões. Essa transparência em rela-

ao mercado de varejo de pessoas jurídicas e pes-

ção à sustentabilidade baliza de forma crescente

soas físicas investidoras. O ano de 2020 deverá ser

nossas operações em todos segmentos, incorpo-

um marco para a instituição neste sentido, com a

ra-se à gestão. A prática sustentável ﬁxa indica-

conclusão de diversos projetos e respectivos lança-

dores e cria novos parâmetros. Isso moderniza as

mentos ao público, como a plataforma de agentes

análises e relacionamentos, promove a inclusão

autônomos de investimento e a ﬁnanceira digital,

social e a aproximação com todos que conseguem

além da consolidação da Safrapay.

capturar tendências nesse sentido e ajudam na

Já nos negócios tradicionais da organização, a

construção de uma sociedade melhor.

excelência no atendimento aliada à expertise da

Apesar de todas as incertezas e desaﬁos trazidos

organização em prover soluções ágeis e diferen-

pela pandemia do coronavirus, acreditamos

ciadas, deverá garantir o crescimento gradual e

que o saldo do ano de 2020 será positivo para

sustentável. Vislumbramos oportunidades nas

a organização. Com a propriedade de quem já

áreas de mercado de capitais, tanto nos segmen-

enf rentou diversas crises ao longo de quase 50

tos de renda variável quanto no segmento de ren-

anos no mercado ﬁnanceiro, tenho conﬁança de

da ﬁxa, além do aquecimento no mercado de fu-

que teremos a habilidade de minimizar todos os

sões e aquisições, sugeridas pela intensiﬁcação do

efeitos negativos trazidos por esta crise e crescer

af rouxamento monetário promovido pelo Banco

com todos os ensinamentos oriundos dela.

Central em resposta aos primeiros efeitos do coro-

E certamente sairemos fortalecidos, estruturados e

navírus na demanda, aliada a inércia observada na

preparados para uma retomada ágil e consistente

inﬂação. Em linha com esta tendência, temos in-

de nossos negócios e do nosso plano estratégico.

tensiﬁcado a sinergia entre as atividades do banco
comercial e do banco de investimentos.
Com a convicção de que, mesmo em um mundo digital, o relacionamento sempre desempenhará papel fundamental para adicionar valor
aos nossos serviços, continuamos, mesmo diante
do atual cenário, a expandir e a qualiﬁcar a nossa
equipe, que conta com mais de 9.000 funcionários
em todo o Brasil.

Silvio Aparecido de Carvalho
Diretor-presidente*

Cada vez mais, o Safra atua com vistas aos impactos econômicos, sociais e ambientais, com

* Em fase de homologação no Bacen.
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Transformações da nossa economia
Joaquim Levy

A pandemia da covid-19 transformou muitos

agronegócio brasileiro na vanguarda mundial.

aspectos da economia global e do Brasil. Ela

E vem mudando como as empresas operam e

acelerou processos e alterou percepções. A neces-

se relacionam com clientes e o mercado. Além

sidade levou empresas e pessoas a contarem muito

das transformações na indústria, na logística e no

mais com os meios digitais para trabalharem,

transporte associadas à “internet das coisas” e à

gerirem suas vidas e alcançarem seus objetivos

inteligência artiﬁcial, ela trouxe a possibilidade do

mais amplos. A evidência da fragilidade da huma-

pequeno e médio empresário expor seus produtos

nidade na pandemia e da importância da coope-

em plataformas de vendas que alcançam o país

ração internacional para vencer desaﬁos existen-

e o mundo, e de concluir seus negócios de forma

ciais, por seu lado, estimulou uma nova percepção

barata, segura e rápida por meio de aplicativos de

também do risco climático e das questões ambien-

pagamento digitais. Com isso, criou-se um novo

tais e sociais.

patamar competitivo para milhares de brasileiras e

A aceleração do mundo digital trazida pela

brasileiros de todas as Regiões do país.

covid-19 tem o potencial de criar um choque posi-

Segundo pesquisas recentes, as carteiras digitais

tivo de produtividade, que pode se conjugar com

já respondem por cerca de 20% das compras em

a valorização do atendimento pessoal e modular

pontos de venda no país. A velocidade, simplicidade

os deslocamentos que a digitalização pode vir a

e segurança proporcionadas por essas carteiras

causar nos mercados de trabalho. No âmbito da

tem feito com que mais de 60% das 90 milhões de

saúde, por exemplo, ela abriu as portas para a tele-

pessoas que possuem celulares no país se valham

medicina, permitindo os médicos atenderem mais

delas. Mas a inovação na provisão de serviços ﬁnan-

pacientes e poupando o tempo e esforço daqueles

ceiros vai além, com as inúmeras interfaces de

que os consultam. A pandemia, por outro lado,

pagamento existentes sendo acompanhadas cada

ressaltou a dedicação e heroísmo dos milhares de

vez mais por opções para aplicações ﬁnanceiras e

proﬁssionais de saúde que todo dia se dedicam à

obtenção de crédito. Assim, os pequenos e médios

proteção, cuidado e cura de cada ser humano sob

empresários tem podido aproveitar melhor os juros

sua responsabilidade. A combinação da tecnologia

declinantes nos últimos anos para expandirem

que multiplica a nossa capacidade de trabalho e

seus negócios e, mais recentemente, enfrentarem

decisão, com o compromisso pessoal pelo bem

a crise da covid-19.

estar e realização daqueles com que se faz negócio

O Banco Central do Brasil tem apoiado a digita-

ou a quem se presta serviço será cada vez mais a

lização das ﬁnanças – que segundo alguns indi-

marca de sucesso em todo o mundo.

cadores já põe o Brasil entre os quatro maiores

A digitalização também vem tornando nossa

mercados de pagamento móvel do mundo. O regu-

agricultura mais precisa, ajudando a manter o

lador vem promovendo a interoperacionalidade
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e a concorrência entre provedores, também ajus-

A noção de que se vive em uma aldeia global

tando a infraestrutura necessária para manter o

também tem sido reforçada pela percepção do

bom funcionamento do sistema de pagamentos

impacto que as emissões de gás carbônico e as

e ﬁnanceiro, notadamente com a introdução do

mudanças climáticas podem ter sobre a Terra,

PIX, programada para o ﬁnal de 2020. A evolução

especialmente nas áreas tropicais. O Brasil tem

da política monetária tem por seu lado facilitado as

como se destacar pelas alternativas que dispõe

empresas obterem crédito para investir na digitali-

para lidar com esse tema, aproveitando as vanta-

zação de seus processos e embarcar novas tecnolo-

gens comparativas que possue. Nossas fontes de

gias em seus produtos, estimulando a vitalidade e

energia sustentável, por exemplo, já respondem

diversiﬁcação da nossa economia.

por quase 40% da energia total do pais e são cada

A digitalização da sociedade também tem

vez mais competitivas, com potencial de aprovei-

dado nova conotação à expressão “aldeia global”

tamento crescente. A proporção de energia limpa

cunhada há 50 anos pelo professor canadense

na nossa indústria chega a próximo de 60%, e pode

Marshall McLuhan. Originalmente a expressão

aumentar na medida em que as empresas atri-

procurava reﬂetir a mudança trazida pela comu-

buam um preço às emissões de carbono e inovem

nicação eletrônica, que permitia cada um de nós

para serem lucrativas com mais eﬁciência e menos

saber instantaneamente dos acontecimentos no

emissões. A agricultura de baixo carbono também

outro lado do mundo. Hoje, quando a torrente de

tem se mostrado produtiva e capaz de antecipar

informações digitais sobre a nossa mobilidade,

as novas demandas dos compradores de nossos

hábitos, condições de saúde, e até emoções torna

produtos agropecuários. No setor ﬁnanceiro, novas

possível a muitos saber dos acontecimentos da

normas e práticas tem procurado incorporar os

vida de cada um de nós, a expressão talvez reﬂita

riscos ambientais e climáticos à análise das expo-

melhor a menor privacidade individual típica de

sições e negócios de cada instituição, e favorecer a

uma aldeia. Essa superação da noção de socie-

emissão e negociação de instrumentos de crédito

dade de “massa”, com a individualização do consu-

“verdes”. Nossos bancos vão ganhando assim meios

midor, tem marcado o século atual e criado novos

e estímulo para incorporar de forma sistemá-

modelos de negócio com enormes consequências.

tica critérios ambientais, sociais e de governança

A informação individualizada e as múltiplas formas

(ASG) nas suas ações internas e de ﬁnanciamento

de agregá-la e trabalhá-la para tentar atender as

da economia.

expectativas e preferências de cada consumidor

A difusão dos princípios ASG, especialmente

têm impulsionado as empresas mais valorizadas do

de governança, contribuirá não só para tornar

planeta, ao mesmo tempo em que levanta questões

nossa economia mais sustentável, mas para que

sobre a propriedade dos dados pessoais e seu uso.

a digitalização da sociedade esteja sempre atenta
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às considerações de bem estar e segurança das

naturais insubstituíveis e melhorem as condições

pessoas. A combinação dessas duas tendências,

de vida do povo brasileiro são a grande aposta para

com o aumento de produtividade que elas podem

nosso país e para o seu sistema ﬁnanceiro, agora e

trazer sobre vários horizontes, estará cada vez

nos próximos anos.

mais presente em uma retomada bem sucedida
da nossa economia. Isso deverá ocorrer especialmente porque vai se tornando evidente que o
gasto público, ainda que indispensável durante o
auge da pandemia para evitar uma retração excessiva da demanda, o desamparo da população e a
desorganização das cadeias de valor, não poderá
resolver sozinho os desaﬁos do pós-covid. Assim,
vai-se ﬁrmando a convicção de que a inovação e
a visão de longo prazo que preservem os recursos

16

Joaquim Levy, Diretor de Estratégia Econômica e Relações com o Mercado do Banco
Safra S/A é doutor em Economia pela Universidade de Chicago, tendo sido Ministro
da Fazenda, secretário do Tesouro Nacional,
vice-presidente do Banco Interamericano
de Desenvolvimento, diretor-geral do Banco
Mundial e presidente do BNDES.
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A hora do banco digital
José Roberto Mendonça de Barros

O aparecimento do coronavírus implicou na decre-

Por outro lado, os segmentos que melhor vêm

tação de conﬁnamento social em todo o mundo

atravessando este período (agronegócio, serviços

e também no Brasil. O distanciamento deve se

de logística, comércio eletrônico, serviços ﬁnan-

manter, de forma intermitente, até o aparecimento

ceiros e de telecomunicações) têm como carac-

de uma vacina que nos liberte do receio de infecção.

terística comum um consistente investimento de

Após esta experiência, pesquisas disponíveis

novas técnicas, inclusive digitais, que permitem

sugerem que as pessoas deverão alterar parcial-

elevar a produtividade e a enfrentar este mundo

mente suas percepções enquanto cidadãos, consu-

novo pós pandemia.

midores e trabalhadores.

E aí entra o banco digital como uma das respostas

No primeiro caso, provavelmente veremos a valo-

a esta situação. Milhares de pessoas aprenderam

rização de uma vida mais simples, a ampliação do

que é possível realizar todas as operações bancárias

comportamento “faça você mesmo” (mais matérias

de forma segura e mais confortável a partir de sua

primas e menos produtos ﬁnais) e o reforço à ideia

residência, que se transformou também no local de

de maior preservação do meio ambiente. Acredito

trabalho e isto abrange desde o pagamento instan-

também que o bairro e a proximidade sairão mais

tâneo de contas e obrigações até a montagem de

apreciados nas cidades grandes.

carteiras de investimento.

A experiência de consumo também se alterou

A descoberta do banco digital veio para ﬁcar e sua

bastante com a explosão das vendas pela internet.

relevância na vida das pessoas só fará aumentar. Isto

Estas representavam algo como 5% do faturamento

é uma parte relevante da maior mudança provo-

do comércio, número que irá aumentar muito

cada pela pandemia: o ﬁm do mundo analógico e a

rapidamente. Os consumidores conheceram e

aceleração de nossa entrada no mundo digital.

navegaram em plataformas de grandes empresas,
muitas das quais perseguem a estratégia pioneira
da Amazon, acolhendo milhares de lojas virtuais de
empresas menores. Em decorrência, a experiência

José Roberto Mendonça de Barros é econo-

de compra será diferente, com menos aquisições

mista, com doutorado em Economia pela

por impulso e com maior comparação de preços,

Universidade de São Paulo e pós-doutorado

o que resulta em menor ﬁdelidade às marcas. Isto

no Economic Growth Center, Yale University,

é uma pequena revolução nos hábitos com um
gigantesco impacto nas empresas.
Entretanto, o conﬁnamento e a valorização das
regras de higiene aceleraram a entrada no mundo
virtual, algo que já ocorria lentamente. De uma hora

USA. Fundador da MB Associados, empresa de
consultoria econômica, membro do Conselho
Consultivo de diversas instituições, diretor presidente da Fundação Abid Jatene. Foi Secretário
de Política Econômica do Ministério da Fazenda,
professor de Economia na Universidade de São

para outra, foi preciso aprender a trabalhar em casa,

Paulo e desenvolveu e estruturou o Projeto do

a comprar pela internet e a utilizar extensivamente

Novo Mercado para a Bovespa.

os pagamentos digitais.
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Economia internacional e brasileira

Ambiente Econômico em 2019 e
Perspectivas para 2020

países desenvolvidos tenha apresentado per-

O crescimento mundial em 2019 foi menor em

f il disseminado dentro do grupo, destacamos o

comparação com o ano anterior. A expectativa

crescimento de 2,3% nos EUA, afastando os te-

dos analistas na Bloomberg estima que o PIB te-

mores de uma possível recessão. Tal crescimen-

nha crescido 2,9% no período, ante 3,6% em 2018.

to foi sustentado principalmente pela demanda

O PIB dos países desenvolvidos cresceu 1,7% em

interna e pelo mercado de trabalho, com cresci-

2019, após avanço de 2,3% em 2018. O grupo dos

mento do consumo das famílias e queda da taxa

países emergentes, por sua vez, registrou expan-

de desemprego para níveis bastante baixos.

Embora a moderação do crescimento dos

são de 4,4% no ano passado, após ter crescido

No tocante à política monetária, os principais
bancos centrais do globo iniciaram um ciclo de

4,9% no ano anterior.

política monetária estimulativa. Na Zona do Euro,
o Banco Central Europeu (BCE) retornou com o

Tabela 1: Crescimento do PIB

programa de compras de ativos (QuantitativeE-

2018

2019

Mundo

3,6%

2,9%

Economias desenvolvidas

2,3%

1,7%

Enquanto isso, a possibilidade de recessão le-

EUA

2,9%

2,3%

vou o banco central norte-americano (Fed) a

Zona do Euro

1,9%

1,2%

Japão

0,3%

1,0%

do ano, porém, a autoridade monetária inter-

Reino Unido

1,3%

1,4%

rompeu este processo para avaliar os efeitos na

Canadá

2,0%

1,6%

Economias Emergentes

4,9%

4,4%

Rússia

2,5%

1,3%

pecial, destacamos a guerra comercial travada

China

6,7%

6,1%

entre EUA e China.

Índia

6,1%

5,0%

Brasil

1,1%

1,1%

México

2,0%

0,0%

se alastrou para um grande número de países.

África do Sul

0,8%

0,4%

Em primeiro lugar, a paralisação da produção

asing, QE) e reduziu para -0,50% a taxa de depósito, patamar mais baixo da história.

iniciar seu ciclo de af rouxamento monetário,
realizando três cortes de juros em 2019. Ao f inal

economia real.
Os riscos observados durante 2019 foram de
ordem predominantemente geopolítica. Em es-

Para 2020, o crescimento global deve sof rer
forte desaceleração por conta dos efeitos do

Fontes: Bloomberg e Banco Safra
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surto de coronavírus, que iniciou na China, mas

chinesa por um período prolongado deve afetar

a demanda.
Em resposta a esse cenário, diversos bancos
centrais voltaram a af rouxar suas políticas monetárias, com destaque para o Fed nos EUA,
que levou a taxa Fed Funds para próximo de

2019

2017

2018

2015

2016

)TȐƓEQ'7#%TKCȖȒQFGRQUVQUFGVTCDCNJQ
OKNJȣGU GVCZCFGFGUGORTGIQ 
12

reduzindo o juro ao longo dos próximos meses.

10

das de estímulos f iscais e também se espera a

2014

Fontes: BEA e Banco Safra

zero. Outros bancos centrais devem continuar
Além disso, uma séria de países anunciou medi-

2013

rações deve também ter efeitos negativos sobre

2011

Por f im, as restrições de mobilidade e aglome-

-3%
-4%

2012

pode criar problemas no mercado de crédito.

-1%
-2%

2010

impacta negativamente a demanda global e

1%
0%

2009

f inanceiras, dada a piora nos preços dos ativos,

2007

Em terceiro lugar, a deterioração das condições

3%
2%

2008

cipais parceiros comerciais, inclusive o Brasil.

5%
4%

2005

demanda, afetando as exportações dos prin-

2006

do lugar, o menor crescimento chinês reduz a

)TȐƓEQ'7#2+$ ETGUEKOGPVQCPWCN

2004

as cadeias de suprimentos globais. Em segun-

Criação de postos de trabalho
Taxa de desemprego

8
6
4

continuidade dessas políticas até que o cenário

2

se estabilize.

0
-2

2019, desacelerando f rente ao crescimento de

2019
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A economia norte-americana cresceu 2,3% em

-6
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Fontes: BLS e Banco Safra

2,9% observado no ano anterior. O desempenho
da atividade teve como principal motor o consumo das famílias.

A perspectiva de uma possível recessão, em contraste com o bom desempenho do mercado de

O mercado de trabalho continuou a apresentar

trabalho, levou o Fed a iniciar um ciclo de afrou-

avanços ao ter registrado a criação líquida de 2,1 mi-

xamento monetário. No ano, o banco central norte-

lhões de postos de trabalho. A taxa de desemprego,

-americano reduziu a taxa básica de juros em três

por sua vez, recuou de 3,9% em dezembro de 2018

ocasiões, com a mesma atingindo o intervalo en-

para 3,5% ao ﬁnal de 2019.

tre 1,50% a 1,75% ao ano.
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comercial entre EUA e China e que impactou o
fluxo de comércio global. O PIB avançou 1,2% no

7,0%

período, desacelerando f rente ao crescimento

6,0%

de 1,9% registrado em 2018, porém ainda mos-

5,0%

trando crescimento levemente superior ao po-

4,0%

tencial, atualmente estimado ao redor de 1,0%.

3,0%

A taxa de desemprego recuou de 7,9% ao f inal

2,0%

de 2018 para 7,5% em dezembro de 2019, com

1,0%

melhora em praticamente todos os países do
2019
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2016

2013
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0,0%

grupo. Destaque positivo para a Alemanha, onde
a taxa atingiu seu menor patamar desde a reunif icação, aos 3,2%.

Fontes: Bloomberg e Banco Safra

A inﬂação ao consumidor medida pelo deﬂator

)TȐƓEQ<QPCFQ'WTQ6CZCFGFGUGORTGIQ

do consumo do PIB encerrou o ano com elevação

Zona do Euro

França

Espanha

Alemanha

Itália

de 1,6%. Já o núcleo da inﬂação, que exclui os itens
de alimentação e de energia, registrou a mesma

28%

variação de 1,6% em 2019. Assim, diferentemente

23%

do ano anterior, as duas métricas terminaram o

18%

ano abaixo da meta de 2,0%.

13%

)TȐƓEQ'7#&GƔCVQTFQEQPUWOQFQ2+$
CEWOWNCFQGOOGUGU
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Fontes: Eurostat e Banco Safra

3,0%
2,5%

Na região, a inﬂação ao consumidor manteve-se

2,0%

ao redor de 1,3% considerando a variação acumu-

1,5%

lada em doze meses. O núcleo da inﬂação, obtido
pela exclusão dos itens de energia e alimentos,

1,0%

encerrou 2019 com variação positiva de 1,4%, ten-

0,5%

do acelerado em relação à alta de 1,1% em 2018.
Com relação ao cenário prospectivo, esperamos

0,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Fontes: BEA e Banco Safra

uma desaceleração importante da taxa de crescimento, em função do surto de coronavírus. A in-

Para 2020, o cenário mais provável é que a eco-

ﬂação, por sua vez, deve continuar abaixo da meta

nomia norte-americana mostre forte contração

de 2,0%, sugerindo que o BCE deverá ser atuante

por conta dos impactos do coronavírus. Nesse

durante o ano.

sentido, a inﬂação deve permanecer bastante
abaixo da meta de 2,0%.

China
Na China, as atenções continuaram voltadas

Zona do Euro

para as medidas adotadas pelo governo com o

O ano de 2019 foi caracterizado como um perío-

objetivo de evitar uma desaceleração mais

do de desaceleração do crescimento econômico

abrupta da economia, buscando um crescimento

na Zona do Euro, afetado também pela guerra

mais equilibrado.
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)TȐƓEQ%JKPC2+$ ETGUEKOGPVQCPWCN

serviços, por sua vez, exibiu crescimento de 1,3%,
com especial contribuição do comércio. Por ﬁm,

16%

a agropecuária apresentou crescimento de 1,3%,

14%

ligeiramente abaixo do observado em 2018 (+1,4%).

12%

2019

2017

2018

2015

2016

2013

as importações avançaram 1,1% entre 2018 e 2019,
2014

vamente contribuiu negativamente, uma vez que

2011

2%
0%
2012

e 3,9% observados em 2018. O setor externo no-

2010

4%

2009

crescendo 1,8% e 2,2%, respectivamente, ante 2,1%

2007

6%

2008

lias e os investimentos mostraram desaceleração,

2005

8%

2006

Pelo lado da demanda, o consumo das famí-

2004

10%

enquanto as exportações caíram 2,5%. O consumo do governo, por sua vez, apresentou ligeira
queda de 0,4%, em contexto de ajuste ﬁscal.

Fontes: Bloomberg e Banco Safra

Com relação às contas públicas, em 2019, o re-

desacelerar substancialmente em 2020.

)TȐƓEQ2+$ ETGUEKOGPVQCPWCN
10%

6%

3,0%
1,9%

2%

que, no início de 2019, estavam ao redor de +2,5%.

0%

O PIB de 2019 cresceu apenas 1,1%, abaixo da varia-

-2%

ção de 1,3% observada nos anos de 2017 e de 2018.

-4%

Pelo lado da oferta, a Indústria cresceu 0,5% no

-6%

1,3% 1,3%

0,5%

1,1%

-0,1%

2015
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o setor de construção civil avançando 1,6%, após

2010

-3,5% -3,3%

2006

ano passado, mesmo ritmo do ano anterior, com
cinco anos consecutivos de contração. O setor de

4,0%

2009

passado ﬁcou abaixo das expectativas do mercado

5,1%

4,0%

4%

2007

O desempenho da economia brasileira no ano

6,1%

2008

Brasil

Média 2006-2010
Média 2011-2019

7,5%

8%

2019

coronavírus. Assim, o crescimento chinês deve

0,9% do PIB), bem inferior à meta do governo de

2017

sofrer forte desaceleração por conta do surto de

foi deﬁcitário em R$ 61,9 bilhões (equivalente a

2018

mador nesse momento. A economia do país deve

2016

O cenário prospectivo para a China é pouco ani-

sultado primário do setor público consolidado

Fontes: IBGE e Banco Safra

Tabela 2: PIB (crescimento anual, em %)

PIB - Preços de mercado
Agropecuária

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7,5

4,0

1,9

3,0

0,5

-3,5

-3,3

1,3

1,3

1,1

6,7

5,6

-3,1

8,4

2,8

3,3

-5,2

14,2

1,4

1,3

Indústria

10,2

4,1

-0,7

2,2

-1,5

-5,8

-4,6

-0,5

0,5

0,5

Serviços

5,8

3,5

2,9

2,8

1,0

-2,7

-2,2

0,8

1,5

1,3

Consumo das famílias

6,2

4,8

3,5

3,5

2,3

-3,2

-3,8

2,0

2,1

1,8

3,9

2,2

2,3

1,5

0,8

-1,4

0,2

-0,7

0,4

-0,4

FBKF

Consumo do governo

17,9

6,8

0,8

5,8

-4,2

-13,9

-12,1

-2,6

3,9

2,2

Exportações

11,7

4,8

0,7

1,8

-1,6

6,8

0,9

4,9

4,0

-2,5

Importações

33,6

9,4

1,1

6,7

-2,3

-14,2

-10,3

6,7

8,3

1,1

Fontes: IBGE e Banco Safra
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R$ 132,0 bilhões. Tal resultado teve como desta-

)TȐƓEQ+2%# 

que a entrada extraordinária de recursos do leilão
ﬁm de 2019 (R$ 35,6 bilhões, já descontado o valor

12%

transferido para a Petrobras).

10%

rio em diversos países, inclusive nos EUA. Esse cenário de maior aversão ao risco, ao mesmo tempo

2019

2018

3,8%

4,3%

6,3%
2017

2016

2015

2014

3,0%

5,9%

6,4%

5,8%

2013

6,5%

5,9%

5,9%

4,3%

2012

desencadearam ciclos de afrouxamento monetá-

2011

3%
2%
2010

dos efeitos da tensão comercial entre EUA e China

2006

4%

2009

5%

desaceleração global mais pronunciada por conta

4,46%

7%
6%

2008

Olhando para o cenário externo, os riscos de uma

9%
8%
3,1%

apresentou forte volatilidade ao longo de 2019.

11%

2007

Considerando o mercado de câmbio, a moeda

10,7%

IPCA
Meta de inﬂação

de excedentes da cessão onerosa que ocorreu no

Fontes: IBGE e Banco Safra

em que a economia americana seguia com cresci-

Podemos observar que o grupo de preços livres

mento robusto, levou a uma valorização do dólar

ex-alimentos, responsável por mais da metade da

frente às demais moedas. No cenário doméstico,

ponderação do índice (54%), apresentou uma ligei-

os ruídos trazidos por conta do cenário político

ra aceleração em relação a 2018, passando de 2,05%

também contribuíram para o desempenho do

para 2,9%, reﬂetindo a ainda elevada ociosidade da

real, que chegou a ser cotado acima dos R$ 4,20/

economia no período, uma vez que esse conjunto

US$. Assim, o real fechou 2019 em R$ 4,03/US$,

reúne os preços de serviços e bens industrializados,

ante R$ 3,87/US$ ao ﬁnal de 2018, uma desvalori-

considerados mais sensíveis à política monetária.

zação de 4,0%.

Assim, esses preços permaneceram bem compor-

A inﬂação, após fechar 2018 em 3,7%, mostrou
alguma aceleração em 2019, registrando alta de

tados ao longo de 2019, abrindo espaço para a retomada do ciclo de afrouxamento monetário.

4,3%, em resposta ao choque altista nos preços de
carnes no último bimestre do ano. Nesse cenário,

)TȐƓEQ.KXTGUGZCNKOGPVQU 

a inﬂação de bens livres passou de 2,9% para 4,0%,

po, desacelerou em relação a 2018.

7%

5%

com o ciclo de afrouxamento monetário, reduzin-

4%

alcançado pela taxa.

3%

5,7%
6,0%

5,1%

5,6% 7,2% 4,7%

3,9%

5,8%

4,4%
3,1%

3,1%

1,3%

2%
1%

6,9%

0,0% 1,8%

5,6%

7,3%
3,4%

5,8%

6,7%

6,9%

5,6%

6%

Nesse contexto, o Banco Central (BC) prosseguiu
do a Selic de 6,50% para 4,25%, menor patamar já

Serviços

8%

5,5%

5,2%

2008

inﬂação de preços administrados, ao mesmo tem-

Bens industriais

9%

2007

apesar da desaceleração da inﬂação de serviços. A

6,4% 6,4%

7,6%

9,0% 8,7%

9,1%

8,6% 8,4%

6,7%

2,5% 3,0%
0,8%
1,5%
4,7% 3,6%

A inﬂação no Brasil em 2019 se mostrou estruturalmente baixa, bem como o ocorrido em 2018, ape-

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Inflação e política monetária

2009

0%

Fontes: IBGE e Banco Safra

sar de ter apresentado uma aceleração ao ﬁnal do

Já os preços administrados (26% do índice), de-

ano por conta de um choque no preço das carnes.

saceleraram, cedendo de 6,2% em 2018 para 5,5%

O IPCA avançou de 3,75% em 2018, para 4,31% em

em 2019, sob os efeitos da menor inércia. Vale no-

2019, ﬁcando levemente acima da meta estabeleci-

tar que os reajustes de preços de itens adminis-

da pelo Banco Central (BC) para o ano (4,25%) devi-

trados, em sua grande maioria, refletem a recom-

do ao aumento da demanda chinesa por proteínas.

posição da inflação dos contratos de concessão
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dos serviços, atribuindo ao agrupamento o cará-

)TȐƓEQ6CZC5GNKEƓPCNFQOșU CC

ter inercial da inflação.

Taxa Selic

Por f im, e na contramão dos movimentos das

16%

agregações supracitadas, os preços de alimenta-

14%

ção no domicílio (13% do índice) aceleraram de

12%

uma variação de 4,5% em 2018 para uma alta de

10%

7,3% em 2019. Como mencionamos, essa acelera-

8%

ção se deu por conta do aumento da demanda
da China por carnes devido ao surto de uma gripe suína af ricana que dizimou parte signif icativa
do rebanho de suínos no país.

6,2%
0,8%
4,7%
4,5%

6%
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3,75%

IPCA

4,30%
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3,6%
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Fontes: Banco Central e Banco Safra

Principais indicadores econômicos
Atividade econômica
A economia brasileira manteve sua tendência de
recuperação em ritmo gradual. O PIB encerrou
2019 com crescimento de 1,1%. Em 2019, a demanda interna (soma do consumo das famílias, inves-

2018

2019

timentos e gastos do governo) teve contribuição
expressiva no crescimento do PIB (de +1,4 ponto

Alimentação no domicílio
Bens industrializados

Serviços
Monitorados

Fontes: IBGE e Banco Safra

percentual (p.p.)), contando com especial avanço
do consumo das famílias, refletido, pela ótica da
oferta, no avanço do PIB de serviços. Ao mesmo
tempo, embora positivo, o desempenho dos investimentos e, por consequência, da indústria,

Em um cenário de grande ociosidade do mercado de trabalho e de inﬂação ainda muito benigna,
o Banco Central optou por dar início a mais um
processo de afrouxamento monetário, levando a
Selic de 6,50% a.a. ao ﬁnal de 2018 para 4,50% a.a.
em 2019.
Ao longo do ano, ainda que a inﬂação corrente

revelou-se f raco. Por sua vez, as exportações registraram nova contribuição líquida negativa, de
0,4 p.p., o que representou o terceiro ano consecutivo de contração.
)TȐƓEQ2TQFWȖȒQKPFWUVTKCN
ȜPFKEGFGUUC\

estivesse abaixo da meta estabelecida (4,25%) e as

115

expectativas de inﬂação estivessem ancoradas, o

110

ambiente de incerteza quanto às reformas estruturais e uma perspectiva internacional pouco favorável ﬁzeram com que o Banco Central manti-

105
100
95
90

vesse a Selic estável em 6,50% até o ﬁnal de julho,

85

quando o ciclo de cortes se iniciou. A redução de

80

200 pontos base (p.b.) ocorreu nas quatro reuniões ﬁnais do Copom (jul-dez) em 2019, com cortes
iguais de 50 p.b cada.

75
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Fontes: IBGE e Banco Safra
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A produção industrial recuou 1,1% em 2019, o

em 2019 foi de 11,9%, pouco abaixo dos 12,3% de

que representou uma desaceleração em relação

2018. Nesse contexto, o salário médio da econo-

a 2018 (+1,0%), com destaque para a diminuição

mia teve crescimento de 0,6% em termos reais, o

da produção da indústria de bens intermediários,

que representou uma desaceleração em relação

refletindo, especialmente, a contração da produ-

ao crescimento observado em 2018 (+1,6%).

ção extrativa.

Especif icamente em relação ao emprego for-

Adicionalmente, chamamos a atenção para o

mal, de acordo com os dados do Caged, em 2019

desempenho dos insumos típicos da constru-

houve a criação líquida de 560 mil vagas, acima

ção civil, importante indicador coincidente do

do observado em 2018 (+421 mil vagas). No ano, o

PIB da construção. Em 2019, houve continui-

destaque positivo f icou para o setor de serviços,

dade da tendência de suave recuperação, com

com criação líquida de 337 mil vagas.

crescimento acumulado de 1,6% no ano. Ainda
assim, o nível verif icado em dezembro de 2019

)TȐƓEQ6CZCFGFGUGORTGIQ FGUUC\

encontra-se 28% abaixo daquele observado na

15

média de 2013.

14

Voltando a atenção para o comportamento das

13

vendas varejistas em 2019, houve uma tendência

12

mais clara de recuperação durante o ano. Quando considerado o conceito restrito (que exclui as

9

vendas de automóveis e materiais de construção),

8

houve crescimento de 1,9%, reﬂetindo a alta em to-

7

das as categorias. O comércio ampliado, por sua

6

vez, cresceu 3,9%, contando, especialmente, com o

5

expressivo avanço de 10,0% das vendas de veículos.

2012

Sobre o mercado de trabalho, a taxa de desemprego apresentou redução em 2019, reﬂetindo um
aumento da ocupação tanto formal como informal. Após encerrar 2018 em 12,2% (considerando
a série dessazonalizada por nós), a taxa encerrou
2019 aos 11,6%. Assim, a taxa média de desemprego
)TȐƓEQ8GPFCUPQXCTGLQ
ȜPFKEGFGUUC\
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Fontes: IBGE e Banco Safra
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Por f im, com relação ao mercado de crédito, o
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saldo das operações apresentou alta de 6,5% em
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Fontes: IBGE e Banco Safra
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2019. As operações com crédito livre tiveram alta
de 14,1%, sendo 11,2% para as pessoas jurídicas (PJ)
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e 16,6% para as pessoas f ísicas (PF). Do lado do es-

em 2018. Entretanto, importante destacar que,

toque de crédito direcionado, houve uma queda

ao longo de 2019, as receitas foram benef iciadas

de 2,4% no ano, refletindo a contração de 13,6%

pelos recursos de concessões e permissões já re-

para PJ, apesar da alta de 6,3% para PF.

alizadas, com destaque para o leilão de exceden-

Ponderadas por dia útil e considerando o
crescimento em doze meses, as concessões de

tes da cessão onerosa, obtendo R$ 35,6 bilhões, já
descontado o valor transferido para a Petrobras.

crédito livre seguiram em claro movimento de

Do lado das despesas, o ano fechou com ele-

aceleração, fechando o ano de 2019 com alta

vação de 2,7% em termos reais, resultado da alta

de 13,3%. Na PJ, o estoque de crédito registrou

de 22,2% das despesas discricionárias, enquanto

alta de 11,8%, enquanto na PF, a recuperação foi

as despesas obrigatórias apresentaram queda de

de 14,4%.

2,0%. Mais uma vez, destacamos que o número

A inadimplência da carteira total encerrou 2019

f icou bastante inflado em dezembro por conta

em 2,9% (estabilidade em relação ao resultado f i-

do pagamento à Petrobras referente ao leilão de

nal de 2018). A taxa de juros média fechou o ano

cessão onerosa (R$ 34,4 bilhões) e de capitaliza-

em 23,0% a.a. (de 23,2%a.a. em 2018). Por f im, o

ção de empresas públicas (R$ 9,6 bilhões).

comprometimento de renda das famílias apre-

Com isto, em 2019, o resultado primário do se-

sentou elevação no período, de 39,5% para 41,7%,

tor público consolidado, pela ótica do Banco Cen-

acompanhado pela alta do nível de endivida-

tral, foi def icitário em R$ 61,9 bilhões (equivalente

mento das mesmas, de 42,5% para 44,9%.

a 0,9% do PIB), advindo de um déf icit de R$ 88,9

)TȐƓEQ1RGTCȖȣGUFGETȘFKVQ
VCZCFGETGUEKOGPVQGOOGUGU
Pessoas Jurídicas

50%

Pessoas Físicas
Total

40%

bilhões do governo central e um superávit de R$
27,0 bilhões dos governos regionais e empresas
estatais. Assim, cumpriu com folga da meta def inida pelo governo no Projeto de Lei Orçamentária (-R$ 132 bilhões).

30%

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) re-

20%

cuou de 76,5% do PIB observados em 2018 para
75,8% do PIB em 2019. A queda foi decorrente,

10%

sobretudo, dos resgates líquidos de dívida (redu-

0%

ção de 2,7 p.p.) e do efeito do crescimento do PIB

-10%

nominal (redução de 3,9 p.p.), parcialmente com-

-20%
2008 2009 2010

pensados pela incorporação de juros nominais
2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fontes: Banco Central e Banco Safra

Fiscal

(aumento de 5,6 p.p.) e pelo efeito da desvalorização cambial (aumento 0,2 p.p.).

Setor externo
Durante 2019, o Banco Central (BC) realizou

A aprovação da reforma da previdência foi um

importantes alterações na mensuração das es-

passo muito importante para o ajuste estrutural,

tatísticas do Balanço de Pagamentos (BP), com

com economia estimada nos próximos dez anos

a incorporação de dados dos novos formulários

ao redor de R$ 800 bilhões.

incluídos nas pesquisas de Capitais Brasileiros

Em 2019, a receita líquida do Governo Central

no Exterior (CBE) e no Censo de Capitais Es-

(descontadas as transferências aos entes re-

trangeiros no País (Censo). Esse aprimoramento

gionais) registrou crescimento real de 5,6% na

na coleta dos dados resultou em informações

comparação com 2018, exibindo uma relevante

mais acuradas e que, portanto, refletem melhor

aceleração da arrecadação f rente à alta de 2,6%

os movimentos efetivos das contas externas.

29

No entanto, como esses novos formulários foram
incluídos apenas a partir de 2017, não é mais pos-

)TȐƓEQ5WRGTȐXKVRTKOȐTKQFQUGVQTRȦDNKEQ
CEWOWNCFQGOOGUGU2+$

sível comparar o resultado atual do BP com o ob-

5%

servado antes desse período.

4%

Já incorporando essas atualizações, nossa

3%

avaliação é de que as contas externas exibiram

2%

uma piora signif icativa no período recente, con-

1%
0%

tudo, sem comprometer a capacidade de f inan-

-1%

ciamento do país. O déf icit em conta corrente

-2%

encerrou 2019 em US$ 49,5 bilhões, equivalente a
2,7% do PIB. Em 2018, o saldo em conta corrente
havia sido de -US$ 41,5 bilhões (2,2% do PIB).
Por trás da piora do déf icit em conta corrente
esteve o enf raquecimento da balança comercial.
As exportações encerraram o ano com recuo

-3%
-4%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fontes: Banco Central e Banco Safra

)TȐƓEQ+PXGUVKOGPVQFKTGVQPQRCȜUGVTCPUCȖȣGU
EQTTGPVGU CEWOWNCFQGOOGUGUFQ2+$

de 5,7% em relação a 2018, alcançando US$ 226
bilhões. As importações, por sua vez, recuaram
0,8% em relação a 2018, para US$ 185 bilhões.
Como resultado, a balança comercial fechou o
ano com superávit de US$ 40,8 bilhões, bastante
abaixo do saldo de +US$ 53,0 bilhões observado
em 2018.

Déﬁcit em transações correntes
6%
5%
4%
3%
2%

O comportamento das contas de serviços e de

1%

rendas não apresentou alteração signif icativa

0%

em relação ao observado em 2018, notadamente em função da recuperação econômica mais

IDP

2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fontes: Banco Central e Banco Safra

lenta e câmbio mais desvalorizado. Em linhas
gerais, f icou bastante evidente que o ajuste das
transações correntes verif icado nos últimos anos

Com relação ao mercado de câmbio, o real ini-

se deveu, sobretudo, ao enf raquecimento da ati-

ciou 2019 ao redor de R$ 3,85/US$ e exibiu ten-

vidade econômica.

dência de desvalorização em relação ao dólar,

Ao mesmo tempo, as condições de f inancia-

atingindo sua máxima aos R$ 4,26/US$ entre no-

mento seguiram bastante positivas em 2019, e

vembro e dezembro. Contudo, encerrou o ano em

em todos os meses do ano o fluxo acumulado

R$ 4,03/US$, respondendo a uma melhor percep-

de Investimento Direto no País (IDP) foi superior

ção sobre o cenário externo após a evolução das

ao déf icit em conta-corrente, se considerarmos

negociações comerciais entre China e EUA.

a métrica acumulada em doze meses. O ingres-

Com relação aos swaps cambiais, a partir do

so total de IDP em 2019 somou US$ 78,6 bilhões

3T19, o Banco Central (BC) optou por atender uma

(4,3% do PIB). Vale lembrar que, em 2018, o IDP

demanda por spot, ao mesmo tempo em que fez

havia somado US$ 78,2 bilhões (4,2% do PIB).

o swap reverso. Assim, houve uma redução do es-

Os investimentos em carteira, por sua vez, exibiram resultado negativo em 2019, refletindo

toque de swaps cambiais para R$ 36 bilhões ao
ﬁnal de 2019, de R$ 69 bilhões ao ﬁnal de 2018.

o cenário de elevada incerteza durante o ano.

Por ﬁm, o ﬂuxo cambial foi signiﬁcativamente

Houve saída de US$ 2,7 bilhões em ações e de

negativo em 2019, em US$ 44,8bilhões, resulta-

US$ 4,0 bilhões em renda f ixa.

do da saída líquida de US$ 62,2 bilhões da conta
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)TȐƓEQ6CZCFGEȑODKQ 475ƓPCNFQOșU

- A taxa de câmbio será signif icativamente depreciada, refletindo a deterioração do cenário

4,50

f iscal e de atividade e a elevação da aversão ao

4,00

risco, pois essa pandemia pegou o país com o

3,50

processo de ajuste f iscal da economia ainda

3,00

incompleto. Acreditamos que a moeda deve

2,50

encerrar 2020 cotada à R$ 5,35/US$.

2,00
1,50
1,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fontes: Banco Central e Banco Safra

- A inflação deve encerrar o ano de 2020 em
3,10%, abaixo da meta (4,0%).
- Por sua vez, o déf icit em transações correntes
deve encerrar 2020 ao redor de US$ 0,1 bilhão
(equivalente a 0,0% do PIB), o que representaria um forte ajuste em relação ao observado em

ﬁnanceira, compensada apenas em parte pela

2019 (2,7% do PIB). Por conta da crise global, o

entrada de US$ 17,5 bilhões da conta comercial.

fluxo esperado de Investimento direto no país

Perspectivas

será menor, US$ 55 bilhões (4,0% do PIB), mas
ainda robusto.

A grave pandemia de coronavírus fez com que
a agenda de reformas (em especial as reformas

- O crescimento brasileiro sof rerá forte contra-

tributária e administrativa) tivesse que ser subs-

ção em 2020. Esperamos queda de 4,5% do

tituída e, somam-se a esse desaf io, os impactos

PIB. A indústria deve retrair 4,2%, enquanto o

negativos da crise global desencadeada pelo sur-

setor de serviços deve contrair 5,3%. Apenas

to de coronavírus sobre o crescimento da econo-

o setor agrícola mostrará crescimento esse

mia brasileira e sobre os preços dos ativos. Nesse

ano, 2,0%.

cenário, o Banco Central deve continuar af rouxando a política monetária, para minimizar os
efeitos dessa desaceleração.
Assim, nosso cenário prospectivo para 2020
considera as seguintes expectativas:
- No que diz respeito às contas públicas, proje-

- Após o Banco Central sinalizar que interromperia o ciclo de af rouxamento monetário iniciado
em 2019, o Copom deu continuidade ao ciclo
de queda na taxa de juros em resposta à grave
crise por conta da pandemia. Esperamos que a
taxa Selic alcance 2,0% até o f inal do ano.

tamos um déﬁcit primário do Governo Central
nesse ano de R$ 878,1 bilhões (ou 12,6% do PIB),

Por f im, esse cenário está cercado de muita

já incorporando o impacto tanto do lado da arre-

incerteza e é bastante condicionado à evolução

cadação como de despesas causado pela pande-

da pandemia e do cenário externo. Trabalhamos

mia do covid-19. Já com relação à Dívida Bruta do

com a perspectiva de que a atividade, tanto do-

Governo Geral (DBGG), esperamos que encerre o

méstica como global, comece a ser retomada no

ano com forte avanço em relação a 2019, passando

segundo semestre. Além disso, reforçamos nossa

de 75,6% para 95,3% do PIB. E, para que sua dinâ-

avaliação de que a retomada da atividade domés-

mica nos próximos anos comece a se estabilizar

tica seguirá condicionada ao retorno à agenda de

e posteriormente volte para trajetória de queda,

reformas, passada a pandemia, abrindo espaço

será crucial tanto a recuperação da atividade eco-

para a flexibilização dos gastos e recuperação da

nômica e quanto a continuidade da agenda de

conf iança na economia.

reformas para ﬂexibilizar despesas obrigatórias.
Texto redigido em 02/06/2020
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Grupo J. Safra

O Grupo J. Saf ra, conglomerado formado por

Banco Safra S.A.

bancos privados e holdings de investimento nos

O Banco Safra S.A. encerrou o ano de 2019 como o

setores imobiliários e de agronegócios, está pre-

4º maior banco privado do Brasil por total de ati-

sente em 26 países. Com 180 anos de história,

vos(1). Atua como banco múltiplo, provê uma linha

pautada em sua estratégia de alta capitalização,

completa de produtos e serviços ﬁnanceiros e se

liquidez, agilidade e investimentos conservado-

diferencia no mercado brasileiro pela experiência

res, o grupo continua expandindo e diversiﬁcan-

e proximidade da família Safra junto aos negócios.

do sua atuação.

Ágil na identiﬁcação de cenários, oportunidades

O conglomerado ﬁnanceiro engloba o Ban-

e ameaças, adapta rapidamente seus produtos e

co Saf ra S.A., com sede em São Paulo, Brasil, o

serviços para maximizar os resultados dos clientes

J. Saf ra Sarasin, na Basileia, Suíça e o Saf ra

e consequentemente da organização.

National Bank of New York, em Nova York, Estados Unidos, que atuam de forma independente.

Atuando em diversos segmentos de negócios,
tanto para pessoas jurídicas quanto físicas, pos-

Em 31 de dezembro de 2019, o Grupo apre-

sui uma cultura de gestão conservadora, ﬂexível

sentava, em valores agregados, gestão de re-

e ágil, com proﬁssionais diferenciados e especiali-

cursos de terceiros no montante de R$ 1 trilhão

zados, que entendem que os clientes são o maior

(US$ 277 bilhões).

patrimônio do Banco.

Pessoa Jurídica
Por faturamento anual da empresa
LARGE CORPORATE
Acima de R$ 5 BI

Pessoa Física
Por Investimentos
PRIVATE ULTRA HIGH
Acima de R$ 50 MM

CORPORATE
R$ 500 MM a R$ 5 BI

PRIVATE HIGH
Acima de R$ 15 MM

MIDDLE
R$ 50 MM a R$ 500 MM

PRIVATE
Acima de R$ 3 MM

EMPRESAS
Até R$ 50 MM
DIGITAL
< R$ 1 MM
(1)

Fonte: Balanços consolidados de 31/12/19.
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INDIVIDUAL BANK
R$ 50 MIL a R$ 3 MM
DIGITAL
Acima de R$ 30 MIL

O Banco conta com áreas de desenvolvimento

especializadas para atuação no varejo e de uma

de produtos ágeis e preparadas para customizar

rede otimizada de 112 agências (110 no Brasil e

soluções ﬁnanceiras aos seus clientes, que são

duas offshore), distribuídas estrategicamente nas

atendidos de forma segmentada, de acordo com

principais cidades brasileiras, que operam de for-

o seu porte, conforme demonstrado abaixo.

ma segmentada e contribuem para seus 547 pon-

Sua rede de atendimento permeia todo o ter-

tos de atendimento.

ritório nacional, através de equipes comerciais

Rede de Atendimento: Banco Safra S.A. (Brasil)
575 pontos de venda distribuídos em 110 agências no país e 2 no exterior.
Além de 16 Postos de Câmbio nos principais aeroportos brasileiros e 6 PA’s
(Postos de Atendimento).
Large Corporate (1)

4 plataformas

Corporate

15 pontos de venda nas agências segmentadas

(2)

Middle (3)

65 pontos de venda nas agências segmentadas

Small (Segmento Empresa) (4)

159 pontos de venda nas agências segmentadas

PF (Segmento Agências)

213 pontos de venda nas agências segmentadas

Private Banking

67 plataformas

Top Advisor

28 pontos de venda nas agências segmentadas

SafraPay: adquirência de cartões lançada em 2017 (com mais de
314.000 máquinas ativas em lojistas em 31 de dezembro de 2019)
Investidores institucionais: atendimento por estrutura especializada
centralizada na matriz
Financeira: veículos e crédito consignado para o consumidor ﬁnal por meio
de revendas e correspondentes, através de uma estrutura especializada
Serviços complementares: Home Banking, Ofﬁce Banking, Internet
Banking e uma rede compartilhada de cerca de 20.000 ATMs
Número de funcionários: 9.190
Número de clientes: aproximadamente 2,0 milhões

O Banco vem avançando em todos os negócios
que permitem uma maior diversiﬁcação de suas

(1) Faturamento anual acima de R$ 5,0 bilhões.
(2) Faturamento anual entre R$ 500 milhões e R$ 5,0 bilhões.
(3) Faturamento anual entre R$ 50 milhões e R$ 500 milhões.
(4) Faturamento anual entre R$ 1 milhão e R$ 50 milhões.

pessoas jurídicas, quanto físicas, ultrapassando a
marca de 2,0 milhões de clientes.

receitas e ampliação da sua base de clientes, tanto
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Produtos e Serviços Customizados para Empresas e Pessoas Físicas
05.

01.
• Empréstimos
• Repasses
• Recebíveis
• Financiamento de veículos
• Crédito Consignado

Empréstimos
em moeda
estrangeira

02.
• Atendimento Customizado
à Pessoa Física e Private
• Cartões com benefícios
diferenciados
• Fianças
• Serviços de trade ﬁnance
• SafraPay
• Câmbio turismo
• Assessoria em Investimentos
• Wealth Management
• Cash management

Empréstimos
em moeda
local
01
02

07

03

Corretora
de Valores

07.
• Seguro patrimonial
• Previdência privada
• Seguro prestamista
• Vida e acidentes pessoais
• Seguros D&O

04

06

03.
• Ações mercado à vista
• Aluguel de ações
• Operações a termo
• Opções
• Títulos públicos
• Carteira Administrada

06.
• Renda Fixa
• Letras ﬁnanceiras
• Letras ﬁnanceiras
subordinadas
• CDB
• COE
• LCA/ LCI
• Letras hipotecárias

Serviços

08

Seguros e
Previdência

• Fundos de investimentos
• Arquitetura Seletiva

05

Produtos de
Investimento

Banco de
Investimento

Asset
Management

08.
• Financiamentos à
importação e exportação
• Desconto de recebíveis
de exportação
• Empréstimo em Moeda
Estrangeira

04.
• DCM/Renda ﬁxa
• M&A
• Abertura de Capital (IPO)
• Equity capital markets
• Produtos estruturados

Principais indicadores

com uma posição robusta de liquidez no montan-

No encerramento do ano de 2019, o lucro líquido

te de R$ 22,9 bilhões e índice de Basileia de 13,9%.

do Banco Safra foi de R$ 2,2 bilhões, resultando

Um dos pontos que explica a performance dos re-

em uma rentabilidade anualizada de 18,1%. Os ati-

sultados do Banco é sua credibilidade, associada à

vos totalizaram R$ 191,0 bilhões em 31 de dezem-

segurança transmitida aos seus clientes a partir da

bro de 2019 e o patrimônio líquido encerrou o ano

construção de um relacionamento de longo prazo,

em R$ 11,9 bilhões. Com crescimento de 3,9% da

focado no compromisso de desenvolver produ-

sua carteira de crédito expandida e de 4,5% nas

tos e serviços adequados e eﬁcientes para nossos

captações líquidas de compulsório, encerrou o ano

clientes e auxiliar na gestão do seu patrimônio.

Ativos totais

Patrimônio líquido

CAGR
8,0%

CAGR
7,3%

182,2
131,6

142,9

151,8

154,8

191,0

160,5

R$ bilhões
Dez 12
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7,2

Dez 12

Dez 13

8,7

8,9

Dez 14

Dez 15

9,5

Dez 16

Dez 17

11,8

11,9

Dez 18

Dez 19

R$ bilhões

111,5

7,6

9,8

Dez 13

Dez 14

Dez 15

Dez 16

Dez 17

Dez 18

Dez 19
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R$ bilhões

Lucro líquido

1.281

1.359

2012

2013

Retorno sobre o PL Médio (ROAE) Anualizado

1.547

1.654

1.698

2014

2015

2016

2.146

1.915

2017

2018

2.211

2019

Liquidez

19,6%

2012

19,8%

18,8%

19,0%

18,5%

18,1%

2013

2014

2015

2016

20,3%
18,1%

2017

2018

2019

Para melhor análise apresentamos a seguir a
demonstração do resultado reclassiﬁcada pelos
23,5

25,2

23,9

22,9

19,8

18,8

efeitos da variação cambial de investimentos no

27,7

exterior, conforme nota explicativa nº 19.c.(II) e pelos resultados não recorrentes veriﬁcados no exer-

R$ bilhões

14,8

cício de 2019.

Dez 12

Dez 13 Dez 14

Dez 15

Dez 16

Dez 17

Dez 18

Dez 19

Demonstração do resultado reclassificada (R$ milhões)

2019

2018

Resultado Bruto da Intermediação Financeira antes dos Créditos
de Liquidação Duvidosa

6.252

4.935

Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa

(777)

13

Resultado Líquido da Intermediação Financeira

5.475

4.949

Outros Resultados das Operações

2.227

2.130

Despesas Tributárias das Operações

(574)

(525)

Resultado Líquido das Operações

7.127

6.554

(4.110)

(3.316)

Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro

3.018

3.238

Imposto de Renda e Contribuição Social

(806)

(1.092)

Lucro Líquido

2.211

2.146

Despesas Operacionais

Iniciativas Estratégicas

seus clientes e propiciando novas experiências

Destacamos a seguir algumas das principais ini-

de interatividade e consumo inteligente, o Safra

ciativas estratégicas em curso realizadas pelo

tem investido em diversas soluções de autoaten-

Banco Saf ra:

dimento por meio de canais digitais. Estas solu-

• Transformação digital – Com a convicção de

ções englobam desde as mais tradicionais, como

que o banco do futuro será fundamentado

produtos de serviços e investimentos, até as mais

na transformação digital, integrando cada vez

estruturadas, como oferta, cotação e contratação

mais as instituições f inanceiras ao dia a dia de

de produtos de empréstimos e ﬁnanciamentos.
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• Financeira Digital – Reformulação completa

meio do programa de formação Top Advisor, que

dos processos envolvendo a oferta, aprovação,

visa a capacitação de talentos com nossa tradicio-

formalização e pagamento dos contratos de ﬁ-

nal qualidade de atendimento e sempre focados

nanciamento de veículos e consignado, garan-

no relacionamento de longo prazo.

tindo maior agilidade na contratação desses

• Banco de Investimento – Ampliação da equipe no

produtos. Essa revisão permite ainda maior rigor

segmento de Investment Banking, que emprega

na conﬁrmação da operação pelo cliente e dimi-

a experiência do Grupo Safra no apoio a opera-

nuição de risco de fraudes, por exemplo, através

ções estratégicas para grandes e médias empre-

do uso de biometria na solicitação do crédito.

sas. Com atuação nos mercados de M&A, IPO,

• SafraPay – Desde a entrada do Safra no mercado

ofertas de ações e emissões de dívidas, o Invest-

de adquirência, em 2017, o Banco passou a atuar

ment Banking do Safra segue na trajetória para

em toda a cadeia de pagamentos eletrônicos no

se consolidar entre os líderes do mercado, pauta-

Brasil, com a proposta de oferecer serviços que

do sempre pelo rigor na escolha dos parceiros e

vão além da captura de pagamentos eletrônicos.

pela segurança na estruturação das operações.

A instituição proporciona acesso a uma comple-

A estratégia de expandir o mercado de atuação

ta gama de produtos e serviços de forma bastan-

do Conglomerado Saf ra, tanto intensiﬁcando ne-

te ágil e eﬁcaz, resultado da sinergia com a ope-

gócios em que já atua quanto explorando novos

ração do banco comercial. Com essa iniciativa, o

segmentos, está sempre alicerçada pelos seus

Banco Safra se posiciona de forma competitiva

princípios: (i) cuidadosa gestão de riscos e de ca-

nesse mercado e fortalece, ainda mais, a relação

pital; (ii) conservadora política de concessão de

de longo prazo junto a seus clientes.

crédito; (iii) rigorosos controles internos; (iv) eﬁ-

• Atuação Varejo PJ e Saf raPay-Digital – Aliado

ciência operacional; (v) especialista em diversas

à atuação da Saf raPay, que serve como porta

áreas; (vi) ágil e ﬂexível; (vii) zelo na administração

de entrada para acesso a clientes PJ do Vare-

dos investimentos dos clientes; (viii) relaciona-

jo, o Banco ampliou o seu foco de atuação, in-

mento de longo prazo; e (ix) profundo conheci-

cluindo nele empresas com faturamento anual

mento de seus clientes.

entre R$ 1 milhão e R$ 10 milhões, bem como
no segmento Saf raPay-Digital, segmento com
contratação 100% digital e voltado a clientes
com faturamento anual inferior a R$ 1 milhão.

Premiações
Em 2019, pela terceira vez consecutiva, o Banco
Safra foi líder na categoria Bancos (Atacado e Negócios) no anuário Estadão Finanças Mais. Também

• Digital PF e Top Advisor – Para as pessoas físicas, a meta é a atração de correntistas com po-

foi premiado nas categorias Seguro Vida & Previdência (2º lugar) e Seguro Patrimonial (5º lugar).

tencial de investimento. Isso tem sido realizado

Na edição de 2019 do Guia Previdência Valor/

por meio da oferta de produtos tanto para clien-

FGV, a Saf ra Vida e Previdência recebeu o prêmio

tes que façam a abertura de conta digital quan-

de “Melhor Gestora em Fundos de Previdência

to para clientes que venham através de nossos

Multimercados”.

gerentes de relacionamento e Private Bankers.
Para reforçar o posicionamento de especialista

Carteira de crédito expandida

neste segmento, o Safra lançou no segundo se-

A carteira de crédito expandida, que inclui as

mestre de 2019 sua primeira grande campanha

operações de avais, f ianças e outros instrumen-

institucional focada em investimentos, com veicu-

tos com risco de crédito, totalizou R$ 111,1 bilhões

lação em rádio, TV, jornais, revistas e sites. O Banco

em 31 de dezembro de 2019, 3,9% superior à car-

também está ampliando sua força de vendas por

teira em 31 de dezembro de 2018.
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Os negócios de empréstimo consignado e f i-

Em dezembro de 2019 a carteira de crédito ex-

nanciamento de veículos apresentaram cres-

pandida para pessoa jurídica atingiu R$ 84,0 bi-

cimento de carteira de 30,3%, em relação a 31

lhões, com destaque para a expansão de 18,4%

de dezembro de 2018, com a manutenção dos

nos segmentos de empresas com faturamen-

indicadores de inadimplência em patamares

to anual de R$ 1 milhão a R$ 500 milhões. Nas

inferiores aos observados no mercado. Este re-

empresas de maior porte observou-se o cresci-

sultado é f ruto de nossa estratégia baseada em

mento de operações com títulos de renda f ixa

novas tecnologias, permitindo aumento de es-

no mercado local (debêntures, notas promissó-

cala e acesso a mais clientes pessoas f ísicas.

rias e assemelhados) e no mercado internacional

Nosso crescimento é fundamentado na agilidade

(Eurobonds), cuja carteira atingiu R$ 14,0 bilhões

de concessão de crédito, sem redução da segu-

em 31 de dezembro de 2019.

rança, e na construção do relacionamento com
os clientes e pontos de venda.
Dez/19
R$ milhões
PF e Financeira

Dez/18
%

Variação

R$ milhões

%

Dez-19/Dez-18

27.099

24,4%

21.352

20,0%

26,9%

310

0,3%

265

0,2%

17,0%

Consignado

9.763

8,8%

9.224

8,6%

5,8%

Crédito pessoal/outros

1.599

1,4%

1.757

1,6%

(9,0%)

15.427

13,9%

10.106

9,5%

52,7%

83.971

75,6%

85.558

80,0%

(1,9%)

Large Corporate1

51.154

46,1%

55.537

51,9%

(7,9%)

Corporate2

16.919

15,2%

16.595

15,5%

2,0%

Middle3

9.860

8,9%

8.858

8,3%

11,3%

Empresas e Digital4

6.038

5,4%

4.567

4,3%

32,2%

111.070

100,0%

106.910

100,0%

3,9%

Cartão de crédito

Veículos

PJ

Carteira de crédito expandida5
(1) Faturamento anual acima de R$ 5,0 bilhões.
(2) Faturamento anual entre R$ 500 milhões e R$ 5,0 bilhões.
(3) Faturamento anual entre R$ 50 milhões e R$ 500 milhões.
(4) Faturamento anual abaixo de R$ 50 milhões.

(5) Inclui avais e ﬁanças no montante de R$ 17.273 milhões em dez-19 e R$ 20.529 milhões em dez-18 e outros instrumentos com risco de crédito no montante de
R$ 14.001 milhões em dez-19 e R$ 14.562 milhões em dez-18.

Segundo as agências de rating, o Saf ra é referência no mercado na gestão de seu risco de

ratif icando a ef iciente estrutura de gestão de riscos do Banco.

crédito, que vai desde a forma de conceder, com

O índice de inadimplência (operações venci-

comitês para cada tipo de segmento de cliente,

das acima de 90 dias) foi de 0,6% da carteira de

suportado por uma vasta gama de informações

crédito expandida, sendo 0,1% de pessoa jurídica

acerca do tomador, até sua pró-atividade na so-

e 1,7% de pessoa f ísica. Outro importante índice

lução de eventuais problemas.

para medir inadimplência se refere ao índice de

Vale ressaltar os robustos indicadores de qualidade de crédito ao f inal de dezembro de 2019,

créditos problemáticos que foi de 1,2% em 31 de
dezembro de 2019.
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Além disso, o Banco manteve seus níveis de

Gestão de investimentos

cobertura bastante acima dos principais players

A instituição manteve o foco na estabilidade dos

privados, atingindo 544,9% para operações ven-

recursos captados, seja por meio da diversif ica-

cidas há mais de 90 dias em 31 de dezembro de
2019, 322,5% para créditos problemáticos e 98,0%
para operações de crédito renegociadas.

das operações, garantindo um consistente gerenciamento da liquidez e maior segurança para

Índice de inadimplência NPL90 (1) Carteira total
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

ção das fontes de captação, ou do alongamento

os clientes, ponto reconhecido pelas agências
de rating como estratégia de redução do risco

Sistema (2)

Safra-total

de crédito da instituição, ou por meio da sólida

Banco públicos (2)

Bancos privados (2)

expansão de sua base de clientes, composta
2,9%

de
zm 12
ar
jun 13
-1
se 3
t-1
de 3
zm 13
ar
jun 14
-1
se 4
t-1
de 4
zm 14
ar
jun 15
-1
se 5
t-1
de 5
zm 15
ar
jun 16
-1
se 6
t-1
de 6
zm 16
ar
jun 17
-1
se 7
t-1
de 7
zm 17
ar
jun 18
-1
se 8
t-1
de 8
zm 18
ar
jun 19
-1
se 9
t-1
de 9
z-1
9

0,6%

tanto por pessoas f ísicas de alta renda e clientes
Private Banking, quanto por pessoas jurídicas.
Ainda na faixa de alta renda e Private Banking,
foi ampliada a rede de prof issionais, principal-

(1) % acima de 90 dias em relação à carteira de crédito.
(2) Fonte: Banco Central

mente através do programa Saf ra Top Advisor,

Índice de cobertura NPL90

de formação e encarreiramento de gerentes de
relacionamento, que chegou a 415 prof issionais

1.111,2%

481,4%
219,5% 227,0%

em 2019 e que conta com mais 400 vagas para o

849,4%

726,3%

544,9%

ano de 2020.

368,7%

A gestão de recursos de terceiros atingiu
R$ 241,927 bilhões em 31 de dezembro de 2019.

Dez 12

Dez 13

Dez 14

Dez 15

Dez 16

Dez 17

Dez 18

Dez 19

Deste montante, R$ 92,6 bilhões referem-se aos
fundos de investimento. Ainda neste contexto,

Referente à PDD, na visão expandida, em linha
com seu posicionamento conservador, o Banco

as captações com clientes totalizaram R$ 94,8
bilhões ao f inal de dezembro de 2019.

mantém provisões adicionais àquelas exigidas
pelo regulador, que totalizavam R$ 1,2 bilhão no
f im de dezembro de 2019, que, somadas à mínima exigida de R$ 2,1 bilhões, resultaram em uma

Gestão de recursos de terceiros

PDD total de R$ 3,3 bilhões, o equivalente a 3,0%
da carteira de crédito expandida.

Provisão da Carteira de Crédito Expandida

165,9

Dez 15

Dez 16

216,4

233,1

241,9

Dez 17

Dez 18

Dez 19

194
2
Dez 12

Dez 13

Dez 14

Dez 15

Avais e Fianças

Dez 16

Dez 17

Dez 18

Dez 19

PDD Adicional Total
Outros Instrumentos de
Risco de Crédito

R$ bilhões

1.194

PDD Mínima Requerida
(Res 2682)
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146,6

198,9

1.932

R$ milões

2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

134,2

184,6

Dez 12 Dez 13

Dez 14
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Funding de clientes (por produto)
4% 5% 6%
5%

Moody’s

S&P global

Escala global - Moeda
Nacional - Longo Prazo

Ba2

BB-

Escala global - Moeda
Estrangeira - Longo Prazo

Ba3

BB-

Aa1.br

brAAA

Perspectiva

Estável

Estável

Último relatório

Ago/19

Dez/19

Escala nacional
Brasil - Longo prazo

38%

42%

Gestão de Riscos e Capital
O Banco Safra realiza a gestão de riscos por meio
da metodologia de três linhas de defesa e mantém um conjunto de procedimentos, alinhados
Depósitos a Vista, Poupança
e Interﬁnanceiros

Letras Financeiras, Letras de
Arrendamento Mercantil e Outros

Mercado Aberto - Emissão
Própria

Operações Estruturadas de
Renda Fixa

Depósitos a Prazo

Dívida Subordinada

as melhores práticas do mercado, que garantem
o cumprimento das determinações legais, regulamentares e de suas políticas internas.
Nas demonstrações contábeis (nota 19) é apresentado um resumo das práticas de gerenciamento de riscos do Safra. No site do Banco

As receitas de prestação de serviços e rendas de tarifas bancárias somaram R$ 1,9 bilhão.
Destacam-se as receitas com taxas de gestão e
administração de recursos, corretagens e custódia no montante de R$ 1,3 bilhão.

(www.safra.com.br) estão disponíveis as informações relativas às estruturas de gerenciamento de
riscos e capital, estabelecidas pela Circular Bacen
nº 3.678/13 e Resolução CMN nº 4.557/17.
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 Safra classiﬁcado como S2. A

Receitas de prestação de serviços, tarifas
bancárias e câmbio

Resolução CMN 4.557/17 trouxe o conceito de ges-

R$ milhões

tão integrada de riscos que envolve a inter-relação

792

806

993

1,297

1,707

1,815

1,875

1,948

entre os processos de ﬁnanças, negócios e gerenciamento de risco e de capital. Vale destacar também, que em atendimento à regulamentação,
estão em funcionamento o Comitê Superior de
Riscos, a unidade de gestão integrada de riscos, a
unidade de gestão de capital e a atuação do Chief

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Risk Ofﬁcer (CRO), o qual se reporta ao Comitê
Superior de Riscos e ao Conselho de Administração.
A declaração formal de apetite por risco (Risk Appe-

Ratings

tite Statement - RAS) também compõe a estrutu-

O Banco Saf ra continua com as melhores no-

ra de gestão de riscos do Safra, a qual contempla

tas possíveis entre as instituições f inanceiras no

os principais indicadores, métricas e princípios que

Brasil, as quais são limitadas ao rating Soberano,

norteiam a realização de negócios e o controle de

tanto pela S&P Global como pela Moody’s, desta-

riscos da instituição. A RAS é monitorada periodi-

cando-se ainda o rating da gestora de recursos,

camente pelos Diretores, pelo Comitê Superior de

af irmado como “Excelente”, pela FitchRatings.

Riscos e aprovada pelo Conselho de Administração.
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Relatórios e Triggers
Continuamente acompanhados
por unidades independentes
de controle

→

CFO

CRO

Risco de
Crédito

→
→

Monitoramento contínuo dos processos
de crédito
Acompanhamentos diários dos alertas
de risco

Completa e abrangente
estrutura de Comitês de
Riscos e Gerenciamento
de Capital
Comitê de Gerenciamento
de Risco de Crédito

Gestão do risco de contraparte e
concentração

Comitê de Grandes Riscos

Risco de
Mercado

→ Completa estrutura de limites de risco

Comitê de Finanças
e Tesouraria
Comitê de Risco de
Mercado
Comitê de Cenários

Risco
Operacional

→

Risco de
Liquidez

→
→
→

e triggers:
• Stop loss e sensibilidades
• VaR (value at risk)
• Testes de estresse em múltiplos
cenários

→

Outros Riscos
Relevantes

→

Gerenciamento
de Capital ICAAP

→
→
→

Controle por avaliação independente e
por autoavaliação
Incluindo também risco legal

Comitê de Gestão de
Riscos Operacionais
e Compliance

Monitoramento diário do ﬂuxo de caixa
Métricas complementares de liquidez
Planos de contingência de liquidez

Comitê de Ativos e
Passivos (ALCO)

Monitoramento contínuo de outros
riscos relevantes como risco de
estratégia, de reputação, de contágio,
sócio ambiental, de concentração,
de seguro e previdência e de empresas
não ﬁnanceiras
Manutenção de capital 0,5% acima do
mínimo exigido pelo regulador
Plano de contingência de capital

Rigorosa e abrangente análise de risco
de novos produtos

Comitê Superior de Riscos

GESTÃO
INTEGRADA
DE RISCOS

Comitê de
Gerenciamento
de Capital
Comitê de Produtos

O Banco Safra elabora anualmente o ICAAP

Além disso, o Safra participa junto com as outras

(sigla em inglês para o Processo Interno de Auto

instituições ﬁnanceiras de destaque, do exercício

Avaliação e Adequação de Capital). Esse processo,

do TEBU (Teste de Estresse Bottom-Up) do Ban-

regulado pelo Banco Central, envolve a avaliação

co Central do Brasil. O objetivo destes processos

de todos os procedimentos e processos referentes

citados anteriormente é trazer maior solidez e se-

à gestão de riscos e de capital em todos os níveis

gurança ao Sistema Financeiro Nacional, além de

hierárquicos, incluindo um plano de capital pros-

antecipar possíveis ajustes necessários à manu-

pectivo para um período mínimo de três anos.

tenção do bom funcionamento do mercado.
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Índice de Basileia (*)
16,0%
15,0%
14,0%
13,0%

14,0%

14,8%

15,4%
13,7%

14,4%

Banco Safra

13,9%

12,4%

Capital principal
Capital complementar

12,0%

NÍVEL I

Capital nível II

11,0%
10,0%
9,0%

Requisitos mínimos BACEN para 2019 (**)

8,0%
7,0%

Total

6,0%

Capital Nível I

5,0%

Capital Principal

4,0%
3,0%
(*) Índice de Basileia = Patrimônio de
referência / ativos ponderados pelo risco.

2,0%
1,0%
0,0%
2013

2014

2015

2016

2017

R$ milhões
Patrimônio de referência
Patrimônio de referência - nível I
Capital principal
Capital complementar
Patrimônio de referência - nível II
Ativos ponderados ao risco

2018

2019

(**) Buffer contracíclico de capital principal
atual igual a zero.

Dez 17

Dez 18

Dez 19

12.759

15.774

16.810

10.626

12.779

12.950

9.636

11.617

11.726

991

1.162

1.223

2.133

2.995

3.860

92.978

109.294

120.542

Governança
O Banco Saf ra mantém forte estrutura de gover-

eleger os membros do Conselho Consultivo, sen-

nança corporativa, com foco em decisões cole-

do que, o Conselho Consultivo será composto de

giadas e apoiado em rigorosos controles internos.

no máximo (10) membros.

O Conselho de Administração é o órgão máxi-

O Banco Saf ra S.A. possui os comitês estatutá-

mo de orientação dos negócios do Banco Saf ra

rios, que desenvolvem suas atividades com base

e de deliberação colegiada, responsável pela de-

nas disposições de seus Regimentos Internos e

f inição das diretrizes, desaf ios e objetivos corpo-

do Estatuto Social. O Comitê Superior de Riscos,

rativos, além do monitoramento e avaliação de

em atendimento à Resolução CMN 4.557/17, é

seus resultados. O Conselho de Administração é

composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 10

composto de, no mínimo, 03 (três) e no máximo,

(dez) membros e tem como objetivo assessorar o

11 (onze) membros, eleitos pela Assembleia Ge-

Conselho de Administração no desempenho de

ral, com mandato pelo prazo de 02 (dois) anos,

suas atribuições relacionadas ao gerenciamento

podendo ser reeleitos.

integrado de riscos e de capital.

O Conselho Consultivo tem como função orien-

O Comitê de Auditoria atua em consonân-

tar, auxiliar e aconselhar o Conselho de Adminis-

cia com as disposições da Resolução nº 3.198,

tração na condução dos negócios da Socieda-

de 27/05/2004, do Conselho Monetário Nacional

de, sugerindo estratégias para sua atuação e de

(CMN) e da Resolução SUSEP nº 321, de 15/07/2015,

suas subsidiárias nos vários ramos de negócios

que tem por ﬁnalidade acompanhar e fortale-

f inanceiros. Cabe ao Conselho de Administração

cer as atividades de auditoria interna e externa.
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O Comitê de Auditoria é composto por no mí-

e atua como componente organizacional único

nimo 03 (três) e no máximo 06 (seis) integran-

do Conglomerado Financeiro Saf ra do qual é a

tes, sendo pelo menos, 03 (três) deles diretores

instituição líder.

da Sociedade.

Além da estrutura de Comitês Estatutários, o

O Comitê de Remuneração tem como objetivo

Banco Saf ra S.A. possui comitês delegados que

assessorar o Conselho de Administração na con-

dão suporte à operação da instituição, destacan-

dução da política de remuneração dos adminis-

do-se o Comitê de Gerenciamento de Capital, o

tradores da Sociedade, nos termos da Resolução

Comitê de Risco de Mercado, o Comitê de Finan-

nº 3.921, de 25/11/2010, do CMN, é composto de

ças e Tesouraria e o Comitê de Grandes Riscos,

no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) inte-

entre outros, fortalecendo ainda mais a estrutura

grantes, com prazo de mandato de 2 (dois) anos

de governança corporativa do Banco Saf ra.

Governança Corporativa

Conselho de
Administração

Comitê de
Auditoria

Auditoria
Corporativa

Res. CMN nº 3198/04

Res. nº 3056/02

Comitê de
Gestão de Riscos
Operacionais
e Compliance

Comitê de
Remuneração

Ouvidoria

Res. CMN nº 4433/15

Res. CMN nº 3921/10

Comitê
Superior
de Riscos

Conselho
Consultivo

Res. CMN nº 4557/17

Diretoria
Executiva

Diretoria

44

Comitê de
Grandes
Riscos

Comitê de
Gerenciamento
de Capital
Comitê de
Segurança da
Informação e
Governança
de Dados

Comitê
de Ativos
e Passivos
(ALCO)
Comitê
de Conduta
e Integridade

Comitê de
Produtos

Comitê de
Gerenciamento de
Risco de Crédito

Comitê de
Risco de
Mercado
Assessoria de
Planejamento
e Controle

Secretaria
da Diretoria
Executiva

Comitê de
Finanças e
Tesouraria

Comitês
Delegados

Comitê
de Cenários

Comitê de
Cenários
Prospectivos
Comitê de
Governança
Corporativa
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Sustentabilidade

O Safra adota as melhores práticas de sustentabi-

já recebidas visando a mitigação do risco de crédi-

lidade em seus negócios. Por isso, mantém uma

to. Importante ressaltar que o processo de aceita-

relação próxima e equilibrada com seus clientes e

ção de garantias, para novas operações de crédito,

fornecedores, sustentada por estruturas internas

tem como determinação a avaliação de restritivos

qualiﬁcadas e colaboradores capacitados – em

socioambientais.

conformidade com as diretrizes dos órgãos regula-

Também em 2019, com o objetivo de disseminar

dores e aderentes à Política e Estrutura de Geren-

os conceitos e práticas de avaliação do risco, foi

ciamento de Risco Socioambiental, implementada

revisado o treinamento online de Política de Res-

em atendimento à Resolução CMN nº 4.327/2014.

ponsabilidade Socioambiental e implementado o

A Política para o Risco Socioambiental está dispo-

novo treinamento de Gestão e Gerenciamento do

nível no website da instituição www.safra.com.br/

Risco Socioambiental, ambos mandatórios. Adi-

sobre/relacoes-com-investidores/informacoes-de-

cionalmente foram disponibilizados comunicados

governanca/politicascorporativas.

internos relacionados aos processos de gestão do

Desde 2018 implementamos nossa Política de

risco socioambiental adotados pela Instituição.

Direitos Humanos e marcas sistêmicas que impe-

Na gestão patrimonial, nosso comprometimen-

dem a realização de novas operações ou o início

to com a sustentabilidade se reﬂete na otimização

de relacionamento com clientes com restritivos de

do uso de recursos naturais, como água e eletrici-

risco socioambiental.

dade em todas as nossas instalações. Nos prédios-

Antes de iniciar qualquer relacionamento com

sede, a matriz energética é oriunda do Mercado

clientes, fornecedores ou qualquer parte interessa-

de Energia Livre. Desta maneira, parte relevante

da, bem como realizar novas operações de crédito,

da energia consumida vem de fontes alternativas,

são realizadas análises e veriﬁcações da existência

como eólica, biomassa e solar.

de restritivo de risco socioambiental – dentre eles

Finalmente, o Relatório de Gestão de Risco Socio-

legislação ambiental, trabalho escravo/infantil e

ambiental do Banco Safra apresenta nossas ações

corrupção. Monitoramentos da carteira de crédito

de sustentabilidade com clientes, colaboradores e

e dos fornecedores ativos são realizados periodica-

fornecedores e/ou qualquer parte interessada. Ele

mente com o mesmo objetivo.

está disponível em www.safra.com.br/sobre/infor-

A partir de 2019 passamos a monitorar a ocorrência de novos restritivos ambientais para garantias

macoesf inanceiras/outrosrelatorios/RelatoriodeGestaode RiscoSocioambiental.
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Responsabilidade social

O Banco Safra contribui para o desenvolvimento da
sociedade nos mais diversos âmbitos – inclusão social, educação, cultura, saúde, esportes, entre outros
– apoiando projetos de grande impacto em prol do
bem-estar das populações mais carentes. Conﬁra
abaixo os destaques do ano de 2019.

Saúde
Parte importante das doações realizadas foi dedicada a instituições reconhecidas pela qualidade do
serviço prestado à população, como Albert Einstein,
Hospital do Câncer de Barretos, Santa Catarina e Nipo-Brasileiro. O Banco Safra também apoia importantes parceiros que promovem a universalização
da saúde. Veja quadro ao lado.

Inclusão social
O projeto Laços de Amizade promove a inclusão
social por meio de oficinas de artes visuais e artes
plásticas ministradas por jovens voluntários. Seus
beneficiários são crianças e adolescentes com
câncer, pessoas em situação de risco ou abandono e
com necessidades especiais, idosos e demais grupos.
Vale também destacar o patrocínio ao Instituto
Verdescola, que assiste jovens em regiões de
vulnerabilidade social. Em 2019, passa a oferecer
diversos cursos complementares à educação formal
– robótica, educomunicação, informática, artes,
dança, música, culinária, entre outros. Além de
fornecer cursos preparatórios para o Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio) – uma importante porta

Parceiros de longa data
O Banco Safra tradicionalmente apoia instituições
reconhecidas pela dedicação a causas nobres. Todas
elas são parceiras do Banco há cerca de 20 anos.
Fundação Dorina Nowill: Dedica-se à inclusão
social de pessoas com deﬁciência visual por meio
da distribuição gratuita de livros a cerca de 2.500
escolas, bibliotecas e organizações de todo o Brasil.
Unibes - União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar
Social: Há mais de 100 anos, realiza programas
educacional e de assistência social para crianças,
adolescentes, adultos e idosos
Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais:
Promove o diagnóstico e a prevenção de anomalias
genéticas, contribuindo para a inclusão social de
pessoas com deficiência intelectual.
AACD - Associação de Assistência à Criança
Deficiente: Cuida de crianças com necessidades
especiais por meio de projetos de capacitação
profissional, esporte, reabilitação física, entre outros.
GRAACC - Grupo de Apoio ao Adolescente e à
Criança com Câncer: Mantém, em parceria com a
Universidade Federal de São Paulo, um hospital de
referência internacional em oncologia pediátrica.
TUCCA - Associação para Crianças e Adolescentes
com Câncer: Além de fornecer tratamento à
doença, a organização realiza projetos como Música
e Chef pela Cura, que trazem música erudita e
gastronomia para jovens com câncer.

de entrada para diversas universidades brasileiras.

Unibes
Centro da Criança
e do Adolescente
(CCA)
Tucca
Projeto Aprendiz
de Maestro
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Educação e cultura

que cataloga e valoriza o acervo e as instalações

Em 2019, o Projeto Cultural J. Safra completou

dos principais museus brasileiros. Esta iniciativa é

37 anos homenageando o MAO (Museu de Artes

considerada inovadora por museólogos, pesquisa-

e Ofícios de Belo Horizonte). Instalado na antiga

dores, professores e apreciadores da arte em geral

Estação Ferroviária de Belo Horizonte, no coração

– tendo recebido o Grande Prêmio da APCA (Asso-

da capital mineira, o MAO reúne mais de duas mil

ciação Paulista de Críticos de Arte).

peças do período pré-industrial brasileiro, revelan-

O Teatro J. Safra, por sua vez, promove a demo-

do a riqueza da produção artesanal da época, que

cratização do acesso à cultura com uma programa-

deu origem às profissões contemporâneas.

ção variada e de qualidade, além de oferecer cursos

A cada ano, desde 1982, é produzido um livro

1982

Masp - Museu de Arte
de São Paulo (SP)

2009

Fundação Iberê
Camargo (RS)

1989

Museu Histórico
Nacional (RJ)

2016

Pinacoteca do Estado
de São Paulo (SP)

de arte e dramaturgia para jovens de baixa renda.

1993

MRE - Itamaraty (DF)

2017

Masp - Museu de Arte
de São Paulo (SP)

2000

Museu do Homem
do Nordeste (PE)

2018

MAR - Museu de Arte
do Rio (RJ)

2008

Museu de Arte Moderna
da Bahia (BA)

2019

MAO - Museu de Arte
e Ofícios (MG)

Série Museus Brasileiros: alguns dos volumes produzidos ao longo do tempo. Em 2019, a instituição homenageada foi o MAO.
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Recursos humanos

O Banco Safra e suas subsidiárias encerraram dezembro de 2019 com 9.190 colaboradores – um
crescimento de 14% em relação ao ano passado.
A remuneração de pessoal, somada a encargos e
benefícios, e descontadas as despesas com contingências trabalhistas e desligamentos, totalizou
R$ 2,6 bilhões.
Indicadores de encargos
e benefícios.

2019

2018

2017

31 integrantes. Esta iniciativa tem como objetivo principal desenvolver jovens proﬁssionais para
sustentar o plano de expansão da empresa.
O Safra também investe em seu Programa de
Estágio, que possui o mesmo padrão de qualidade do Programa de Trainee. Em 2019, foram contratados 161 estudantes de diversas instituições do
Brasil. A eles foram oferecidos workshops e acompanhamento de carreira – com possibilidades con-

Alimentação

135,3

100,3

78,8

cretas de contratação.

Encargos sociais e compulsórios

457,1

379,9

331,2

Saúde e segurança no trabalho

63,2

50,8

36,4

Capacitação e desenvolvimento
proﬁssional

4,9

3,6

2,4

R$ milhões

Creches ou auxílio-creche

9,4

7,7

6,7

Vale-transporte

4,4

3,6

3,2

541,1

398,8

355,7

1.215,4

944,7

814,4

PLR (participação nos lucros
e resultados)
Total

Perfil da Equipe Safra em 2019

Por gênero

Mulheres

Homens

47%

53%

Acima de 50 anos

8,4%

Até 19 anos

0,5%

Carreira
Proporcionar oportunidades de crescimento é
uma preocupação constante. Em 2019, o número
de promoções aumentou 33% em comparação
com o ano passado. Paralelamente, o Banco investe na contratação de proﬁssionais de mercado com capacitação e experiência diferenciadas.
Foram efetuadas aproximadamente 3.500 admissões. A integração de funcionários da casa com colaboradores recém-admitidos garante uma equipe diversa e cada vez mais aprimorada.
Em 2019, foram abertas novamente as inscrições para o Programa de Trainee Safra. Cerca de
33 mil inscrições foram registradas no processo
seletivo, que foi um dos mais concorridos do país.
A seleção durou três meses e se encerrou com
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De 20 a
29 anos

Por idade

21,0%

De 30 a
39 anos

43,9%

De 40 a
49 anos

26,2%

Pensando também em atender os universitários
que estudam no exterior ou em período integral,
o Safra possui um Programa de Estágio de Férias,
que contratou 70 estudantes para trabalhar nos
meses de janeiro e julho. Estes jovens são futuros
candidatos aos Programas de Estágio e de Trainee.
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Junto aos programas de início de carreira, temos o Programa Jovem Aprendiz, que contratou
32 alunos do 2º e 3º anos do Ensino Médio e de
faculdades para iniciar a carreira em um dos maiores bancos do país.
O Desaﬁo Safra Top Gestor, com foco em atrair os
melhores talentos universitários, contou com 2050
jovens em sua última edição, alcançando alunos de
mais de 300 universidades dentro e fora do Brasil.
Com foco em gestão de ativos, o desaﬁo dá a oportunidade para diversos talentos criarem sua própria
estratégia de investimentos, defendendo suas carteiras aos nossos especialistas e concorrendo a uma
posição de destaque em nossos processos seletivos
de estágio, bem como uma premiação ﬁnanceira
e uma série de vivências nas estruturas da Asset e
Tesouraria. A última edição foi realizada em parceria
com o Valor Econômico, que contribuiu ainda mais
para a estrutura do desaﬁo.

Escolaridade da Equipe Safra em 2019
Ensino Médio

Pós,
Mestrado ou
Doutorado

22%
Ensino
Superior

72%

Indicadores de treinamento em 2019

7.561
colaboradores
que realizaram
cursos on-line

Treinamento e educação corporativa
O Safra valoriza o desenvolvimento e a capacitação de seus colaboradores. Por isso, oferece apoio
ﬁnanceiro para cursos de graduação, pós-graduação e MBA em universidades conceituadas. A meritocracia e a assertividade do auxílio educacional
são garantidas por avaliações constantes de desempenho de cada colaborador elegível. Também
ﬁnancia a realização das provas CPA-10 e CPA-20,
CFP, CNPI, PQO, CGA e CFA, certiﬁcados para atuação no mercado ﬁnanceiro.
Em 2019, R$ 1,5 milhão foi investido em auxílio
educacional ou em custeio de certiﬁcações.
O Banco investe no aprendizado e aperfeiçoamento dos colaboradores por meio de cursos online e presenciais. Nos últimos dois anos, foram lançados 28 novos cursos online. Esses treinamentos
têm alto nível de aplicabilidade, eﬁciência e aderência aos nossos princípios. Em 2019, a plataforma
de curso online foi atualizada para suportar o acesso via smartphone, mais de 38 mil cursos online
foram concluídos e 1.777 pessoas foram treinadas
presencialmente.
Investimos também no desenvolvimento de
sucessores com o PGC, Programa de Gestão Comercial. Destinado a gerentes e gestores dos
segmentos comerciais, o programa desenvolve
esses proﬁssionais para assumirem posições críticas no Banco. Através de um processo seletivo
interno e com critérios especíﬁcos de avaliação,

6%

38.230
cursos on-line
concluídos

1.777

colaboradores que
foram treinados
presencialmente

82%
colaboradores
que foram treinados
por cursos
on-line

selecionamos proﬁssionais que durante 12 meses
tem conteúdo exclusivo e personalizado, com atividades como fóruns com executivos, palestras e
projetos aplicados.
Merece destaque também o Programa de Integração, que proporciona uma agenda de treinamento a integrantes recém-contratados da força
comercial. Os proﬁssionais passam por uma imersão institucional ímpar – aprendendo na teoria e
na prática como funcionam as áreas de negócios
e apoio que fazem do Safra um exemplo de crescimento acelerado combinado com solidez.

Saúde
O Programa de Saúde do Safra possui um calendário anual em constante aprimoramento e
crescimento. Ele conta com uma série de ações.
A Campanha de Vacinação Voluntária Contra a
Gripe imuniza colaboradores, cônjuges e ﬁlhos
com a vacina tetravalente – a mais completa do
mercado (tetravalente GSK dose única) sendo
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mais de 10.000 doses aplicadas em todas as agências do Brasil. Tivemos também a Campanha de
Imunização contra Sarampo, após notiﬁcação de
surto na cidade de São Paulo, onde foram vacinados mais de 2000 funcionários com vacina trivalente contra sarampo, rubéola e caxumba.
O Outubro Rosa promoveu a conscientização,
prevenção e diagnóstico precoce do câncer de
mama e de uma série de outras enfermidades. Foi
realizado um circuito completo que incluiu triagem (pressão arterial, glicose, colesterol, IMC, peso,
altura, frequência cardíaca e oftalmológica), consultas com dermatologista e nutricionista, orientação sobre hábitos saudáveis com preparadores físicos, pedidos de exame e palestras com assuntos
como ascensão feminina no mundo corporativo,
endometriose, alimentação, entre outros.
O Curso de Gestante orientou nossas futuras
mães sobre parto, alimentação e cuidados do
bebê, em duas datas no ano de 2019 totalizando
59 Gestantes.
A Campanha de Doação de Sangue realizada
em parceria com o hospital Albert Einstein, orgulhosamente, registrou 100% de adesão pela sexta
vez consecutiva.
Em 2019 foi inaugurado o novo ambulatório, localizado no edifício sede, em parceria com o hospital Albert Einstein. Contando com 4 salas de
atendimento médico completas 4 leitos, sala de
coleta de exames, sala para workshops, atendimento informatizado, sala para mamães guardarem o

leite materno e diversas especialidades como:
Fisioterapia, Odontologia, Psicologia, Nutricionista e o novo conceito Médico de Família. Todos
os procedimentos e consultas podem ser agendados previamente via smartphone, através do
APP Safra Pessoas.

Bem-estar
Ao longo do ano, o Safra realiza diversas ações para
proporcionar experiências positivas aos seus colaboradores. Destaque para o Dia de Visitar o Trabalho dos meus Pais, evento que abre as portas do
Banco aos ﬁlhos dos seus colaboradores para que
conheçam a instituição. O tema do ano foi as grandes descobertas da humanidade. O evento contou
com a participação de mais de 1.600 crianças em
todo o país – em uma iniciativa inédita de proporcionar a festa para todos os colaboradores de todas
as nossas agências comerciais, além da matriz.
O Safra também conta com o apoio e a atuação
de sua Associação de Funcionários, que alcançou o
recorde de empresas conveniadas atuantes em diversos setores – saúde, bem-estar, educação, vestuário, alimentos, academias, entre outros. Também
bateu recorde de adesão nos últimos anos – somando 5.336 associados em 2019, um crescimento
de 30% em relação ao ano passado. A Associação
promove ainda um extenso calendário esportivo e
cultural que promove diversas atividades para colaboradores e dependentes o ano todo, em todas as
praças nas quais o Banco atua.

Engajamento dos colaboradores
Ações de impacto social

Ações de saúde e bem-estar
Vacinação contra a gripe
10.268 pessoas imunizadas pela vacina tetravalente, a mais
completa do mercado

Aç
Jornada esportiva
3.423 participantes

l

cia

e i m p a c to s o

sd
õe

Outubro Rosa
1.923 colaboradoras no circuito saúde

Doação de agasalhos
2.620 itens

Aç

Dia de Visitar o Trabalho dos meus Pais
1.597 crianças

e e bem
saúd
-es
de
ta
s
r
õe

Vacinação contra o sarampo, rubéola e caxumba (novo)
2.000 pessoas imunizadas pela vacina trivalente, a mais
completa do mercado

Doação de livros
293 itens. Campanha
lançada em 2018

Doação de brinquedos
3.290 itens

A cada ano, as ações de Recursos Humanos do Saf ra crescem em impacto social e em número de participações.
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Demonstrações contábeis
53
53

Balanço patrimonial

Em R$ mil

CONSOLIDADO

ATIVO

Notas

31.12.2019

31.12.2018

123.482.758

123.060.957

3(b) e 4

1.312.970

699.893

3(c) e 4 e 5

6.164.877

16.051.303

CIRCULANTE
Disponibilidades
Aplicações interﬁnanceiras de liquidez
Reservas no Banco Central

6

11.362.467

8.298.347

3(c) e (d) e 10(a)

28.472.607

34.682.102

Títulos e valores mobiliários

3(d) e 7(a)

20.581.796

13.948.798

Instrumentos ﬁnanceiros derivativos

3(d) e 7(c)

1.316.360

577.428

7(b)

424.540

382.814

47.092.173

44.401.958

47.840.620

45.017.628

(748.447)

(615.670)

12

5.609.609

3.164.555

Ativos ﬁscais

16(b-I)

1.034.283

794.556

Outros ativos

14(a)

Aplicações vinculadas a captações no mercado aberto - Títulos públicos

Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar
Carteira de crédito

3(f) e 8

Carteira de crédito
(Provisão para risco de crédito)
Outros ativos ﬁnanceiros

111.076

59.203

NÃO CIRCULANTE

67.482.856

59.105.974

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

66.699.028

58.580.337

3(c) e 5

1.532.306

1.433.801

Títulos e valores mobiliários

3(d) e 7(a)

848.484

1.315.701

Instrumentos ﬁnanceiros derivativos

3(d) e 7(c)

426.946

229.990

7(b)

18.146.393

14.539.441

3(f) e 8

43.576.342

39.151.525

45.955.771

41.363.723

(2.379.429)

(2.212.198)

Aplicações interﬁnanceiras de liquidez

Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar
Carteira de crédito
Carteira de crédito
(Provisão para risco de crédito)
Outros ativos ﬁnanceiros

12

55.455

39.417

1.803.935

1.590.033

14(a)

309.167

280.429

3(h)

8.075

7.214

775.753

518.423

190.965.614

182.166.931

Ativos ﬁscais

16(b-I)

Outros ativos
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
TOTAL DO ATIVO
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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3(i) e 17
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Em R$ mil

CONSOLIDADO

PASSIVO

Notas

CIRCULANTE

31.12.2019

31.12.2018

115.105.584

114.566.800

Captações no mercado aberto - Títulos públicos

3(c) e 10(b)

28.208.651

35.084.272

Recursos captados

3(k) e 9(a)

66.523.473

61.617.562

Obrigações por empréstimos e repasses

3(k) e 9(a)

10.019.501

10.866.480

Instrumentos ﬁnanceiros derivativos

3(d) e 7(c)

1.299.868

539.041

Operações de seguros e previdência complementar

3(l) e 11(c)

342.961

303.125

6.389.575

3.673.716

3(k) e 9(a)

384.336

917.706

16(b-I)

731.768

715.156

3(m) e 15(c)

217.891

204.362

14(b)

987.560

645.380

NÃO CIRCULANTE

63.975.655

55.808.471

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

63.975.655

55.808.471

Outros passivos ﬁnanceiros
Dívida subordinada

12

Passivos ﬁscais
Provisões para contingências
Outros passivos

Recursos captados

3(k) e 9(a)

32.860.232

29.876.984

Obrigações por empréstimos e repasses

3(k) e 9(a)

2.504.847

2.562.614

Instrumentos ﬁnanceiros derivativos

3(d) e 7(c)

405.898

226.639

Operações de seguros e previdência complementar

3(l) e 11(c)

18.227.870

14.618.827

Dívida subordinada

3(k) e 9(a)

7.689.026

6.396.563

553.626

634.000

1.666.590

1.418.775

67.566

74.069

11.884.375

11.791.660

190.965.614

182.166.931

Passivos ﬁscais
Provisões para contingências

16(b-I)
3(m) e 15(c)

Outros passivos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO
TOTAL DO PASSIVO

14(b)
18

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração do resultado

Em R$ mil

CONSOLIDADO
Notas

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

13(a)

Operações com carteira de crédito expandida
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
Receitas ﬁnanceiras das operações com seguros e previdência
complementar
Resultado de aplicações compulsórias

RESULTADO LÍQUIDO COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS

8.635.255

4.001.057

4.588.260
828.569

485.069

320.906

13.854

8.559

(9.865.024)

(9.297.912)

13(b)

Operações de empréstimos e repasses

Outras despesas ﬁnanceiras

14.381.549

10.164.858

1.276.035

Operações com recursos captados

Dívida subordinada

15.940.873

6

Operações de captações no mercado aberto - Títulos públicos

Despesas ﬁnanceiras das operações com seguros e previdência
complementar

2018

11(e)

Outras receitas ﬁnanceiras
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

2019

(2.066.458)

(2.606.117)

(5.296.190)

(4.743.704)

(549.964)

(555.372)

11(e)

(1.258.249)

(813.070)

9(a-IV)

(538.548)

(445.634)

15(c) e 16(b-I)

(155.615)

(134.015)

13(c) e 19(c-II(2))

72.090

(527.627)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
ANTES DOS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

6.147.939

4.556.010

RESULTADO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

(777.720)

13.316

(978.305)

(732.815)

Despesas de provisão para risco de crédito
Receita de recuperação de créditos baixados como prejuízo

3(f) e 8(a-II)
3(f) e 8(d)

RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
OUTROS RESULTADOS DAS OPERAÇÕES
Receitas de prestação de serviços, tarifas bancárias e câmbio
Resultado com operações de seguros, resseguros e previdência
complementar
DESPESAS TRIBUTÁRIAS DAS OPERAÇÕES
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES

200.585

746.131

5.370.219

4.569.326

2.226.597

2.129.966

13(d)

1.947.731

1.875.354

3(l) e 11(e)

278.866

254.612

3(o), 16(a-II) e 19(c-II(2))

(562.569)

(487.705)

19(c-II(2))

7.034.247

6.211.587

(4.445.821)

(3.316.238)

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas de pessoal

14(c)

(2.898.589)

(2.331.666)

Despesas administrativas

14(d)

(1.142.239)

(725.962)

Outras receitas/(despesas) operacionais

15(c)

(404.993)

(258.610)

2.588.426

2.895.349

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

3(o), 16(a-I) e 19(c-II(2))

LUCRO LÍQUIDO
Lucro por ação - Quantidade de ações 15.300 (15.301 em 31.12.2018)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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(377.225)

(749.591)

2.211.201

2.145.758

144,52

140,24
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Demonstração das mutações do
patrimônio líquido
(Nota 18)

Capital

Ajuste de

social

Reservas

avaliação

Lucros

Em R$ mil

realizado

de lucros

patrimonial

acumulados

SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2018

8.652.392

1.086.001

30.155

Recompra de ações em tesouraria

–

–

(722)

–

–

Total
9.768.548
(722)

Aumento de capital

774.296

(774.296)

–

–

–

Com reserva legal

180.642

(180.642)

–

–

–

Com reserva especial

593.654

(593.654)

–

–

–

Ajuste de avaliação patrimonial - Ativos ﬁnanceiros
disponíveis para venda

–

–

(23.722)

Lucro líquido no período

–

–

–

–
2.145.758

(23.722)
2.145.758

Destinações:
Reserva legal

–

107.288

–

(107.288)

Reserva especial

–

650.914

–

(650.914)

–

(1.387.556)

(98.202)
(98.202)

Aumento de capital

1.289.354

–

–
–

Juros sobre o capital próprio

556.481

–

–

(654.683)

Dividendos

732.873

–

–

(732.873)

–

–

11.791.660

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

10.716.042

1.069.185

6.433

Aumento de capital

757.479

(757.479)

–

–

–

Com reserva legal

107.288

(107.288)

–

–

–

Com reserva especial

650.191

(650.191)

–

–

–

Ajuste de avaliação patrimonial - Ativos ﬁnanceiros
disponíveis para venda

–

–

Lucro líquido no período

–

–

(3.880)
–

–
2.211.201

(3.880)
2.211.201

Destinações:
Reserva legal

–

110.560

–

(110.560)

–

Reserva especial

–

282.563

–

(282.563)

–

Juros sobre o capital próprio

–

–

–

(729.606)

(729.606)

Dividendos

–

(296.528)

–

(1.088.472)

(1.385.000)

11.473.521

408.301

–

11.884.375

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

2.553

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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&GOQPUVTCȖȒQFQUƔWZQUFGECKZC
(Nota 3(b))

Em R$ mil

CONSOLIDADO
Notas

2019

2018

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO

2.939.876

2.176.379

Lucro líquido dos períodos

2.211.201

2.145.758

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ajustes ao lucro líquido:
Depreciações, amortizações e Redução ao valor recuperável de ativos
imobilizados

17(b)

152.283

91.289

8(a-II)

341.743

(213.759)

(16.991)

94.721

294.799

193.569

7(d)

174.730

(14.456)

Despesas ﬁnanceiras sobre passivos de ﬁnanciamentos

9(a-IV)

371.428

318.818

Provisão complementar de cobertura – PCC e Provisão de despesa
relacionada – PDR – Líquida

11(d-II)

5.652

5.872

Provisão para impostos sobre o lucro corrente e diferido

16(a-I)

377.225

749.591

Provisão para risco de crédito
Variação cambial sobre caixa e equivalente de caixa
Provisões para contingências
Ajuste ao valor justo de ativos e passivos ﬁnanceiros

Impostos pagos

(972.194)

(1.195.024)

(881.841)

(1.081.008)

15(c)

(34.502)

(68.746)

16(b-I)

(55.851)

(45.270)

996.731

(3.124.320)

(3.658.366)

(19.795.546)

10.227.702

(10.224.057)

Corrente
Contingências ﬁscais, previdenciárias e obrigações legais
Programa Especial de Regularização Tributária – PERT
VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
APLICAÇÕES LÍQUIDAS
Em aplicações interﬁnanceiras de liquidez
Em aplicações e captações no mercado aberto – Títulos públicos
(ativos/passivos)
Em títulos e valores mobiliários
Em instrumentos ﬁnanceiros derivativos (ativos/passivos)
Em carteira de crédito
Em outros ativos e passivos ﬁnanceiros
CAPTAÇÕES LÍQUIDAS
Em recursos captados
Em obrigações por empréstimos e repasses
Em operações de seguros e previdência complementar (ativos/passivos)
Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência
complementar (ativo)
Operações de seguros e previdência complementar (passivo)

(942.089)

410.589

(5.662.907)

7.908.260

173.844

144.731

(7.709.683)

(17.917.636)

254.767

(117.433)

4.212.318

15.444.783

5.122.515

16.159.312

(904.746)

(706.662)

(5.451)

(7.867)

(3.648.678)

(2.619.850)

3.643.227

2.611.983
(continua)
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Em R$ mil

CONSOLIDADO
Notas

OUTROS ATIVOS E PASSIVO LÍQUIDOS
Em variação cambial das operações de investimentos e ﬁnanciamentos
Demais
CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2019

2018

442.779

1.226.443

146.139

692.896

296.640

533.547

3.936.607

(947.941)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de investimentos

(812)

–

Aquisição de imobilizado de uso

17(b)

(353.437)

(177.109)

Alienação de imobilizado de uso

17(b)

9.527

3.076

Aplicação no intangível

17(b)

(68.435)

(49.750)

Alienação no intangível

17(b)

163

CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(412.994)

–
(223.783)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
RECURSOS DE TERCEIROS

(371.216)

2.677.358

1.173.173

3.052.630

87.333

1.699.952

1.085.840

1.352.678

(1.544.389)

(375.272)

Recursos de aceites e emissão de títulos – Obrigações por títulos
e valores mobiliários no exterior

(608.387)

(341.480)

Dívida subordinada

(936.002)

(33.792)

(2.114.606)

(98.202)

(2.485.822)

2.579.156

1.037.791

1.407.432

Caixa e equivalentes de caixa no início dos períodos

4.295.467

2.982.756

Variação cambial sobre caixa e equivalente de caixa

16.991

(94.721)

5.350.249

4.295.467

1.037.791

1.407.432

Captações

9(a-IV)

Recursos de aceites e emissão de títulos – Obrigações por títulos
e valores mobiliários no exterior
Dívida subordinada
Resgates

RECURSOS PRÓPRIOS - Dividendos e Juros sobre o capital próprio pagos

9(a-IV)

18(b)

CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
AUMENTO/(REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa no ﬁnal dos períodos
AUMENTO/(REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

4

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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0QVCUGZRNKECVKXCUFCCFOKPKUVTCȖȒQ
ȏUFGOQPUVTCȖȣGUEQPVȐDGKUGO
FGFG\GODTQFG
(em milhares de reais ou conforme indicado)

1. Contexto operacional
O Banco Safra S.A., em conjunto com suas empresas
controladas (conjuntamente denominados “Safra”,
“Grupo Safra”, ou “Banco”), sediado na Avenida Paulista, 2.100, São Paulo – SP, Brasil, tem como objeto
social a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às respectivas carteiras autorizadas
pelo Banco Central do Brasil (comercial, de crédito imobiliário, de crédito, ﬁnanciamento e investimento, e de arrendamento mercantil), inclusive
câmbio, operações compromissadas, crédito rural
e o exercício de administração de carteira de valores mobiliários, bem como atividades complementares dentre as quais se destacam as operações de
seguros, previdência complementar, corretagem e
distribuição de títulos e valores mobiliários, administração de fundos de investimento, carteiras administradas e no mercado de instituição de pagamento através da marca Safrapay, de acordo com
as disposições legais e regulamentares em vigor.

2. Apresentação das demonstrações
contábeis
a) Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis consolidadas do
Banco Safra S.A. e controladas (“CONSOLIDADO”),
aprovadas pelo Conselho de Administração e Comitê de Auditoria em 04.02.2020, foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo
com as disposições da Lei nº 6.404/1976 (Lei das
SAs) e respectivas alterações trazidas pelas Leis nº
11.638/2007 e nº 11.941/2009, associadas aos normativos expedidos pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN), Banco Central do Brasil (BACEN), Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP), no que forem aplicáveis.
Declaramos que todas as informações relevantes
próprias das demonstrações contábeis, e somente
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elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às
utilizadas pela Administração na sua gestão.
O Safra adota uma série de critérios de apresentação de suas transações em suas demonstrações
contábeis, visando sempre a melhor representação da essência econômica de suas operações.
A adoção do conceito de carteira de crédito expandida – Nota 3(f) implica na apresentação das
seguintes transações como operações com características de concessão de crédito tanto no balanço
patrimonial quanto na demonstração do resultado:
• Operações de arrendamento mercantil, pelo método ﬁnanceiro, ou seja, a valor presente;
• Adiantamento sobre contratos de câmbio, reclassiﬁcado do grupo “Operações de Câmbio”, exceto
as receitas e despesas decorrentes das diferenças
de taxas incidentes sobre os montantes representativos de moedas estrangeiras, apresentadas como resultado de câmbio na Demonstração
do Resultado;
• Antecipação de recebíveis de arranjo de pagamento, reclassiﬁcado do grupo “Relações Interﬁnanceiras”; e
• Títulos privados emitidos por entidades não ﬁnanceiras, reclassiﬁcado do grupo “Títulos e
Valores Mobiliários”.
Apresentamos no Balanço Patrimonial, no Ativo
Circulante ou Não Circulante, independentemente da data de vencimento dos ativos, as seguintes
operações:
• Títulos e valores mobiliários classiﬁcados como
títulos para negociação (Notas 3(d) e 7(a)), em
sua totalidade no Ativo Circulante, com base nas
determinações estabelecidas no parágrafo único
do artigo 7º da Circular BACEN nº 3.068/2001; e
• Ativos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar, no Ativo
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Circulante ou Não Circulante (Notas 3(d) e 7(b)),
proporcionalmente ao prazo de vencimento das
obrigações garantidas, registradas na rubrica
Operações de seguros e previdência complementar – Nota 11(c).
Na Demonstração do Resultado, adotamos os
seguintes critérios de apresentação:
• A variação cambial de investimentos no exterior e as operações em moeda estrangeira são
apresentadas na rubrica “Resultado líquido com
instrumentos ﬁnanceiros”, juntamente com a
variação cambial dos derivativos que fazem sua
proteção “hedge”, para melhor apresentação da
efetiva cobertura da exposição cambial.
• As receitas das operações são apresentadas líquidas dos seus custos diretos. Tais custos são representados substancialmente por recuperação,
originação e manutenção das operações.
Adicionalmente, neste período, passamos a adotar os seguintes critérios de apresentação no Balanço Patrimonial e/ou na Demonstração do Resultado:
• As aplicações e captações no mercado aberto
(operações compromissadas) com lastro em títulos públicos, passaram a ser apresentadas em
grupo especíﬁco do ativo e do passivo, com segregação de seu resultado; e
• As receitas oriundas de garantias prestadas e
avais e ﬁanças passaram a ser apresentadas em
conjunto com receitas de operações da carteira

de crédito expandida; anteriormente eram apresentadas na rubrica “Receitas de prestação de
serviços, tarifas bancárias e câmbio.
Para ﬁns de comparabilidade, os saldos e resultados decorrentes dos critérios adotados neste período foram reclassiﬁcados nas demonstrações comparativas do período anterior e não
alteraram os totais de ativos e passivos, patrimônio líquido e lucro líquido referentes aos
períodos ﬁndos em 31.12.2019 e 31.12.2018.
b) Base de consolidação
Os saldos das contas patrimoniais e os resultados
entre a controladora e as sociedades controladas,
bem como os resultados não realizados entre as
empresas incluídas na consolidação, foram eliminados nas demonstrações contábeis consolidadas.
Estão consolidados os Fundos de Investimentos Exclusivos de aplicação de empresas consolidadas. Os
títulos e aplicações pertencentes às carteiras desses
fundos estão classiﬁcados por tipo de operação e
foram distribuídos por tipo de papel, nas mesmas
categorias em que originalmente foram alocados.
As entidades sediadas no exterior, representadas
basicamente pelas agências de Cayman e Luxemburgo, ﬁguram de forma consolidada nas demonstrações contábeis. Os saldos consolidados dessas
entidades, excluídos os montantes das transações
entre elas, foram convertidos à taxa de câmbio vigente na data-base correspondente e estão apresentados abaixo:
Patrimônio
Líquido

Lucro
Líquido

Ativo

Passivo

Total em 31.12.2019

21.136.058

18.055.548

3.080.510

375.466

Total em 31.12.2018

22.057.197

18.664.408

3.392.789

239.204

As demonstrações contábeis consolidadas abrangem o Banco Safra e suas controladas incluindo fundos de investimentos exclusivos consolidados integralmente, destacando-se:
Participação (%)
31.12.2019

31.12.2018

Banco J. Safra S.A.

100,00

100,00

Safra Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

100,00

100,00

Banco Safra (Cayman Islands) Limited.(1)

100,00

100,00

Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

100,00

100,00

Saf ra Asset Management Ltda.

100,00

100,00

Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.

100,00

100,00

Saf ra Vida e Previdência S.A.

100,00

100,00

Saf ra Seguros Gerais S.A.

100,00

100,00

Sercom Comércio e Serviços Ltda.

100,00

100,00

SIP Corretora de Seguros Ltda.

100,00

100,00

(1)

Entidade sediada no exterior.
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Adicionalmente, consolidamos uma entidade
não ﬁnanceira na qual o próprio controlador do
Banco detém uma participação de 0,6% em seu
capital, que está sendo apresentada como um
passivo nessas demonstrações contábeis consolidadas, na rubrica “Outros passivos – Diversos”.
c) Moeda funcional

intermediação ﬁnanceira e outras atividades
operacionais típicas de instituições ﬁnanceiras;
• Atividades de investimento são as referentes à
aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de
outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa, tais como as movimentações na
rubrica “Imobilizado e Intangível”; e

As demonstrações contábeis consolidadas estão

• Atividades de ﬁnanciamento são aquelas que re-

apresentadas em Reais (R$), moeda funcional do

sultam em mudanças no tamanho e na compo-

Conglomerado.

sição do capital próprio e no capital de terceiros
da entidade. Inclui aquelas operações de capta-

3. Principais práticas contábeis

ção estruturadas com o objetivo de obter recur-

a) Apuração do resultado

sos para o ﬁnanciamento da própria Entidade.

O resultado é apurado pelo regime de competência, ou seja, as receitas e despesas são reconhecidas

Os ﬂuxos de caixa das atividades operacionais

no período em que elas ocorrem, simultaneamen-

são apresentados pelo método indireto. Já os ﬂu-

te quando se relacionam, independentemente do

xos de caixa das atividades de investimento e de

efetivo recebimento ou pagamento.

ﬁnanciamento são apresentados com base nos
pagamentos e recebimentos brutos.

b) Fluxos de Caixa
I. Caixa e equivalentes de caixa: são representados

c) Aplicações interﬁnanceiras de liquidez e Apli-

por dinheiro em caixa e depósitos em instituições

cações e captações no mercado aberto – Títulos

ﬁnanceiras, incluídos na rubrica de disponibilida-

públicos

des, aplicações em depósitos interﬁnanceiros, com

Demonstradas pelos valores de custo ou valor jus-

prazo original de aplicação de até 90 dias, sendo o

to, quando aplicável, incluindo os rendimentos e as

risco de mudança no valor justo destes considera-

variações monetárias e cambiais auferidos até a

do imaterial. Os equivalentes de caixa são aqueles

data do balanço, calculadas “pro rata temporis”.

recursos mantidos com a ﬁnalidade de atender a
compromissos de caixa de curto prazo e não para

d) Títulos e valores mobiliários e Instrumentos ﬁ-

investimento ou outros ﬁns.

nanceiros derivativos
De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/2001, os

II. Demonstração do ﬂuxo de caixa: é elaborada

títulos e valores mobiliários, inclusive aqueles apre-

com base nos critérios estabelecidos pelo Pronun-

sentados no Balanço Patrimonial na rubrica “Re-

ciamento Técnico CPC 03 R2 – Demonstração dos

cursos garantidores de reservas técnicas de segu-

Fluxos de Caixa, aprovado pela Resolução CMN nº

ros e previdência complementar”, são classiﬁcados

3.604/2008, que prevê a apresentação dos ﬂuxos

de acordo com a intenção da Administração em

de caixa gerados pela entidade como aqueles de-

três categorias especíﬁcas:

correntes de atividades operacionais, de investi-

• Negociação:

classiﬁcam-se

nesta

categoria

mento e de ﬁnanciamento, sendo que:

aqueles títulos e valores mobiliários adquiridos

• Atividades operacionais são as principais ativi-

com o propósito de serem ativa e frequente-

dades geradoras de receita da entidade e ou-

mente negociados. Por isso, são apresentados

tras atividades que não são de investimento

no ativo circulante, independentemente do seu

e tampouco de ﬁnanciamento. Inclui as cap-

prazo de vencimento. São ajustados pelo valor

tações efetuadas para ﬁnanciar operações de

justo em contrapartida ao resultado do período;
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• Disponíveis para venda: classiﬁcam-se nesta ca-

ativos classiﬁcados na categoria disponível para

tegoria aqueles títulos e valores mobiliários que

venda e seus efeitos ﬁscais, e os respectivos ins-

podem ser negociados, porém não são adquiri-

trumentos ﬁnanceiros derivativos relacionados

dos com o propósito de serem frequentemente

são contabilizados pelo valor justo, com as cor-

negociados ou de serem mantidos até o seu ven-

respondentes valorizações ou desvalorizações

cimento. Os rendimentos intrínsecos (“accrual”)

reconhecidas no resultado do período; e

são reconhecidos na demonstração de resultado

• “Hedge” de ﬂuxo de caixa - os ativos e passivos

e as variações no valor justo ainda não realizadas

ﬁnanceiros objetos de ”hedge” e os respectivos

em contrapartida à conta destacada do patri-

instrumentos ﬁnanceiros derivativos relaciona-

mônio líquido, líquidas dos efeitos tributários.

dos são contabilizados pelo valor justo, com as

Os ganhos e perdas de títulos disponíveis para

correspondentes valorizações ou desvaloriza-

venda, quando realizados, serão reconhecidos

ções, deduzidas dos efeitos ﬁscais, reconheci-

na data de negociação na demonstração do re-

das em conta destacada do patrimônio líquido

sultado, em contrapartida de conta especíﬁca

sob o título de “Ajuste de Avaliação Patrimonial”.

do patrimônio líquido; e

A parcela não efetiva do “hedge” é reconhecida

• Mantidos até o vencimento: nesta categoria são

diretamente no resultado do período.

classiﬁcados aqueles títulos e valores mobiliários
para os quais o Banco tem a intenção e capa-

Os instrumentos ﬁnanceiros derivativos efetua-

cidade ﬁnanceira de mantê-los em carteira até

dos por solicitação de clientes ou por conta pró-

seu vencimento. São contabilizados ao custo de

pria, que não atendam aos critérios de ”hedge”

aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínse-

contábil estabelecidos pelo Banco Central do Bra-

cos (“accrual”).

sil, utilizados para administrar a exposição global
de risco, são contabilizados pelo valor justo, com as

Os declínios no valor justo dos títulos e valores
mobiliários, abaixo dos seus respectivos custos

valorizações ou desvalorizações reconhecidas diretamente no resultado do período.

atualizados, relacionados a razões consideradas

Os títulos privados emitidos por empresas que

não temporárias, serão reﬂetidos no resultado

possuem características de concessão de crédito

como perdas realizadas.

estão sendo apresentados na rubrica “Outros ins-

A reavaliação quanto à classiﬁcação dos títulos
e valores mobiliários é efetuada periodicamente

trumentos de risco de crédito”, como carteira de
crédito expandida – Nota 3(f).

de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Safra, levando em conta a intenção e a capacidade

e) Mensuração do valor justo

ﬁnanceira, observados os procedimentos estabe-

A metodologia aplicada para mensuração do va-

lecidos pela Circular BACEN nº 3.068/2001.

lor justo (valor provável de realização) dos títulos

Os instrumentos ﬁnanceiros derivativos utili-

e valores mobiliários e instrumentos ﬁnanceiros

zados para proteger exposições a risco, por meio

derivativos é baseada no cenário econômico e nos

da modiﬁcação de certas características de ati-

modelos de preciﬁcação desenvolvidos pela Admi-

vos e passivos ﬁnanceiros objetos de “hedge”,

nistração, que incluem a captura de preços médios

que sejam altamente efetivos e que atendam a

praticados no mercado, aplicáveis para a data-ba-

todos os demais requerimentos de designação

se do balanço. Assim, quando da efetiva liquidação

e documentação de que trata a Circular BACEN

ﬁnanceira destes itens, os resultados poderão vir a

nº 3.082/2002, são classiﬁcados como “hedge” con-

ser diferentes dos estimados.

tábil de acordo com sua natureza:

O processo de apreçamento de instrumentos

• “Hedge” de risco de mercado - os ativos e passi-

ﬁnanceiros avaliados pelo valor justo atende ao

vos ﬁnanceiros objetos de ”hedge”, inclusive os

disposto na Resolução CMN nº 4.277/2013, que
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estabelece os elementos mínimos a serem con-

créditos baixadas do ativo, são classiﬁcados como

siderados no processo de marcação a mercado.

Bens Não de Uso e integralmente provisionados,

O Safra apura ajustes de marcação a mercado

por conta da probabilidade de ocorrência de per-

referentes ao apreçamento do componente ris-

das relacionadas à sua realização, dado que diver-

co de crédito e custo de liquidação de posições.

sos fatores podem impossibilitar a alienação do

Os ajustes apurados são reconhecidos nas de-

bem, tais como restrições judiciais, falta de regu-

monstrações contábeis consolidadas.

larização legal, baixa probabilidade de venda para
geração de liquidez a curto prazo pelo seu valor

f) Carteira de crédito expandida e provisão para risco
de crédito

justo, entre outros.
O valor da provisão desses Bens Não de Uso é

A carteira de crédito expandida engloba as ope-

apresentado no balanço patrimonial líquido do

rações de crédito, e demais operações que apre-

seu ativo correspondente. As despesas de provisão

sentam risco de crédito similar a uma operação de

e receitas reconhecidas por ocasião da venda dos

crédito, tais como outros instrumentos de risco de

Bens Não de Uso (regime de caixa) são registrados

crédito emitidos por empresas – Nota 3(d), avais,

na rubrica “Resultado de créditos de liquidação

ﬁanças, variação cambial das operações de adian-

duvidosa” na Demonstração do Resultado.

tamento sobre contratos de câmbio, acrescidos

Para a constituição da provisão para risco de

dos respectivos custos de transação diretamente

crédito, o Safra considera todas as operações

atribuíveis à operação.

classiﬁcadas no conceito de carteira de crédito

As operações de crédito são demonstradas a va-

expandida.

lor presente com base no indexador e na taxa de

A provisão para fazer face aos riscos de crédito é

juros contratuais, calculadas “pro rata temporis”

constituída mensalmente em conformidade com

até a data do balanço. As receitas relativas a ope-

os níveis mínimos de provisionamento estabeleci-

rações que apresentam atraso igual ou superior a

dos pela Resolução CMN nº 2.682/1999, que requer

60 dias são reconhecidas no resultado somente

a classiﬁcação das operações em nove níveis de

quando recebidas, independentemente do seu ní-

risco, sendo “AA” (risco mínimo) e “H” (risco máxi-

vel de classiﬁcação de risco.

mo), e fundamenta-se também na análise quan-

As operações de crédito renegociadas são man-

to ao risco de realização dos créditos, efetuada e

tidas, no mínimo, no mesmo nível em que esta-

revisada periodicamente pela Administração, que

vam classiﬁcadas. As renegociações que já haviam

leva em conta, entre outros elementos, a experiên-

sido baixadas são classiﬁcadas como nível “H” e os

cia histórica com os tomadores de recursos, a con-

eventuais ganhos provenientes da renegociação

juntura econômica e os riscos globais e especíﬁcos

somente são reconhecidos quando efetivamente

das carteiras.

recebidos. Quando houver amortização signiﬁca-

Além disso, o Safra considera não somente os

tiva da operação ou quando novos fatos relevantes

níveis mínimos de provisionamento acima, cons-

justiﬁcarem a mudança do nível de risco, poderá

tituindo também uma provisão para risco de cré-

ocorrer a reclassiﬁcação da operação para catego-

dito adicional, calculada através de uma detalhada

ria de menor risco.

análise quanto ao risco de realização dos créditos,

As operações de crédito classiﬁcadas como ní-

suportada por metodologia interna de classiﬁca-

vel “H” são baixadas do ativo após decorridos seis

ção de risco periodicamente reavaliada e aprovada

meses da sua classiﬁcação neste nível, passando a

pela Administração.

ser controladas em contas de compensação pelo
prazo mínimo de cinco anos e enquanto não esgo-

g) Baixa de instrumentos ﬁnanceiros

tados todos os procedimentos de cobrança.

De acordo com a Resolução CMN nº 3.533/2008,

Os bens recebidos em conexão a processos de

os ativos ﬁnanceiros devem ser baixados quando

consolidação de dívida, referentes a operações de

os direitos contratuais de recebimento dos ﬂuxos
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de caixa provenientes destes ativos cessam ou

estimada, sendo que a taxa anual aplicada para as

se houver uma transferência substancial dos ris-

aquisições e desenvolvimento de software é de até

cos e benefícios de propriedade do instrumento.

20%, considerando o período do contrato.

Quando não são transferidos nem retidos substancialmente os riscos e benefícios, o Safra avalia o

j) Redução ao valor recuperável – ativos não ﬁnan-

controle do instrumento, a ﬁm de determinar sua

ceiros

manutenção ou não no ativo.

A Resolução CMN nº 3.566/2008 dispõe sobre

Títulos vinculados a recompra e cessões de cré-

procedimentos aplicáveis no reconhecimento,

dito com coobrigação não são baixados porque o

mensuração e divulgação de perdas no valor re-

Safra retém substancialmente os riscos e benefí-

cuperável de ativos e determina o atendimento ao

cios na extensão em que existe, respectivamente,

Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Va-

um compromisso de recomprá-los a um valor pre-

lor Recuperável de Ativos.

determinado ou de realizar pagamentos no caso

A redução ao valor recuperável dos ativos não

de “default“ do devedor original das operações

ﬁnanceiros (“impairment”) é reconhecida como

de crédito.

perda quando o valor de um ativo ou de uma uni-

Passivos ﬁnanceiros são baixados se a obrigação
for extinta contratualmente ou liquidada.

dade geradora de caixa registrado contabilmente for maior do que o seu valor recuperável ou de
realização. Uma unidade geradora de caixa é o

h) Investimentos

menor grupo identiﬁcável de ativos que gera ﬂu-

São mantidos ao valor de custo, ajustados por

xos de caixa substancialmente independentes de

redução ao valor recuperável (“impairment”).

outros ativos ou grupos de ativos. As perdas por
(“impairment”), quando aplicável, são registradas

i) Imobilizado e Intangível

no resultado do período em que foram identiﬁcadas.

Imobilizado corresponde aos bens tangíveis pró-

Os valores dos ativos não ﬁnanceiros são objeto

prios e às benfeitorias realizadas em imóveis de

de revisão periódica, no mínimo anual, para deter-

terceiros, destinados à manutenção das ativi-

minar se existe alguma indicação de perda no va-

dades da entidade ou que tenham essa ﬁnali-

lor recuperável ou de realização destes ativos.

dade por período superior a um exercício social.

Desta forma, em atendimento aos normativos

Intangível corresponde aos ativos não monetá-

relacionados, a Administração do Grupo Safra

rios identiﬁcáveis sem substância física, adqui-

não tem conhecimento de quaisquer ajustes rele-

ridos ou desenvolvidos pela instituição, desti-

vantes que possam afetar a capacidade de recu-

nados à manutenção da entidade ou exercidos

peração dos ativos não ﬁnanceiros em 31.12.2019

com essa ﬁnalidade. São reconhecidos pelo va-

e 31.12.2018.

lor de custo, líquidos das respectivas depreciações ou amortização acumuladas e ajustados

k) Recursos captados, obrigações por emprésti-

por redução ao valor recuperável (”impairment”).

mos e repasses e dívidas subordinadas

Tais depreciações são calculadas pelo método

São demonstrados pelos valores das exigibilida-

linear, sendo que as taxas anuais aplicadas, em

des e consideram, quando aplicável, os encargos

função da vida útil econômica dos bens, são as se-

incorridos até a data do balanço, reconhecidos em

guintes: imóveis de uso e instalações em imóveis

base “pro rata temporis”.

próprios - 4%; sistemas de comunicação e seguran-

Os custos de transação incorridos referem-se ba-

ça, aeronaves, móveis, equipamentos e utensílios -

sicamente a valores pagos a terceiros pelo serviço

10%; e veículos e equipamentos de processamento

de intermediação, colocação e distribuição de tí-

de dados - 20%. A amortização do ativo intangí-

tulos de emissão própria. São contabilizados como

vel com vida útil deﬁnida é reconhecida, mensal-

redutores dos títulos e apropriados, “pro rata tem-

mente e de forma linear, ao longo da sua vida útil

poris”, para a adequada conta de despesa, exceto
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nos casos em que os títulos sejam mensurados a

II. Risco de Crédito

valor justo por meio do resultado.

É efetuada redução ao valor recuperável sobre os
créditos de prêmios a receber e de operações com

l) Operações de seguros, resseguros e previdência

seguradoras quando houver atraso superior a 60

complementar

dias. Os créditos de operações com ressegura-

I. Créditos e débitos das operações com seguros e

doras são reduzidos ao valor recuperável quando

resseguros

houver atraso superior a 180 dias. A redução cor-

• Prêmios a receber – referem-se aos recursos ﬁ-

responde ao valor total do crédito a que se refe-

nanceiros a ingressar como recebimento dos

re, conforme critérios estabelecidos pela Circular

prêmios relativos aos seguros, registrados na

SUSEP nº 517/2015.

data das emissões das apólices;
• Ativos de resseguros - compreendem as provisões técnicas referentes às operações de resseguro. As operações de resseguro são efetuadas
no curso normal de suas atividades com o propósito de limitar sua perda potencial. Os passivos relacionados às operações de resseguros
são apresentados brutos de suas respectivas
recuperações ativas, uma vez que a existência
do contrato não exime as obrigações para com
os segurados;

As reduções ao valor recuperável sobre os créditos mencionados são registrados concomitantemente à baixa do passivo correspondente aos
prêmios a serem repassados às seguradoras e/ou
resseguradoras, visto que, se não há mais expectativa de recebimento do prêmio, logo não haverá
também expectativa de repasse destes valores.
III. Provisões técnicas de seguros e previdência
complementar
As provisões técnicas de seguros e previdência
complementar são calculadas de acordo com as

• Custos de aquisição diferidos – incluem os cus-

notas técnicas atuariais, conforme disposto pela

tos diretos e indiretos relacionados à origina-

SUSEP e segundo critérios estabelecidos pela

ção de seguros. Estes custos, com exceção das

Resolução

comissões pagas aos corretores e outros, são

nº 517/2015, e alterações posteriores.

CNSP nº 321/2015 e Circular SUSEP

lançados diretamente no resultado quando incorridos. Já as comissões são diferidas, sendo re-

a) Seguros

conhecidas no resultado proporcionalmente ao

• Provisão de prêmios não ganhos (PPNG):

reconhecimento das receitas com prêmios, ou

constituída para cobertura de sinistros e des-

seja, pelo prazo do correspondente contrato de

pesas a ocorrer, referentes aos riscos assumi-

seguro. Operações com seguradoras/ressegura-

dos na data-base de cálculo, independente-

doras: os créditos referem-se, basicamente, aos

mente de sua emissão, correspondente ao

valores a receber de sinistros das operações de

período de vigência a decorrer. É calculada

cosseguro e resseguro. Os débitos referem-se à

com base no prêmio comercial, bruto de

parcela dos prêmios a ser repassada às segura-

resseguro e líquido de cosseguro cedido,

doras/resseguradoras, em virtude das operações

contemplando também a estimativa para

cosseguradas/resseguradas. São registradas na

os riscos vigentes e não emitidos (PPNG-

data da emissão das apólices e liquidadas por

RVNE). Entre a emissão e o início de vigência

ocasião do recebimento dos prêmios junto aos

do risco, considera-se o período de vigência

segurados; e

a decorrer igual ao prazo de vigência do ris-

• Corretores de seguros: referem-se às comis-

co. Após a emissão e o início de vigência do

sões devidas aos corretores. São registradas

risco, a provisão é calculada “pro rata die”.

na data da emissão das apólices e liquidadas

A PPNG referente às operações de retroces-

por ocasião do recebimento dos prêmios junto

são é constituída com base em informações

aos segurados.

recebidas do ressegurador;
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• Provisão de sinistros a liquidar (PSL): consti-

e benefícios, em função de sinistros ocor-

tuída com base em estimativa de pagamen-

ridos e a ocorrer (regime ﬁnanceiro de

to de indenizações, conforme avisos de sinis-

capitalização).

tros recebidos até a data-base, e atualizada
monetariamente, de acordo com normas
da SUSEP;

c) Teste de adequação do passivo - TAP
O Teste de Adequação tem por objetivo ava-

• Provisão de sinistros ocorridos, mas não avi-

liar as obrigações decorrentes dos contratos

sados (IBNR): constituída para a cobertura

de certiﬁcados dos planos de seguro (exceto

dos valores esperados a liquidar relativos a

DPVAT, DPEM e Seguro Habitacional do Siste-

sinistros ocorridos e ainda não avisados até a

ma Financeiro de Habitação) e de previdência

data-base. Para seguro de vida e ramos dos

complementar aberta, considerando as pre-

seguros compreensivos e secundários, o cál-

missas mínimas determinadas pela SUSEP e

culo da provisão é feito por processo estatís-

pelos atuários internos da Companhia. Referi-

tico-atuarial, que utiliza a experiência passa-

do teste é realizado trimestralmente, de acor-

da da Seguradora para projetar o valor dos

do com os critérios estabelecidos pela Circular

sinistros já ocorridos, mas ainda não reporta-

SUSEP nº 517/2015, e alterações posteriores.

dos à Seguradora. Para os demais ramos de

O resultado do TAP é a diferença entre i) o

seguros, caracterizados por não possuírem

valor das estimativas correntes dos ﬂuxos de

dados suﬁcientes para aplicação de metodo-

caixa e ii) a soma do saldo contábil na data-

logia estatística-atuarial, a seguradora apura

-base das provisões técnicas (PPNG, PPNG-

o valor da provisão com base em fatores mé-

-RVNE, PSL, IBNR, PMBAC e PMBC), deduzida

dios de mercado. Devido a alterações vigen-

dos custos de aquisição diferidos e dos ativos

tes a partir de Dez/17, a Circular 517 deixou de

intangíveis diretamente relacionados às provi-

disponibilizar percentuais padronizados;

sões técnicas.

• Provisão de despesas relacionadas (PDR):

Para o segmento Previdência, considera-

constituída para cobertura dos valores espe-

se no TAP as taxas de juros e tábuas atuariais

rados de despesas relacionadas aos sinistros

contratadas pelos participantes (taxas de 0%,

ocorridos (avisados ou não). O cálculo da pro-

3% ou 6% mais correção de IGPM ou IPCA e

visão é feito por processo estatístico-atuarial,

tábuas AT-1983, AT-2000 e BR-EMSsb). Fazem

que utiliza a experiência passada da Segu-

parte da apuração do TAP os demais decre-

radora para projetar o valor das despesas a

mentos atuariais tais como: projeções de res-

serem pagas.

gates (tábua de persistência), taxa de conversão em benefícios concedidos e taxa de juros

b) Previdência complementar

esperada disponibilizada pela SUSEP (ETTJ –

• Provisões matemáticas de benefícios a con-

Estrutura a Termo da Taxa de Juros), conforme

ceder (PMBAC) e concedidos (PMBC): cons-

a curva de juros relacionada ao indexador da

tituídas para cobertura dos compromissos

obrigação. Para o cálculo da estimativa da va-

assumidos com os participantes/segurados,

riável biométrica morte é considerada a tábua

na fase de acumulação (PMBAC) e fase de

BR-EMS V.2015 implementada com “Improve-

concessão de benefícios (PMBC), dos planos

ment” segundo a escala G divulgada no site do

estruturados no regime ﬁnanceiro de capi-

SOA (Society of Actuaries).

talização, e conforme nota técnica atuarial
aprovada pela SUSEP;

Para o segmento de Seguros, estão contidos
na apuração do TAP projeções atuariais de si-

• Provisão de despesas relacionadas (PDR):

nistralidade esperada e despesa administrati-

constituída para cobertura de todas as despe-

va. As estimativas correntes dos ﬂuxos de caixa

sas relacionadas à liquidação de indenizações

são brutas de resseguros, descontadas a valor
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presente com base nas estruturas a termo

sob controle da entidade. O ativo contingente

da taxa de juros (ETTJ) livre de risco deﬁnidas

não é reconhecido nas demonstrações contá-

pela SUSEP.

beis, e sim divulgado caso a realização do ganho

Na apuração do TAP, a insuﬁciência relacio-

seja provável. Porém, quando existem evidências

nada às provisões técnicas PPNG, PMBAC e

de que a realização do ganho é praticamente

PMBC é constituída na Provisão Complemen-

certa, o ativo deixa de ser contingente e passa a

tar de Cobertura - PCC e os ajustes decorren-

ser reconhecido.

tes de insuﬁciências nas demais provisões téc-

(ii) Provisões e passivos contingentes: uma obriga-

nicas são efetuados nas próprias provisões.

ção presente (legal ou não formalizada) resultante de evento passado, na qual seja provável uma

IV. Apuração de resultado de seguros, resseguros e

saída de recursos para sua liquidação e que seja

previdência complementar

mensurada com conﬁabilidade, deve ser reconhe-

Os prêmios de seguros, deduzidos dos prêmios ce-

cida pela entidade como uma provisão. Caso a sa-

didos em cosseguro, e os respectivos custos de co-

ída de recursos para liquidar a obrigação presente

mercialização são registrados por ocasião da emis-

não seja provável ou não possa ser conﬁavelmente

são das respectivas apólices ou faturas ou pela

mensurada, ela não se caracteriza como uma pro-

vigência do risco, conforme estabelece a Circular

visão, mas sim como um passivo contingente, não

SUSEP nº 517/2015, e reconhecidos no resultado

devendo ser reconhecida, mas divulgada a menos

no decorrer do prazo de vigência das apólices, por

que a saída de recursos para liquidar a obrigação

meio da constituição de provisão de prêmios não

seja remota.

ganhos e do diferimento dos custos de aquisição.

Também se caracterizam como passivo contin-

Prêmios de resseguros cedidos são diferidos e

gente as possíveis obrigações resultantes de even-

reconhecidos no resultado no decorrer do prazo

tos passados e cuja existência seja conﬁrmada ape-

de cobertura, por meio de registro nos ativos de

nas pela ocorrência de um ou mais eventos futuros

resseguro – provisões técnicas.

incertos não totalmente sobre controle da enti-

As receitas de contribuições previdenciárias são

dade. Essas obrigações possíveis também devem

reconhecidas por ocasião de seu recebimento.

ser divulgadas. As obrigações são avaliadas pela

As receitas e despesas decorrentes de operações

Administração, com base nas melhores estima-

de seguros do ramo DPVAT são contabilizadas

tivas e levando em consideração o parecer dos

com base nas informações recebidas da Segura-

assessores jurídicos, que reconhece uma provisão

dora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

quando a probabilidade de perda é considerada provável; e divulga sem reconhecer provisão

m) Provisões, ativos e passivos contingentes e obri-

quando a probabilidade de perda é considera-

gações legais (ﬁscais e previdenciárias)

da possível. As obrigações cuja probabilidade de

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação

perda é considerada remota não requerem pro-

das provisões, dos ativos e passivos contingentes

visão ou divulgação. Obrigações legais (ﬁscais e

e das obrigações legais são efetuados de acordo

previdenciárias) - referem-se a demandas judi-

com os critérios deﬁnidos no Pronunciamento

ciais pelas quais estão sendo contestadas a lega-

Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingen-

lidade e a constitucionalidade de alguns tributos

tes e Ativos Contingentes, aprovados pela Reso-

e contribuições. O montante discutido é quanti-

lução CMN nº 3.823/2009 e Carta Circular BACEN

ﬁcado, integralmente provisionado e atualizado

nº 3.429/2010, da seguinte forma:

mensalmente, independentemente da probabi-

(i) Ativos Contingentes - são possíveis ativos que re-

lidade de saída de recursos, uma vez que a cer-

sultam de eventos passados e cuja existência será

teza de não desembolso depende exclusivamen-

conﬁrmada apenas pela ocorrência ou não de um

te do reconhecimento da inconstitucionalidade

ou mais eventos futuros incertos e não totalmente

da lei em vigor.
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Os depósitos judiciais não vinculados às provisões para contingências e às obrigações legais são
atualizados mensalmente.
n) Benefícios a empregados
Reconhecidos e evidenciados conforme dispõe o

Imposto de Renda

15,00%

Adicional de Imposto de Renda

10,00%

Contribuição Social – Instituições
Financeiras (1)

15,00% – 20,00%

Contribuição Social – Instituições
Não Financeiras

9%

CPC 33 (R1) – Benefícios a empregados, recepcio-

PIS (3)

0,65%

nado através da Resolução CMN nº 4.424/2015, são

COFINS (2)

4,00%

categorizados em:

ISS

até 5,00%

ISS

até 5,00%

I. Benefícios de curto prazo e longo prazo
Os benefícios de curto prazo são aqueles a serem
pagos dentro de doze meses. Os benefícios que
compõem esta categoria são salários, contribuições para o Instituto Nacional de Seguridade Social, ausências de curto prazo, participação nos resultados e benefícios não monetários.
O Safra não possui benefícios de longo prazo relativos a rescisão de contrato de trabalho além daqueles estabelecidos pelo sindicato da categoria.
Adicionalmente, o Safra não possui remuneração
baseada em ações para o seu pessoal chave e em-

(1)

A Lei nº 13.169, de 06.10.2015, alterou temporariamente a alíquota de Contribuição Social aplicável às instituições ﬁnanceiras e assemelhadas, de 15%
para 20% no período compreendido entre 01.09.2015 a 31.12.2018. A partir de
01.01.2019, a alíquota aplicável voltou a ser de 15%. O Banco Safra não havia
reconhecido o efeito do aumento temporário de 5% da alíquota sobre a constituição de seu crédito tributário. Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019, alterou novamente a alíquota de Contribuição Social
aplicável aos bancos, de 15% para 20%. A nova alíquota, vigente a partir de
01.03.2020, será aplicável aos bancos de qualquer espécie, não se estendendo às demais instituições ﬁnanceiras, que permanecem sujeitas à alíquota
de 15%. Como resultado, as entidades sujeitas à nova alíquota passarão a
calcular seus impostos correntes à alíquota de 20%, a partir da data referida.
Os créditos tributários com expectativa de realização após 01.03.2020 foram
reconhecidos com base na nova alíquota. (2) As controladas não ﬁnanceiras
que se enquadram no regime de apuração não cumulativa ﬁcam sujeitas às
alíquotas do PIS e da COFINS, respectivamente, de 1,65% e 7,6%. As alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre as Receitas ﬁnanceiras são 0,65% e
4%, respectivamente.

pregados.
II. Benefícios rescisórios

Os tributos são reconhecidos na demonstração

Os benefícios de rescisão são exigíveis quando o

do resultado, exceto quando se referem a itens re-

contrato de trabalho é rescindido antes da data

conhecidos diretamente no patrimônio líquido.

normal de aposentadoria.

Os tributos diferidos, representados pelos crédi-

O Safra disponibiliza assistência médica aos seus

tos tributários e pelas obrigações ﬁscais diferidas,

funcionários, conforme estabelecido pelo sindicato

são calculados sobre as diferenças temporárias

da categoria, como forma de benefícios rescisórios.

entre as bases ﬁscais de ativos e passivos e seus
valores contábeis das demonstrações ﬁnanceiras.

III. Participação nos lucros

Os créditos tributários de diferenças tempo-

O Safra reconhece uma provisão para pagamen-

rárias decorrem principalmente da avaliação ao

to e uma despesa de participação nos resultados

valor justo de certos ativos e passivos ﬁnanceiros,

(apresentado na rubrica “Despesas de pessoal” na

incluindo contratos de derivativos, provisões para

demonstração do resultado) com base em cálculo

contingências ﬁscais, cíveis e trabalhistas, e pro-

que considera o lucro após certos ajustes. O Safra

visões para créditos de liquidação duvidosa (PDD

reconhece uma provisão quando está contratual-

Mínima Requerida), e são reconhecidos apenas

mente obrigado ou quando há uma prática passa-

quando todos os requisitos para sua constituição,

da que criou uma obrigação não formalizada.

estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.059/2002,
são atendidos.

o) Tributos

Os tributos relacionados com ajustes ao va-

Calculados às alíquotas abaixo demonstradas, con-

lor justo dos ativos ﬁnanceiros disponíveis para

sideram, para efeito das respectivas bases de cálcu-

venda são reconhecidos em contrapartida com

lo, a legislação vigente pertinente a cada encargo.

o respectivo ajuste no patrimônio líquido e
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subsequentemente são reconhecidos no resulta-

instrumentos ﬁnanceiros derivativos; (ii) as taxas

do pela realização dos ganhos e perdas dos res-

de depreciação dos itens do ativo imobilizado;

pectivos ativos ﬁnanceiros.

(iii) amortizações de ativos intangíveis; (iv) provisões necessárias para absorver eventuais riscos

p) Uso de estimativas contábeis

decorrentes dos passivos contingentes; (v) crédi-

A preparação das demonstrações contábeis exi-

tos tributários; (vi) provisão para risco de crédito e

ge que a Administração efetue certas estimativas

(vii) provisões técnicas de seguros e previdência

e adote premissas, no melhor de seu julgamen-

complementar. Os valores de eventual liquidação

to, que afetam os montantes de certos ativos e

destes ativos e passivos, ﬁnanceiros ou não, podem

passivos, ﬁnanceiros ou não, receitas e despesas

vir a ser diferentes dos valores apresentados com

e outras transações, tais como: (i) o valor justo

base nessas estimativas.

de determinados ativos e passivos ﬁnanceiros e

4. Caixa e equivalentes de caixa
31.12.2019

31.12.2018

1.312.970

699.893

Disponibilidades
No país

287.402

277.598

1.025.568

422.295

4.037.279

3.595.574

1.178.471

987.150

No exterior
Aplicações interﬁnanceiras de liquidez
Aplicações no mercado aberto – Posição bancada – Tesouro Nacional
Aplicações em depósitos interﬁnanceiros

100.023

400.226

2.758.785

2.208.198

5.350.249

4.295.467

Aplicações em moedas estrangeiras
Total

#RNKECȖȣGUKPVGTƓPCPEGKTCUFGNKSWKFG\
31.12.2019

31.12.2018

Valores por prazos de vencimentos

Aplicações no mercado aberto –
Posição bancada – Tesouro Nacional
Aplicações em depósitos interﬁnanceiros

(2)

Aplicações em moedas estrangeiras (1)

Até

De 91 a

De 1 a

De 2 a

De 3 a

90 dias

365 dias

2 anos

3 anos

5 anos

2.371.323

280.063

–

152.259

200.438

1.404.676

2.758.785

402.009

–
1.404.676

Total em 31.12.2019

5.282.367

882.510

Total em 31.12.2018

12.766.767

3.284.536

–

–
127.630
–
127.630
–

Total

Total

–

2.651.386

13.108.107

–

1.885.003

2.168.799

–

3.160.794

2.208.198

7.697.183

17.485.104

–
1.433.801

17.485.104

(1)
Inclui operações com partes relacionadas – Nota 20(b). Deste montante, R$ (1.923) refere-se ao valor justo das operações – Nota 7(d).
R$ 241.770 (R$ 324.742 em 31.12.2019) refere-se a operações vinculadas ao crédito rural.

(2)

Deste montante,

6. Reservas no Banco Central
Estão representadas por recolhimentos compulsórios como demonstrados abaixo:
Remunerados (1)

31.12.2019

31.12.2018

10.824.037

8.120.053

Não remunerados

410.389

81.425

Exterior

128.041

96.869

11.362.467

8.298.347

Total
(1)

O resultado oriundo dos recolhimentos compulsórios sujeitos a remuneração foi de R$ 485.069 (R$ 320.906 em 2018), e estão apresentados em “Resultado de
aplicações compulsórias” na demonstração de resultado do período.
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%CTVGKTCFGVȜVWNQUGXCNQTGUOQDKNKȐTKQUKPUVTWOGPVQUƓPCPEGKTQUFGTKXCVKXQUG
recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar
a) Títulos e valores mobiliários
I. Por classiﬁcação contábil
31.12.2019

31.12.2018

Efeitos dos ajustes ao valor justo no:
Resultado
Hedge

Patrimônio

Custo Títulos para contábil –

Líquido –

Nota 7(e)

Nota 18(d-I)

Valor justo

Valor justo

Amortizado negociação
Carteira de Títulos

21.300.726

129.079

(1.826)

2.401

21.430.380

15.264.729

Títulos Públicos

18.913.688

128.810

–

–

19.042.498

12.598.184

18.520.254

131.198

–

–

18.651.452

12.381.303

Letras do Tesouro Nacional

1.395.576

18.329

–

–

1.413.905

1.768.715

Notas do Tesouro Nacional – Nota 7(e)

2.129.241

110.920

–

–

2.240.161

23.482

14.995.437

1.949

–

–

14.997.386

10.589.106

393.434

(2.388)

–

–

391.046

216.881

2.117.948

–

(1.826)

(168)

2.115.954

2.333.539

102.713

–

–

–

102.713

106.171

Certiﬁcado de depósito bancário e outros

1.310.188

–

–

–

1.310.188

1.249.856

Eurobonds

296.257

–

(1.826)

(168)

294.263

977.512

“Hedge” valor justo – Nota 7(e)

239.851

–

(1.826)

–

238.025

938.207

Demais

56.406

–

–

(168)

56.238

39.305

408.790

–

–

–

408.790

–

Tesouro Nacional

Letras Financeiras do Tesouro
Título Público Americano
Títulos Privados Emitidos por Instituições
Financeiras
Cotas de fundos de investimentos

Credit Link Notes
Títulos Privados Emitidos por Empresas

269.090

269

–

2.569

271.928

333.006

Ações

164.669

269

–

2.780

167.718

188.922

Eurobonds

104.421

–

–

(211)

104.210

144.084

(100)

–

(100)

(230)

21.430.280

15.264.499

Ajustes Prudenciais – Resolução CMN nº 4.277/2013
– Nota 3(e)

–

–

Total da carteira de títulos e valores mobiliários
em 31.12.2019

21.300.726

128.979

(1.826)

Carteira de Títulos

15.208.739

37.710

11.325

Títulos Públicos

12.561.624

36.560

–

–
6.955

15.264.729

–

12.598.184

Títulos Privados Emitidos por Instituições
Financeiras
Títulos Privados Emitidos por Empresas

2.321.757
325.358

–

457

2.333.539

1.150

11.325
–

6.498

333.006

(230)

–

–

Ajustes Prudenciais – Resolução CMN nº 4.277/2013
– Nota 3(e)

–

(230)

Total da carteira de títulos e valores mobiliários
em 31.12.2018

15.208.739

37.480

11.325

6.955

15.264.499
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II. Por prazos
31.12.2019
Valores por prazos de vencimentos
Valor

Até

De 91 a

De 1 a

De 2 a

De 3 a

Acima de

justo

90 dias

365 dias

2 anos

3 anos

5 anos

5 anos

Carteira de Títulos

21.430.380

815.132

445.727

8.039.606

459.789

6.814.994

4.855.132

Títulos Públicos

19.042.498

585.922

445.675

6.729.470

459.789

6.196.839

4.624.803

2.115.954

212.818

52

1.310.136

–

438.881

154.067

271.928

16.392

–

–

–

179.274

76.262

–

–

–

Títulos Privados Emitidos por Instituições Financeiras
Títulos Privados Emitidos por Empresas
Ajustes Prudenciais – Resolução CMN nº 4.277/2013 –
Nota 3(e)

(100)

(100)

Total da carteira de títulos e valores
mobiliários em 31.12.2019

21.430.280

815.032

445.727

8.039.606

459.789

6.814.994

4.855.132

Títulos para negociação – Nota 3(d)

20.465.184

698.472

445.675

8.039.606

459.789

6.196.839

4.624.803

965.096

116.560

52

–

–

618.155

230.329

Títulos disponíveis para venda

–

–

31.12.2018
Valores por prazos de vencimentos
Valor

Até

De 91 a

De 1 a

De 2 a

De 3 a

Acima de

justo

90 dias

365 dias

2 anos

3 anos

5 anos

5 anos

Carteira de Títulos

15.264.729

367.928

1.005.796

491.606

6.609.050

1.556.631

5.233.718

Títulos Públicos

12.598.184

263.201

1.005.796

483.703

5.331.687

668.837

4.844.960

2.333.539

81.377

–

7.903

1.241.953

613.548

388.758

333.006

23.350

–

–

35.410

274.246

–

(230)

(230)

–

–

–

–

Total da carteira de títulos e valores
mobiliários em 31.12.2018

15.264.499

367.698

1.005.796

491.606

6.609.050

1.556.631

5.233.718

Títulos para negociação – Nota 3(d)

13.948.798

367.698

1.005.796

483.703

6.565.331

668.837

4.857.433

7.903

43.719

887.794

376.285

Títulos Privados Emitidos por Instituições Financeiras
Títulos Privados Emitidos por Empresas
Ajustes Prudenciais – Resolução CMN nº 4.277/2013 –
Nota 3(e)

Títulos disponíveis para venda

72

1.315.701

–

–

–

Relatório Anual Grupo J. Safra 2019

III. Por característica:
31.12.2019

31.12.2018
Classiﬁcação contábil

Vinculados

dos títulos:

Compromissos
de recompra sem
livre movimentação e
Títulos objeto de
operações
compromissadas

Carteira de Títulos

Carteira

com livre

Prestação de

Banco

Própria

movimentação

garantias (1)

Central (2)

Para Disponíveis
Total negociação

para venda

Total

965.096

15.264.729

17.077.076

–

3.546.157

807.147

21.430.380

20.465.284

Títulos Públicos

14.738.190

–

3.497.161

807.147

19.042.498

19.042.498

Títulos Privados Emitidos por
Instituições Financeiras

2.066.958

–

48.996

–

2.115.954

1.412.849

703.105

2.333.539

271.928

–

–

–

271.928

9.937

261.991

333.006

Ajustes prudenciais – Resolução CMN
nº 4.277/2013 – Nota 3(e)

(100)

–

–

–

(100)

(100)

Total da carteira de títulos e valores
mobiliários em 31.12.2019

17.076.976

–

3.546.157

Títulos Privados Emitidos por
Empresas

Aplicações vinculadas a captações no
mercado aberto – Títulos públicos –
Carteira própria – Nota 10(a)

12.598.184

–

(230)

965.096 15.264.499

926.038

–

–

926.038

926.038

–

7.735.085

7.867.335

6.133.427

–

–

14.000.762

151.570

13.849.192

14.561.822

"Hedge” valor justo – Nota 7(e)

4.535.077

4.298.206

–

–

8.833.283

8.833.283

8.768.920

Demais

3.332.258

1.835.221

–

–

5.167.479

5.015.909

5.792.902

Total em 31.12.2019

24.944.311

7.059.465

3.546.157

Total da carteira de títulos e valores
mobiliários em 31.12.2018

12.602.002

–

1.900.911

Outros instrumentos de risco de
crédito – Nota 8(a-I)

Aplicações vinculadas a captações no
mercado aberto – Títulos e valores
mobiliários – Nota 10(a)
Outros instrumentos de risco de
crédito – Nota 8(b)
"Hedge” valor justo – Nota 7(e)
Demais
Total em 31.12.2018

–

807.147 21.430.280 20.465.184

–

–

–
151.570

807.147 36.357.080 21.542.792 14.814.288 37.561.406
761.586 15.264.499 13.948.798

7.735.085

–

–

7.735.085

9.384.578

5.177.244

–

–

14.561.822

–

14.561.822

5.827.691

2.941.229

–

–

8.768.920

–

8.768.920

3.556.887

2.236.015

–

–

5.792.902

–

5.792.902

21.986.580

12.912.329

1.900.911

7.735.085

1.315.701

–

761.586 37.561.406 21.683.883 15.877.523

(1)

Refere-se a garantia de operações de instrumentos ﬁnanceiros derivativos realizados em bolsa no valor de R$ 2.863.376 (R$ 1.599.483 em 31.12.2019), realizados em câmara de liquidação
e custódia no valor de R$ 602.287 (R$ 228.897 em 31.12.2019) e recursos trabalhistas - Nota 15(c) no valor de R$ 80.494 (R$ 72.531 em 31.12.2019). (2) Representado substancialmente, por operações vinculadas aos recursos captados em depósitos de poupança no valor de R$ 807.032 (R$ 761.477 em 31.12.2019).

Durante o período f indo em 31.12.2019, não houve reclassif icações entre as categorias dos títulos e valores mobiliários.
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b) Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar
I. Composição:
31.12.2019

31.12.2018

Valores por prazos de vencimentos

Previdência complementar
Cotas de fundos de investimentos

Valor
justo

Até
90 dias

De 91 a
365 dias

De 1 a
2 anos

De 2 a
3 anos

De 3 a Acima de
5 anos
5 anos

Valor
justo

18.146.393

1.656.047

3.717.273

4.002.854

1.332.452

3.571.550

3.866.217

14.539.441

88.694

88.694

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

18.141.496

1.671.955

3.717.273

4.002.854

1.332.452

3.550.745

3.866.217

14.517.672

14.655.998

515.944

1.728.899

3.666.798

1.327.395

3.550.745

3.866.217

14.072.346

1.218.808

1.514.356

535.619

715.820

359.423

2.019.701

629.890

1.545.308

499.705

6.486.655

Operações compromissadas –
Títulos públicos

20.805

20.805

–

22.859

Títulos e valores mobiliários –
Carteira de títulos
Títulos Públicos – Tesouro Nacional
Letras do Tesouro Nacional

3.984.603

Letras Financeiras do Tesouro

5.569.971

Notas do Tesouro Nacional

5.101.424

–
515.944

4.274.131

150.668

132.741

161.886

1.289.617

3.366.512

3.311.560

3.485.498

1.156.011

1.988.374

336.056

5.057

–

–

445.326

Ações

1.156.011

1.156.011

–

–

–

–

233.990

Certiﬁcados de depósitos bancários

860.547

–

729.533

131.014

–

–

–

138.864

198.651

–

172.015

21.579

5.057

–

–

72.472

1.270.289

–

1.086.826

183.463

–

–

–

(104.602)

(104.602)

–

–

–

–

–

(1.090)

–

–

–

–

214.479

–

–

–

–

168.335

1.332.452

3.571.550

3.866.217

1.656.239 4.805.343

3.255.838

Títulos Privados

Debêntures
Letras ﬁnanceiras
Outros

–

–

–

–

Seguros – Títulos Públicos – Tesouro
Nacional – Letras do Tesouro Nacional

243.011

Cotas de fundos DPVAT – Títulos Públicos

181.529

Total em 31.12.2019 – Nota 11(b)

18.570.933

Total em 31.12.2018 – Nota 11(b)

14.922.255

–

243.011

181.529

–

1.837.576 3.960.284 4.002.854
435.727

1.513.579

3.255.529

14.922.255

II. Instrumentos ﬁnanceiros derivativos – Composição do valor referencial por tipo de operação de
fundos de investimentos PGBL/VGBL:
31.12.2019

31.12.2018

Valores por prazos de vencimentos
Futuro
Comprado
Taxa de juros
Moeda estrangeira
Índice Bovespa
Vendido

Até 90 dias

De 91 a 365 dias

Acima de 365 dias

Total

Total

500.233

–

1.470.963

1.971.196

2.139.780

–

–

1.470.963

1.470.963

1.852.074

79.443

–

–

79.443

104.912

420.790

–

–

420.790

182.794

200

1.241.450

3.919.813

5.161.463

5.513.738

Taxa de juros

200

1.241.450

3.919.813

5.161.463

5.446.753

Moeda estrangeira

–

–

–

–

Total em 31.12.2019 (1)

500.433

1.241.450

5.390.776

7.132.659

Total em 31.12.2018 (1)

354.691

1.248.483

6.050.344

7.653.518
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c) Instrumentos ﬁnanceiros derivativos (ativos e pas-

futura, os derivativos em moeda estrangeira

sivos)

são contratados de forma a minimizar os efei-

A utilização de instrumentos ﬁnanceiros derivati-

tos no resultado referentes à exposição da va-

vos no Conglomerado tem por objetivos principais:

riação cambial dos investimentos no exterior.

• proporcionar aos seus clientes produtos estrutu-

Estes derivativos são contratados em volume

rados de renda ﬁxa e produtos que possibilitem

superior em relação à exposição cambial apre-

a proteção de seus ativos e passivos contra even-

sentada, de forma a neutralizar os efeitos ﬁs-

tuais riscos provenientes, principalmente, de os-

cais correspondentes – “over hedge”.

cilações de moedas e de taxas de juros; e
• neutralizar os riscos assumidos pelo Safra das

As posições do Banco Safra e controladas

seguintes operações (“Hedge” econômico e/ou

são monitoradas por área de controle inde-

“Hedge” contábil – Nota 7(e)):

pendente, que utiliza sistema especíﬁco para

- operações de crédito e captações contratadas

administração de risco, com cálculo do VaR

com taxas pré-ﬁxadas e outras captações – No-

(Value at Risk) com intervalo de conﬁança de

tas 8 e 9; e

99%, testes de estresse, “backtesting” e demais

- investimentos no exterior – em conjunto com as

recursos técnicos.

operações de interbancário para liquidação

I. Contas patrimoniais
1) Por tipo de operação
31.12.2019

31.12.2018

Valores por prazos de vencimentos

Ativo
Non Deliverable Forward – NDF
Prêmios de opções

Custo
Amortizado

Ajuste ao
Valor
justo –
Nota 7(d)

Valor
justo

Até
90 dias

De 91 a
365 dias

De 1 a
2 anos

De 2 a
3 anos

37.362

17.365

54.727

35.049

18.709

915
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De 3 a
5 anos
–

Acima de
5 anos

Valor
justo

–

37.085

647.213

8.405

655.618

441.305

84.804

125.333

3.228

948

–

124.485

Índice Bovespa

70.752

96.818

167.570

30.944

68.339

66.556

1.280

451

–

63.648

Moeda estrangeira

45.780

5.412

51.192

42

1.879

48.353

918

–

26.517

Índice DI

392.634

(166.282)

226.352

219.246

2.871

3.395

343

–

1.650

Ações

138.047

72.457

210.504

191.073

11.715

7.029

687

–

–

32.670

–

–

–

–

–

–

133.519

Termo - Vendas a receber –
Títulos Públicos
Swap - valores a receber

–

–

–

–
497

816.294

164.011

980.305

315.663

368.174

20.150

5.075

7.992

263.251

443.783

Taxa de juros

108.233

(17.518)

90.715

47.967

12.278

11.427

1.464

2.812

14.767

99.107

Moeda estrangeira

693.936

179.256

873.192

267.696

346.975

2.251

2.606

5.180

248.484

344.676

14.125

2.273

6.472

1.005

Outros
Derivativos de crédito – CDS

52.833

16.398

–

8.921

52.833

46.351

6.482

(177)

(177)

(177)

–

–

–

–

–

–

–

68.735

–

–

–

–

–

–

(189)

Ajustes Prudenciais – Resolução
CMN nº 4.277/2013 – Nota 3(e)

–

Total em 31.12.2019

1.553.702

189.604

1.743.306

838.191

478.169

146.398

8.357

8.940

263.251

Total em 31.12.2018

831.078

(23.660)

807.418

387.933

189.495

82.014

23.416

12.715

111.845

75

807.418

31.12.2019

31.12.2018

Valores por prazos de vencimentos

Passivo

Custo
Amortizado

Ajuste ao
Valor justo –
Nota 7(d)

Non Deliverable Forward – NDF

Valor
justo

Até
90 dias

De 91 a
365 dias

De 1 a
2 anos

De 2 a
3 anos

De 3 a
5 anos

(51.238)

(22.395)

(73.633)

(33.171)

(34.940)

(5.516)

(6)

(575.019)

63.292

(511.727)

(260.136)

(113.320)

(126.326)

(7.083)

(4.862)

Índice Bovespa

(79.830)

(100.967)

(180.797)

(27.523)

(68.480)

(76.844)

(3.678)

Moeda estrangeira

(84.912)

7.439

(77.473)

(11.286)

(25.828)

(38.382)

(1.762)

(378.846)

161.247

(217.599)

(214.897)

(1.730)

(132)

(465)

(31.431)

(4.427)

(35.858)

(6.430)

(17.282)

(10.968)

(1.178)

Prêmios de opções

Índice DI
Ações
Termo – vendas a entregar –
moeda estrangeira
Swap – valores a pagar
Taxa de juros
Moeda estrangeira
Derivativos de crédito – CDS

(10.522)

(10.522)

(10.522)

(860.109)

–

(206.110)

(1.066.219)

(371.092)

(75.463)

(215.850)

(291.313)

(784.646)

9.740

(774.906)

–

(37.044)

(15.749)

(21.295)

(37.044)

–

Acima de
5 anos

Valor
justo

–

(34.726)

–

(96.758)

(4.272)

–

(62.943)

(215)

–

(20.372)

(375)

–

(12.591)

–

(852)

–

–

–

–

–

–

(133.519)

(433.022)

(12.764)

(25.547)

(125.550)

(98.244)

(432.417)

(5.232)

(36.739)

(15.203)

(26.497)

(120.949)

(86.693)

(150.561)

(365.860)

(396.283)

2.439

950

(4.601)

(11.551)

(281.856)

–

–

–

–

(59.896)

Ajustes Prudenciais – Resolução CMN nº
4.277/ 2013 – Nota 3(e)

(6.621)

(6.621)

(6.621)

–

–

–

Total em 31.12.2019

(1.523.410)

–

(182.356)

(1.705.766)

(697.291)

(602.577)

–

(144.606)

–

(32.636)

(130.412)

(98.244)

(8.364)

Total em 31.12.2018

(816.483)

50.803

(765.680)

(336.421)

(202.620)

(93.358)

(30.153)

(4.117)

(99.011)

(765.680)

2) Por contraparte ao valor justo
Ativo

Instituições ﬁnanceiras
B3
Pessoas jurídicas
Pessoas f ísicas
Ajustes Prudenciais - Resolução CMN nº 4.277/2013 – Nota 3(e)
Total
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Passivo

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

1.032.484

359.026

(926.748)

(312.306)

-

53.499

(10.522)

(25.469)

603.306

170.375

(523.747)

(231.444)

107.693

224.707

(238.128)

(188.097)

(177)

(189)

(6.621)

(8.364)

1.743.306

807.418

(1.705.766)

(765.680)
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II. Composição por valor referencial
1) Por tipo de operação
31.12.2019

31.12.2018

Valores por prazos de vencimentos

Non Deliverable Forward – NDF
Comprado
Vendido
Opções
Comprado
Ações
Índice DI
Índice Bovespa
Moeda estrangeira
Vendido
Ações
Índice DI
Índice Bovespa

Até
90 dias

De 91 a
365 dias

De 1 a
2 anos

De 2 a
3 anos

2.051.827

2.248.018

202.051

4.440

1.678.480

1.552.255

199.024

4.440

373.347

695.763

3.027

–

165.143.832

22.978.707

70.761.296

335.413

86.444.698

11.696.102

35.529.274

812.936

204.575

50.229

75.703.197

11.132.725

34.292.000

9.549.613

212.707

147.360

378.952

146.095

1.039.685

78.699.134

11.282.605

35.232.022

–

–

77.432.477

11.141.293

34.051.450

732.806
251.359

87.770

123.105

282.492

53.542

1.057.467

Termo – Obrigações por
vendas a entregar

4.159.481

4.210.066

Moeda estrangeira

4.159.481

Moeda estrangeira

Títulos Públicos

De 3 a
5 anos

Acima de
5 anos

Total

Total

–

4.506.336

2.017.608

–

–

3.434.199

1.711.984

–

–

1.072.137

305.624

72.403

–

259.291.651

11.907.557

5.058

2.370

–

133.677.502

5.643.582

–

–

–

1.067.740

172.781

–

–

–

121.127.922

2.600.782

–

5.058

2.370

–

9.917.108

426.988

–

–

–

1.564.732

2.443.031

–

125.614.149

6.263.975

–

732.806

172.781

–

123.020.720

4.533.598

330.355
–
327.500

70.033
–
68.000

–

–

–

462.234

127.669

2.855

2.033

–

1.398.389

1.429.927

–

–

–

–

8.369.547

149.891

8.369.547

4.210.066

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

22.559.776

21.689.969

1.089.429

201.060

908.263

2.335.214

48.783.711

494.024

1.839.530

968.990

170.264

539.307

653.644

4.665.759

3.706.425

22.065.752

19.686.603

45.332

23.604

368.956

1.681.570

43.871.817

28.544.432

–

149.891

Swap
Ativo
Taxa de juros
Moeda estrangeira
Outros
Passivo
Taxa de juros

–
22.559.776

163.836

75.107

7.192

21.689.969

1.089.429

201.060

908.263

–

2.335.214

–

32.254.344

246.135

3.487

48.783.711

32.254.344

392.352

1.587.450

905.930

183.160

566.676

2.101.549

5.737.117

4.569.124

22.167.424

20.102.519

183.499

17.900

341.587

233.665

43.046.594

27.685.220

67.504.938

40.443.348

10.820.401

6.160.641

4.524.489

2.324.652

131.778.469

78.857.305

45.857.483

260.871

–

–

3.158.696

741.203

50.018.253

8.695.173

–

103.809

–

–

2.492.347

640.537

3.236.693

5.992.971

Cupom cambial

23.871.025

157.062

–

–

666.349

100.666

24.795.102

2.041.774

Moeda estrangeira

21.063.480

–

–

–

–

–

21.063.480

296.611

922.978

–

–

–

–

–

922.978

363.817

Moeda estrangeira
Futuro
Comprado
Taxa de juros

Índice Bovespa
Vendido
Taxa de juros

21.647.455

40.182.477

10.820.401

6.160.641

1.365.793

21.578.110

25.047.153

10.076.006

3.782.352

663.380

1.583.449
–

81.760.216

70.162.132

61.147.001

44.604.581

Cupom cambial

–

9.058.611

505.376

2.140.240

681.823

1.559.733

13.945.783

16.129.751

Moeda estrangeira

45.718

6.076.713

239.019

238.049

20.590

23.716

6.643.805

9.301.954

Índice Bovespa
Derivativos de crédito – CDS –
Risco recebido – Nota 7(c-III)
Captações estruturadas – Nota
9(a-II)
Prêmios de Opções
Comprado – Índice DI
Vendido

23.627

–

–

–

–

–

23.627

125.846

–

–

–

–

2.092.435

2.150.420

18.437.826

2.223.712

590.069

615.207

24.630.563

7.928.319

2.220.058

17.292.110

2.195.136

259.072

58.784

–

22.025.160

5.282.758

103.177

371.520

726.584

223.947

35.698

–

1.460.926

2.116.881

16.920.590

1.468.552

35.125

23.086

–

20.564.234

–

613.890

–

–

571.419

2.344.747

–

19.378.925

2.938.011

946.597

547.470

1.658.806

2.098.091
135.265.444

2.088.001

4.434

2.744.347

Ações

85.625

385.914

135.784

6.567

Índice Bovespa

30.285

246.081

253.268

18.699

2.000.971

16.288.595

1.079.500

9.859

11.199

28.576

330.997

Moeda estrangeira
Swap – Ativo/Passivo – Taxa de juros
Derivativos de crédito – CDS –
Risco transferido – Nota 7(c-III)

–
524.289

1.134.517

Total em 31.12.2019

266.252.202

110.012.368

Total em 31.12.2018

49.870.006

48.578.431

–

–
23.086
–
556.423

19.402

19.402

–

–

–

85.096.889

7.291.623

6.120.362

4.679.268

479.452.712

16.410.899

9.374.402

5.555.611

5.476.095

135.265.444

–
5.282.758
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2) Locais de negociação por contrapartes
31.12.2019
B3

Pessoas
Jurídicas

Pessoas
Físicas

Total
Referencial

Total
Referencial

138.802.487

58.481.509

274.214.071

4.203.404

475.701.471

131.016.933

–

–

Locais de Negociação
B3
Balcão – exterior

31.12.2018

Instituições
Financeiras

–

3.751.241

3.751.241

4.248.511
135.265.444

Total em 31.12.2019

138.802.487

62.232.750

274.214.071

4.203.404

479.452.712

Total em 31.12.2018

82.445.554

34.460.743

14.709.220

3.649.927

135.265.444

III. Derivativos de crédito - CDS
O Banco Safra utiliza instrumentos ﬁnanceiros derivativos de crédito com o objetivo de oferecer aos seus
clientes, por meio de emissão de CD estruturado – Nota 9(a-II), oportunidades de diversiﬁcação de seus
portfólios de investimento.
O Banco Safra detém as seguintes posições em derivativos de crédito, demonstradas pelo seu valor de
referência:
31.12.2019

31.12.2018

Swap de crédito cujos ativos subjacentes – Títulos e Valores Mobiliários(1)
Riscos Recebidos
Riscos Transferidos

2.092.435

2.150.420

(1.658.806)

(2.098.091)

433.629

52.329

Total líquido de exposição recebido/(transferido)
(1)

Os riscos transferidos e recebidos referem-se aos mesmos emissores.

Durante o período, houve ocorrência de evento de crédito em uma operação com valor de referência de
R$ 2.179. O Safra não incorreu em prejuízo, dado que o risco foi transferido via swap de crédito embutido
a um CD estruturado, que se constitui na garantia da operação.
Não houve efeito relevante no cálculo dos requerimentos mínimos de capital em 31.12.2019, de acordo com a Resolução CMN nº 4.193/2013.
d) Evolução da movimentação do ajuste a valor justo

01.01 a 31.12.2019
Movimentação no período
Efeitos no:
Saldo no
início do
período

Aplicações interﬁnanceiras de liquidez – Aplicações em moedas
estrangeiras – Nota 5
Títulos para negociação e Obrigações vinculadas a títulos
de livre movimentação
Títulos para negociação
Carteira de títulos e valores mobiliários – Nota 7(a-I)
Aplicações vinculadas a captações no mercado aberto –
Títulos públicos – Nota 10(a)
Obrigações vinculadas a títulos de livre movimentação – Nota 10(b)
Títulos disponíveis para venda – Nota 7(a-I) e 18(d-I)
Instrumentos ﬁnanceiros derivativos (ativos/passivos) – Nota 7(c-I)
“Hedge” valor justo – Nota 7(e)
Carteira Pré
Operações compromissadas pré
Carteira IPCA
Eurobonds
Recursos captados – Nota 9(a)
Dívida subordinada – Nota 9(a)
Total em 31.12.2019
Total em 31.12.2018
Títulos para negociação e Obrigações vinculadas a títulos de
livre movimentação
Títulos disponíveis para venda (1) – Nota 7(a-I) e 18(d-I)
Instrumentos ﬁnanceiros derivativos (ativos/passivos)
“Hedge” valor justo – Nota 7(e)
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Variação
Cambial
e outros

–

–

2.971
203.296
37.480

Resultado –
Nota 13(c)

Patrimônio
Líquido –
Nota 18(d-I)

Saldo no
ﬁnal do
período

(1.923)

–

(1.923)

(67)
(67)
(67)

(187.549)
(68.099)
91.566

–
–
–

(184.645)
135.130
128.979

165.816
(200.325)
8.323
27.143
334.375
114.488
5.152
92.907
50.096
16.073
55.659
372.812
384.135

–
–
–
(722)
9.850
–
–
–
7.445
1.747
658
9.061
14.763

(159.665)
(119.450)
–
(19.173)
33.915
(45.182)
3.151
181.254
22.328
(70.644)
(56.992)
(174.730)
14.456

–
–
(5.922)
–
–
–
–
–
–
–
–
(5.922)
(40.542)

6.151
(319.775)
2.401
7.248
378.140
69.306
8.303
274.161
79.869
(52.824)
(675)
203.144
372.812

113.575
48.865
(15.578)
237.273

(171)
–
1.351
13.583

(110.921)
–
41.858
83.519

–
(40.542)
–
–

2.483
8.323
27.631
334.375
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e) “Hedge” de ativos e passivos ﬁnanceiros
O objetivo dos relacionamentos de “hedge” contábil designado pelo Safra é proteger o valor justo de ativos e passivos,
decorrentes do risco de oscilação da taxa de juros referencial de mercado (CDI ou Libor), IPCA ou variação cambial,
conforme o caso.
MTM objeto “hedge”
Nota 7(d)

Valor justo
Estratégia – “Hedge” de Risco de Mercado
Carteira Pré

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

37.756.182

29.671.079

69.306

114.488

Ativo – Carteira de Crédito – Nota 8(a-I)

45.274.162

35.566.355

541.569

342.047

Passivo – Captação – Nota 9(a)

(7.517.980)

(5.895.276)

(472.263)

(227.559)

(257.511)

(130.024)

(2.030)

(1.507)

(4.916.963)

(4.503.102)

(316.694)

(165.151)

(1.723.914)

(875.100)

(20.404)

(14.665)

Depósitos
Recursos de aceites e emissão de títulos e
Depósitos a prazo – Recursos de letras
ﬁnanceiras, de créditos e similares
Captações estruturadas – Certiﬁcado de
operações estruturadas
Dívida subordinada
Operações compromissadas pré
Aplicações em operações compromissadas
Captação no mercado aberto
Carteira IPCA (1)
Ativo – Outros instrumentos de risco de
crédito – Nota 8(b)

(619.592)

(387.050)

(133.135)

(46.236)

14.195.412

12.671.112

8.303

5.152

14.195.412

12.744.526

8.303

5.333

–
2.916.210

(73.414)
1.669.136

–
274.161

Instrumento
derivativo de
“hedge”

Valor Referencial
31.12.2019

Futuros DI1

31.12.2018

(29.908.516) (25.690.853)

Futuros DI1

(16.573.515)

(9.364.500)

Futuros DAP + Swap
IPCA, Líquido

(3.325.506)

(1.655.150)

Swap Pré x Libor

(3.576.551)

(5.335.310)

(181)
92.907

5.727.606

4.702.310

546.910

213.699

(2.811.396)

(3.033.174)

(272.749)

(120.792)

Recursos de aceites e emissão de títulos e
Depósitos a prazo – Recursos de letras
ﬁnanceiras, de créditos e similares

(1.267.770)

(1.459.334)

(95.453)

(45.415)

Dívida subordinada

(1.543.626)

(1.573.840)

(177.296)

(75.377)

2.881.745

5.004.817

79.869

50.096

238.025

938.207

(1.826)

11.325

2.643.720

4.066.610

81.695

38.771

(2.614.941)

(3.394.549)

(52.824)

16.073

2.953.412

3.716.529

(1.722.598)

(2.036.927)

(48.561)

3.175

2.044.196

2.246.606

(1.722.598)

(1.701.188)

(48.561)

Passivo – Captação – Nota 9(a)

Eurobonds
Títulos e valores mobiliários – Disponível
para venda – Nota 7(a-I) – Privados emitidos
por instituições ﬁnanceiras
Outros instrumentos de risco de crédito –
Nota 8(b)
Recursos captados – Nota 9(a)
Obrigações por títulos e valores mobiliários
no exterior
US$ 500.000 – 08.02.2018
CHF 100.000 – 12.12.2014
Captações estruturadas – CD Estruturado –
Nota 9(a)

–

(335.739)

–

4.355

Swap Pré x Libor

(1.180)

Swap Pré x Libor
Swap Pré x Libor

(892.343)

(1.357.622)

(4.263)

12.898

(3.233.218)

(3.163.691)

(675)

55.659

US$ 500.000 – 27.01.2011

(2.010.130)

(2.001.314)

6.383

49.502

US$ 300.000 – 06.06.2014

(1.223.088)

(1.162.377)

(7.058)

6.157

51.901.389

42.457.904

378.140

334.375

Dívida subordinada – Nota 9(a)

Total

2.044.196
–

1.905.670
340.936

909.216

1.469.923

3.280.079

3.237.654

Swap Pré x Libor

2.063.601

2.043.458

Swap Pré x Libor

1.216.478

1.194.196

(47.150.597) (35.091.630)

(1)

Em 31.12.2018, o Banco Safra designou instrumentos ﬁnanceiros derivativos indexados ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA para relacionamento de “hedge”. Esta estratégia tem como objetivo proteger economicamente o valor justo de ativos e passivos do risco de oscilação a este índice. Desta forma, os ativos e passivos objetos de “hedge” que eram
contabilizados pelo custo amortizado, passam a ser contabilizados ao valor justo no resultado. Os instrumentos derivativos de “hedge” estão apresentados líquidos dos objetos de “hedge”
contabilizados ao valor justo no resultado, totalizando R$ (3.325.506) (R$ (1.655.150) em 31.12.2018), representados por instrumentos derivativos no montante de R$ (2.293.230) (R$ (2.918.521)
em 31.12.2018) e Títulos Públicos – NTN-B nos montantes de R$ 660.384 (R$ 1.958.419 em 31.12.2018) – Nota 7(a-I) e Nota 10(a) e R$ (1.692.660) (R$ (695.048) em 31.12.2018) – Nota 10(b).

A efetividade apurada para os “hedges” contábeis designados pelo Safra estão em conformidade com o estabelecido na
Circular BACEN nº 3.082/2002.
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8. Carteira de crédito
a) Carteira de crédito expandida e provisão para risco de crédito
I. Composição

Carteira de crédito

31.12.2019
Custo
Amortizado

Ajuste
ao Valor
Justo

Provisão para Risco de Crédito

Custo
Amortizado
e Valor Justo

Mínima
Requerida

Adicional

Total

92.626.217

1.170.174

93.796.391

(1.933.557)

(1.034.465)

(2.968.022)

Operações de crédito

79.266.015

529.614

79.795.629

(1.931.746)

(932.320)

(2.864.066)

Outros instrumentos de risco de crédito – Nota 7(a-III)

13.360.202

640.560

14.000.762

(1.811)

(102.145)

(103.956)

7.381.281

546.910

7.928.191

2.562.025

81.695

2.643.720

1.641.757

8.891

1.650.648

1.775.139

3.064

Debêntures
Eurobonds - "Hedge" valor justo
Notas Promissórias
Certiﬁcados de recebíveis do agronegócio, cédula
de produto rutal e outros
Avais e Fianças

17.273.417

–

1.778.203
17.273.417

(194.073)

(159.854)

(353.927)

Carteira de Crédito Expandida em 31.12.2019

109.899.634

1.170.174

111.069.808

(2.127.630)

(1.194.319)

(3.321.949)

Carteira de Crédito Expandida em 31.12.2018

106.313.991

595.885

106.909.876

(1.622.267)

(1.357.590)

(2.979.857)

31.12.2018
Provisão para
Risco de Crédito

Custo
Amortizado

Ajuste
ao Valor
Justo

Custo
Amortizado e
Valor Justo

85.785.466

595.885

86.381.351

(2.827.868)

Operações de crédito

71.477.482

342.047

71.819.529

(2.722.330)

Outros instrumentos de risco de crédito – Nota 7(a-III)

(105.538)

Carteira de crédito

Total

14.307.984

253.838

14.561.822

Debêntures

7.686.978

213.699

7.900.677

Eurobonds - "Hedge" valor justo

4.027.838

38.771

4.066.609

–

Notas Promissórias

1.390.040

–

1.390.040

–

Certiﬁcados de recebíveis do agronegócio, cédula
de produto rutal e outros
Avais e Fianças
Carteira de Crédito Expandida em 31.12.2018

1.203.128

1.368

20.528.525

–

106.313.991

595.885

–

1.204.496

–

20.528.525

(151.989)

106.909.876

(2.979.857)

II. Movimentação de provisão de risco de crédito
Total da
Variação
Provisão em Cambial do
01.01.2019
Exterior
Provisão Mínima Requerida
Carteira de crédito
Operações de crédito
Operações com empresas
Operações de empréstimos e ﬁnanciamento ao consumo
Outros instrumentos de risco de crédito
Avais e ﬁanças – Nota 8(f)
Provisão Adicional

(Constituição) /
Reversão)

Total da
Baixas a Provisão em
Prejuízo
31.12.2019

(1.622.267)

(349)

(1.141.576)

636.562

(2.127.630)

(1.470.278)

(349)

(1.099.492)

636.562

(1.933.557)

(1.458.623)

(349)

(1.098.860)

626.086

(1.931.746)

(966.748)

(349)

(244.400)

285.729

(925.768)

(854.460)

340.357

(1.005.978)

10.476

(491.875)

–

(11.655)

–

(632)

(151.989)

–

(42.084)

–

(194.073)

(1.811)

(1.357.590)

–

163.271

–

(1.194.319)

Total da provisão da carteira de crédito expandida em 31.12.2019 – Nota 8(a-I)

(2.979.857)

(349)

(978.305)

636.562

(3.321.949)

Total da provisão da carteira de crédito expandida em 31.12.2018 – Nota 8(a-I)

(3.191.923)

(1.693)

(732.815)

946.574

(2.979.857)

Provisão Mínima Requerida
Operações de crédito

(1.996.187)

(1.693)

(570.961)

946.574

(1.622.267)

(1.500.257)

(2.646)

(562.858)

607.138

(1.458.623)

1.179

Outros instrumentos de risco de crédito

(353.223)

953

339.436

(11.655)

Avais e Fianças

(142.707)

–

(9.282)

–

(151.989)

Provisão Adicional

(1.195.736)

–

(161.854)

–

(1.357.590)
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b) Carteira de crédito e provisão por distribuição de nível de risco
31.12.2019
Níveis de risco
Operações de Crédito
Operações com empresas

31.12.2018

AA

A

B

C

D

E

F

G

H

Total

Total

45.809.250

22.853.970

6.281.379

2.175.321

505.035

182.150

908.199

112.059

968.266

79.795.629

71.819.529

43.497.728

3.284.095

4.127.003

1.118.295

338.364

72.002

46.618

60.107

651.643

53.195.855

50.932.499

Empréstimos, ﬁnanciamentos
e títulos descontados

21.747.938

2.026.250

2.835.304

920.168

294.160

63.760

39.669

57.404

583.560

28.568.213

25.937.845

Comércio exterior

15.992.361

750.749

934.067

142.035

38.744

8.159

–

840

9.681

17.876.636

18.284.776

Créditos direcionados – Rural,
agroindustrial e imobiliário

2.281.227

235.801

210.551

24.264

3.958

–

–

1.809

26.277

2.783.887

2.534.093

Repasses – BNDES/FINAME
e outros

2.582.645

201.104

102.684

12.094

1.313

–

–

–

10.792

2.910.632

3.313.893

893.557

70.191

44.397

19.734

189

924

1.036.078

842.337

20.409

20.409

19.555

316.623

26.599.774

20.887.030

Arrendamento mercantil
Outros créditos
Operações de empréstimos e
ﬁnanciamento ao consumo
Crédito consignado

–

–

–

2.311.522

19.569.875

–

2.154.376

83

–

1.057.026

6.949

–

–

166.671

110.148

861.581

54
–
51.952

159.276

8.398.472

183.166

35.213

23.260

20.569

15.290

14.747

124.316

8.974.309

8.420.471

Crédito direto ao consumidor

1.023.720

11.121.809

1.895.327

1.007.424

135.998

88.357

56.912

36.335

180.053

15.545.935

10.676.070

Crédito pessoal

1.128.526

49.594

75.883

14.389

7.413

1.222

789.379

870

12.254

2.079.530

1.790.489

13.841.187

2.337

155.619

1.619

–

–

59.650.437 22.856.307

6.436.998

2.176.940

505.035

389.662

321.499

173.835

6.047.336

1.855.441

331.200

33.697

Outros instrumentos de risco
de crédito
Total da carteira em 31.12.2019
Curso Anormal (1)

–

–

Curso Normal (2)

59.650.437

22.856.307

Provisão Mínima Requerida
Provisão Adicional
Total provisão da carteira de
crédito em 31.12.2019

–

–

–

14.000.762

14.561.822

182.150

908.199

112.059

968.266

93.796.391

86.381.351

148.453

76.610

55.672

545.195

1.710.926

1.121.311

831.589

56.387

423.071

92.085.465

85.260.040

(3.237)

(118.605)

(94.973)

(98.141)

(55.159)

(58.015)

(458.662)

(78.499)

(968.266)

(1.933.557)

(1.470.278)

(226.006)

(106.148)

(135.357)

(118.168)

(95.611)

(33.042)

(286.654)

(33.479)

–

(1.034.465)

(1.357.590)

(229.243)

(224.753)

(230.330)

(216.309)

(150.770)

(91.057)

(745.316)

(111.978)

58.756.679

19.284.163

4.706.600

1.462.340

969.905

81.039

77.568

53.355

989.702

Curso Anormal (1)

–

–

281.617

215.768

124.929

58.158

39.004

30.574

371.261

1.121.311

Curso Normal (2)

58.756.679

19.284.163

4.424.983

1.246.572

844.976

22.881

38.564

22.781

618.441

85.260.040

Total da carteira em 31.12.2018

Provisão Mínima Requerida

(968.266) (2.968.022) (2.827.868)
86.381.351

(3.727)

(100.246)

(72.738)

(65.264)

(134.345)

(26.601)

(40.196)

(37.459)

(989.702)

(1.470.278)

Provisão Adicional

(257.554)

(88.935)

(67.635)

(97.118)

(774.043)

(33.400)

(23.019)

(15.886)

–

(1.357.590)

Total provisão da carteira de
crédito em 31.12.2018

(261.281)

(189.181)

(140.373)

(162.382)

(908.388)

(60.001)

(63.215)

(53.345)

(1)

(989.702) (2.827.868)

Curso Anormal – operações que apresentam parcelas vencidas há mais de 14 dias. (2) Curso Normal – operações sem atraso e/ou com parcelas vencidas até 14 dias.

c) Provisão para risco de crédito no período
I. Composição de carteira e provisão mínima requerida para devedores duvidosos
31.12.2019
Carteira de Crédito
Operações de crédito
Operações com empresas
Empréstimos, ﬁnanciamentos e títulos descontados
Comércio exterior

Normal

Total

Anormal

Normal

Total

1.710.926

78.084.703

79.795.629

(702.138)

(1.229.608)

(1.931.746)

462.027

52.733.828

53.195.855

(298.065)

(627.703)

(925.768)

375.805

28.192.408

28.568.213

(264.915)

(542.120)

(807.035)

50.804

17.825.832

17.876.636

(11.973)

(32.265)

(44.238)

6.118

2.777.769

2.783.887

(4.695)

(29.022)

(33.717)

12.655

2.897.977

2.910.632

(3.969)

(10.072)

(14.041)

Créditos direcionados – Rural, agroindustrial e imobiliário
Repasses – BNDES/FINAME e outros
Arrendamento mercantil
Outros créditos
Operações de empréstimos e ﬁnanciamento ao consumo

Provisão Mínima Requerida

Anormal

4.801

1.031.277

1.036.078

(669)

(5.659)

(6.328)

11.844

8.565

20.409

(11.844)

(8.565)

(20.409)
(1.005.978)

1.248.899

25.350.875

26.599.774

(404.073)

(601.905)

Crédito consignado

289.846

8.684.463

8.974.309

(127.142)

(69.159)

(196.301)

Crédito direto ao consumidor

929.081

14.616.854

15.545.935

(265.234)

(133.445)

(398.679)

(11.697)

(399.301)

(410.998)

Crédito pessoal
Outros instrumentos de risco de crédito – Nota 7(a-III)

29.972
–

2.049.558

2.079.530

14.000.762

14.000.762

–

(1.811)

(1.811)

Total em 31.12.2019

1.710.926

92.085.465

93.796.391

(702.138)

(1.231.419)

(1.933.557)

Total em 31.12.2018

1.121.311

85.260.040

86.381.351

(453.202)

(1.017.076)

(1.470.278)
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II. Movimentação da provisão mínima requerida da carteira de crédito
Variação
Total Provisão

Cambial do (Constituição) /

Baixas a

Total Provisão

Exterior

Reversão

Prejuízo

em 31.12.2019

(1.458.623)

(349)

(1.098.860)

626.086

(1.931.746)

(966.748)

(349)

(244.400)

285.729

(925.768)

(786.893)

–

(251.026)

230.884

(807.035)

em 01.01.2019
Operações de crédito
Operações com empresas
Empréstimos, ﬁnanciamentos e títulos
descontados
Comércio exterior

(70.329)

(349)

17.906

8.534

(44.238)

Créditos direcionados – Rural,
agroindustrial e imobiliário

(53.387)

–

18.002

1.668

(33.717)

Repasses – BNDES/FINAME e outros

(25.841)

–

8.022

3.778

(14.041)

Arrendamento mercantil

(10.743)

–

(875)

5.290

(6.328)

Outros créditos

(19.555)

–

(36.429)

35.575

(20.409)

(491.875)

–

(854.460)

340.357

(1.005.978)

(11.655)

–

(632)

10.476

(1.811)

(1.099.492)

636.562

(1.933.557)

(561.679)

946.574

(1.470.278)

Operações de empréstimos e
ﬁnanciamento ao consumo
Outros instrumentos de risco de crédito
Total da provisão mínima requerida
em 31.12.2019 – Nota 8(c-I)

(1.470.278)

(349)

Total da provisão mínima requerida
em 31.12.2018 – Nota 8(c-I)

(1.853.480)

(1.693)

d) Operações renegociadas e recuperações de crédito
Curso Anormal

Carteira

Provisão

%

114.762

(114.081)

99,4

Operações Vencidas:
De 15 a 30 dias

64.071

(63.780)

99,5

De 31 a 60 dias

35.084

(34.899)

99,5

De 61 a 90 dias

11.840

(11.704)

98,9

De 91 a 180 dias

3.639

(3.570)

98,1
100,0

De 181 a 365 dias

128

(128)

276.868

(269.540)

97,4

1.319

(1.276)

96,7

De 01 a 90 dias

30.943

(28.760)

92,9

De 91 a 365 dias

75.984

(72.546)

95,5

168.622

(166.958)

99,0

Curso Normal
Parcelas Vencidas – Vencidos até 14 dias
Parcelas Vincendas:

Acima de 365 dias
Total em 31.12.2019

391.630

(383.621)

98,0

Total em 31.12.2018

463.537

(453.950)

97,9

As recuperações de crédito baixados como prejuízo no período foram de R$ 200.585 (R$ 746.131
em 2018).

82

Relatório Anual Grupo J. Safra 2019

e) Distribuição da carteira de crédito por prazo de
vencimento das operações de crédito

Curso Anormal

31.12.2019

31.12.2018

1.710.926

1.121.311

f) Compromissos de crédito (off balance)
Os valores fora do balanço (off balance) referentes
a garantias ﬁnanceiras estão demonstrados abaixo:
31.12.2019

31.12.2018

Avais, ﬁanças e outras

Operações Vencidas
De 15 a 30 dias

529.618

De 31 a 60 dias

396.258

357.714

garantias prestadas (1)

17.273.417

20.528.525

16.827.165

19.969.113

287.932

AA

187.691

267.967

De 61 a 90 dias

239.213

132.250

A

De 91 a 180 dias

311.014

186.831

B

89.500

115.477

234.823

156.584

C

37.059

22.532

92.085.465

85.260.040

D

500

6.605

230.559

333.755

F

7.124

H

124.378

De 181 a 365 dias
Curso Normal
Parcelas Vencidas – Vencidos até 14 dias
Parcelas Vincendas
De 01 a 30 dias

8.998.996

10.156.513

Limites concedidos (3)

De 31 a 60 dias

8.049.074

7.863.692

Total

De 61 a 90 dias

4.658.815

4.516.858

Prazo Contratual:

De 91 a 180 dias

11.576.930

11.070.162

De 181 a 365 dias

13.400.370

10.431.002

De 1 a 2 anos

15.439.660

12.854.888

De 2 a 3 anos

9.247.359

8.745.071

De 3 a 5 anos

10.754.178

8.348.650

Acima de 5 anos

9.729.524

10.939.449

93.796.391

86.381.351

TOTAL

O saldo das operações vencidas há mais de 60
dias, não atualizadas (“Non Accrual”), monta em
R$ 785.050 (R$ 475.665 em 31.12.2018) e acima de
90 dias R$ 545.837 (R$ 343.415 em 31.12.2018).

Até 90 dias

–
146.831

15.794.239

14.836.198

33.067.656

35.364.723

13.066.046

12.945.673

De 91 a 365 dias

8.498.276

9.691.963

De 1 a 2 anos

5.211.751

4.556.176

De 2 a 3 anos

1.717.108

1.653.757

De 3 a 5 anos

2.523.319

3.147.026

Acima de 5 anos

2.051.156

3.370.128

(1)

Avais, ﬁanças e outras garantias prestadas geraram uma receita no montante
R$ 261.187 (R$ 340.698 em 2018) – Nota 13(a).

Referem-se basicamente a limites de crédito concedidos e não utilizados,
caracterizados pela opção de cancelamento pelo Safra, tendo o prazo médio
de vencimento de 90 dias.

(2)

9. Recursos captados, obrigações por empréstimos e repasses, dívida subordinada e
recursos administrados
a) Recursos captados, obrigações por empréstimos e repasses e dívida subordinada
I. Por contraparte e preciﬁcação

31.12.2019
Valores por contraparte

Recursos captados

Recursos
de
Clientes

Recursos
de
Mercado

Valores por preciﬁcação

Total

Ao custo
amortizado

Ao valor
justo –
Nota 7(e)

Total
99.383.705

90.507.784

8.875.921

99.383.705

88.602.606

10.781.099

Depósitos e Captações no mercado aberto – Títulos privados

10.046.945

521.058

10.568.003

10.568.003

–

10.568.003

Recursos de aceites e emissão de títulos e Depósitos a prazo

75.614.633

6.285.401

81.900.034

73.735.192

8.164.842

81.900.034

Captações estruturadas – Nota 7(c-II(1))

4.846.206

2.069.462

6.915.668

4.299.411

2.616.257

6.915.668

–

12.524.348

12.524.348

12.524.348

–

12.524.348

4.319.560

3.753.802

8.073.362

2.676.926

5.396.436

8.073.362

94.827.344

25.154.071

119.981.415

103.803.880

16.177.535

119.981.415

Obrigações por empréstimos e repasses
Dívida subordinada
Total de recursos captados, obrigações por
empréstimos e repasses e dívida subordinada
Fundos administrados
Fundos previdência complementar consolidados (1)
Total de recursos administrados em 31.12.2019

74.436.949

74.436.949

18.146.393

18.146.393

212.564.759

212.564.759
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31.12.2018
Valores por contraparte

Recursos captados

Recursos
de
Clientes

Recursos
de
Mercado

82.965.107

8.529.439

Total

Ao custo
amortizado

Ao valor
justo –
Nota 7(e)

Total

91.494.546

81.106.567

10.387.979

91.494.546

Depósitos e Captações no mercado aberto – Títulos privados

8.277.570

858.048

9.135.618

9.135.618

–

Recursos de aceites e emissão de títulos e Depósitos a prazo

71.609.177

4.652.173

76.261.350

68.131.963

8.129.387

Captações estruturadas – Nota 7(c-II(1))

3.078.360

Obrigações por empréstimos e repasses

–

Dívida subordinada
Total de recursos captados, obrigações por empréstimos e repasses e dívida subordinada

9.135.618
76.261.350

3.019.218

6.097.578

3.838.986

2.258.592

6.097.578

13.429.094

13.429.094

13.429.094

–

13.429.094

3.873.175

3.441.094

7.314.269

2.189.688

5.124.581

7.314.269

86.838.282

25.399.627

112.237.909

96.725.349

15.512.560

112.237.909

Fundos administrados

70.945.346

Fundos previdência complementar consolidados (1)
Total de recursos administrados em 31.12.2018
(1)

Valores por preciﬁcação

70.945.346

14.539.441

14.539.441

197.722.696

197.722.696

Registrado em passivos com operações de seguros e previdência complementar – Nota 11(b).

II. Por vencimentos
31.12.2019

31.12.2018

Valores por prazos de vencimentos
Até
90 dias

De 91 a
365 dias

De 1 a
2 anos

De 2 a
3 anos

De 3 a
5 anos

Acima de
5 anos

Total

Total

Recursos captados
Depósitos e Captações no mercado aberto – Títulos privados
Depósitos
Depósitos a vista
Depósitos de poupança
Depósitos interﬁnanceiros (1)
Captações no mercado aberto – Títulos privados – Debêntures
Recursos de aceites e emissão de títulos e Depósito a prazo
Depósitos a prazo
Recursos de letras ﬁnanceiras, de crédito e similares
Letras ﬁnanceiras
Letras de arrendamento mercantil
Letras de crédito de agronegócio
Letras de crédito imobiliário, hipotecária e outras
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior
CHF 100.000–12.12.2014–Pré (1,5% a.a.)–“Hedge”– Nota 7(e) (2)
US$ 500.000–08.02.2018–Pré (4,12% a.a.)–“Hedge”–Nota 7(e) (2)
Captações estruturadas – Nota 7(c-II(1))
Renda ﬁxa (3)
Certiﬁcado de operações estruturadas
CD estruturados
Hedge – Nota 7(e)
Demais
Obrigações por empréstimos e repasses
Empréstimos no exterior (4)
Repasses no país
Tesouro Nacional
BNDES
FINAME
Outros empréstimos
Dívida subordinada
Total de recursos captados, obrigações por empréstimos
e repasses e dívida subordinada em 31.12.2019

33.228.584
8.974.355
4.539.451
1.601.650
2.801.323
136.478
4.434.904
23.503.407
16.888.878
6.614.529
3.579.231
2.135.322
718.275
181.701
–
–
–
750.822
100.296
293.307
357.219
40.929
316.290
2.488.457
1.252.717
319.040
128.650
98.077
92.313
916.700
80.212

33.294.889
1.586.678
377.684
–
–
377.684
1.208.994
29.057.348
19.620.614
9.436.734
5.068.319
2.142.092
2.092.762
133.561
–
–
–
2.650.863
824.556
1.252.378
573.929
289.391
284.538
7.531.044
6.831.907
699.137
161.032
284.943
253.162
–
304.124

13.594.771
6.970
6.897
–
–
6.897
73
12.188.485
1.556.550
10.631.935
8.435.240
748.111
1.301.632
146.952
–
–
–
1.399.316
51.617
1.147.552
200.147
67.484
132.663
993.337
302.303
691.034
19.293
368.466
303.275
–
2.399.199

11.985.046
–
–
–
–
–
–
11.182.265
653.471
10.528.794
8.765.591
134.545
1.457.848
170.810
–
–
–
802.781
–
565.806
236.975
147.438
89.537
517.211
–
517.211
–
288.592
228.619
–
152.507

6.458.990
–
–
–
–
–
–
5.190.657
34.522
3.433.537
1.521.457
6.415
1.834.871
70.794
1.722.598
–
1.722.598
1.268.333
–
595.150
673.183
321.723
351.460
587.251
–
587.251
–
340.146
247.105
–
1.022.492

821.425
–
–
–
–
–
–
777.872
2.426
775.446
208.875
6.980
559.591
–
–
–
–
43.553
–
17.745
25.808
25.378
430
407.048
–
407.048
–
252.922
154.126
–
4.114.828

99.383.705
10.568.003
4.924.032
1.601.650
2.801.323
521.059
5.643.971
81.900.034
38.756.461
41.420.975
27.578.713
5.173.465
7.964.979
703.818
1.722.598
–
1.722.598
6.915.668
976.469
3.871.938
2.067.261
892.343
1.174.918
12.524.348
8.386.927
3.220.721
308.975
1.633.146
1.278.600
916.700
8.073.362

91.494.546
9.135.618
4.364.112
1.293.058
2.213.006
858.048
4.771.506
76.261.350
15.893.941
58.330.482
26.345.922
22.902.223
8.009.730
1.072.607
2.036.927
335.739
1.701.188
6.097.578
189.048
2.889.312
3.019.218
1.357.622
1.661.596
13.429.094
9.606.688
3.603.970
323.489
1.538.918
1.741.563
218.436
7.314.269

35.797.253

41.130.057

16.987.307

12.654.764

8.068.733

5.343.301

119.981.415

112.237.909

Total de recursos captados, obrigações por empréstimos
e repasses e dívida subordinada em 31.12.2018
Recursos captados
Obrigações por empréstimos e repasses
Dívida subordinada

29.540.171
27.826.195
1.274.150
439.826

43.861.577
33.791.367
9.592.330
477.880

15.911.747
14.648.616
967.384
295.747

10.834.646
7.871.046
612.672
2.350.928

8.179.668
6.823.795
687.999
667.874

3.910.100
533.527
294.559
3.082.014

112.237.909
91.494.546
13.429.094
7.314.269

(1)

Deste montante, R$ 357.833 (R$ 440.111 em 31.12.2018) referem-se a operações vinculadas ao crédito rural. (2) Inclui o custo de transação incorrido no montante de R$ (5.279) (R$ (3.507)
em 31.12.2018) – Nota 3(k). (3) Operações realizadas com instrumentos ﬁnanceiros derivativos – Opções. (4) Linhas de crédito destinadas para ﬁnanciamentos de importações e exportações.
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III. Dívida subordinada
1) Composição do saldo por títulos e taxas
Títulos/Taxas

31.12.2019

31.12.2018

4.840.144

4.150.578

2.622.767

2.132.552

3.671

9.752

1.543.626

1.573.840

Pré (7,77% a.a. a 17,66% a.a.)

619.592

387.050

Selic (109% a 110,5%)

50.488

47.384

3.233.218

3.163.691

US$ 500.000 a 6,75% a.a.

2.010.130

2.001.314

US$ 300.000 a 7,52% a.a. – Perpétua – Nota 19(b)

1.223.088

1.162.377

8.073.362

7.314.269

Letras ﬁnanceiras – LF
CDI (100% a 115,35%) + (juros de 0,69% a.a. a 1,62% a.a.)
IGPM + (juros de 6,21% a.a. a 6,68% a.a.)
IPCA + (juros de 3,64% a.a. a 8,82% a.a.) – “Hedge” – Nota 7(e)

“Medium term notes” – “Hedge” – Nota 7(e)

Total

(1)

2) Composição do saldo por característica e prazos de vencimentos
31.12.2019
Homologadas no BACEN

Títulos
2019

31.12.2018
Em processo

Sem cláusula

Com cláusula

de homologação

de extinção

de extinção

no BACEN (1)

–

–

33.726

266.666

2021

2.010.130

444.169

2022

5.706

2023

22.026

–

Total
856.513

322.418

295.745

–

2.454.299

2.406.016

146.799

–

152.505

135.595

–

602.416

–

602.416

532.280

2024

–

420.076

–

420.076

366.389

2025

–

1.054.706

–

1.054.706

951.366

2026

–

1.025.899

1.033.901

260.567

2027

–

272.326

–

272.326

93.368

2028

–

325.697

–

325.697

252.559

2029

–

207.564

2033

–

2.276

–

2.276

1.494

Perpétua

–

1.223.088

–

1.223.088

1.162.377

Total em 31.12.2019

2.049.562

5.991.682

32.118

8.073.362

7.314.269

Total em 31.12.2018

2.802.052

4.184.142

328.075

7.314.269

(1)

2020

–

Total

8.002

2.090

209.654

–

Os títulos de 2020 estão sem cláusula de extinção e totalizam R$ 22.026 (R$ 27.404 em 31.12.2018).

85

IV. Por movimentação
01.01. a 31.12.2019
Apropriação no resultado
Juros
Movimenpagos de
Saldo no
Variação
tação atividades
início do cambial do ﬁnanceira
de ﬁnanperíodo
exterior
líquida ciamento
Recursos captados
Depósitos e Captações no mercado aberto –
Títulos privados
Recursos de aceites e emissão de títulos e
Depósitos a prazo
Depósitos a prazo
Recursos de letras ﬁnanceiras, de crédito e similares
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior

Total
resultado

Saldo no
ﬁnal do
período

5.296.190

278.306

5.574.496

99.383.705

91.494.546

484.131

1.864.195

9.135.618

14.120

1.069.853

348.593

(181)

348.412

10.568.003

76.261.350

368.448

402.279

4.645.726

255.894

4.901.620

81.900.034

15.893.941

265.779

21.369.952

1.226.266

523

1.226.789

38.756.461

(20.446.619)

3.335.532

201.580

3.537.112

41.420.975

83.928

53.791

137.719

1.722.598

22.593

58.330.482
2.036.927

–
102.669

(521.054)

(33.663)

Juros –
Nota 13(b)

Variação
do ajuste
a Valor
Justo –
Nota 7(d)

(33.663)

Captações estruturadas – Nota 7(c-II(1))

6.097.578

101.563

392.063

301.871

Obrigações por empréstimos e repasses

13.429.094

425.146

(1.879.856)

549.964

7.314.269

42.282

149.838

(217.385)

538.548

Dívida subordinada
Total de recursos captados, obrigações por empréstimos
e repasses e dívida subordinada em 31.12.2019

324.464

6.915.668

549.964

12.524.348

245.810

784.358

8.073.362
119.981.415

–

112.237.909

951.559

134.177

(251.048)

6.384.702

524.116

6.908.818

Total de recursos captados, obrigações por empréstimos
e repasses e dívida subordinada em 31.12.2018

89.119.344

973.333

16.325.923

(206.858)

5.744.710

281.457

6.026.167 112.237.909

Recursos captados

69.790.468

308.352

16.467.613

(6.227)

4.769.988

164.352

4.934.340

91.494.546

14.135.756

224.826

(1.460.576)

529.088

13.429.094

5.193.120

440.155

1.318.886

562.739

7.314.269

Obrigações por empréstimos e repasses
Dívida subordinada

–

529.088

(200.631)

445.634

–
117.105

b) Recursos administrados
O Grupo Safra, em conjunto com as empresas partes relacionadas, são responsáveis pela gestão, administração e distribuição de cotas de fundos de investimento, conforme demonstrado abaixo:
31.12.2019

31.12.2018

92.583.343

85.484.787

74.436.949

70.945.346

18.146.393

14.539.441

Fundos de aplicações em cotas

125.510.326

104.582.147

Fundos exclusivos consolidados

6.390.079

8.388.324

Total do patrimônio de fundos

224.483.747

198.455.258

2.721.288

1.560.993

227.205.035

200.016.251

Fundos administrados e previdência complementar consolidados
Fundos administrados (1)
Fundos previdência complementar consolidados – Nota 11(b)

Total do patrimônio carteira administrada
Total de recursos administrados
(1)

Inclui cotistas partes relacionadas no montante de R$ 4.772.370 (R$ 3.142.349 em 31.12.2018).

As receitas com taxas de gestão, administração e distribuição de cotas dos referidos fundos, registradas na rubrica
“Receitas de prestação de serviços, tarifas bancárias e câmbio”, representam R$ 1.059.316 (R$ 1.059.680 em 2018) – Nota
13(d). Em 2018, quando inclui receita auferida pelas partes relacionadas, no montante de R$ 73.454, as receitas totalizam
R$ 1.133.134 – Nota 20(b).
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10. Aplicações e captações no mercado aberto – títulos públicos
a) Aplicações vinculadas a captações no mercado aberto – Títulos Públicos (Ativo)
31.12.2019

31.12.2018

Valores por prazos de vencimentos
Até
90 dias
Carteira própria – Vinculados a compromissos de recompra
Sem livre movimentação – Nota 7(a-III) (1)

De 91 a
365 dias

De 1 a
2 anos

De 2 a
3 anos

De 3 a
5 anos

–

359.889

566.149

–

–

–

359.889

566.149

–

–

Acima de
5 anos

Total

Total

–

926.038

7.735.085

–

926.038

7.717.541

Letras do Tesouro Nacional

–

–

449.598

–

–

–

449.598

330.513

Letras do Tesouro Nacional

–

–

116.551

–

–

–

116.551

2.757.725

Notas do Tesouro Nacional

–

–

–

–

–

359.889

4.629.303

–

–

–

–

–

21.860.710

5.685.859

–

–

–

–

27.546.569

26.947.017

20.046.594

4.831.635

–

–

–

–

24.878.229

21.196.482

Com livre movimentação – Notas do Tesouro Nacional –
Nota 7(e)
Carteira de terceiros – Aplicações no mercado aberto –
Tesouro Nacional
Posição ﬁnanciada

359.889

–

–

17.544

Posição vendida

2.757.591

857.397

–

–

–

–

3.614.988

5.750.535

Total em 31.12.2019

21.860.710

6.045.748

566.149

–

–

–

28.472.607

34.682.102

Total em 31.12.2018

26.949.280

1.335.226

863.997

1.247.511

3.055.389

1.230.699

34.682.102

(1)

Inclui o ajuste ao valor justo no valor de R$ 6.151 (R$ 165.816 em 31.12.2018) – Nota 7(d).

b) Captações no mercado aberto - Títulos Públicos (Passivo)
31.12.2019

31.12.2018

Valores por prazos de vencimentos
Até 90 dias
Carteira própria – Vinculados a compromissos de recompra

922.446

De 91 a 365 dias
–

Total

Total

922.446

7.643.597

922.446

–

922.446

7.626.641

449.086

–

449.086

329.836

Letras do Tesouro Nacional

115.543

–

115.543

2.731.331

Notas do Tesouro Nacional

357.817

–

357.817

4.565.474

–

–

–

Sem livre movimentação – Nota 7(a-III) (1)
Letras do Tesouro Nacional

Com livre movimentação – Notas do Tesouro Nacional
Carteira de terceiros
Operações compromissadas
Obrigações vinculadas a títulos de livre movimentação (1)
Letras do Tesouro Nacional
Notas do Tesouro Nacional – Nota 7(e)

26.585.035

27.286.205

27.440.675

23.662.162

–

23.662.162

21.286.265

2.922.873

701.170

3.624.043

6.154.410

257.287

2.637.815

257.287

701.170

16.956

–

2.665.586

701.170

3.366.756

3.516.595

Total em 31.12.2019

27.507.481

701.170

28.208.651

35.084.272

Total em 31.12.2018

35.084.272

–

35.084.272

(1)

Inclui o ajuste ao valor justo no valor de R$ 319.775 (R$ 200.325 em 31.12.2018) – Nota 7(d).
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11. Operações de seguros, resseguros e previdência complementar
a) Crédito das operações com seguros e resseguros
Valores a receber de prêmio – Nota 11(a-I(2))
Prêmios a receber – Nota 11(a-I(1))
Prêmios riscos vigentes e não emitidos
Risco de crédito
Créditos operacionais de seguros e resseguros
Valor Bruto
Risco de crédito
Ativos de resseguros – Provisões Técnicas – Nota 11(a-II)
Custos de aquisição diferidos
Total – Nota 12

31.12.2019

31.12.2018

89.927

54.335

88.554

53.515

5.030

1.964

(3.657)

(1.144)

2.086

4.358

6.925

9.066

(4.839)

(4.708)

38.285

35.734

(864)

270

129.434

94.697

I. Prêmios a receber
1) Parcelas por vencimento
31.12.2019
CURSO

Anormal (1)

31.12.2018

Normal (2)

Total

Total

Parcelas Vencidas:

2.415

3.935

6.350

4.767

De 01 a 30 dias

856

3.065

3.921

3.916

De 31 a 60 dias

720

870

1.590

553

De 61 a 120 dias

839

–

839

298

Parcelas Vincendas:

1.242

80.962

82.204

48.748

De 01 a 30 dias

114

7.251

7.365

6.231

De 31 a 60 dias

110

5.220

5.330

4.292

De 61 a 120 dias

217

9.691

9.908

6.719

De 121 a 180 dias

183

7.415

7.598

4.862

De 181 a 365 dias

353

20.789

21.142

10.708

Acima de 365 dias

265

30.596

30.861

15.936

Total em 31.12.2019

3.657

84.897

88.554

53.515

Total em 31.12.2018

1.144

52.371

53.515

(1)

Apólices integralmente provisionadas que apresentam parcelas vencidas há mais de 60 dias. (2) Apólices sem atraso e/ou com parcelas vencidas até 60 dias.

2) Movimentação no período

Saldo no início do período
(+) Prêmios emitidos e riscos vigentes e não emitidos (1)
(-) Recebimentos
(+) Variação de riscos de crédito
(+) Juros sobre recebimento de prêmios
Saldo no ﬁnal do período
(1)

Não inclui valores a repassar de prêmio de resseguro de R$ 18.279 (R$ 21.781 em 31.12.2018).
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01.01 a

01.01 a

31.12.2019

31.12.2018

54.335

52.428

325.845

275.399

(296.203)

(278.933)

(2.512)

1.144

8.462

4.297

89.927

54.335
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3) Movimentação do risco de crédito
01.01. a
01.01. a 31.12.2019

Prêmios a
receber

Operações
com
Seguradoras

Débitos das
Operações
com Seguros e
Resseguros (1)

(1.145)

(696)

285

Saldo no início do período

31.12.2018

Subtotal

Operações
com Resseguradoras

Total (2)

Total

(411)

(4.012)

(5.568)

(6.095)

Constituição/(Reversão)

(2.512)

(183)

511

328

52

(2.132)

527

Saldo no ﬁnal do período

(3.657)

(879)

796

(83)

(3.960)

(7.700)

(5.568)

(1)

Inclui repasses de prêmios/comissões a corretores, seguradoras e resseguradoras e IOF sobre prêmios não pagos. (2) Nota 13(e).

II. Ativos de resseguros – Provisões técnicas – Movimentação
01.01 a
31.12.2018

01.01 a 31.12.2019

Saldo no início do período
Variação das provisões técnicas

PPNG

PSL (1)

IBNR

PCC (2)

Total

Total

21.517

4.815

2.895

6.507

35.734

38.490

(650)

2.097

(2.909)

4.934

3.472

1.978

Recuperações

–

(1.075)

–

–

(1.075)

(4.924)

Atualização monetária

–

154

–

–

154

190

Saldo no ﬁnal do período

18.608

2.245

8.604

38.285

35.734

(1)

8.828

Inclui 11 (11 em 31.12.2018) sinistros judiciais no montante de R$ 3.795 (R$ 2.646 em 31.12.2018). (2) Nota 11(d-I).

b) Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar
Títulos e valores mobiliários – Notas 3(d) e 7(b)
Cotas de fundos PGBL/VGBL – Nota 9(b)

31.12.2019

31.12.2018

18.570.933

14.922.255

18.146.393

14.539.441

Cotas de fundos

88.694

Operações compromissadas

20.805

22.859

Títulos e valores mobiliários

18.141.496

14.517.672

Outros

(104.602)

(1.090)

424.540

382.814

Cotas de fundos – Vinculados a Reserva Técnica

243.011

214.479

Cotas de fundos de investimento – DPVAT convênio

181.529

168.335

Créditos com operações de resseguros – Nota 10(a-II) (1)

19.677

14.217

20.009

11.005

18.610.619

14.947.477

Outros títulos

Direitos creditórios – Prêmios a receber de seguros
Total – Nota 11(c-I(2))
(1)

–

O valor apresentado líquido de PPNG no montante de R$ (18.608) (R$ (21.517) em 31.12.2018), não foi oferecido como ativo redutor das provisões técnicas.

c) Operações de seguros e previdência complementar (passivo)
As operações de seguros e previdência complementar estão demonstradas conforme abaixo:
Provisões técnicas – Nota 10(c-I(1))
Previdência complementar
Seguros
DPVAT convênio

31.12.2019

31.12.2018

18.554.380

14.900.972

18.170.565

14.561.873

202.574

170.884

181.241

168.215

Débitos de operações com seguros e resseguros

12.515

16.857

Comissões e outros passivos de seguros

4.652

4.374

Risco de crédito
Total

(1)

(716)

(251)

18.570.831

14.921.952

(1)
Composto por PSL no montante de R$ 18.011 (R$ 20.887 em 31.12.2018), IBNR no montante de R$ 161.416 (R$ 146.631 em 31.12.2018) e PPNG no montante de
R$ 1.815 (R$ 697 em 31.12.2018).
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I. Provisões técnicas
1) Composição
Seguros
31.12.2019
PMBAC e PMBC
PPNG
PSL
DPVAT convênio

Previdência
31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

–

18.145.499

14.539.406

18.145.499

14.539.406
128.191

–
152.258

128.191

–

–

152.258

17.613

17.410

–

–

17.613

17.410

181.241

168.215

–

–

181.241

168.215

IBNR

4.485

5.034

Outras provisões técnicas – Nota 11(d-I)

28.218

20.249

28.218

20.249

PCC

Total

31.12.2018

–

–

4.485

5.034

22.146

22.156

50.364

42.405
23.073

2.584

2.824

30.802

PDR

–

–

19.528

19.332

19.528

PEF

–

–

34

Provisão de resgates a processar
Total

–

–

383.815

339.099

–

34

19.332
–

2.920

311

2.920

311

18.170.565

14.561.873

18.554.380

14.900.972

2) Cobertura
31.12.2019

31.12.2018

18.610.619

14.947.477

(18.554.380)

(14.900.972)

56.239

46.505

01.01. a
31.12.2019

01.01. a
31.12.2018

Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar – Nota 11(b)
Provisões técnicas – Nota 11(c-I(1))
Excesso de cobertura

3) Movimentação das provisões técnicas de previdência complementar

Saldo no início do período

14.561.873

11.930.334

Contribuições

1.355.936

1.012.292

Transferências de portabilidades líquidas

1.979.297

1.662.215

Pagamentos de resgates

(983.672)

(856.245)

Benef ícios pagos
Atualização ﬁnanceira – Nota 11(e)
Constituição/(reversão) de provisões técnicas – Nota 11(d-II)
PCC
PDR
Provisões de resgates a processar
Saldo no ﬁnal do período

(1.042)

(657)

1.255.608

810.010

(49)

3.614

(239)

2.659

190

955

2.614

310

18.170.565

14.561.873

4) Movimentação das provisões técnicas de seguros
01.01. a 31.12.2019
Sinistros
PPNG
Saldo no início do período
Sinistros Ocorridos
Variação de provisões técnicas

128.191
–
24.067

PSL, IBNR PSL e PDR
e PDR
judicial

Sub Total

PCC – Nota
11(d-II)

Total

20.249

170.884

6.400

16.044

22.444

8.286

482

8.768

–

8.768

(1.046)

373

(673)

–

23.394

Provisão complementar de cobertura – PCC e Provisão
de Despesa Relacionada - PDR - Líquida – Nota 13(e)

–

102

(279)

(177)

Sinistros pagos

–

(4.072)

(6.208)

(10.280)

Atualização ﬁnanceira – Nota 11(e)
Saldo no ﬁnal do período

90

–
152.258

7.975
–

7.798
(10.280)

–

2.016

2.016

(6)

2.010

9.670

12.428

22.098

28.218

202.574
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d) Provisão Complementar de Cobertura – PCC e Teste de Adequação de Passivos – TAP – Nota 3(l-III(c))
I. Composição
31.12.2019
Ativo – Ativos de resseguros – Nota 11(a-II)

31.12.2018

8.604

6.507

(50.364)

(42.405)

Provisões técnicas – Seguros – Pessoas – Nota 11(c-I(1))

(28.218)

(20.249)

Provisões técnicas – Previdência Complementar – Nota 11(c-I(1))

(22.146)

(22.156)

(41.760)

(35.898)

2019

2018

Passivo

Provisão complementar de cobertura – PCC e Provisão de Despesa Relacionada – PDR – Líquida

II. Efeitos no resultado

Resultado com operações de resseguro – Nota 11(a-II)
Operações de seguros – Nota 11(c-I(4))

2.097

(261)

(7.798)

(1.374)

49

(3.614)

(5.652)

(5.249)

Variação em seguros e previdência complementar – Nota 11(c-I(3))
Provisão complementar de cobertura – PCC e Provisão de Despesa Relacionada – PDR –
Líquida – Nota 13(e)

e) Operações de seguros e previdência complementar
2019
Resultado da intermediação ﬁnanceira
Receitas ﬁnanceiras com seguros e previdência complementar – Nota 13(a)
Despesas ﬁnanceiras com seguros e previdência complementar – Nota 13(b) (1)
Resultado das operações com seguros, resseguros e previdência complementar – Nota 13(e)
Receita com prestação de serviços com gestão de fundos de previdência complementar – Nota 9(b)
Total
(1)

2018

17.786

15.499

1.276.035

828.569

(1.258.249)

(813.070)

278.866

254.612

158.781

104.867

455.433

374.978

Representado substancialmente por atualização de provisão técnica de previdência complementar – Nota 11(c-I(3)).

1WVTQUCVKXQUGRCUUKXQUƓPCPEGKTQU
31.12.2019

Carteira de câmbio – Nota 12(a)
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados
Negociação e intermediação de valores – Nota 12(b)

Ativo

Passivo

Ativo

Passivo

1.113.478

1.132.603

246.424

319.446

–

Outros
Provisões de avais e ﬁanças – Notas 8(a-I e II) e 8(f)
Créditos das operações com seguros e resseguros – Nota 11(a)
Obrigações com administração de cartões de créditos
Demais
Total

21.140

1.174.761

Relações interﬁnanceiras e interdependências
Valores a receber/(pagar) – Credenciadora

31.12.2018

1.270.527

–

12.702

680.304

644.195

12

183.201

62

223.762

3.164.862

3.224.251

2.033.967

2.024.190

557.853

243.215

449.421

211.951
–
129.434
–

194.073
–
279.491

–
94.697
–

151.989
–
236.048

82.517

84.289

148.518

61.384

5.665.064

6.389.575

3.203.972

3.673.716
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a) Carteira de câmbio
31.12.2019
Câmbio comprado a liquidar (M.E.) e Obrigações por compra de
câmbio (M.N.)
Variação cambial

(1)

Interbancário para liquidação pronta
Exportação travada
Interdepartamental e arbitragem

Passivo

Ativo

Passivo

530.545

541.159

213.579

226.971

(9.549)
–

63.866

32.537

32.537

2.276

2.276

72

72

73

73

582.933

591.444

32.845

92.475

–
9.772

Interdepartamental e arbitragem
Demais
Total

–
192.085

477.221

Financeiro
Importação

(13.392)
192.085

62.801

Variação cambial
(-) Adiantamentos recebidos

–
–

477.221

Financeiro
Direitos por venda de câmbio (M.N.) e Câmbio vendido a liquidar (M.E.)

31.12.2018

Ativo

394
9.772

(9.111)

–

–
10.505
(58.692)

2.064
10.505
–

105.008

103.814

77.487

77.487

477.221

477.221

2.276

2.276

43

243

1.269

143

1.113.478

1.132.603

246.424

319.446

(1)

A variação cambial positiva das operações de adiantamento sobre contratos de câmbio – Nota 3(f) monta R$ 30.170 (R$ 64.570 em 31.12.2018) e foi apresentada
na rubrica “Carteira de crédito – Operações de crédito” – Nota 8.

b) Negociação e intermediação de valores
31.12.2019
Ativo

Passivo

Ativo

Passivo

Recursos de clientes – Corretora (1)

847.757

859.443

508.147

630.403

Caixa de registro e liquidação

426.547

397.514

301.527

300.515

Liquidações pendentes

382.482

285.256

56.289

273.421

38.728

176.673

150.331

49.266

327.004

411.084

172.157

20.993

1.174.761

1.270.527

680.304

644.195

Ativos ﬁnanceiros e mercadorias a liquidar
Ativos ﬁnanceiros e mercadorias a liquidar
Total
(1)

31.12.2018

Refere-se substancialmente a operações em Bolsa registradas pela Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

13. Receitas, despesas e resultados com operações
a) Receitas da intermediação ﬁnanceira
2019

2018

842.482

608.935

Aplicações no mercado aberto

651.516

458.967

Aplicações em depósitos interﬁnanceiros

116.759

111.659

Aplicações no exterior

74.207

38.309

Aplicações interﬁnanceiras de liquidez – Posição própria

Resultado com Reservas do Banco Central

485.069

320.906

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

3.158.575

3.979.325

Aplicações vinculadas a captações no mercado aberto - Títulos públicos

1.768.620

1.859.350

Títulos e valores mobiliários – Carteira de títulos

1.389.955

2.119.975

1.288.165

2.020.846

Títulos públicos
Títulos privados emitidos por Instituições ﬁnanceiras e Empresas
Receitas ﬁnanceiras das operações com seguros e previdência complementar – Nota 11(e)
Operações com carteira de crédito expandida
Carteira de crédito
Operações de crédito
Outros Instrumentos de Risco de Crédito
Garantias prestadas e avais e ﬁanças - Nota 8(f)
Outras receitas ﬁnanceiras
Total das receitas de juros
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101.790

99.129

1.276.035

828.569

10.164.858

8.635.255

9.903.671

8.294.557

8.744.475

7.382.340

1.159.196

912.217

261.187

340.698

13.854

8.559

15.940.873

14.381.549
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b) Despesas da intermediação ﬁnanceira

Operações com recursos captados

2019

2018

(5.296.190)

(4.743.704)

Depósitos e captação no mercado aberto – Títulos privados

(1.507.876)

(1.015.192)

Recursos de aceites e emissão de títulos e Depósitos a prazo – Nota 9(a-IV)

(3.419.460)

(3.359.324)

Captações estruturadas – Nota 9(a-IV)

(301.871)

(319.717)

Despesas diretas de captação

(66.983)

(49.471)

(2.066.458)

(2.606.117)

(217.946)

(494.764)

(1.495.849)

(1.192.700)

Operações de captação no mercado – Títulos públicos
Carteira própria
Carteira de terceiros
Obrigação por livre movimentação
Operações de empréstimos e repasses – Nota 9(a-IV)
Despesas ﬁnanceiras das operações com seguros e previdência complementar – Nota 11(e)
Dívida subordinada – Nota 9(a-IV)
Outras despesas ﬁnanceiras
Total das despesas de juros

(352.663)

(918.653)

(549.964)

(555.372)

(1.258.249)

(813.070)

(538.548)

(445.634)

(155.615)

(134.015)

(9.865.024)

(9.297.912)

2019

2018

c) Resultado líquido com instrumentos ﬁnanceiros

Variação cambial com investimento no exterior e Operações em moeda estrangeira
"OverHedge" de investimentos no exterior – Nota 19(c-II(2))
Operações em moedas estrangeiras
Resultado com derivativos ("Accrual") – Swap/Futuro/Outros – Nota 3(d)
Resultado realizado e não realizado com instrumentos ﬁnanceiros

(118.046)

(342.518)

(104.395)

(382.469)

(13.651)

39.951

(129.206)

(217.226)

319.342

32.117

(174.730)

14.456

Ajuste ao valor justo de operações de Futuro

(50.634)

(78.289)

Lucro/(Prejuízo) – Realizado

544.706

95.950

Negociação e derivativos

332.051

123.447

Disponível para venda

212.655

(27.497)

72.090

(527.627)

Ajuste ao valor justo de TVM e instrumentos ﬁnanceiros derivativos no resultado – Não Realizado – Nota 7(d)

Total – Nota 19(c-II(2))

d) Receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias e câmbio

Rendas com recursos administrados
Serviços de gestão e custódia de fundos de investimento e administração de carteira – Nota 9(b)
Corretagem, custódia e rendas de colocação de títulos
Operações de crédito

2019

2018

1.274.215

1.291.241

1.059.316

1.059.680

214.899

231.561

337.858

198.961

Operações de crédito

405.356

291.340

Despesas diretas com operações de crédito

(67.498)

(92.379)

145.541

158.924

Operações e serviços de câmbio
Serviços de conta corrente e cobrança
Total

190.117

226.228

1.947.731

1.875.354
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e) Resultado com operações de seguros, resseguros e previdência complementar
2019

2018

278.859

260.491

Receita de prêmios – Nota 11(a-I(2))

307.566

253.618

Variação das provisões técnicas

(28.707)

6.873

Receitas e despesas com sinistros

(4.482)

(1.567)

14.943

2.948

Receita de prêmios retidos líquida

Comercialização
Risco de crédito – Nota 11(a-I(3))

(2.132)

527

Variação em provisão complementar – Nota 11(d-II)

(5.652)

(5.873)

Outras receitas e despesas (1)
Total – Nota 11(e)
(1)

(2.670)

(1.914)

278.866

254.612

31.12.2019

31.12.2018

309.167

280.429

174.602

168.938

134.565

111.491

108.060

47.092

Inclui o resultado líquido de DPVAT convênio.

14. Outras contas patrimoniais e de resultado
a) Outros ativos

Devedores por depósito em garantia de contingências
Fiscais e previdenciárias e obrigações legais

(1)

Cíveis, trabalhistas – Nota 15(c)
Despesas antecipadas
Diversos
Total
(1)

3.016

12.111

420.243

339.632

31.12.2019

31.12.2018

718.960

566.484

67.566

74.069

18.281

17.979

As parcelas vinculadas a contingências ﬁscais e previdenciárias e obrigações legais estão relacionadas na Nota 15(c).

b) Outros passivos

Provisão para pagamentos a efetuar
Resultados de exercícios futuros
Sociais e estatutárias
Operações passivas a processar

217.921

35.523

Diversos

32.398

25.394

1.055.126

719.449

Total

c) Despesas de pessoal

Remuneração e participação nos resultados
Benefícios
Encargos sociais
Desligamentos e adicionais da folha
Total
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2019

2018

(1.947.668)

(1.563.243)

(217.382)

(163.172)

(450.750)

(379.918)

(282.789)

(225.333)

(2.898.589)

(2.331.666)
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d) Despesas administrativas
2019

2018

Equipamentos de informática e processamento de dados (1)

(493.725)

(270.226)

Manutenção de instalações – Nota 20 (1)

(200.322)

(193.796)

Publicidade e propaganda

(210.574)

(38.650)

Viagens

(83.823)

(84.135)

Serviços de terceiros

(39.841)

(39.951)

(48.026)

(52.304)

Serviços de vigilância, segurança e transportes (1)
Serviços do sistema ﬁnanceiro

(19.254)

(12.653)

Outras

(46.674)

(34.246)

(1.142.239)

(725.962)

Total
(1)

Inclui despesas com depreciações e amortizações dos ativos imobilizados e intangíveis – Nota 17(b).

15. Ativos e passivos contingentese
QDTKICȖȣGUNGICKUťƓUECKUGRTGXKFGPEKȐTKCU

em aberto na carteira no último dia útil do mês.
As ações especiais são avaliadas individualmente
quanto à probabilidade de perda, sendo revisa-

a) Ativos Contingentes

das periodicamente e quantif icadas com base na

Não há ativos contingentes a serem divulgados.

fase processual, nas provas apresentadas e/ou na
jurisprudência de acordo com a avaliação da Ad-

b) Provisões e passivos Contingentes

ministração e dos advogados internos. A provisão

São quantif icados conforme segue:

é constituída quando a probabilidade de perda é

I. Ações Cíveis

considerada provável.

Estão representadas, substancialmente, por pleitos de indenização por danos materiais e/ou mo-

II. Ações Trabalhistas

rais, versando, principalmente, sobre questões ati-

Buscam o pagamento de pretensos direitos tra-

nentes a crédito direto ao consumidor, cobrança

balhistas, relativos à legislação trabalhista es-

e empréstimos, protestos de títulos, inclusão de

pecíf ica da categoria prof issional, em especial

informações no cadastro de restrições ao crédito

horas extras. As ações trabalhistas são avaliadas

e expurgos inflacionários em Planos Econômicos

quando do recebimento da notif icação judicial,

sobre saldos de poupança. As ações cíveis são

sendo classif icadas como avaliadas tecnicamen-

avaliadas quando do recebimento da notif icação

te. As ações são avaliadas individualmente quan-

judicial, sendo classif icadas como massif icadas,

to à probabilidade de perda, sendo revisadas pe-

quando relacionadas a causas semelhantes e de

riodicamente e quantif icadas com base na fase

valor não relevante, ou como especiais, quando

processual, nas provas apresentadas e na juris-

há alguma peculiaridade na ação recepcionada,

prudência de acordo com a avaliação da Admi-

seja decorrente da relevância do valor envolvido

nistração e dos advogados internos. A provisão

ou, ainda, de matéria com importância institucio-

é constituída quando a probabilidade de perda

nal ou diversa das ações recepcionadas ordina-

é considerada provável, reajustada pela atualiza-

riamente. A provisão constituída sobre as ações

ção do ticket médio (processos com risco infe-

massif icadas é calculada mensalmente com

rior a um milhão de reais) e os casos especiais

base no custo médio histórico de pagamentos

(processos com risco superior a um milhão de

das ações encerradas nos últimos 12 meses, con-

reais) com base no risco avaliado e ambos com

siderando também a média dos honorários pa-

o valor efetivamente pago das ações nos últimos

gos no mesmo período e causas encerradas por

24 meses. Estas atualizações serão recalcula-

êxito. Este custo médio é atualizado trimestral-

das trimestralmente. A provisão decorrente de

mente, e multiplicado pela quantidade de ações

avaliação técnica é reajustada pelos valores de
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depósitos judiciais. Provisiona-se o valor integral

A provisão é constituída pelo valor integral para

dos depósitos em espécie.

os processos classiﬁcados como risco de perda
provável. A obrigação legal é constituída indepen-

III. Ações Fiscais e Previdenciárias

dentemente da classiﬁcação do risco de perda.

Estão representadas, principalmente, por processos administrativos e judiciais relacionados a

IV. Outros riscos

tributos municipais e federais. Quantiﬁcadas in-

Contingências específ icas quantif icadas e pro-

dividualmente quando do recebimento da noti-

visionadas

ﬁcação dos processos administrativos, com base

mente representadas por provisões de FCVS e

no valor de autuação e atualizadas mensalmente.

Resseguro.

por

avaliação

individual,

c) As provisões constituídas e as respectivas movimentações estão assim demonstradas
01.01 a 31.12.2019

basica-

01.01 a
31.12.2018

Contingências
Fiscais, Previdenciárias e Obrigações
Cíveis Trabalhistas
Saldo no início do período em 01.01.2019
Atualização/Encargos

(1)

Movimentação do período Reﬂetida no
Resultado (2)
Constituição/(Reversão)
Reversão por êxito
Pagamento
Outras movimentações (4)
Saldo no ﬁnal do período em 31.12.2019
Depósitos em Garantia de Recursos (5)
Títulos e valores mobiliários em garantia (6)
Total de Recursos em Garantia em
31.12.2019
Depósitos em Garantia de Recursos (5)
Títulos e valores mobiliários em garantia (6)
Total de Recursos em Garantia em
31.12.2018

Legais (3)

Outras

Total

Total

449.998

451.633

578.506

143.000

1.623.137

1.350.894

15.581

42.297

13.528

19.063

90.469

78.145

16.721

210.250

183.847

–

410.818

243.909

36.493

220.062

240.477

–

497.032

277.074

(19.772)

(9.812)

(56.630)

–

(86.214)

(33.165)

(80.124)

(151.649)

(34.502)

–

–

–

(266.275)

(315.783)

25.285

1.047

26.332

265.972

1.884.481

1.623.137

402.176

552.531

766.664

163.110

55.010

79.555

148.674

–

283.239

–

80.494

–

–

80.494

55.010

160.049

148.674

–

363.733

41.355

70.136

152.916

–

264.407

–

72.531

–

336.938

–
41.355

72.531
142.667

–
152.916

(1)

Registrada em “Outras despesas ﬁnanceiras”. (2) A movimentação das contingências cíveis, trabalhistas e ﬁscais está registrada em “Outras despesas operacionais”. Em 31.12.2019, foram constituídos R$ 363.302, sendo R$ 273.502 de contingências ﬁscais, relativo a Incidência de INSS sobre Participação de Lucros e
Resultados e R$ 89.800 de contingências trabalhistas, relativa a discussão de atualização do índice de correção. Adicionalmente, em 2019, ocorreu a reversão
de R$ 126.765 em ações cíveis, relativo a reversão de provisão sobre planos econômicos. (3) As principais ações relativas às Contingências Fiscais e Previdenciárias
e Obrigações Legais que compõem o saldo são: (i) Encargos sociais sobre aviso prévio e 1/3 de férias no montante de R$ 33.168 (R$ 40.308 em 31.12.2018); Fator
acidentário de prevenção (FAP) – Discute-se a legalidade do FAP, no montante de R$ 38.489 (R$ 29.577 em 31.12.2018); Incidência de INSS sobre Participação
nos Lucros e Resultados no montante de R$ 273.502. (ii) ISS Atividades Bancárias: diversos autos de infração e processos judiciais relacionados à incidência do
imposto sobre as receitas de operações bancárias cujas receitas não se confundem com preço por serviço prestado, no montante de R$ 51.845 (R$ 78.059 em
31.12.2018); (iii) Dedutibilidade da carteira de mútuos no montante de R$ 47.442 (R$ 49.061 em 31.12.2018); (iv) Incidência de PIS e COFINS sobre a receita de juros
sobre o capital próprio no montante de R$ 99.888 (R$ 99.888 em 31.12.2018); (v) PER/DCOMPs não homologados pela Receita Ferderal do Brasil no montante de
R$ 55.085 (R$ 59.067 em 31.12.2018); (vi) Lei do Bem (utilizada, mas não homologada) constituída no montante de R$ 25.286. (4) Em 2018, a movimentação se
refere a incorporação de processo registrado em empresa envolvida na reestruturação societária autorizado pelo BACEN realizado em 13.04.2018. (5) Nota 13(a).
(6)

Nota 7(a-III).

O valor dos passivos contingentes classiﬁcado como perda possível relativo a ações cíveis, não reconhecidos, é de R$ 50.979 (R$ 56.462 em 31.12.2018). Não há passivos contingentes trabalhistas e ações
ﬁscais e previdenciárias classiﬁcados como perda possível.
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16. Tributos
a) Composição das Despesas com Impostos e Contribuições
I. Conciliação das despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social

2019

2018

Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

2.588.426

2.895.349

Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às alíquotas vigentes – Nota 3(o)

(1.035.371)

(1.302.907)

(Inclusões) Exclusões Permanentes
Efeito da variação cambial sobre investimentos no exterior
Juros sobre capital próprio – Nota 18(b)
Despesas indedutíveis líquidas de receitas não tributadas
Crédito tributário sobre majoração na alíquota – Nota 16(b-II(2))

658.146

553.316

55.830

188.848

291.843

294.607

73.483

43.659

228.147

Crédito tributário não reconhecido no período / reconhecimento de períodos anteriores e outros
Imposto de Renda e Contribuição Social do período – Nota 19(c-II(2))

–

8.843

26.202

(377.225)

(749.591)

2019

2018

(467.456)

(390.912)

II. Despesas tributárias das operações
PIS / COFINS
ISS – Imposto sobre serviços
Total – Nota 19(c-II(2))

(95.113)

(96.793)

(562.569)

(487.705)

b) Ativos e passivos f iscais
I. Composição
Ativos ﬁscais
Correntes – Impostos e contribuições a compensar
Diferidos – Créditos tributários – Nota 16(b-II(1))
Passivos ﬁscais
Correntes

31.12.2019

31.12.2018

2.838.218

2.384.589

202.165

215.957

2.636.053

2.168.632

1.285.394

1.349.156

1.143.423

1.105.568

Impostos e contribuições sobre o lucro a pagar

432.234

381.859

Impostos e contribuições a recolher

185.648

176.536

Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) (1)

525.541

547.173

141.971

243.588

Diferidos – Obrigações ﬁscais – Nota 16(b-II(2))
(1)

Refere-se a débitos parcelados estabelecido pela Lei nº 13.496/2017, e consolidados através de empresa não ﬁnanceira. Os efeitos da atualização no período
montam R$ (34.220) (R$ (31.625) em 2018) e estão registrados em contrapartida do resultado na rubrica “Outras despesas ﬁnanceiras”.

II. Movimentação e realização dos ativos e passivos ﬁscais diferidos
1) Ativos ﬁscais diferidos - Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social
Saldo em Constituição /

Outras movi-

Saldo em

Saldo em

01.01.2019

mentações (1)

31.12.2019

31.12.2018

(Reversão) Realização

Provisão para risco de crédito

949.045

621.024

(307.549)

139.652

1.402.172

949.045

Provisões para contingências – Nota 15

630.502

209.138

(103.669)

64.894

800.865

630.502

Ajuste a valor justo de instrumentos ﬁnanceiros

78.489

(37.104)

–

18.067

59.452

78.489

Outros

173.349

42.380

(18.224)

19.761

217.266

173.349

1.831.385

835.438

(429.442)

242.374

2.479.755

1.831.385

Total sobre diferenças temporárias
Prejuízo ﬁscal e base negativa
de contribuição social

337.247

(149.587)

(31.362)

156.298

337.247

Total em 31.12.2019

2.168.632

685.851

(460.804)

242.374

–

2.636.053

2.168.632

Total em 31.12.2018

1.798.383

391.331

(367.023)

345.941

2.168.632
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2) Passivos ﬁscais diferidos
01.01 a 31.12.2019
Saldo no início
do período
Superveniência de depreciação
Ajuste ao valor justo de instrumentos ﬁnanceiros

Constituição/
(Reversão)

168.483

(36.559)

68.449

(82.062)

Outras

Saldo no ﬁnal
do período

Outras
movimentações (1)
–

131.924

13.615

2

6.656

2.776

612

10.044

Total em 31.12.2019

243.588

(115.845)

14.227

141.970

Total em 31.12.2018

300.748

57.160

243.588

243.588

(1)

Em 31.12.2019, as outras movimentações dos ativos e passivos ﬁscais diferidos são representadas pelo reconhecimento de R$ 228.147 relativo ao aumento da
alíquota de CSLL de 15% para 20%, conforme estabelecido na Emenda Constitucional nº 103/19. Em 2018 refere-se a incorporação de saldo no processo registrado
em empresa envolvida na reestruturação societária autorizado pelo BACEN realizado em 13.04.2018.

O saldo de créditos tributários sobre diferenças temporárias, não reconhecido, no montante de R$ 537.444
(R$ 543.036 em 31.12.2018), se refere a créditos decorrentes da constituição de Provisão Adicional – Nota 8.

3) Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias, prejuízo ﬁscal e base
negativa de contribuição social e impostos diferidos sobre superveniência
Créditos Tributários
Exercícios de
realização

(1)

Provisão para Impostos e
Contribuições Diferidos

Tributos Diferidos
Líquidos

Diferenças
Temporárias

Prejuízo ﬁscal e
base negativa

Total

2020

691.236

32.748

723.984

(56.772)

667.212

2021

924.338

32.893

957.231

(29.423)

927.808

2022

351.893

33.686

385.579

(20.752)

364.827

2023

205.281

34.498

239.779

(13.583)

226.196

2024

135.434

21.515

156.949

(11.692)

145.257

2025 a 2029

171.573

958

172.531

(9.748)

162.783

Total

2.479.755

156.298

2.636.053

(141.970)

2.494.083

Valor Presente (1)

2.305.329

144.035

2.449.364

(131.973)

2.317.391

Para o ajuste a valor presente, foi utilizada a taxa de CDI projetada para os períodos futuros, líquida dos efeitos ﬁscais.

O estudo técnico de realização dos Créditos Tributários é reavaliado semestralmente, suportando a
totalidade dos valores constituídos. Os cálculos foram elaborados nos termos do Art. 6º da Resolução
CMN nº 3.059/2002.

+OQDKNK\CFQGKPVCPIȜXGN
a) Composição
31.12.2019

31.12.2018

Depreciação/
Amortização Imobilizado
Custo
Acumulada
Líquido
Ativos imobilizados

854.149

(237.505)

616.644

545.641

(168.568)

377.073

Instalações, móveis e equipamentos de uso

231.732

(58.264)

173.468

202.993

(49.060)

153.933

Equipamentos de informática e
processamento de dados

556.421

(147.612)

408.809

269.060

(86.669)

182.391

Outros
Ativos intangíveis – Software
Total (1)
(1)

Depreciação/
Amortização Imobilizado
Custo
Acumulada
Líquido

65.996

(31.629)

34.367

73.588

(32.839)

40.749

282.522

(123.413)

159.109

232.430

(91.080)

141.350

1.136.671

(360.918)

775.753

778.071

(259.648)

518.423

Deste montante, R$ 138.929 (R$ 42.635 em 31.12.2018) se refere a imobilizações em curso.
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b) Movimentação
Imobilizado

Total

2018

2019

2018

2019

377.073

253.193

141.350

133.957

518.423

387.150

353.437

177.109

68.435

49.750

421.872

226.859

Baixas

(9.527)

(3.076)

(9.690)

(3.076)

Variação cambial e transferências

(1.843)

(1.240)

(726)

19

(2.569)

(1.221)

(102.496)

(48.913)

(49.787)

(42.376)

(152.283)

(91.289)

(98.629)

(48.913)

(49.787)

(42.376)

(148.416)

(91.289)

(14.384)

(13.072)

–

(14.384)

(13.072)

(76.835)

(28.436)

(49.787)

(42.376)

(126.622)

(70.812)

(7.410)

(7.405)

–

–

(7.410)

(7.405)

(3.867)

–

–

–

(3.867)

377.073

159.109

141.350

Saldo no início do período
Entradas por aquisição

Movimentação do período reﬂetida no resultado
Despesas de depreciação / amortização – Nota 14(d)
Instalações, móveis e equipamentos de uso
Equipamentos de informática e processamento de dados
Outros
Redução ao valor recuperável (1)
Saldo no ﬁnal do período
(1)

Intangível

2019

616.644

(163)

–

–

775.753

2018

–
518.423

Registrado na rubrica “Outras receitas operacionais”.

18. Patrimônio líquido
a) Ações
O capital social do Banco Safra S.A. está representado por 15.300 (15.301 em 31.12.2018) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 7.650 (7.651
em 31.12.2018) ações ordinárias, compostas pelas
classes “A”,”D” e “J” com 2.142 ações cada e classe
“E” com 1.224 ações e 7.650 (7.650 em 31.12.2018)
ações preferenciais.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em
13.02.2019, foi deliberado aumento do capital da sociedade, no montante de R$ 757.479, com reservas
de lucros, aprovado através do Ofício nº 5313/2019BCB/Deorf/GTSP2 expedido pelo Banco Central do
Brasil em 22.03.2019.
Além disso, conforme Ofício nº 15384/2019-BCB/
Deorf/GTSP2 expedido pelo Banco Central do
Brasil em 26.07.2019, foi homologada o cancelamento de uma ação ordinária em tesouraria
e a criação de classes de ações. O controle societário do Safra é exercido por Joseph Yacoub

Safra (residente no exterior) sobre 99,97% do total de
ações emitidas.
Por ﬁm, nos termos do Ofício nº 27859/2019-BCBDeorf/GTSP2 expedido pelo Banco Central do Brasil
em 18.12.2019, foi homologado o ingresso dos Srs.
Jacob Joseph Safra, Esther Safra Dayan, Alberto Joseph Safra e David Joseph Safra no grupo de acionistas do Banco Safra S.A., na condição de detentores de participação qualiﬁcada, permanecendo, em
consequência, como controlador da Sociedade o
Sr. Joseph Yacoub Safra.
b) Dividendos e Juros sobre o capital próprio
Os acionistas têm direito ao dividendo mínimo
obrigatório anual estabelecido no estatuto social
equivalente a 1% e 2% sobre o valor do capital social correspondente as ações ordinárias e preferenciais, respectivamente.
Em reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração realizadas foram declarados e pagos,
no período, dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme segue:

Dividendos (1) e Juros
sobre capital próprio (2)

Imposto retido na fonte

Valor líquido

2.114.606

(109.440)

2.005.166

Em 19.12.2019 (2)

53.327

(7.999)

45.328

Em 29.11.2019 (2)

54.703

(8.205)

46.498

Aprovado (3)

Em 27.11.2019 (1)

785.000

–

785.000

Em 12.11.2019 (1)

600.000

–

600.000

Em 12.11.2019 (2)

54.703

(8.205)

46.498

Em 23.09.2019 (2)

58.435

(8.765)

49.670

Em 26.08.2019 (2)

116.870

(17.531)

99.339

Em 25.06.2019 (2)

391.568

(58.735)

332.833

(3)

Pagos no período.
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c) Reservas de lucros
Reservas de lucros

31.12.2019

31.12.2018

408.301

1.069.185

Legal

125.738

122.466

Especial (1)

282.563

946.719

(1)
Reserva constituída objetivando possibilitar a formação de recursos para futuras incorporações desses recursos ao capital social, pagamento de dividendos
intermediários, manutenção de margem operacional compatível com desenvolvimento das operações da sociedade e/ou expansão de suas atividades.

d) Ajuste de avaliação patrimonial dos ativos ﬁnanceiros disponíveis para venda
I. Movimentação do ajuste dos ativos ﬁnanceiros
01.01. a 31.12.2019
Saldo no início do período
Ajuste proveniente das alterações do valor justo – Nota 18(d-II)
Títulos disponíveis para venda – Nota 7(d)
Variação no período ao valor justo

01.01. a 31.12.2018

6.433

30.155

(3.880)

(23.722)

(5.922)

(40.542)

46.876

Transferência de categoria – Para negociação – Títulos públicos

(2.525)

–

Prejuízo/(Lucro) na venda de títulos
Efeito ﬁscal
Saldo no ﬁnal do período
Valor bruto – Notas 7(a-I) e (d)
Efeito ﬁscal

(16.679)

(52.798)

(21.338)

2.042

16.820

2.553

6.433

2.401

8.323

152

(1.890)

II. Demonstração do resultado abrangente
2019

2018

2.211.201

2.145.758

Ativos ﬁnanceiros disponíveis para venda – Nota 18(d-I)

(3.880)

(23.722)

Variação líquida nos ganhos / (perdas) não realizados

30.712

(18.157)

Lucro líquido

Variação no período ao valor justo

46.876

Transferência de categoria – Para negociação – Títulos públicos
Efeito ﬁscal
Ganhos realizados transferidos ao resultado do período
Prejuízo/(Lucro) na venda de títulos
Efeito ﬁscal
Resultado abrangente

–

(2.525)
(16.679)

(16.164)

1.047

(34.592)

(5.565)

(52.798)

(21.338)

18.206

15.773

2.207.321

2.122.036

19. Gestão de riscos e capital
O Banco Saf ra 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.
No site do Banco Saf ra (www.saf ra.com.br) estão disponíveis as informações relativas às estruturas de gerenciamento de riscos, estabelecidas
pela Circular Bacen nº 3.678/13 e a estrutura de
gerenciamento de capital, normatizada pela
Resolução CMN nº 4.557/17.
A Resolução CMN 4.553/2017 dividiu as instituições f inanceiras em cinco segmentos, de acordo
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com o nível de ativos e a relevância da atividade
internacional, sendo o Banco Saf ra classif icado
como S2. A Resolução CMN nº 4.557/2017, trouxe
o conceito de gestão integrada de riscos que envolve a inter-relação entre os processos de f inanças, negócios, gerenciamento de risco e de capital. Vale destacar também, que em atendimento
a regulamentação, foi constituído o Comitê Superior de Riscos, composto por 3 (três) membros
e com o objetivo de assessorar o Conselho de
Administração no desempenho de suas atribuições relacionadas ao gerenciamento integrado
de riscos e de capital. Além disso, houve a formalização da indicação do Chief Risk Off icer (CRO),
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o qual se reporta ao Comitê Superior de Riscos e ao
Conselho de Administração bem como a constituição da unidade de gestão integrada de riscos. Uma
declaração formal de apetite por risco (Risk Appetite Statement - RAS) também compõe a estrutura
de gestão de riscos do Safra, a qual contempla os
principais indicadores, métricas e princípios que
norteiam a realização de negócios e o controle de
riscos do Safra. A RAS é monitorada periodicamente pelos Diretores, pelo Comitê Superior de Riscos e
aprovada pelo Conselho de Administração.
O Banco Saf ra 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 procedimentos e processos
referentes à gestão de riscos e de capital em todos os níveis hierárquicos, incluindo um plano
de capital prospectivo para um período mínimo
de três anos. Além disso, o Saf ra participa junto
com as outras instituições f inanceiras 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.
a) Risco de crédito
Deﬁne-se risco de crédito como a possibilidade
de ocorrência de perdas associadas a (i) não cumprimento pela contraparte de suas obrigações
nos termos pactuados, (ii) desvalorização, redução de remunerações e ganhos esperados em
instrumento ﬁnanceiro decorrentes da deterioração da qualidade creditícia da contraparte, do
interveniente ou do instrumento mitigador, (iii)
reestruturação de instrumentos ﬁnanceiros, ou
(iv) custos de recuperação de exposições caracterizadas como ativos problemáticos. A deﬁnição
de risco de crédito compreende, entre outros:
• 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;

• 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, entendido como
a possibilidade de ocorrência de entraves na remessa cambial dos valores recebidos;
• a possibilidade de ocorrência de desembolsos
para honrar avais, ﬁanças, coobrigações, compromissos de crédito ou outras operações de natureza semelhante; e
• a possibilidade de perdas associadas ao não
cumprimento de obrigações ﬁnanceiras nos
termos pactuados por parte intermediadora ou
conveniente de operações de crédito.
Com o intuito de manter o risco de crédito do
Banco Saf ra em patamares condizentes com o
tradicional conservadorismo e a reconhecida agilidade nas decisões, estão em vigor políticas que
visam a adequação do produto de crédito ao perﬁl do cliente.
Adicionalmente, o Banco Safra conta com o Comitê de Gerenciamento de Risco de Crédito que
concentra a governança do Risco de Crédito de
modo a garantir a visão completa do ciclo de crédito. Para assegurar a independência necessária para
a sua atuação, esse comitê conta com a participação do CRO, Diretores e Superintendentes e tem
como responsabilidades (i) analisar de forma detalhada as carteiras de crédito, (ii) acompanhar limites de concentração, (iii) deﬁnir metodologias de
cálculo do risco de crédito e testes de estresse, (iv)
deﬁnir métricas para apuração do risco, (v) garantir
o alinhamento estratégico entre as áreas e uma visão sistêmica do Risco de Crédito, (vi) garantir um
fórum de discussão técnica para a avaliação de impactos quanto a alterações relevantes de políticas,
modelo de crédito e estratégias que envolvam o ciclo de crédito, (vii) acompanhar o desempenho da
carteira de crédito do Conglomerado, com o objetivo de garantir a qualidade da mesma, bem como
uma redeﬁnição de políticas se necessário for, (viii)
aprovar os principais indicadores para controle de
exceções às políticas, (ix) acompanhar o desempenho dos modelos de “score” utilizados no processo
decisório e (x) acompanhar os critérios utilizados
no exercício de estresse e os resultados obtidos;
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I. Mensuração do risco de crédito
- Operações de crédito e outros ativos ﬁnanceiros
com característica de crédito
Para a concessão de crédito, o Saf ra procura
obter o maior volume de informações sobre o
cliente e seu negócio, buscando avaliar a capacidade de cumprimento das obrigações assumidas pelo cliente. Essas informações, atreladas ao enquadramento do cliente às políticas
de crédito estabelecidas, subsidiam a tomada
de decisão f inal.
Tendo a operação sido liberada, o risco de crédito passa a existir. A partir daí, a operação passa a ser monitorada de forma contínua através
de modelo interno, visando mensurar e detectar alterações no risco de crédito do cliente. O
monitoramento contínuo envolve a análise da
situação dos clientes e das garantias atreladas,
os níveis de concentração, os indicadores de inadimplência, entre outros aspectos.
Detectado aumento do risco de crédito da
operação, o Saf ra def ine ações tempestivas
para garantir o retorno dos recursos e a manutenção da lucratividade da operação.
O modelo interno de mensuração do risco de
crédito envolve a classiﬁcação individualizada
do risco das operações. A classiﬁcação da operação leva em conta a nota do cliente, atribuída
com base em informações de mercado, no comportamento do cliente junto ao banco, além do
nível de garantias recebidas pelo banco.
Estas mensurações de risco de crédito, que
reﬂetem as perspectivas de perdas, são incorporadas à gestão operacional, e determinam
o adequado nível de provisões para perda por
redução do valor recuperável a ser constituído.
- Títulos públicos, aplicações interﬁnanceiras e
outros títulos de dívida
O Comitê de Limites de Instituições Financeiras,
que se reúne trimestralmente, aprova, deﬁne e
acompanha os limites de crédito por contraparte
para Instituições Financeiras nas operações de tesouraria, câmbio, e administração de recursos de
terceiros e monitora a qualidade dos créditos.
Os títulos públicos são tratados nos limites gerais
de Risco de Mercado da Tesouraria, não havendo
limites para as operações compromissadas com
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títulos públicos e são deﬁnidos limites especíﬁcos para os títulos de outros países.
II. Controle do limite de risco e políticas de mitigação
O Safra estabelece limites à concentração de risco de crédito a um devedor especíﬁco, a grupos
de devedores e a segmentos da indústria. Esses
riscos são monitorados periodicamente e sujeitos
a revisões anuais ou mais frequentes, quando necessário. Os limites sobre o nível de risco de crédito por produto e setor da indústria são aprovados
pela Diretoria de Crédito.
A exposição ao risco de crédito é também administrada através da adequação dos limites concedidos em função da situação dos tomadores de empréstimos e adiantamentos, efetivos e potenciais.
A exposição aos 300 maiores grupos/clientes é
monitorada trimestralmente pelo “Comitê dos 300
maiores riscos” com a participação de dois Diretores
Executivos de Crédito. Neste Comitê são avaliadas a
capacidade de geração de recursos a necessidade
de capital de giro, estrutura de capital, rentabilidade, aspectos sazonais, aspectos especíﬁcos ao ramo
de atividade, nível de atendimento e relacionamento com o Safra, restritivos, garantias, controle
acionário, centrais de monitoramento de crédito,
porte, dados da controladora ou matriz e dados cadastrais. A avaliação deste comitê pode resultar em
uma alteração da nota do cliente.
Existem diversos outros comitês de crédito, que
se reúnem periodicamente, para avaliação individual dos riscos, segregada por produtos e alçadas, de acordo com o porte dos clientes.
Outras medidas especíﬁcas de controle e mitigação são descritas abaixo:
- Garantias
O Saf ra emprega uma variedade de políticas e
práticas destinadas a mitigar o risco de crédito.
A mais tradicional dessas medidas é a tomada de garantias sobre a liberação de recursos.
O Saf ra tem política interna de aceitação de
classes especíﬁcas de garantias ou outros instrumentos de mitigação do risco de crédito. Os
principais tipos de garantias diretas e indiretas
para empréstimos e adiantamentos são:
• Garantias ﬁnanceiras;
• Recebíveis;
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• Alienação ﬁduciária de bens; e
• Avais e ﬁanças.
O Saf ra adota uma série de procedimentos que
asseguram que todas as garantias exigidas quando das aprovações estejam corretamente analisadas e formalizadas, de modo a garantir sua execução em caso de necessidade.
As garantias mínimas exigidas por modalidade/
produtos de crédito são deﬁnidas no processo de
aprovação do produto e sua aplicação é sempre garantida de forma sistêmica (confrontando a aprovação de proposta com a efetivação do contrato).
A exigência de garantias decorre do nível de risco de crédito, de tal forma que clientes com situação econômico-ﬁnanceira mais frágil estejam
suportados por garantias capazes de viabilizar o
pagamento da operação. Independentemente
da ﬁxação de limites mínimos para as garantias
em cada modalidade, na análise de uma operação pode-se exigir garantias adicionais, buscando
sempre a segurança da operação.
Todas as garantias aceitas em operações são examinadas com cautela, para eliminar as possibilidades de fraude, respeitando-se as normas vigentes,
especialmente no que se refere à qualidade da garantia em caso de necessidade de execução.
Os instrumentos de controle de liquidez das
garantias asseguram que o grau de cobertura do
risco em relação à garantia seja compatível com
os limites de risco do Safra e com as atuais condições de mercado.
A periodicidade deste acompanhamento varia
de acordo com o tipo da garantia:
• No caso de títulos cobráveis – acompanhamento diário da liquidez dos recebíveis e cobertura
do risco em relação à garantia;
• No caso de veículos – acompanhamento constante do valor justo do bem;
• Para imóveis – há um comitê especiﬁco que reavalia os imóveis dados em garantia;
• Outros casos, como máquinas - são avaliados na
efetivação da operação, ou quando houver sinais
de deterioração do cliente ou da operação.
A eﬁciência deste processo permite o controle e
acompanhamento da garantia, e, por consequência, o giro das operações do cliente junto ao Safra.

- Derivativos
O Saf ra mantém controles da utilização dos limites de crédito em operações de derivativos,
os quais podem ser impactados por operação
ou de forma agregada quando houver contrato
sobre posição líquida. Tanto a concessão de limites como o acompanhamento de sua ocupação são feitos por uma fração no valor nominal
da operação, ou seja, pelo Risco Fracionário de
Crédito, sendo que no momento da concessão,
essa f ração é uma estimativa do ganho potencial futuro e no momento do consumo é o valor justo de liquidação. Esse conceito é utilizado
porque um contrato de derivativo sempre será
liquidado pelo diferencial entre o montante credor e devedor.
- Compromissos de crédito (off balance)
Compromissos de crédito representam porções
não utilizadas de autorizações para concessão
de crédito na forma de empréstimos e adiantamentos, garantias ou letras de crédito. Com
relação ao risco de crédito em compromissos
de crédito, o Saf ra está potencialmente exposto a perdas em montantes iguais ao total de
compromissos não utilizados. No entanto, o
valor provável de perda é menor que o total de
compromissos não utilizados, uma vez que para
a maioria dos compromissos depende da manutenção, pelos clientes, de padrões de crédito
especíﬁcos. O Safra monitora o vencimento dos
compromissos de crédito porque os compromissos de longo prazo em geral oferecem um
grau de risco de crédito maior do que os compromissos de curto prazo.
III. Políticas de perdas por redução do valor recuperável
O nível de provisão para perda por redução do
valor recuperável é parte do processo de gerenciamento e mensuração do risco de crédito. As
provisões para perda pela redução do valor recuperável são reconhecidas para ﬁns de elaboração
de relatórios ﬁnanceiros considerando tanto o
nível de provisionamento mínimo estabelecido
pela Resolução CMN nº 2.682/1999, quanto uma
provisão para crédito adicional – Nota 3(f).
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IV. Exposição máxima ao risco de crédito antes das garantias ou de outras melhorias de crédito
A exposição ao risco de crédito relativo a ativos registrados na demonstração consolidada da posição
ﬁnanceira é a seguinte:
Exposição Máxima
Ativos ﬁnanceiros
Aplicações interﬁnanceiras de liquidez – Nota 5
Reservas no Banco Central – Nota 6

31.12.2019

31.12.2018

89.276.776

91.459.725

7.697.183

17.485.104

11.362.467

8.298.347

Aplicações vinculadas a captações no mercado aberto – Títulos públicos – Nota 10(a)

28.472.607

34.682.102

Títulos e valores mobiliários – Nota 7(a-I)

21.430.280

15.264.499

Instrumentos ﬁnanceiros derivativos – Nota 7(c)
Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar – Nota 7(b)
Carteira de crédito expandida – Nota 8(a)
Carteira de crédito
Operações de crédito
Operações com empresas
Operações de empréstimos e ﬁnanciamento ao consumo
Outros instrumentos de risco de crédito
Avais e ﬁanças (off balance) – Nota 8(f)
Limites concedidos (off balance) – Nota 8(f)
Total
Provisão para risco de crédito – Carteira de crédito expandida – Nota 8(a)
Total da exposição máxima líquida – Nota 19(a-VIII)

A tabela acima representa a exposição máxima
ao risco de crédito sem considerar qualquer garantia ou outras melhorias de crédito agregadas.
Para ativos registrados no balanço patrimonial, as
exposições descritas acima são baseadas em valores contábeis líquidos.
V. Qualidade dos ativos ﬁnanceiros sujeitos ao risco de crédito
Para avaliar a qualidade das operações com risco
de crédito, o Saf ra utiliza critérios objetivos que
combinam as informações econômico-ﬁnanceiras do cliente (Nota do cliente) com as garantias
acessórias oferecidas às operações, conforme
modelo de classiﬁcação elaborada pela Diretoria
de Crédito, conforme abaixo:

1.743.306

807.418

18.570.933

14.922.255

111.069.808

106.909.876

93.796.391

86.381.351

79.795.629

71.819.529

53.195.855

50.932.499

26.599.774

20.887.030

14.000.762

14.561.822

17.273.417

20.528.525

15.794.239

14.836.198

216.140.823

213.205.799

(3.321.949)

(2.979.857)

212.818.874

210.225.942

• Nota do Cliente: É calculado por uma metodologia própria, especíﬁca por tipo de cliente (pessoa f ísica ou jurídica) e pelo porte da empresa
(com e sem dados de balanço / balancete / análise para atribuição de nota via comitê dos 300
maiores) que consiste em atribuir pontos e determinar a probabilidade de inadimplência de
acordo com informações do cliente tais como:
comportamento do cliente junto ao Banco, dados de balanço (se houver), restrição externa,
Bacen e dados cadastrais. O Rating do cliente
varia entre 1 e 9, sendo 1 a pior nota e 9 a melhor.
• Garantia: O valor da garantia dado de acordo com
sua liquidez e suﬁciência, o que determina o percentual (%) descoberto de garantia na operação.

A composição das principais garantias de carteira de crédito avaliadas estava assim representada:
31.12.2019

31.12.2018

Garantias ﬁnanceiras

9.347.463

8.425.844

Máquinas e veículos

15.658.355

11.609.770

Outras garantias (1)
Total (2)

3.185.101

3.578.933

28.190.919

23.614.547

(1)
Composto substancialmente por hipoteca, alienação ﬁduciária de imóveis, direitos creditórios, direitos ou recebíveis por vendas de cartão de crédito e penhor
cedular. (2) Totaliza R$ 63.086.796 (R$ 55.899.067 em 31.12.2018), quando consideradas as garantias de avais e ﬁanças no montante de R$ 34.895.877 (R$ 32.284.520
em 31.12.2018).
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VI. Operações de crédito e instrumentos ﬁnancei-

mesmos fatores econômicos de risco, os limites

ros renegociados

de crédito são estabelecidos tanto para os clien-

As atividades de renegociação incluem acordos

tes individualmente, como para os grupos eco-

para extensão de pagamento, planos aprovados

nômicos dos quais os clientes fazem parte. Os

pelo Safra, modiﬁcação e diferimento de paga-

limites estabelecidos para grupos são iguais ao

mentos. Após a renegociação, a conta de cliente

somatório dos limites individuais dos clientes que

anteriormente vencida retoma a condição de nor-

os compõem.

malidade, sendo administrada juntamente com

A deﬁnição de limites de crédito especiﬁca

outras contas similares. As políticas e práticas

valores para as operações que evitam excessi-

de renegociação são baseadas em indicadores e

va concentração em um único cliente, um mes-

critérios que indiquem grande probabilidade de

mo grupo econômico, um determinado negócio

continuidade dos pagamentos. Essas políticas

ou segmento econômico, regiões geográﬁcas

são mantidas sob contínua revisão.

especíﬁcas, empréstimos vulneráveis aos mesmos fatores econômicos e um mesmo ramo

VII. Retomada de garantias

de atividade.

Os bens recebidos em conexão a processos de

A deﬁnição das regras operacionais para a con-

consolidação de dívida, referente a operações de

tratação de crédito prevê tratamentos especíﬁcos

créditos baixadas do ativo, são classiﬁcados como

de prazo e garantia para cada ramo de atividade.

“Ativos não correntes mantidos para venda” e inte-

O acompanhamento da excessiva concentra-

gralmente provisionados, dado que a experiência

ção e dos tratamentos especíﬁcos para os ra-

da instituição demonstra uma baixa probabilida-

mos de atividade e para as regiões geográﬁcas

de de geração de liquidez a curto prazo via venda

especíﬁcas é realizado pelos comitês de crédi-

do bem, que geralmente ocorre em um horizonte

to de forma não sistematizada, e também, por

de tempo acima de 36 meses – Nota 3(f).

meio de controles gerenciais mensais sobre a
carteira de crédito, compartilhados com a alta

VIII. Concentração de riscos de ativos ﬁnanceiros
com exposição ao risco de crédito por atividades

Administração.
A tabela a seguir demonstra as principais expo-

econômicas

sições ao risco de crédito com base nos valores

Para evitar que os riscos de crédito sejam

contábeis e categorizados por atividade econô-

aumentados por excesso de concentração nos

mica das contrapartes.

31.12.2019
Ativos
ﬁnanceiros

Carteira de
crédito
expandida

Instituições ﬁnanceiras

10.324.893

151.570

Governos

76.608.159

Indústria e comércio
Serviços
Pessoas físicas
Outros clientes
Total
Provisão para risco de crédito – Carteira de
crédito expandida – Nota 8(a)

396.236

53.229.532

31.12.2018

Limites
concedidos

Total

Total

–

10.628.034

7.183.903

–

76.608.159

83.162.935

60.929.886

61.287.978

7.304.118

1.839.795

28.395.593

3.670.159

33.905.547

30.246.996

107.693

24.804.465

4.165.830

29.077.988

24.489.331

–
89.276.776

4.488.648

654.132

5.142.780

6.834.656

111.069.808

15.794.239

216.292.394

213.205.799

–

(3.321.949)

–

(3.321.949)

(2.979.857)

Total Líquido em 31.12.2019 – Nota 19(a-IV)

89.276.776

107.747.859

15.794.239

212.970.445

210.225.942

Total Líquido em 31.12.2018 – Nota 19(a-IV)

91.459.725

103.930.019

14.836.198

210.225.942
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Concentração da carteira de crédito expandida

01º ao 10º maior cliente

31.12.2019

31.12.2018

14.512.244

16.664.091

19.741.314

21.022.144

11º ao 50º maior cliente
51º ao 100º maior cliente
100 maiores clientes

10.801.237

11.788.399

45.054.795

49.474.634

Outros clientes

66.015.013

57.435.242

Total da carteira de crédito expandida

111.069.808

106.909.876

Provisão para risco de crédito – Carteira de crédito expandida – Nota 8(a)

(3.321.949)

(2.979.857)

107.747.859

103.930.019

Total

b) Risco de liquidez

São utilizadas estatísticas e projeções sobre o

O risco de liquidez consiste na possibilidade da ins-

comportamento de pagamentos e recebimentos,

tituição não possuir recursos ﬁnanceiros suﬁcien-

a ﬁm de avaliar os impactos no caixa ao longo do

tes para honrar seus compromissos em razão dos

tempo em um conjunto de cenários: planejamen-

descasamentos entre pagamentos e recebimen-

to ou normalidade, esgotamento de ativos e de

tos, considerando as diferentes moedas e prazos

passivos (run off), crise geral (stress) e crise geral

de liquidação de seus direitos e obrigações.

mais crise especíﬁca (hard stress). Os resultados
produzidos pela aplicação desses cenários são

I. Processo de gestão do risco de liquidez

discutidos nas reuniões do Comitê de Ativos e

Para a gestão do risco de liquidez, são realizados

Passivos (ALCO).

comitês para a gestão de ativos e passivos, com
periodicidade trimestral tendo como objetivo de-

II. Abordagem de captação de recursos

ﬁnir as estratégias de liquidez a serem seguidas

As fontes de liquidez são regularmente revisadas

em um horizonte de dois anos. O caixa é moni-

pelo Comitê de Ativos e Passivos com o objetivo de

torado diariamente, com reportes aos gestores e

manter a diversiﬁcação do funding no que diz res-

diretores responsáveis.

peito a segmentos, provedores, produtos e prazos.

O Safra possui estrutura especíﬁca para moni-

III. Fluxos de caixa para não derivativos

toramento e controle dos riscos de liquidez. Tais

A tabela abaixo apresenta os ﬂuxos de caixa proje-

atividades são realizadas pela gerência de Liqui-

tados (não descontado) levando em conta o esgo-

dez e Fluxo de Caixa, parte integrante da área de

tamento das carteiras passivas:

Riscos de Investimento.
31.12.2019
Passivos
Recursos captados
Depósitos e Captações no mercado
aberto – Títulos privados – Nota 9(a-I)
Recursos de aceites e emissão de títulos e
Depósitos a prazo – Nota 9(a-I)

90 dias

180 dias

360 dias

720 dias

Acima de
720 dias

Total

20.685.558

12.543.026

12.109.582

21.185.307

13.594.771

19.265.461

99.383.705

7.086.001

1.888.354

1.258.103

328.575

6.970

13.096.670

10.406.737

9.631.877

19.425.471

12.188.485

17.150.794

81.900.034

–

10.568.003

Captações estruturadas – Nota 9(a-I) (1)

502.887

247.935

1.219.602

1.431.261

1.399.316

2.114.667

6.915.668

Obrigações por empréstimos e repasses –
Nota 9(a-I)

551.244

1.937.213

2.390.983

5.140.061

993.337

1.511.510

12.524.348

Recursos garantidores de reservas técnicas
de seguros e previdência complementar –
Nota 7(b)

–

18.146.393

18.146.393

Dívida subordinada – Nota 9(b)
Liquidez
(1)

60 dias

–

69.341

10.871

21.306.143

14.491.110

–

–

–

32.668

271.456

2.399.199

5.289.827

8.073.362

14.533.233 26.596.824

16.987.307

44.213.191

138.127.808

Deste montante, R$ 189.048 (R$ 976.469 em 31.12.2018) estão registrados em Instrumentos ﬁnanceiros derivativos – Nota 7(c).
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IV. Fluxos de caixa para derivativos
31.12.2019

Ativo
Non Deliverable Forward - NDF
Opções
Swap – Valores a receber
Derivativo de crédito
Passivo
Non Deliverable Forward - NDF
Opções
Termo
Swap – Valores a pagar
Derivativo de crédito

60 dias

90 dias

180 dias

360 dias

720 dias

Acima de
720 dias

Total

704.009

134.359

389.854

88.315

144.880

282.065

1.743.482

31.312

3.737

7.710

10.999

915

54

54.727

426.674

14.631

42.322

42.482

124.575

4.935

655.619

235.013

80.650

333.340

34.834

19.390

277.076

980.303

11.010

35.341

6.482

(541.664)

(149.007)

(17.935)

(15.237)

(239.800)

(20.336)

(10.522)

–

–

–

(465.462)

(137.114)

(143.916)

(261.982)

(1.699.145)

(26.624)

(8.315)

(5.516)

(6)

(73.633)

(49.955)

(63.365)

(125.673)

(12.598)

(511.727)

–

–

(10.522)

–

(273.407)

(97.685)

(367.588)

–

(15.749)

(21.295)

–
(65.434)
–

(12.727)
–

–

52.833

(249.378)
–

(1.066.219)
(37.044)

V. Itens não registrados no balanço patrimonial

que o risco de perdas extremas, decorrentes de

Conforme discriminado na Nota 8(f), os itens fora

oscilações de preços, seja devidamente controla-

do balanço patrimonial: 1) avais e ﬁanças possuem

do, permanecendo dentro dos limites operacio-

histórico de perdas muito baixo e 2) para os limi-

nais estabelecidos pela alta gestão, e em conso-

tes de crédito concedidos e não utilizados existe

nância com as políticas internas da Entidade.

um prazo de vencimento contratual (total de 90

O Banco Safra conta com o Comitê de Risco de

dias) para utilização, podendo o Safra suspender

Mercado, formado pelo CRO, Diretores e Supe-

o limite a qualquer momento. Dessa forma, o Sa-

rintendentes, que se reúnem no mínimo trimes-

fra entende que as posições não apresentam im-

tralmente para deliberar sobre questões meto-

pactos relevantes para a liquidez.

dológicas e de novos produtos que envolvam as
estratégias de Tesouraria. Sendo abordados as-

c) Risco de mercado

pectos da gestão do Risco de Mercado, pelo es-

Deﬁne-se como risco de mercado a possibilida-

tabelecimento e revisão de limites operacionais,

de de ocorrência de perdas resultantes de ﬂutua-

acompanhamento das métricas vigentes, além de

ções nos valores de mercado de posições detidas,

deliberar sobre eventuais extrapolações de limites

incluindo (i) o risco da variação das taxas de juros

ou alertas e aprovação de Novos Produtos de Es-

e dos preços de ações, para os instrumentos clas-

tratégia de Tesouraria.

siﬁcados na carteira de negociação; e (ii) o risco

O Banco Safra mantém sua exposição total a ris-

da variação cambial e dos preços de mercadorias

cos de mercado conforme limites deﬁnidos na De-

(commodities), para os instrumentos classiﬁcados

claração de Apetite a Risco (RAS). Adicionalmente,

na carteira de negociação ou na carteira bancária.

o Banco Safra realiza o gerenciamento de risco de

Em relação ao IRRBB, o Art. 28 da supracitada

mercado por meio do uso de limites operacionais

Resolução o deﬁne como o risco, atual ou pros-

e outras práticas que mantenham os níveis de ex-

pectivo, do impacto de movimentos adversos das

posição consistentes com suas normas e políticas

taxas de juros no capital e nos resultados da En-

internas, são elas: (i) VaR (ValueatRisk), (ii) teste de

tidade ﬁnanceira, para os instrumentos classiﬁca-

estresse, (iii) Stop Loss, (iv) Equivalente Ano e DV01,

dos na carteira bancária.

(v) Notional, (vi) Consumo do capital de risco de

O gerenciamento do risco de mercado no
Banco Safra é estruturado de maneira a garantir

mercado em relação ao capital total e (vii) delta EVE
e delta NII.
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I. Análise de sensibilidade (Carteiras Trading e

A Carteira Banking abriga as operações que não

Banking)

se enquadram no conceito de Carteira Trading

De acordo com os critérios de classiﬁcação de ope-

e são, tipicamente, operações estruturais das li-

rações previstos na Resolução CMN nº 3.464/2007

nhas de negócio da instituição e seus respectivos

e na Circular BACEN nº 3.354/2007 e no Novo Acor-

“hedges”, que podem ou não ser realizados com

do de Capitais – Basileia II, os instrumentos ﬁnan-

instrumentos ﬁnanceiros derivativos.

ceiros são segregados em Carteira de Negociação
(Trading) e Carteira Estrutural (Banking).

A análise de sensibilidade abaixo consiste em
uma simulação que não contempla a reação da

A Carteira Trading consiste em todas as operações,

Administração frente aos cenários apresentados,

inclusive derivativos, detidas com a intenção de ne-

o que certamente mitigaria as perdas que seriam

gociação ou destinadas a “hedge” de outros instru-

incorridas. Além disso, os impactos apresentados

mentos ﬁnanceiros desta estratégia. São operações

não representam potencial prejuízo contábil, pois

destinadas à revenda, obtenção de benefícios dos

a metodologia utilizada não reﬂete o conjunto de

movimentos de preços, efetivos ou esperados ou re-

práticas contábeis do Saf ra, devendo ser interpre-

alização de arbitragens. Esta carteira tem limites rígi-

tados como exercício de sensibilidade.

dos e é diariamente controlada pelas áreas de risco.
Carteira Trading em 31.12.2019
Cenários
Fatores de Riscos

Risco de Variação em

Ações

Variação do preço de ações

Commodities

Variação nos preços de commodities

Moedas

Variação da cotação de moedas

Renda ﬁxa

Variação de taxas de juros denominadas em real

Cupom

Variação de taxas de juros em moeda estrangeira

Opções

Variação no valor a mercado das opções
Total

1

2

3

(7.962)

(199.055)

(398.111)

(10)

(256)

(512)

(6.046)

(151.132)

(302.264)

(5)

(4.051)

(7.962)

(7)

(129)

(335)

(1.323)

(41.652)

(83.128)

(15.353)

(396.275)

(792.312)

Carteira Trading e Banking em 31.12.2019
Cenários
Fatores de Riscos

Risco de Variação em

Ações

Variação do preço de ações

Commodities

Variação nos preços de commodities

Moedas

Variação da cotação de moedas

Renda ﬁxa
Cupom
Opções

Variação no valor a mercado das opções

1

2

3

(7.962)

(199.055)

(398.111)

(10)

(256)

(512)

(5.186)

(129.644)

(259.288)

Variação de taxas de juros denominadas em real

(705)

(98.324)

(191.363)

Variação de taxas de juros em moeda estrangeira

(543)

(33.270)

(66.003)

Total

(1.323)

(41.652)

(83.128)

(15.729)

(502.201)

(998.405)

A análise de sensibilidade foi efetuada a partir dos

Exemplo: a cotação Real/Dólar utilizada foi de

seguintes cenários:

R$ 5,0230 e a taxa pré-ﬁxada de 1 ano aplicada foi

• Cenário 1: Aplicação de choques de 1 ponto-

de 5,70% a.a.

base para taxa de juros e 1% de variação para pre-

• Cenário 3: Aplicação de choque de 50% nas res-

ços, com base nas informações de mercado (B3,

pectivas curvas ou preços, com base no merca-

Anbima etc.). Exemplo: a cotação Real/Dólar utili-

do. Exemplo: a cotação Real/Dólar utilizada foi

zada foi de R$ 4,0586 e a taxa pré-ﬁxada de 1 ano

de R$ 6,0276 taxa pré-ﬁxada de 1 ano aplicada

aplicada foi de 4,57% a.a.

foi de 6,84% a.a.

• Cenário 2: Aplicação de choque de 25% nas respectivas curvas ou preços, com base no mercado.
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II. Risco de câmbio
O Saf ra está exposto a efeitos de flutuação nas taxas de câmbio vigentes sobre suas exposições e
fluxos de caixa denominados em moedas estran-

geiras ou atrelados a variações cambiais. O risco de
câmbio é monitorado diariamente através da apuração da exposição cambial em moeda estrangeira.

1) A exposição por moeda está demonstrada abaixo e contempla posições em reais (BRL), dólar americano (USD) e outras moedas:
POR MOEDAS

31.12.2019

Ativo
Disponibilidades – Nota 4
Reservas no Banco Central – Nota 6

BRL

Moedas fortes (1)

Demais moedas

Total

303.839

1.003.548

5.583

1.312.970

11.234.425

128.042

–

11.362.467

–

–

28.472.607

Aplicações vinculadas a captações no mercado aberto –
Títulos públicos – Nota 10(a)

28.472.607

Aplicações interﬁnanceiras de liquidez, Títulos e valores
mobiliários e Instrumentos ﬁnanceiros derivativos

23.232.380

Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e
previdência complementar – Nota 7(b)

18.570.933

Carteira de crédito – Nota 8(a)

7.242.023
–

–

80.841.100

9.826.915

Ativos ﬁscais

2.831.398

6.820

Outros ativos ﬁnanceiros e Outros ativos

5.266.746

818.404

Investimento, Ativos imobilizado e intangível
Total do Ativo
Posição Comprada - Futuro Cupom Cambial – Nota 7(c-II(1))

783.804

24

171.537.232

19.025.776

13.945.783

24.529.882

Futuro

804.379

1.148.313

NDF – Nota 7(c-II(1))

1.072.137

3.434.199

Opção Cambial

979.782

SWAP e SCS
Off Balance – Instrumentos ﬁnanceiros derivativos – Ativo
Total do Ativo em 31.12.2019 (A)

–

30.870.769
18.570.933

500

90.668.515

157

6.085.307

402.606

190.965.614

–

2.838.218

–

783.828

–

38.475.665

47.688

2.000.380

–

4.506.336

–

979.782

–

28.849.538

21.345.358

7.504.180

38.147.439

36.616.574

47.688

74.811.701

209.684.671

55.642.350

450.294

265.777.315

BRL

Moedas fortes (1)

Demais moedas

Passivo
Captação no mercado aberto – Títulos públicos – Nota 10(a)

28.208.651

Recursos captados, Obrigações por empréstimos e repasses,
Dívidas subordinadas e Instrumentos ﬁnanceiros derivativos

103.708.131

Operações de seguros e previdência complementar – Nota 11(c)

396.366

18.570.831

–
17.979.050
–

Total

–

28.208.651

–

121.687.181

–

18.570.831

Passivos ﬁscais e Provisões para contingências

3.159.851

10.024

Outros passivos ﬁnanceiros e Outros passivos

6.322.488

1.121.812

401

7.444.701

159.969.952

19.110.886

401

179.081.239

24.529.882

13.945.783

1.196.001

802.416

1.963

2.000.380

3.033.523

1.072.137

400.676

4.506.336

Total do Passivo
Posição Vendida – Futuro Cupom Cambial – Nota 7(c-II(1))
Futuro
NDF - Nota 7(c-II(1))
Opção Cambial
SWAP e SCS
Off Balance – Instrumentos ﬁnanceiros derivativos – Passivo
Total do Passivo em 31.12.2019 (B)

–

–

3.169.875

–

38.475.665

979.782

–

979.782

7.504.180

21.345.358

–

28.849.538

36.263.586

38.145.476

402.639

74.811.701

196.233.538

57.256.362

403.040

253.892.940

Exposição Líquida – Patrimônio Líquido (C) = (A) – (B)

13.451.133

(1.614.012)

47.254

11.884.375

"Over Hedge" de Investimento no Exterior – Nota 19(c-II(2))

(2.121.565)

2.121.565

Posição líquida – Comprada/(Vendida) em 31.12.2019

11.329.568

507.553

47.254

11.884.375

Posição líquida – Comprada/(Vendida) em 31.12.2018

11.440.972

336.298

14.390

11.791.660

–

–

(1)

São consideradas moedas fortes o Dólar Norte-Americano, o Dólar Canadense, o Euro, o Franco Suíço, o Iene e a Libra Esterlina, mesmo conceito adotado
pelo Circular Bacen nº 3.641/2013, que dispõe sobre os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) para ativos sujeitos à
exposição cambial.
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O resultado da variação cambial do excesso de

II. “Over Hedge” de investimentos no exterior
Para garantir 100% de efetividade na proteção cam-

derivativos contratados (“Over Hedge”) é contabili-

bial dos investimentos no exterior, o Safra contrata

zado como resultado de derivativo, conforme pre-

um montante suﬁcientemente maior de derivati-

visão normativa, afetando a margem ﬁnanceira

vos em relação à exposição cambial apresentada

bruta da entidade. Dado o racional econômico da

(“Over Hedge”), de forma a neutralizar, no resultado,

operação, segue abaixo as linhas da demonstração

os efeitos tributários correspondentes. O ajuste da

do resultado, reclassiﬁcadas considerando a estra-

exposição cambial por esta posição é regulamenta-

tégia de proteção cambial adotada pelo Safra:

da pela Circular Bacen nº 3.641/2013.
2019

RESULTADO LÍQUIDO COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS –
NOTA 13(C)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS DAS OPERAÇÕES – NOTA 16(A-II)

2018

Contábil

Ajuste
“Over
Hedge”

Saldo
Ajustado

72.090

104.395

176.485

Contábil

Ajuste
“Over
Hedge”

Saldo
Ajustado

(527.627)

379.444

(148.183)

(562.569)

(11.345)

(573.914)

(487.705)

(37.107)

(524.812)

RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES

7.034.247

93.050

7.127.297

6.211.587

342.337

6.553.924

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO

2.588.426

93.050

2.681.476

2.895.349

342.337

3.237.686

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – Nota 16(a-I)

(377.225)

(93.050)

(470.275)

(749.591)

(342.337)

(1.091.928)

LUCRO LÍQUIDO

2.211.201

–

2.211.201

2.145.758

–

2.145.758

d) Valor justo de ativos e passivos ﬁnanceiros
I. Metodologia de apuração do Valor justo

liquidez, o Safra primeiro determina o modelo apro-

O valor justo dos instrumentos ﬁnanceiros é apu-

priado a ser adotado, baseado em todas as informa-

rado com base no preço que seria recebido para

ções relevantes, inclusive, porém não se limitando,

vender um ativo ou pago para transferir um pas-

a curvas de rentabilidade, taxas de juros, volatilida-

sivo em uma transação realizada entre participan-

des, diferença entre preços cotados e efetivamente

tes independentes na data da mensuração, sem

praticados, preços de participações no capital ou

favorecimento. Há diferentes níveis de dados que

dívidas, taxas de câmbio e curvas de crédito.

devem ser usados para mensurar o valor justo

No caso de instrumentos ﬁnanceiros não nego-

dos instrumentos ﬁnanceiros: os dados observá-

ciados em bolsa, o Safra utiliza seu melhor julga-

veis que reﬂetem os preços cotados de ativos ou

mento para determinar o nível apropriado de ajus-

passivos idênticos nos mercados ativos (nível 1),

tes para determinação de um preço de mercado

os dados que são direta ou indiretamente obser-

que melhor reﬂita o valor provável de realização do

váveis como ativos ou passivos semelhantes (nível

instrumento ﬁnanceiro, considerando a qualidade

2), ativos ou passivos idênticos em mercados sem

de crédito da contraparte, o próprio valor de crédi-

liquidez e dados de mercado não observáveis que

to, limitações de liquidez e parâmetros não obser-

reﬂetem as próprias premissas do Safra ao preciﬁ-

váveis, quando relevantes. Embora se acredite que

car um ativo ou passivo (nível 3). Maximiza-se o uso

os métodos de avaliação sejam apropriados e con-

dos dados observáveis e minimiza-se o uso dos da-

sistentes com aqueles praticados no mercado, o

dos não observáveis ao apurar o valor justo.

uso de metodologias ou premissas diferentes para

Para chegar a uma estimativa de valor justo

apurar o valor justo de determinados instrumen-

de um instrumento ﬁnanceiro mensurado com

tos ﬁnanceiros poderia resultar em uma estimati-

base em mercados não observáveis, que inclui,

va diferente de valor justo na data de divulgação e/

por exemplo, instrumentos ﬁnanceiros com baixa

ou liquidação.
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II. Classiﬁcação por nível de ativos e (passivos) ﬁnanceiros ao valor justo

Títulos e valores imobiliários – Nota 7(a-III) (2)
Carteira de Títulos – Nota 7(a-I)
Títulos Públicos
Títulos Emitidos por Instituições Financeiras

31.12.2019 (1)
Nível 1

Nível 2

Total

19.978.473

2.377.945

22.356.418

19.052.435

2.377.945

21.430.380

19.042.498

–

19.042.498

–

Títulos Emitidos por Empresas
Carteira própria – Aplicações captações a operações no mercado aberto –
Títulos públicos – Nota 10(a)

9.937
926.038

2.115.954

2.115.954

261.991

271.928

–

926.038

Outros instrumentos de risco de crédito – Nota 8(b)

–

14.000.762

14.000.762

(-) Títulos designados para “Hedge” de Risco de Mercado (3)

–

(2.881.745)

(2.881.745)

16.257.354

2.313.579

18.570.933

15.832.814

2.313.579

18.146.393

20.805

88.694

Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência
complementar – Nota 7(b)
Previdência complementar
Operações compromissadas
Títulos Públicos - Tesouro Nacional
Títulos Privados
Outros

14.655.998
1.156.011
–

–
2.329.487

3.485.498

(104.602)

(104.602)

Seguros – Títulos Públicos – Tesouro Nacional – Letras do Tesouro Nacional

243.011

–

Cotas de fundos DPVAT – Títulos Públicos

181.529

–

Instrumentos ﬁnanceiros derivativos – Ativo – Nota 7(c-I(1)))

–

109.499
14.655.998

243.011
181.529

1.743.306

1.743.306

Non Deliverable Forward – NDF

–

54.727

54.727

Prêmios de opções

–

655.618

655.618

Termo – Títulos Públicos

–

Swap – valores a receber

–

980.305

980.305

Derivativos de crédito – CDS

–

52.833

52.833

Ajustes Prudenciais – Resolução CMN nº 4.277/2013 – Nota 3(e)

–

(177)

(177)

(1.695.244)

(1.705.766)

Instrumentos ﬁnanceiros derivativos – Passivo – Nota 7(c-I(1))

(10.522)

–

–

Non Deliverable Forward – NDF

–

(73.633)

(73.633)

Prêmios de opções

–

(511.727)

(511.727)

Termo – Títulos Públicos

(10.522)

–

(10.522)

Swap – valores a pagar

–

(1.066.219)

(1.066.219)

Derivativos de crédito – CDS

–

(37.044)

(37.044)

Ajustes Prudenciais – Resolução CMN nº 4.277/2013

–

(6.621)

(6.621)

Obrigações vinculadas a operações compromissadas com títulos de livre
movimentação – Títulos públicos – Nota 10(b)

(3.624.043)

–

(3.624.043)

–

51.901.390

51.901.390

–

37.756.182

37.756.182

Ativo – Carteira de Crédito – Nota 8(a-I)

–

45.274.162

45.274.162

Passivo – Captação

Estratégia – “Hedge” de Risco de Mercado – Nota 7(e)
Carteira pré

–

(7.517.980)

(7.517.980)

Operações compromissadas pré

–

14.195.412

14.195.412

Carteira IPCA

–

2.916.210

2.916.210

Ativo – Outros instrumentos de risco de crédito – Nota 8(b) (3)

–

5.727.606

5.727.606

Passivo – Captação

–

(2.811.396)

(2.811.396)

–

2.881.745

2.881.745

Títulos e valores mobiliários – Disponível para venda – Nota 7(a-I)

–

238.025

238.025

Outros instrumentos de risco de crédito – Nota 8(b)

–

2.643.720

2.643.720
(2.614.941)

Eurobonds (3)

Recursos captados

–

(2.614.941)

Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior – Nota 9(a)

–

(892.343)

(892.343)

Captações estruturadas – CD Estruturado – Nota 9(a)

–

(1.722.598)

(1.722.598)

Dívida subordinada – “Medium term notes” – Nota 9(a)

–

(3.233.218)

(3.233.218)

(1)

Não havia operações classiﬁcadas no nível 3. (2) Destes montantes, R$ 20.465.284 referem-se a títulos para negociação (R$ 19.052.435 classiﬁcados em nível 1 e
R$ 1.412.849 em nível 2) e R$ 965.096 referem-se a títulos disponíveis para venda (R$ 965.096 classiﬁcados em nível 1) (3) Reclassiﬁcação do montante relativo a
títulos designados para hedge de risco de mercado (Eurobonds) – Nota 7(e).
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III. Instrumentos ﬁnanceiros não mensurados ao valor justo
A tabela abaixo resume os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos ﬁnanceiros que não foram
apresentados no balanço patrimonial ao seu valor justo.
31.12.2019

31.12.2018

Saldo
Contábil

Valor justo

Saldo
Contábil

Disponibilidades

1.312.970

1.312.970

699.893

699.893

Aplicações interﬁnanceiras de liquidez

7.697.183

7.697.183

17.485.104

17.485.104

Reservas no Banco Central

11.362.467

11.362.467

8.298.347

8.298.347

Carteira de crédito – Ao custo amortizado

42.177.416

42.177.416

46.422.997

46.422.997

Total de ativos ﬁnanceiros

62.550.036

62.550.036

72.906.341

72.906.341

Passivos ﬁnanceiros – Ao custo amortizado

101.126.954

101.135.537

94.535.661

94.535.661

88.602.606

88.611.189

81.106.567

81.106.567

10.568.003

10.569.082

9.135.618

9.135.618

73.735.192

73.741.116

68.131.963

68.131.963

Recursos captados
Depósitos de instituições ﬁnanceiras e captações no mercado aberto
Recursos de aceites e emissão de títulos e Depósitos a prazo
Captações estruturadas – Renda ﬁxa

Valor justo

4.299.411

4.300.991

3.838.986

3.838.986

12.524.348

12.524.348

13.429.094

13.429.094

Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência
complementar

18.570.831

18.570.831

14.921.952

14.921.952

Dívidas subordinadas – Ao custo amortizado

2.676.926

2.677.138

2.189.688

2.189.688

122.374.711

122.383.506

111.647.301

111.647.301

Obrigações por empréstimos e repasses

Total de passivos ﬁnanceiros

O valor contábil do itens caixa e equivalentes de
caixa, aplicações interﬁnanceiras e operações no
mercado aberto e reservas no Banco Central se
aproximam do seu valor justo.
O valor contábil dos demais itens são contratados
com indexadores pós-ﬁxados, sendo em sua maioria CDI, e por isso se aproximam do seu valor justo.
Não está demonstrado o valor justo das operações

de repasses, pois as variações entre o valor contábil e o valor justo dos ativos e passivos se aproximam, visto que, são corrigidos pelo mesmo índice
e, portanto, considerados imateriais.
A tabela a seguir apresenta a composição dos
ativos e passivos ﬁnanceiros que não foram apresentados no balanço patrimonial ao seu valor justo classiﬁcados pelos níveis hierárquicos:
31.12.2019
Nível 1

Disponibilidades
Aplicações interﬁnanceiras de liquidez
Reservas no Banco Central
Carteira de crédito – Ao custo amortizado

1.312.970

Nível 2
–

Total
1.312.970

7.697.183

–

7.697.183

11.362.467

–

11.362.467

–

42.177.416

42.177.416

20.372.620

42.177.416

62.550.036

12.524.348

88.611.189

101.135.537

–

88.611.189

88.611.189

Depósitos interﬁnanceiros e captações no mercado aberto – Títulos privados

–

10.569.082

10.569.082

Recursos de aceites e emissão de títulos e Depósitos a prazo

–

73.741.116

73.741.116

Captação estruturadas – Renda ﬁxa

–

4.300.991

4.300.991

Total de ativos ﬁnanceiros
Passivos ﬁnanceiros – Ao custo amortizado
Recursos captados

Obrigações por empréstimos e repasses
Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar
Dívidas subordinadas – Ao custo amortizado
Total de passivos ﬁnanceiros

12.524.348

–

12.524.348

18.570.831

–

18.570.831

–
31.095.179

2.677.138

2.677.138

91.288.327

122.383.506

31.12.2018

Total de ativos ﬁnanceiros
Total de passivos ﬁnanceiros
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Nível 1

Nível 2

Total

26.483.344

46.422.997

72.906.341

28.351.046

83.296.255

111.647.301
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e) Risco operacional
Deﬁnido pelo Art. 32 da Resolução nº 4.557/2017, o
risco operacional é a possibilidade da ocorrência
de perdas resultantes de eventos externos ou de
falha, deﬁciência ou inadequação de processos
internos, pessoas ou sistemas. Entre os eventos
de risco operacional, incluem-se (i) f raudes internas, (ii) f raudes externas, (iii) demandas trabalhistas e segurança deﬁciente do local de trabalho,
(iv) práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços, (v) danos a ativos f ísicos próprios
ou em uso pela Entidade, (vi) situações que acarretem a interrupção das atividades da Entidade,
(vii) falhas em sistemas, processos ou inf raestrutura de tecnologia da informação (TI) e (viii) falhas
na execução, no cumprimento de prazos ou no
gerenciamento das atividades da Entidade.
Essa deﬁnição inclui o risco legal associado à
inadequação ou deﬁciência em contratos ﬁrmados pela Entidade, às sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes das
atividades desenvolvidas pela Entidade.
No Saf ra, a governança da gestão de Risco Operacional é estruturada não apenas por políticas,
processos e procedimentos, mas também pela
disseminação da cultura de prevenção aos riscos
operacionais em toda a organização e conscientização de cada funcionário, independente de cargo ou função, sobre a responsabilidade de todos
no gerenciamento do risco ao longo do exercício
de suas funções no dia-a-dia.
Complementarmente, o Comitê de Gestão de
Riscos Operacionais e Compliance (CGROC), que
conta com a participação do CRO, Diretores e Superintendentes, realizado com periodicidade trimestral, ou em prazo inferior caso seja necessário, delibera sobre assuntos relacionados ao Risco
Operacional, Controles Internos, Conformidade
(Compliance), Prevenção à Lavagem de Dinheiro,
Risco de Reputação e Risco Socioambiental.
A área de Risco Operacional é uma unidade de
controle (UC) independente, segregada da unidade executora da atividade de auditoria interna e
é, também, responsável pela aplicação da metodologia descrita no documento “Classiﬁcação da
Criticidade dos Serviços Terceirizados” e Gestão
de Continuidade de Negócios.

f) Risco de subscrição
É a possibilidade de ocorrência de perdas que contrariem as expectativas do Safra, diretamente ou indiretamente, às bases técnicas e atuariais utilizadas
para cálculo de prêmios, contribuições e provisões
técnicas, decorrentes das operações de seguro e
previdência complementar.
O Banco Safra possui política de subscrição de
riscos elaborada pela Diretoria Técnica, onde estão
descritas todas as regras para a análise e aceitação
de riscos, além de diretrizes para os riscos sujeitos à
análise prévia, bem como os riscos excluídos.
A avaliação dos riscos é feita pela Diretoria Técnica
do Safra e envolve as atividades abaixo descritas:
I - Criação de novos produtos;
II - Deﬁnição das políticas de aceitação;
III - Negociação de tratados de Resseguro e de
condições e taxas para apólices avulsas;
IV - Acompanhamento e avaliação das condições
de Cosseguro; e
V - Suporte técnico a clientes e prepostos.
O Safra adota política de repasse de riscos em
resseguro e cosseguro, evitando que os sinistros de baixa frequência e valor elevado afetem
a estabilidade do resultado de suas operações.
As mudanças na expectativa de vida ou mortalidade, que afetam diretamente o risco assumido,
são controladas por meio de acompanhamento
periódico da área atuarial do Safra e seu resultado é reﬂetido, se necessário, nos ajustes das
provisões técnicas.
Os principais ramos de seguros operados pelo
Banco Safra são: seguros compreensivos, D&O,
seguro garantia, riscos diversos, prestamista, acidentes pessoais, vida e DPVAT. No segmento de
previdência complementar os principais produtos são: VGBL e PGBL.
As operações de seguros apresentam como
principal risco de negócio a variação da sinistralidade. Já as operações de previdência complementar, apresentam como principais riscos de
negócio a variação na taxa de juros, expectativa
de sobrevivência e a probabilidade de conversão
do fundo acumulado em renda.
Os prêmios emitidos bruto por região geográﬁca estão assim distribuídos:
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31.12.2019
Ramos de atuação

Sudeste

Sul

Centro Oeste

Nordeste

Norte

Total

Compreensivo

22.575

7.932

2.733

3.595

577

37.412

Prestamista

99.130

30.704

17.114

16.041

10.384

173.373

Acidentes pessoais

32.861

10.910

4.874

4.762

3.316

56.723

Vida em Grupo

27.028

6.811

2.831

2.917

1.783

41.370

Demais ramos
Total (1)

6.778

3.881

1.279

1.741

179

13.858

188.372

60.238

28.831

29.056

16.239

322.736

Sudeste

Sul

Centro Oeste

Nordeste

Norte

Total

31.12.2018
Ramos de atuação
Compreensivo

20.698

6.048

3.520

2.749

883

33.898

Prestamista

80.065

25.501

12.592

11.067

9.723

138.948

Acidentes pessoais

27.401

8.813

4.846

3.710

2.318

47.088

Vida em Grupo

23.729

6.075

2.678

2.197

1.447

36.126

Demais ramos
Total (1)
(1)

8.906

6.634

4.621

2.101

542

22.804

160.799

53.071

28.257

21.824

14.913

278.864

A concentração de riscos não contempla DPVAT, riscos vigentes e não emitidos e retrocessão que perfazem um total de R$ 18.742 (R$ 29.184 em 2018).

g) Gestão de capital

Capital nível I - capital social, lucros acumulados,

O objetivo do Banco Safra na gestão de capital é gerir

reservas criadas para apropriação de lucros acu-

o seu patrimônio face aos riscos associados às

mulados e instrumentos de captação elegíveis ao

suas operações.

Capital Complementar - Nível I;

Abrange os seguintes aspectos:
- Atendimento das exigências regulatórias dos
mercados bancários onde opera;

Capital nível II - instrumentos de captação elegíveis ao capital Nível II; e

- Salvaguardar a capacidade operacional de forma que continue proporcionando retorno aos

Adicional de capital principal, que é composto

acionistas e benefícios aos outros interessados; e

pelas seguintes parcelas: Adicional de Conserva-

- Manutenção de uma sólida base de capital para

ção; Adicional Contra cíclico; e Adicional de Im-

suportar o desenvolvimento e sustentabilidade

portância Sistêmica, sendo que atualmente ape-

de seus negócios.

nas o Adicional de Conservação é requerido.

A adequação do capital e o uso de capital re-

O Adicional de Importância Sistêmica de Capital

gulatório são monitorados pelo Banco Safra, por

Principal não é aplicável ao Banco Safra, por este

meio de técnicas baseadas em orientações emiti-

não ser classiﬁcado como grandes bancos sistemi-

das pelo Comitê Basileia, na forma implementada

camente importantes a nível regional (D-SIB).

pelo Banco Central do Brasil - BACEN, para ﬁns de

Ativos ponderados pelo risco (RWA) são mensu-

supervisão. As informações exigidas são submeti-

rados de acordo com a natureza de cada ativo e

das mensalmente ao órgão competente.

sua contrapartida, reﬂetindo uma estimativa de

A autoridade bancária exige que cada Banco ou

riscos de crédito, operacional, mercado e outros

grupo de instituições bancárias mantenha um re-

riscos associados. Um tratamento similar é adota-

gistro mínimo de 10,5% do capital regulatório. O

do para exposição não registrada contabilmente,

capital regulatório do Banco Safra está dividido em

com alguns ajustes efetuados para reﬂetir a natu-

dois níveis (I e II) e o adicional de capital principal:

reza mais contingente das perdas potenciais.
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20. Operações com partes relacionadas
a) Remuneração da Administração
Em Atos Societários realizados em 2019, foi estabelecida a remuneração máxima total anual
para a Administração no montante de R$ 147.350
(R$ 138.200 em 2018). A remuneração recebida pela Administração monta a R$ (104.859)
(R$ (119.791) em 2018).
O Grupo não possui benefícios de longo prazo,
de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para o seu pessoal-chave
da Administração.

b) Transações com partes relacionadas
As operações realizadas entre partes relacionadas
são divulgadas em atendimento à Resolução CMN
nº 4.636/2018. Essas operações são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado,
vigentes nas respectivas datas.
As operações entre as empresas incluídas na
consolidação foram eliminadas nas demonstrações contábeis consolidadas e consideram, ainda,
a ausência de risco.
Ativos/(Passivos)

Disponibilidades – Nota 4
Grupo J. Safra Sarasin
Safra National Bank of New York
Aplicações em moedas estrangeiras – Nota 5 –
Safra National Bank of New York
Operações de crédito (2)
Outros ativos e passivos líquidos
Depósitos a vista/poupança – Nota 9(a)
Depósitos a prazo – Nota 9(a)
Grupo J. Safra Sarasin
Safra National Bank of New York
Recursos de aceites e emissão de títulos – Recursos de letras
ﬁnanceiras, de crédito e similares – Institutos Safra – Nota 9(a)
Dívidas subordinadas – Nota 9(a) – Entidades no exterior
pertencentes aos controladores (3)
Despesas administrativas
Despesas de aluguéis – Nota 14(d)
Exton Participações Ltda.
J. Safra Participações Ltda.
Kiama S.A.
Lebec Participações Ltda.
Demais empresas
Outras
Receitas de aluguéis – Casablanc Representação e Participação Ltda.
Operações com fundos de investimentos – Nota 9(b)
Aplicações no mercado aberto – Títulos públicos – Nota 10
Captações no mercado aberto – Títulos públicos – Nota 10
Recursos de aceites e emissão de títulos – Recursos de letras
ﬁnanceiras, de crédito e similares - Letras ﬁnanceiras (1) – Nota 9(a)
Receita de gestão e administração de fundos de investimento
Empresas consolidadas – Nota 9(b)
Partes relacionadas – Nota 9(b)
(1)
(3)

Receitas/(Despesas)

31.12.2019

31.12.2018

2019

2018

239.311
212.401
26.910

224.897
207.274
17.623

(9)
(199)
190

1
1

2.488.151

1.677.401

49.693

35.459

30.195
61.260
(3.338)
(1.151.148)
(309.753)
(841.395)

–
(964)
(15.163)
(603.245)
(230.563)
(372.682)
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15.936
–
(16.796)
(1.508)
(15.288)

–
3.676
–
(15.348)
(1.365)
(13.983)

(129.645)

(126.754)

(11.894)

(11.300)

(1.223.088)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

(1.162.377)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

(86.469)
(101.032)
(100.875)
(40.678)
(24.163)
(17.424)
(9.911)
(8.699)
(157)
102

(77.280)
(113.268)
(113.058)
(39.634)
(21.467)
(33.575)
(10.013)
(8.369)
(210)
102

–
(20.547.666)

–
(26.875.397)

51
(743.255)

4.907
(767.623)

(2.120.783)
–
–
–

(2.137.055)
–
–
–

(74.233)
1.059.316
1.059.316
–

(76.734)
1.133.134
1.059.680
73.454

–

Deste montante, R$ 118.015 (R$ 386.882 em 31.12.2018) referem-se a letras ﬁnanceiras subordinadas. (2)Operações realizadas no âmbito da Resolução CMN nº 4.693/2018.
Títulos custodiados no Grupo J. Safra Sarasin.

21. Outras informações
a) Política de seguros
O Banco Safra e suas controladas, apesar de possuírem reduzido grau de risco em função da não concentração física de seus ativos, tem como política
segurar seus valores e bens a valores considerados
adequados para cobertura de eventuais sinistros.
b) Comitê de auditoria
O Comitê de Auditoria (“Comitê”) do Banco Saf ra
S.A. é um órgão estatutário de caráter permanente

que atua em consonância com as disposições da
Resolução n.º 3.198, de 27.05.2004, do Conselho
Monetário Nacional (“CMN”) e Resolução n.º 312,
de 16.06.2014, do Conselho Nacional de Seguros
Privados (“CNSP”).
O Comitê reporta-se diretamente ao Conselho
de Administração e é composto por 05 (cinco)
integrantes, sendo 03 (três) deles Diretores da
Sociedade e 02 (dois) integrantes independentes.

115

4GUWOQFQTGNCVȡTKQFQEQOKVș
de auditoria

O Comitê de Auditoria (“Comitê”) do Banco Safra

e) Participação dos membros independentes des-

S/A, doravante denominado SAFRA, é um órgão

te Comitê de Auditoria no Comitê de Gestão de

estatutário de caráter permanente que atua em

Riscos Operacionais e Compliance – GCROC,

consonância com as disposições da Resolução n.º

onde foram abordados os seguintes temas: (i)

3.198, de 27.05.2004, do Conselho Monetário Nacio-

Risco Operacional; (ii) Risco Operacional Inter-

nal (“CMN”) e Resolução n.º 312, de 16.06.2014, do

nacional (iii) Risco Socioambiental; (iv) Contro-

Conselho Nacional de Seguros Privados (“CNSP”).

les Internos; (v) Controles Internos de TI; e (vi)

O Comitê reporta-se diretamente ao Conselho

Gestão Continuidade de Negócios;

de Administração, é composto por 05 (cinco) in-

f) Apreciação sobre a Estrutura de Gerenciamen-

tegrantes, sendo 03 (três) deles Diretores da So-

to de Riscos e a Estrutura de Gerenciamento de

ciedade e 02 (dois) integrantes independentes.

Capital, conforme Resolução do CMN nº 4.557/17,

O Comitê desenvolve suas atividades com base
nas disposições de seu Regimento Interno e pelo
Estatuto Social.
Dentre os trabalhos de avaliação e supervisão
efetuados no 2º semestre de 2019, o Comitê realizou reuniões periódicas mensais com pautas
previamente estabelecidas, conforme segue:
a) Realização de reuniões com as Auditorias Interna e Externa para análise dos trabalhos por eles
efetuados;
b) Aprovação das Demonstrações Contábeis do Banco Safra e de suas empresas controladas (Consolidado Societário) e das empresas individuais;
c) Aprovação do Relatório detalhado do Comitê de
Auditoria referente ao primeiro semestre de

art. 45, § 7º;
g) Apreciação sobre a Política de Conformidade
(Compliance), conforme Resolução do CMN nº
4.595/17, inciso VIII do art. 5º;
h) Aprovação do planejamento das reuniões do
Comitê de Auditoria para o ano de 2020;
i) Aprovação do plano de trabalho da Diretoria da
Auditoria Interna para o ano de 2020;
j) Acompanhamento, follow-up e reporte mensal
dos apontamentos de Órgãos Reguladores, da
Auditoria Externa, das áreas de Risco Operacional e Controles Internos, por meio do Comitê de
Controles Internos Regular - CCI; e
k) Acompanhamento e follow-up dos resultados de
inspeções do Banco Central do Brasil (BACEN).

2019, nos termos do Art. 17 da Resolução CMN

Em vista dos resultados dos trabalhos que de-

nº 3.198/2004 e Art. 17 da Resolução CNSP

senvolveu, o Comitê de Auditoria recomenda ao

nº 312/2014;

Conselho de Administração a aprovação das de-

d) Apreciação do relatório da Ouvidoria sobre as

monstrações contábeis consolidadas datadas de

medidas corretivas ou de aprimoramento de

04 de fevereiro de 2020, referentes ao período

procedimentos e rotinas, em decorrência da

f indo em 31 de dezembro de 2019.

análise das reclamações recebidas referente ao
primeiro semestre de 2019;
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Relatório do auditor independente
UQDTGCUFGOQPUVTCȖȣGUEQPVȐDGKU

Aos Administradores e Acionistas

éticos relevantes previstos no Código de Ética

Banco Saf ra S.A.

Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabili-

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis consolidadas do Banco Saf ra S.A. e de suas controladas
(“Consolidado” ou “Banco Saf ra”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31

dade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

de dezembro de 2019 e as respectivas demons-

Principais assuntos de auditoria

trações consolidadas do resultado, das mutações

Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são aque-

do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o

les que, em nosso julgamento proﬁssional, foram

exercício ﬁndo nessa data, bem como as corres-

os mais signiﬁcativos em nossa auditoria do exer-

pondentes notas explicativas, incluindo o resumo

cício corrente. Esses assuntos foram tratados no

das principais políticas contábeis.

contexto de nossa auditoria das demonstrações

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis

contábeis consolidadas como um todo e na forma-

consolidadas acima referidas apresentam ade-

ção de nossa opinião sobre essas demonstrações

quadamente, em todos os aspectos relevantes, a

contábeis consolidadas, e, portanto, não expressa-

posição patrimonial e ﬁnanceira do Banco Saf ra

mos uma opinião separada sobre esses assuntos.

S.A. e de suas controladas em 31 de dezembro de
2019, o desempenho consolidado de suas opera-

Hedge accounting

ções e os seus ﬂuxos de caixa consolidados para

Por que é um PAA?

o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as

O Banco Safra possui operações com instru-

práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis

mentos ﬁnanceiros derivativos designadas para

às instituições ﬁnanceiras autorizadas a funcionar

“hedge accounting” com o objetivo de proteger

pelo Banco Central do Brasil - BACEN.

o valor justo de ativos e passivos, em virtude do
risco de oscilação da taxa de juros referencial de

Base para opinião

mercado ou variação cambial, conforme o caso,

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as

incluindo macro “hedge” das carteiras preﬁxadas

normas brasileiras e internacionais de auditoria.

(vide nota explicativa nº 7.(e) às demonstrações

Nossas responsabilidades, em conformidade com

contábeis consolidadas). Conforme a Circular

tais normas, estão descritas na seção a seguir in-

BACEN nº 3.082/02, as operações destinadas a

titulada “Responsabilidades do auditor pela audi-

“hedge accounting” devem atender a certas con-

toria das demonstrações contábeis consolidadas”.

dições, cumulativamente, como comprovar a efe-

Somos independentes em relação ao Banco Safra

tividade da operação desde sua concepção e no

e a suas controladas, de acordo com os princípios

decorrer dela. Devido à complexidade do assunto
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e ao alto nível de estimativa na determinação dos

desses ativos ﬁnanceiros, de maneira similar a

valores justos dos ativos e passivos ﬁnanceiros ob-

uma operação de crédito (carteira de crédito

jeto de “hedge”, demandamos esforços na audito-

expandida). Com isso, o tratamento dado ao risco

ria, incluindo o trabalho de membros seniores da

de crédito dos títulos privados é similar ao trata-

nossa equipe de auditoria na análise da efetivida-

mento dado às operações de crédito na análise

de do “hedge” e da adequação da documentação,

de perda de crédito desses títulos (“impairment”).

das políticas e da designação das operações, bem

Para tanto, o Banco Safra desenvolve modelos de

como do teste de efetividade do “hedge”.

provisão para perdas de crédito que abrangem
essas operações e efetua provisão, quando neces-

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria?

sário, para cobrir seu risco de crédito, conforme

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, en-

divulgado nas notas explicativas nº 3.f) e nº 8 às

tre outros: (a) entendimento com a Administração

demonstrações contábeis consolidadas. Devido

das estratégias de “hedge” e macro “hedge” exis-

à complexidade do modelo de provisão para per-

tentes no Banco Safra; (b) análise da documenta-

das de crédito, do uso de estimativa e do alto ní-

ção de designação e das políticas elaboradas pela

vel de julgamento por parte da Administração na

Administração sobre as estruturas de “hedge” com

determinação das provisões que são constituídas,

a descrição do risco objeto de “hedge” e obtenção

demandamos esforços na auditoria, incluindo o

de informação detalhada sobre a operação, desta-

trabalho de membros seniores e especialistas da

cados o processo de gerenciamento de risco e a

nossa equipe, por termos considerado o assunto

metodologia utilizada na avaliação da efetividade

relevante para a nossa auditoria.

do “hedge” desde a concepção da operação; (c)
análise dos testes de efetividade das estruturas de

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria?

“hedge” elaborados pela Administração; e (d) re-

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, en-

visão das demonstrações contábeis consolidadas

tre outros: (a) entendimento do critério de provi-

atentando-se às divulgações mínimas requeridas,

sionamento adotado pelo Banco Safra para a car-

conforme demonstrado na nota explicativa nº 7 às

teira de crédito expandida; (b) leitura da política

demonstrações contábeis consolidadas.

de provisionamento do Banco Saf ra para a carteira de crédito expandida; (c) envolvimento de

Conclusão da avaliação

especialistas na revisão dos modelos utilizados;

Considerando a política, os critérios adotados

(d) revisão e teste de controles internos sobre o

para atender às estratégias e aos processos de

processo de atribuição de “rating”; (e) análise dos

análise de efetividade das estruturas e as divulga-

critérios de provisionamento dessas operações,

ções de “hedge accounting” realizadas pela Ad-

com base em amostra; (f) análise do nível de pro-

ministração, o resultado dos nossos procedimen-

visionamento total das carteiras e desaﬁo aos cri-

tos foi considerado apropriado no contexto das

térios utilizados na política do Banco Saf ra; e (g)

demonstrações contábeis consolidadas tomadas

pesquisa, com base em amostra, da situação de

em conjunto.

inadimplência dos emissores desses ativos ﬁnanceiros no mercado e no Banco Saf ra.

Ŭ+ORCKTOGPVŭFGCVKXQUƓPCPEGKTQUGFCECTteira de crédito expandida - operações de
crédito e títulos e valores mobiliários emitidos pelo setor privado (títulos privados)

Conclusão da avaliação
Considerando a política e os critérios adotados
pela Administração para determinar a provisão

Por que é um PAA?

para perdas com crédito, o resultado dos nossos

O Banco Safra possui operações de crédito e apli-

procedimentos foi considerado apropriado no

cação em títulos privados detidos com o propósi-

contexto das demonstrações contábeis consoli-

to de coletar os ﬂuxos de caixa de juros e principal

dadas tomadas em conjunto.
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considerado apropriado no contexto das de-

Apuração do valor de mercado de instruOGPVQUƓPCPEGKTQU

monstrações contábeis consolidadas tomadas
em conjunto.

Por que é um PAA?
O Banco Safra aplica metodologia de apuração

Ambiente de tecnologia da informação

do valor de mercado de instrumentos ﬁnanceiros

Porque é um PAA?

desenvolvida internamente, quando não existem

As operações do Banco Safra dependem do ambien-

preços de negociação observados em mercado

te de tecnologia e infraestrutura capaz de suportar

ativo ou os ativos apresentam baixo volume de ne-

um elevado número de transações processadas dia-

gociações que não representam o mercado ativo

riamente em seus sistemas de informação que ali-

devido à baixa liquidez dos papéis. A apuração do

mentam os seus registros contábeis. Os processos

valor de mercado de instrumentos ﬁnanceiros foi

inerentes à tecnologia da informação, associados

considerada uma área de foco em nossa auditoria

aos seus controles, podem, eventualmente, conter

devido à relevância no contexto das demonstrações

riscos no processamento e na geração de informa-

contábeis consolidadas, ao uso de julgamento da

ções críticas, inclusive aquelas utilizadas na elabo-

Administração e à utilização de técnicas de preci-

ração das demonstrações contábeis consolidadas,

ﬁcação baseadas em modelos internos que levam

justiﬁcando nossa consideração como área de foco

em consideração dados observáveis ou referenciais

em nossa auditoria devido à relevância no contexto

de mercado. Esses instrumentos ﬁnanceiros são re-

das demonstrações contábeis consolidadas.

presentados substancialmente por instrumentos
ﬁnanceiros derivativos e por títulos privados. As di-

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria?

vulgações sobre a metodologia de apuração do va-

Com o envolvimento de nossos especialistas em

lor de mercado estão incluídas na nota explicativa

auditoria de sistemas, avaliamos o desenho dos

nº 3.e) às demonstrações contábeis consolidadas.

controles gerais do ambiente de processamento e
testamos a efetividade operacional desses controles

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria?

relacionada à segurança da informação, ao desen-

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, en-

volvimento e à manutenção de sistemas e à opera-

tre outros: (a) entendimento do desenho e testes

ção de computadores relacionados com a infraes-

de efetividade operacional dos controles internos

trutura que suporta os negócios do Banco Safra.

relevantes que envolvem a apuração do valor de
mercado, o reconhecimento e a divulgação des-

Conclusão da avaliação

ses instrumentos ﬁnanceiros; (b) análise da polí-

Considerando os processos e controles do ambiente

tica de marcação a mercado no que diz respeito

de tecnologia da informação, associados aos testes

a critérios de deﬁnição da existência de mercado

realizados mencionados anteriormente, julgamos o

ativo; (c) constatação, com base em amostra, do

resultado dos nossos procedimentos apropriado no

baixo volume de negociações em relação às emis-

contexto das demonstrações contábeis consolida-

sões de tais ativos ﬁnanceiros; (d) entendimento

das tomadas em conjunto.

da metodologia de marcação a mercado desenmercado com base em amostra.

Outras informações que acompanham as
demonstrações contábeis consolidadas e o
relatório do auditor

Conclusão da avaliação

A Administração do Banco Safra é responsável por

Considerando a política e os critérios adota-

essas outras informações que compreendem o Re-

dos pela Administração na mensuração do va-

latório da Administração, obtido antes da data deste

lor de mercado desses instrumentos f inancei-

relatório, e também o Relatório Anual de 2019, que

ros, o resultado dos nossos procedimentos foi

deve ser disponibilizado após a data deste relatório.

volvida internamente; e (e) recálculo do valor de
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tábeis consolidadas não abrange o Relatório da

Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis consolidadas

Administração e o Relatório Anual de 2019, e não

Nossos objetivos são obter segurança razoável de

expressamos, ou expressaremos, qualquer forma

que as demonstrações contábeis consolidadas,

de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

tomadas em conjunto, estão livres de distorção re-

Nossa opinião sobre as demonstrações con-

Em conexão com a auditoria das demonstrações

levante, independentemente se causada por frau-

contábeis consolidadas, nossa responsabilidade é

de ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo

a de ler as outras informações identiﬁcadas ante-

nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível

riormente e, ao fazê-lo, considerar se essas infor-

de segurança, mas não uma garantia de que a au-

mações estão, de forma relevante, inconsistentes

ditoria realizada de acordo com as normas brasi-

com as demonstrações contábeis ou com nosso

leiras e internacionais de auditoria sempre detec-

conhecimento obtido na auditoria ou, de outra

ta as eventuais distorções relevantes existentes.

forma, aparentam estar distorcidas de forma re-

As distorções podem ser decorrentes de fraude

levante. Se, com base no trabalho realizado, con-

ou erro e são consideradas relevantes quando, in-

cluirmos que há distorção relevante nas outras

dividualmente ou em conjunto, possam inﬂuen-

informações obtidas antes da data deste relatório,

ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-

somos requeridos a comunicar esse fato. Não te-

sões econômicas dos usuários tomadas com base

mos nada a relatar a esse respeito.

nas referidas demonstrações contábeis.

Responsabilidades da Administração
e da governança pelas demonstrações
contábeis consolidadas

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e
mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da au-

A Administração é responsável pela elaboração e

ditoria. Além disso:

adequada apresentação das demonstrações con-

• Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção

tábeis consolidadas de acordo com as práticas con-

relevante nas demonstrações contábeis con-

tábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições

solidadas, independentemente se causada por

autorizadas a funcionar pelo BACEN e pelos contro-

f raude ou erro, planejamos e executamos pro-

les internos que ela determinou como necessários

cedimentos de auditoria em resposta a tais ris-

para permitir a elaboração de demonstrações con-

cos, bem como obtemos evidência de auditoria

tábeis livres de distorção relevante, independente-

apropriada e suﬁciente para fundamentar nos-

mente se causada por fraude ou erro.

sa opinião. O risco de não detecção de distor-

Na elaboração das demonstrações contábeis con-

ção relevante resultante de f raude é maior do

solidadas, a Administração é responsável pela ava-

que o proveniente de erro, já que a f raude pode

liação da capacidade de o Banco Safra e suas con-

envolver o ato de burlar os controles internos,

troladas continuar operando e divulgando, quando

conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações

aplicável, os assuntos relacionados com a sua con-

falsas intencionais.

tinuidade operacional e o uso dessa base contábil

• Obtemos entendimento dos controles internos

na elaboração das demonstrações contábeis con-

relevantes para a auditoria para planejarmos

solidadas, a não ser que a Administração pretenda

procedimentos de auditoria apropriados às cir-

liquidar o Banco Safra e suas controladas ou cessar

cunstâncias, mas não com o objetivo de expres-

suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa

sarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles

realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Consolidado

responsabilidade

utilizadas e a razoabilidade das estimativas

pela supervisão do processo de elaboração das

contábeis e respectivas divulgações feitas pela

demonstrações contábeis.

Administração.
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são

aqueles

com

internos do Banco Safra e de suas controladas.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis
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• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Ad-

Comunicamo-nos com os responsáveis pela

ministração, da base contábil de continuidade

governança a respeito, entre outros aspectos, do

operacional e, com base nas evidências de au-

alcance planejado, da época da auditoria e das

ditoria obtidas, se existe incerteza relevante em

constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive

relação a eventos ou condições que possam

as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos con-

levantar dúvida signiﬁcativa em relação à ca-

troles internos que identiﬁcamos durante nossos

pacidade de continuidade operacional do Ban-

trabalhos.

co Safra e de suas controladas. Se concluirmos

Fornecemos também aos responsáveis pela go-

que existe incerteza relevante, devemos chamar

vernança declaração de que cumprimos com as

a atenção em nosso relatório de auditoria para

exigências éticas relevantes, incluindo os requisi-

as respectivas divulgações nas demonstrações

tos aplicáveis de independência, e comunicamos

contábeis consolidadas ou incluir modiﬁcação

todos os eventuais relacionamentos ou assuntos

em nossa opinião, se as divulgações forem ina-

que poderiam afetar, consideravelmente, nossa

dequadas. Nossas conclusões estão fundamen-

independência, incluindo, quando aplicável, as

tadas nas evidências de auditoria obtidas até

respectivas salvaguardas.

a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou

Dos assuntos que foram objeto de comunica-

condições futuras podem levar o Banco Safra e

ção com os responsáveis pela governança, deter-

suas controladas a não mais se manterem em

minamos aqueles que foram considerados como

continuidade operacional.

mais signiﬁcativos na auditoria das demonstra-

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura

ções contábeis do exercício corrente e que, des-

e o conteúdo das demonstrações contábeis

sa maneira, constituem os principais assuntos de

consolidadas, inclusive as divulgações e se as

auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso

demonstrações contábeis consolidadas repre-

relatório de auditoria, a menos que lei ou regu-

sentam as correspondentes transações e os

lamento tenha proibido divulgação pública do

eventos de maneira compatível com o objetivo

assunto, ou quando, em circunstâncias extrema-

de apresentação adequada.

mente raras, determinarmos que o assunto não

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e

deve ser comunicado em nosso relatório porque

suﬁciente referente às informações ﬁnancei-

as consequências adversas de tal comunicação

ras das entidades ou atividades de negócio do

podem, dentro de uma perspectiva razoável, su-

Grupo para expressar uma opinião sobre as de-

perar os benefícios da comunicação para o inte-

monstrações contábeis consolidadas. Somos

resse público.

responsáveis pela direção, pela supervisão e
pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes – CRC nº 2SP011609/O-8

São Paulo, 5 de fevereiro de 2020

Luiz Carlos Oseliero Filho
Contador – CRC nº 1SP234751/O-6
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Banco Safra: agências no Brasil

MATRIZ
Av. Paulista, 2100
Tel.: (11) 3175.7575
CEP: 01310-930

Cidade Jardim
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2668
Tel.: (11) 3039.2200
01452-000

Jardins
Rua Hungria, 1000
Tel.: (11) 3814.0876
CEP: 01455-000

Paraíso
Praça Osvaldo Cruz, 74
Tel.: (11) 3265.2200
CEP: 04004-070

Tatuapé
Rua Cantagalo, 74
Tel.: (11) 2095.6150
CEP: 03319-000

SÃO PAULO (SP)
São Paulo
Angélica
Rua Maranhão, 527
Tel.: (11) 3829.2200
CEP: 01240-001

Einstein
Av. Albert Einstein 665
Tel.: (11) 3745.2200
CEP: 05652-000

JK
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327
Tel.: (11) 3217.2502
CEP: 04543-011

Paulista
Av. Paulista, 2100
Tel.: (11) 3175.7205
CEP: 01310-930

Trianon
Av. Paulista, 2150
Tel.: (11) 3178.2200
CEP: 01310-300

Faria Lima/
Gabriel Monteiro
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1581
Tel.: (11) 3035.2200
CEP: 01452-001

Lapa
Rua Roma, 695
Tel.: (11) 3677.2200
CEP: 05050-090

Santana
Rua Voluntários da Pátria, 1409
Tel.: (11) 2224.7300
CEP: 02011-100

Moema
Avenida Ibirapuera, 2332
Bloco I - Torre Ibirapuera I,
Tel.: (11) 5053.2250
CEP: 04028-002

Santo Amaro
Av. Santo Amaro, 7123
Tel.: (11) 5525.2200
CEP: 04701-200

Barão
Rua Barão de Itapetininga, 213
Tel.: (11) 3124.7400
CEP: 01042-001
Berrini
Av. Luiz Carlos Berrini, 1062
Tel.: (11) 5503.2200
CEP: 04571-000

Graça
Rua da Graça, 206
Tel.: (11) 2177.5566
CEP: 01125-000

Bom Retiro
Rua da Graça, 109
Tel.: (11) 3353.3399
CEP: 01125-001

Higienópolis
Av. Angélica, 1263
Tel.: (11) 3821.2200
CEP: 01227-100

Mooca
Av. Paes de Barros, 242
Tel.: (11) 2797.6670
CEP: 03114-000

Saúde
Rua Carneiro da Cunha, 39
Tel.: (11) 5591.2160
CEP: 04144-000

Brás
Rua Mendes Junior, 605
Tel.: (11) 2799.9988
CEP: 03013-011

Ipiranga
Rua Silva Bueno, 1100
Tel.: (11) 2066.7100
CEP: 04208-000

Morumbi
Av. Morumbi, 8384
Tel.: (11) 5097.2200
CEP: 04703-002

Sírio Libanês
Rua Barata Ribeiro, 360 - loja
Tel.: (11) 3122.6700
CEP: 01308-000

Central XV/Boa Vista
Rua XV de Novembro, 212
Tel.: (11) 3293.7100
CEP: 01013-000

Itaim
Rua Joaquim Floriano, 737
Tel.: (11) 3706-2200
CEP: 04534-012

Pacaembu
Praça Charles Miller, 8
Tel.: (11) 2886.5516
CEP: 01234-010

Sumaré
Av. Sumaré, 1106
Tel.: (11) 3868.6400
CEP: 05016-110
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Vila Maria
Av. Guilherme Cotching, 955
Tel.: (11) 2633.1111
CEP: 02113-013
Araçatuba
Rua Floriano Peixoto, 73
Tel.: (18) 3607.1360
CEP: 16010-220
Barueri
Alphaville
Alameda Rio Negro 1084 - loja 02
Tel.: (11) 4166.6530
CEP: 06454-000
Bauru
Rua Rio Branco, Quadra 24, 65
Tel.: (14) 3104.4000
CEP: 17016-190
Campinas
Cambuí
Rua Olavo Bilac, 101
Tel.: (19) 3753.8500
CEP: 13024-110

Campinas
Rua Dr. Costa Aguiar, 700
Tel.: (19) 3733.8500
CEP: 13010-061

São José do Rio Preto
Rua Bernardino de Campos, 3390
Tel.: (17) 3214.6200
CEP: 15015-300

Nova Campinas
Rua Odila Maria Rocha Brito, 527
Tel.: (19) 2103.6800
CEP: 13092-110

São José dos Campos
Avenida Nove De Julho, 95
salas 2 e 4
Tel.: (12) 3924.4400
CEP: 12243-000

Guarulhos
Cumbica
Aeroporto Internacional
de São Paulo/Guarulhos
Terminal 3 - Piso de
Embarque - Área Restrita
Tel.: (11) 2445.7137
CEP: 07141-970
Guarulhos
Rua Felício Marcondes, 365
Tel.: (11) 6472.4100
CEP: 07010-030
Jundiaí
Rua Rangel Pestana, 295
Tel.: (11) 4583.4370
CEP: 13201-000
Marília
Av. Sampaio Vidal, 528
Tel.: (14) 3592.1500
CEP: 17500-020
Mogi das Cruzes
Av. Voluntário Fernando
Pinheiro Fra, 249 - Loja
Tel.: (11) 4736.9100
CEP: 08710-500
Osasco
Rua Antônio Agu 1015
Tel.: (11) 3652.2200
CEP: 06013-000
Piracicaba
Praça Jose Bonifácio, 783
Tel.: (19) 3437-8500
CEP: 13400-240
Ribeirão Preto
Alto da Boa Vista
Av. Presidente Vargas, 2164
Tel.: (16) 2111.5555
CEP: 14025-700
Ribeirão/Ribeirão Centro
Rua Duque de Caxias, 521
Tel.: (16) 3977.4933
Tel.: (16) 3913.6560
CEP: 14015-020
Santo André
Rua Senador Flaquer,304
Tel.: (11) 4433.3300
CEP: 09010-160
Santos
Av. São Francisco, 165
Tel.: (13) 3226.2200
CEP: 11013-201
São Bernardo do Campo
Rua Marechal Deodoro, 490
Tel.: (11) 4122.6200
CEP: 09710-000
São Caetano do Sul
Rua Manoel Coelho, 560
Tel.: (11) 4223.7300
CEP: 09510-101

Sorocaba
Rua São Bento, 141
Tel.: (15) 3331-8500
CEP: 18010-030
Taubaté
Av. Charles Schnneider, 1555
Tel.: (12) 3625.2190
CEP: 12040-000
ALAGOAS (AL)
Maceió
Rua do Sol, 154
Tel.: (82) 2121.5200
CEP: 57020-070
AMAZONAS (AM)
Manaus
Rua José Paranaguá, 186
Tel.: (92) 2121-9110
CEP: 69005-130
BAHIA (BA)
Salvador
Iguatemi
Avenida Tancredo Neves, 148
Shopping da Bahia
Tel.: (71) 2106-8320
CEP: 41828-900
Salvador
Av. Estados Unidos, 14
Tel.: (71) 2106.4500
CEP: 40010-020
CEARÁ (CE)
Fortaleza
Aldeota
Av. Santos Dumont, 2750
Tel.: (85) 4006.5900
CEP: 60150-161
Fortaleza
Rua Barão do Rio Branco, 716
Tel.: (85) 4006.6200
CEP: 60025-060

DISTRITO FEDERAL (DF)
Brasília
SCS, Quadra 6,
Bloco A, Loja 76 – Ed. Soﬁa
Tel.: (61) 2102.4400
CEP: 70300-500
ESPÍRITO SANTO (ES)
Vitória
Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, 451
Tel.: (27) 2121.1777
CEP: 29050-335
GOIÁS (GO)
Anápolis
Praça Dom Emanuel Gomes
de Carvalho, 152 - Quadra C
Lote 17
Tel.: (62) 3360.1500
CEP: 75113-020

Goiânia/Centro Oeste
Av. República do Líbano, 2030
Tel.: (62) 4005.4220
Tel.: (62) 4005-4244
CEP: 74115-030
Nova Suíça
Av. T63, 1509
Quadra 585, Lote 01
Tel.: (62) 3237.9800
CEP: 74280-235
MARANHÃO (MA)
São Luís
Av. Coronel Colares Moreira, 07
Loja 01
Tel.: (98) 2109.9659
CEP: 65075-440
MATO GROSSO (MT)
Cuiabá
Av. Historiador Rubens de
Mendonça, 1757
Tel.: (65) 2121.7400
CEP: 78050-000

Cascavel
Rua Barão do Cerro Azul, 1266
Tel.: (45) 2101.5200
CEP: 85801-080

Rio Branco
Av. Rio Branco, 80
Tel.: (21) 2122.3400
CEP: 20040-000

Londrina
Av. Higienópolis, 270
Tel.: (43) 2101-9440
CEP: 86020-040

Niterói
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 479
Tel.: (21) 2199.5621
CEP: 24020-074

Maringá
Rua Santos Dumont, 2699
Zona 01
Tel.: (44) 2101.4720
CEP: 87013-050

RIO GRANDE DO NORTE (RN)
Natal
Av. Prudente de Morais, 2936
Tel.: (84) 4005.3706
CEP: 59020-510

São José dos Pinhais
R. Visconde do Rio Branco, 2156
Tel.: (41) 3586.5000
CEP: 83005-420

PERNAMBUCO (PE)
Recife
Boa Viagem
Av. Conselheiro Aguiar, 3190
MATO GROSSO DO SUL (MS) Tel.: (81) 2129.7800
CEP: 51020-021
Campo Grande
Rua Marechal Rondon, 1740
Tel.: (67) 2106.6800
Recife
CEP: 79002-200
Avenida Governador
Agamenon Magalhães, 4581
MINAS GERAIS (MG)
Tel.: (81) 2122.1250
Belo Horizonte
CEP: 50070-255
Av. João Pinheiro, 215
Tel.: (31) 2122.7940
RIO DE JANEIRO (RJ)
CEP: 30130-180
Rio de Janeiro
Savassi
Avenida do Contorno, 6082
Tel.: (31) 2127.62511
CEP: 30110-042
Juiz de Fora
Av. Barão do Rio Branco, 2957
Tel.: (32) 3313.3100
CEP: 36010-012
Uberlândia
Av. Afonso Pena, 778
Tel.: (34) 2101.1300
CEP: 38400-130
PARÁ (PA)
Belém
Avenida Nazaré, 811
Tel.: (91) 4005.4900
CEP: 66035-170
PARAÍBA (PB)
João Pessoa
Av. Presidente Epitácio
Pessoa, 2679
Tel.: (83) 3034.4051
CEP: 58031-003
PARANÁ (PR)
Curitiba
Batel
Rua Comendador Araújo, 652
Tel.: (41) 2102.5555
CEP: 80420-000
Curitiba
Rua Marechal Deodoro, 240
Tel.: (41) 2106.1420
CEP: 80010-010
Portão
Rua Carlos Dietzsch, 120
Tel.: (41) 2106.5000
CEP: 80330-000

Barra
Avenida das Américas, 3500
Bloco 2 - Lojas A/B
Tel.: (21) 2122.8100
CEP: 22640-102
Botafogo
Praia de Botafogo, 440
Tel.: (21) 2545.1900
CEP: 22250-908
Candelária
Praça Pio X, 17
Tel.: (21) 2199.2819
CEP: 20040-020
Castelo
Av. Erasmo Braga, 277
Tel.: (21) 2122.5010
CEP: 20020-000
Copacabana
Av. Atlântica, 178 - Lojas A e B
Tel.: (21) 2545.1900
CEP: 22021-001

RIO GRANDE DO SUL (RS)
Porto Alegre
Moinhos de Vento/Corporate
Porto Alegre
Rua Mariante, 86
Tel.: (51) 2139.5563
CEP: 90430-181
Porto Alegre
Rua dos Andradas, 1035
Tel.: (51) 2131.3722
CEP: 90020-007
Caxias do Sul
Av. Júlio de Castilhos, 1500
Tel.: (54) 2101-7500
CEP: 95010-000
Novo Hamburgo
Rua Júlio de Castilhos, 400
Tel.: (51) 2123.9900
CEP: 93510-130
SANTA CATARINA (SC)
Florianópolis
Rua Arcipreste Paiva, 187
Tel.: (48) 2107.3535
CEP: 88010-530
Blumenau
Rua Sete de Setembro, 673
Tel.: (47) 2123.6600
CEP: 89010-201
Chapecó
Av. Getúlio Dorneles Vargas, 927-N
Tel.: (49) 3661.1100
CEP: 89802-002
Criciúma
Rua Saldanha da Gama, 3954
Tel.: (48) 2101.3200
CEP: 88802-470

Galeão
Av. Vinte de Janeiro, S/N - TPS 2
Aeroporto Internacional do RJ
Tel.: (21) 2462.5050
CEP: 21941-900

Joinville
Rua dos Príncipes 158
Tel.: (47) 2101.7600
CEP: 89201-000

Ipanema
Rua Visconde de Pirajá, 240
Tel.: (21) 2141.2100
CEP: 22410-000

AGÊNCIAS NO EXTERIOR

Leblon
Avenida Afrânio de Melo
Franco, 290 – Pavimento L2
Shopping Leblon
Tel.: (21) 3797.4300
CEP: 22430-060

CAYMAN ISLANDS
P. O. 1353, Harbour Place, 5th
Floor, 103 South Church Street,
George Town, Grand Cayman
KY1-1108 - Cayman Islands
LUXEMBOURG
17–21, Boulevard Joseph II
L-1840, Luxembourg
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Administração
Conselho de Administração
Carlos Alberto Vieira
Presidente
Alberto Corsetti
David Joseph Safra
Hélio Albert Sarfaty
Hiromiti Mizusaki
Sérgio Alexandre Penchas
Silvio Aparecido de Carvalho

Diretoria
Silvio Aparecido de Carvalho*
Diretor-presidente
Agostinho Stefanelli Filho
André Emílio Kok Neto
Américo D‘Ambrosio Junior
Beatriz Bueno Galloni*
Carlos Pelá
Eduardo Pinto de Oliveira
Fabiana de Souza Moraes Cassiano
Fernando Baptista da Cruz
Fernando Cruz Rabello
Hiromiti Mizusaki
Jayme Srur
Joaquim Vieira Ferreira Levy
Leandro de Azambuja Micotti
Luiz Eduardo Loureiro Veloso*
Marcelo Dantas de Carvalho
Marcos Lima Monteiro
Paulo Sérgio Cavalheiro
Reginaldo Marinho Fontes
Ricardo Daniel Gomes de Negreiros
Rita de Cássia Figueira
Rogério Narle Elmais
Sidney da Silva Mano
* Em fase de homologação no Bacen. Data-base: 30/11/2020

