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“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)
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Grupo J. Safra Principais números
(em milhões de reais)

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

Patrimônio líquido

Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18

Total de ativos

Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18

Lucro líquido

Acum. Acum. Acum. Acum. Acum.
Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18

Gestão de recursos de terceiros (1)

Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18

Índice de atraso (superior a 90 dias) 

Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18

Carteira de crédito expandida(2)

Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Dez/18

(1) Representada por recursos captados e administrados + operações compromissadas + carteira de câmbio + cobrança e arrecadação de tributos.
(2) Inclui Operações com característica de concessão de crédito e Avais e fianças.

142.898
151.756 154.788 160.460

182.167

1.547 1.654 1.698
1.915

2.146

76.474 75.560 77.547
87.718

107.054

8.734 8.915
9.508 9.769

11.792

0,7%

1,5%

0,7%
0,4% 0,5%

165.867
184.620 198.883 216.398

233.139
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Grupo J. Safra no mundo
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dos negócios, apresentou novamente sólida e consistente 

posição de balanço em 2018. O lucro líquido foi de 

R$ 2,1 bilhões no ano, resultando em uma rentabilidade 

anualizada de 20,3% no período. Os ativos totalizaram 

R$ 182,2 bilhões em 31 de dezembro de 2018 e o 

patrimônio líquido alcançou R$ 11,8 bilhões, mantendo 

o Banco Safra como o quarto maior banco privado do 

País. O Banco manteve uma posição expressiva de 

liquidez de R$ 27,7 bilhões em 31 de dezembro de 2018, 

correspondente a 2,3 vezes o patrimônio líquido.

No segmento de crédito, o Safra permanece com o foco 

de atuação na concessão de crédito a carteiras de pessoas 

jurídicas e pessoas físicas com menor risco. Registramos 

95,0% do portfólio com rating AA, A e B pelo critério 

do Banco Central do Brasil. O índice de inadimplência 

encerrou o ano em 0,5% - certamente um dos menores 

dentre os bancos brasileiros. Dentro da mesma linha,  

destaque também para a linha de créditos problemáticos, 

que foi de 1,1% em 31 de dezembro de 2018, enquanto a 

média de mercado apresenta indicador de 7,5%.

atuação tanto nos segmentos voltados às pessoas físicas 

quanto nos negócios no âmbito das pessoas jurídicas. 

Esta decisão estratégica está alinhada com o princípio da 

a instituição e para nossos clientes. Temos apresentado 

crescimento robusto em todas as frentes de negócio e 

continuaremos nos empenhando para buscarmos posição 

de liderança em diferentes mercados.

Sabemos que o banco do futuro será mais digital. 

Neste sentido, temos adotado uma série de iniciativas 

de transformação digital em todos os nossos segmen-

tos de atuação. Vale mencionar a reformulação com-

-

to de veículos e consignado, que tem auxiliado nossa 

 

crescimento no mercado. 

Vamos propiciar cada vez mais soluções de autoatendi-

mento aos clientes, alinhados às demandas de agilidade 

e praticidade da sociedade. Temos também convicção de 

que o relacionamento sempre desempenhará papel fun-

damental para adicionar valor aos nossos serviços. Por 

conta com mais de 8.000 funcionários em todo o Brasil.

mas também será um ano de muitas possibilidades. 

Temos convicção de que será um período fundamental 

para pavimentar uma trajetória de crescimento sustentável 

nos anos que virão. E estamos preparados para darmos 

continuidade ao nosso plano estratégico e capturar as 

oportunidades que se apresentarão.

Palavra do presidente Palavra do presidente

O ano de 2018 teve início com otimismo na cena econômica. No 

decorrer dos meses, no entanto, as projeções para o PIB foram 

sendo revisadas para baixo diante de um cenário de crescente 

 

econômica apresentou ritmo de crescimento semelhante ao ano  

anterior. Contudo, permanecemos otimistas com o cenário que se  

apresenta à frente.

O novo governo tem mostrado disposição para conduzir uma 

importantíssima agenda de reformas estruturais, sobretudo a da Previ-

esta é peça fundamental para o controle da dívida pública e para uma 

recuperação econômica de modo sustentável. Uma vez concluído o 

debate em torno da Previdência, nos posicionamos para discutir outras 

importantes reformas estruturais, preparando as bases para um novo  

ciclo de crescimento.

preços continuarão bem comportados nos próximos anos, permitindo 

que o Banco Central continue perseguindo uma política monetária de 

maior alívio, que teve início em 2016. Este cenário deve nos conduzir 

a um patamar historicamente baixo para as taxas de juros. Momentos 

como esse sugerem uma recuperação mais forte no mercado de  

no mercado de capitais, tanto nos segmentos de ações quanto no  

O cenário de estabilização econômica, aliado ao andamento de refor-

e uma visibilidade mais clara para as empresas, que permanecem com 

elevados níveis de ociosidade. Ao conseguirem elaborar planejamentos 

de curto, médio e longo prazos, as companhias poderão retomar seus 

níveis de investimentos. 

Palavra do presidente

Alberto Corsetti
Presidente Banco Safra
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Embora o crescimento dos países desenvolvidos te-

nha se mostrado espalhado dentro do grupo, o destaque 

se deu pelo crescimento de 2,9% dos EUA em 2018, 

-

tiu principalmente elevações na demanda interna, com 

crescimento do consumo das famílias e dos investimen-

tos suportados pela reforma tributária levada adiante no 

No tocante à política monetária, os principais ban-

cos centrais mundiais começaram a gradualmente re-

duzir sua instância de política monetária acomodatícia.  

Na Zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) en-

cerrou seu programa de compras de ativos (Quantitative 

Easing, QE) em dezembro, porém sinalizando que man-

teria taxas de juros nos patamares atuais até ao menos 

o segundo semestre de 2019.

Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a boa dinâ-

mica dos dados de atividade e mercado de trabalho nos 

-

te parte do ano passado, levou o banco central norte-a-

mericano (Fed) a continuar seu processo de normalização 

monetária gradual, realizando quatro elevações de juros 

deu indicações de que poderia realizar uma pausa neste 

processo para avaliar os efeitos na economia real.

Os riscos observados durante 2018 foram de ordem 

predominantemente política. Em especial, destacamos a 

guerra comercial travada entre EUA e China e o fecha-

do ano passado. Tais acontecimentos impactaram negati-

podem gerar impactos negativos de crescimento.

Para 2019, esperamos moderação do crescimento 

Ambiente econômico em 2018 e perspectivas 

para 2019

O ritmo de crescimento do PIB mundial em 2018 foi 

 semelhante ao observado em 2017. A mediana das 

projeções dos analistas do mercado estima que o PIB 

tenha crescido 3,7% no período - em 2017, a expansão 

foi de 3,8%. Houve moderação no crescimento das eco-

nomias desenvolvidas (com notável exceção dos EUA), 

enquanto as economias emergentes registraram acele-

ração na taxa de expansão. Conforme evidenciado na 

Tabela 1, o PIB dos países desenvolvidos cresceu  2,3% 

em 2018, 0,1% a menos do que no ano anterior, quando 

atingiu 2,4%. Por outro lado, o PIB do grupo dos países 

emergentes cresceu mais em 2018: a expansão de foi 

5,0, frente à 4,9 no ano anterior.

Economia internacional

gravitando levemente abaixo da meta do Fed, com o cres-

cimento se mostrando ainda robusto, porém em patamar 

inferior ao observado no ano passado. Com isto, espe-

ramos que a autoridade monetária não realize nenhum 

movimento de juros no ano. Na Europa, a moderação do 

crescimento deverá se mostrar mais aguda, com o PIB 

provavelmente mostrando expansão levemente inferior ao 

potencial. Com isto, o BCE deverá manter uma instância 

dovish durante o ano.

Com relação a economias emergentes, é importante 

com o ambiente de liquidez mundial abundante, deverá 

continuar suportando seus níveis de crescimento. O de-

-

truturais para garantir a materialização de taxas de cres-

cimento maiores do que as observadas nos últimos anos.

Os riscos a este cenário são diversos. No âmbito polí-

tico, um acirramento dos entraves entre EUA e China, o 

que não é nosso cenário-base, poderia voltar a impactar 

mais abrupta do crescimento da economia chinesa em 

decorrência da guerra comercial em curso, provavelmente 

assistiríamos a um cenário de aversão a risco impactan-

do, em especial, economias emergentes.

Outro risco a se monitorar reside na possibilidade de 

-

do, particularmente nos EUA. Caso isto implicasse uma 

resposta mais substancial dos bancos centrais, impul-

sionando as taxas de juros, isto poderia se traduzir em 

menor crescimento global, afetando também negativa-

mente os preços de commodities. No caso do Brasil, isto 

também poderia ameaçar a recuperação econômica, com 

EUA

A economia norte-americana deve registrar crescimento 

de 2,9% em 2018, acelerando diante do crescimento de 

2,2% observado no ano anterior. Tal fato foi resultado 

principalmente de relevantes contribuições do consumo 

-

-

nível para as famílias durante o ano.

Tabela 1: Crescimento do PIB

Economias desenvolvidas  2,4%  2,3%

EUA  2,2%  2,9%

Zona do Euro  2,4%  1,8%

Japão  1,9%  0,8%

Reino Unido  1,8%  1,4%

Canadá  3,0%  1,8%

Economias emergentes  4,9%  5,0%

Rússia  1,6%  2,3%

China  6,8%  6,6%

Índia  7,1%  7,2%

Brasil  1,1%  1,1%

México  2,0%  2,0%

África do Sul  1,4%  0,8%

Fontes: Bloomberg e Banco Safra

2017 2018

3,8%Mundo  3,7%

Gráfico 1: EUA - PIB (crescimento anual)

Fontes: BEA e Banco Safra
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Gráfico 2: EUA - Criação de postos de trabalho (milhões)
e taxa de desemprego (%)

Fontes: BLS e Banco Safra
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O mercado de trabalho continuou a apresentar avan-

ços ao ter registrado a criação líquida de 2,7 milhões de 

postos de trabalho. A taxa de desemprego, por sua vez, 

recuou de 4,1% em dezembro de 2017 para 3,9% no 

A continuidade da recuperação econômica, aliada ao 

bom desempenho do mercado de trabalho, permitiu que 

o Fed seguisse com o processo de normalização da polí-

tica monetária. No ano, o banco central norte-americano 

elevou a taxa básica de juros em quatro ocasiões, com a 

mesma atingindo o intervalo entre 2,25% e 2,50% ao ano.

-

sumo do PIB encerrou o ano com elevação de 1,8%. 

de energia, registrou variação de 1,9% em 2018. Assim, 

da mesma forma que no ano anterior, as duas métricas 

terminaram o ano abaixo da meta de 2,0%.

Para 2019, o cenário mais provável é que a economia 

norte-americana continue mostrando expansão modera-

-

mos anos permaneceu abaixo da meta, deve continuar 

gravitando levemente abaixo desta.

Zona do Euro

O ano de 2018 pode ser caracterizado como período 

de consolidação da recuperação econômica na Zona do 

Euro. O PIB avançou 1,8% no período, desacelerando 

diante do crescimento de 2,4% registrado em 2017, po-

rém ainda mostrando crescimento superior ao potencial, 

atualmente estimado como levemente superior a 1,0%.

A taxa de desemprego recuou de 8,6% em 2017 para 

7,8% em 2018 na Zona do Euro, com substancial me-

lhora na Espanha, onde caiu de 16,5% para 14,3% no 

período, e Grécia, com variação de 20,8% para 18,3%. 

Enquanto isso, na Alemanha, a taxa voltou a atingir o 

Com relação ao cenário prospectivo, os indicadores 

disponíveis até o momento apontam continuação da mo-

deração do crescimento econômico na região em 2019, 

com expansão do PIB projetada de apenas 1,0%. A in-

2,0%, sugerindo que o BCE não deve elevar os juros 

durante o ano.

China

Na China, as atenções continuaram voltadas para as 

medidas adotadas pelo governo na busca de um cresci-

mento mais equilibrado, porém tentando evitar uma de-

saceleração mais abrupta de atividade.

Desta forma, o crédito a empresas e famílias encerrou 

a trajetória de desaceleração observada até então, em 

-

mente o PIB do 2S16 e 1S17. Desta forma, o país ace-

lerou seu crescimento na passagem de 2016 para 2017, 

de 6,7% para 6,9%. 

A economia chinesa deverá apresentar nova modera-

ção de crescimento em 2019, com crescimento espera-

do de 6,2%. O governo colocou como meta um cresci-

mento entre 6,0% e 6,5% e buscará alcançá-la, mesmo 

 

O principal risco para a região se encontra na continuida-

de do embate comercial com os EUA, que poderia levar 

a novas surpresas negativas de crescimento.

variação acumulada de 1,5%, ante alta de 1,3% no perío-

itens de energia e alimentos, fechou 2018 com variação po-

sitiva de 0,9%, mesmo patamar registrado no ano anterior.

Gráfico 3: EUA - Taxa básica de juros (% a.a.)

Fontes: Bloomberg e Banco Safra
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Gráfico 4: EUA - Deflator do consumo do PIB
(acumulado em 12 meses)

Fontes: BEA e Banco Safra
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Gráfico 5: Zona do Euro - Taxa de desemprego

Fontes: Eurostat e Banco Safra
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Gráfico 6: China - PIB (crescimento anual)

Fontes: Bloomberg e Banco Safra
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O Fed, no entanto, deu sinais de que deverá realizar 

uma pausa no processo de normalização monetária.  

Em dezembro, o banco central apontou, via estimativa 

mediana dos seus membros, que espera realizar mais 

duas altas na taxa de juros em 2019, diante da nossa 
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Conjuntura

O desempenho da economia brasileira em 2018 ficou 

abaixo das expectativas do mercado, que no início do 

ano estavam ao redor de 2,7%. O PIB de 2018 cres-

ceu apenas 1,1%, mesmo ritmo observado no ano  

anterior. Pelo lado da oferta, a indústria voltou a crescer, 

0,6% no ano passado, após quatro anos de contração 

(embora o setor de construção civil tenha ainda contra-

ído pelo quinto ano consecutivo). O setor de serviços, 

por sua vez, mostrou aceleração, com crescimento de 

1,3%. Por fim, a agropecuária apresentou crescimento 

de 0,1%.

Economia brasileira

com crescimento de 2,0% também em termos reais no 

mesmo período de comparação. A recuperação da eco-

nomia gerou alguma recuperação das receitas. As des-

pesas, embora em grande parte obrigatórias, limitando o 

potencial de queda, passaram a ser constrangidas pelo 

teto de gastos. 

Considerando o mercado de câmbio, a moeda apre-

sentou forte volatilidade ao longo de 2018. Olhando 

para o cenário externo, a percepção de que a polí-

tica monetária nos EUA seria ajustada em velocidade 

superior ao esperado anteriormente desencadeou um 

movimento de apreciação do dólar diante das demais 

moedas no mundo. Adicionalmente, preocupações com 

relação aos possíveis impactos da guerra comercial en-

tre EUA e China também elevaram a percepção de risco 

e colocaram mais força no dólar. No cenário doméstico, 

os ruídos trazidos por causa do cenário político e elei-

toral geraram forte depreciação do real, que chegou a 

ser cotado próximo de R$ 4,20/US$, mas no fim do ano 

o maior otimismo com a possibilidade de avanço das 

reformas estruturais em 2019 reverteu parcialmente este 

movimento. Assim, o real fechou 2018 em R$ 3,88/US$, 

ante R$ 3,31/US$ no fim de 2017, equivalente a uma 

desvalorização de 17,7%.

A inflação, após fechar 2017 em 2,95%, mostrou al-

guma aceleração em 2018, registrando alta de 3,75%, 

em resposta à aceleração da inflação de alimentos, que 

havia apresentado forte deflação no ano anterior. Neste 

cenário, a inflação de bens livres passou de 1,3% para 

2,9%, apesar da desaceleração da inflação de serviços. 

A inflação de preços administrados, ao mesmo tempo, 

desacelerou em relação a 2017.

Neste contexto, o Banco Central (BC) prosseguiu com 

o ciclo de afrouxamento monetário, reduzindo a Selic 

de 7,00% para 6,50% logo no 1T18, menor patamar já 

alcançado pela taxa.

Como mencionamos, a crise política e as incertezas 

com relação ao cenário eleitoral continuaram afetando 

negativamente o cenário econômico, derrubando os ní-

veis de confiança, devido à necessidade de avanço na 

agenda de reformas estruturais.

Inflação e política monetária

A inflação no Brasil em 2018 se mostrou estruturalmen-

te baixa, bem como o ocorrido em 2017. O Índice Na-

cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou 

de 2,95% em 2017 para 3,75% em 2018, ficando pelo 

segundo ano consecutivo abaixo da meta estabelecida 

pelo Banco Central (BC) para o ano (4,50%).

Desde que o regime de metas de inflação foi imple-

mentado no país, há duas décadas, apenas no biênio 

2006/2007 havíamos observamos o IPCA abaixo da 

meta estabelecida pelo BC. Ainda assim, destacamos 

que na época a inflação acumulada no período foi 7,7%, 

enquanto no biênio 2017/2018 o avanço foi de apenas 

6,8%, um nível muito mais benigno.

Gráfico 7: PIB (crescimento anual)

Fontes: IBGE e Banco Safra
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Tabela 2: PIB (crescimento anual, em %)
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 Pelo lado da demanda, o consumo das famílias mos-

trou alguma aceleração, com avanço de 1,9%, e os in-

vestimentos voltaram a crescer, 4,1%, depois de quatro 

anos de contração. O setor externo contribuiu negati-

vamente, uma vez que as importações aceleraram e as 

exportações cresceram em ritmo inferior, retirando 0,5 

ponto percentual da taxa de crescimento do PIB no ano. 

O consumo do governo, por sua vez, não apresentou 

crescimento em contexto de ajuste fiscal.

Apesar dos esforços para a implantação de um ajuste 

-

bilhões em 2018, equivalente a 1,6% do PIB, após -2,3% 

do PIB observado no ano anterior. Na ótica do Tesouro, 

as receitas líquidas de transferências somaram R$ 1,246 

trilhão no ano, o que, em termos reais, representou cres-

cimento de 2,6% em relação a 2017. As despesas do 

Governo Central, por sua vez, atingiram R$ 1,371 trilhão, 

Gráfico 8: IPCA (%)

Fontes: IBGE e Banco Safra
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Para analisarmos de maneira mais robusta o comporta-

-

por o IPCA em três grandes subgrupos: preços adminis-

trados (26% do índice); preços de alimentos no domicílio 

(15% do índice) e preços livres ex-alimentos1 (59%).

Desta forma, podemos observar que o maior subgrupo, 

preços livres ex-alimentos, responsável por mais da me-

tade da ponderação do índice, manteve-se em desacele-

ração e segurou um avanço maior do IPCA. Este agrupa-

mento recuou de 3,1% em 2017 para apenas 2,6%, diante 

da média dos últimos dez anos (2008-2017) de 5,9%.

O recuo de preços livres ex-alimentos refletiu a ainda 

elevada ociosidade da economia no período, uma vez 

que este conjunto reúne os preços de serviços e bens 

industrializados, considerados mais sensíveis à política 

monetária. Assim, estes preços permaneceram bem-

comportados ao longo de 2018, a despeito da tentativa 

do Banco Central de estimular a economia por meio do 

afrouxamento da política monetária, iniciado no começo 

de 2017, levando a Selic de 14,25% para 6,50%.

Principais indicadores econômicos

Atividade econômica

A economia brasileira manteve sua tendência de  

recuperação em ritmo gradual. O PIB encerrou 2018 

com crescimento de 1,1%, variação idêntica à verificada 

em 2017, embora com configuração distinta da obser-

vada naquele ano, quando houve significativa contribui-

ção da safra agrícola recorde. 

Em 2018, a demanda interna (soma do consumo das 

famílias, investimentos e gastos do governo) teve contri-

buição expressiva no crescimento do PIB (de +1,8 pon-

to percentual (p.p.)), contando com especial avanço do 

consumo das famílias (+1,2 p.p.), 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, re-

velou-se fraco, tendo como destaque o ainda negativo 

resultado da indústria de construção civil, que continuou 

sentindo os efeitos da Operação Lava Jato. Por sua vez, 

as exportações registraram contribuição líquida nega-

tiva de 0,5 p.p., com o crescimento das importações 

tendo superado o avanço das exportações.

Sobre a indústria especificamente, a produção cres-

ceu 1,1% em 2018, o que representou uma desacele-

ração em relação ao ritmo observado em 2017 (+2,5%). 

Vale observar que a atividade do setor apresentava clara 

tendência de recuperação até abril, no entanto, inter-

rompida pela greve dos caminhoneiros, no fim do mês 

de maio. Após este choque, houve generalizada desa-

celeração no setor, com a produção encerrando o ano 

em nível mais baixo que o verificado em janeiro de 2018.

Ainda assim, na média, a maior parte das categorias 

da indústria registrou crescimento da produção em re-

lação a 2017. As principais contribuições positivas vie-

ram das categorias de bens de consumo duráveis (com 

avanço de 7,7%) e de bens de capital (+7,4%). A produ-

ção de bens intermediários, por sua vez, cresceu ape-

nas 0,2%, enquanto a produção de bens de consumo 

não duráveis recuou 0,2%.

contrato de concessão, como é o caso de combustíveis. 

Gasolina e gás de botijão oscilaram de acordo com os 

preços internacionais das commodities convertidas pelo 

câmbio. Além de as cotações destes dois itens recuarem 

fortes quedas dos preços internacionais no mesmo perío-

do, favorecendo a desaceleração de administrados. 

Por fim, e na contramão dos movimentos das agre-

gações supracitadas, os preços de alimentação no do-

micílio migraram de uma deflação de 4,9% em 2017 

para uma alta de 4,5% em 2018. Apesar de ter sido 

uma grande aceleração, tratou-se mais do efeito de 

uma base de comparação baixa em 2017 do que de 

um crescimento robusto do agrupamento, uma vez que 

a média histórica de avanços destes preços é de 6,6%.

1 Os preços livres, também conhecidos como preços não administrados pelo governo, contêm os preços de alimentos no domicílio, sendo  
necessário expurgá-los para análise sem sobreposição dos componentes do IPCA.

Gráfico 9: Livres ex-alimentos (%)

Fontes: IBGE e Banco Safra
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O segundo maior subgrupo, preços administrados, 

também desacelerou, cedendo de 8,0% em 2017 para 

6,2% em 2018, sob os efeitos da menor inércia. Vale notar 

que os reajustes de preços de itens administrados, em 

dos contratos de concessão dos serviços, atribuindo ao 

Contudo, cabe destacar que a desaceleração de preços 

administrados também teve a contribuição de itens sem 

Num cenário de grande ociosidade do mercado de tra-

optou por dar continuidade ao processo de afrouxamen-

to monetário iniciado em 2016, levando a Selic de 7,00% 

A redução de 50 pontos base (p.b.) ocorreu nas duas 

reuniões iniciais do Copom (fev-mar) em 2018, com cor-

tes iguais de 25 p.b cada. Ao longo do ano, ainda que a 

-

biente de incerteza quanto a reformas estruturais e uma 

o Banco Central mantivesse a Selic estável em 6,50%.

Gráfico 11: Taxa Selic - final do mês (% a.a.)

Fontes: Banco Central e Banco Safra
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Adicionalmente, chamamos a atenção para o desem-

penho dos insumos típicos da construção civil, impor-

tante indicador coincidente do PIB da construção. Após 

apresentar suave tendência de recuperação durante o 

ano de 2017, a produção destes insumos ficou relati-

vamente estável em 2018, encerrando o ano com cres-

cimento acumulado de 1,0%. Ainda assim, o nível veri-

ficado em dezembro de 2018 encontra-se 28% abaixo 

daquele observado na média de 2013, último ano de 

crescimento da produção destes insumos antes da crise 

econômica doméstica.

Voltando a atenção para o comportamento das ven-

das varejistas em 2018, houve uma tendência mais clara 

de recuperação durante o ano, no entanto, com o seu 

nível das vendas ainda semelhante ao verificado em me-

ados de 2015, bastante abaixo, portanto, dos patama-

res pré-crise. 

Quando considerado o conceito restrito (que exclui as 

vendas de automóveis e materiais de construção), houve 

-

to de 3,7% das vendas dos supermercados. O comércio 

ampliado, por sua vez, cresceu 5,0%, contando com o 

expressivo avanço de 15,1% das vendas de veículos.
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 Sobre o mercado de trabalho, a taxa de desemprego 

apresentou apenas pequena redução em 2018, refle-

tindo, preponderantemente, um aumento da ocupação 

em categorias com salários médios relativamente mais 

baixos. Após encerrar 2017 em 12,4% (considerando 

a série dessazonalizada por nós), a taxa até chegou a 

recuar para 12,0% em setembro de 2018, mas voltou 

a subir nos meses seguintes, encerrando 2018 aos 

12,2%. Assim, a taxa média de desemprego em 2018 

foi de 12,3%, pouco abaixo dos 12,8% de 2017.

Neste contexto, o salário médio da economia teve 

crescimento de 4,4% em termos nominais e de 0,8% 

em termos reais, o que representou uma desaceleração  

em relação a 2017 (+6,2% e +2,3%, respectivamente).

Com relação ao emprego formal, houve a criação 

líquida de 421 mil vagas em 2018, primeiro saldo po-

sitivo após três anos, quando mais de 3,0 milhões de 

vagas foram destruídas. No ano, o destaque positi-

vo ficou para o setor de serviços, com criação líqui-

da de 340 mil vagas. Por outro lado, a indústria de 

transformação seguiu com saldo negativo (-2,6 mil em  

2018), marcando o quinto ano seguido de destruição 

líquida de vagas.

Por fim, com relação ao mercado de crédito, depois 

da contração de 0,5% do saldo das operações em 

2017, o estoque mostrou recuperação mais robusta em 

2018, com alta de 5,0%. As operações com crédito livre 

tiveram alta de 10,7%, sendo 10,9% para pessoas físi-

cas (PF) e 10,4% para pessoas jurídicas (PJ). Do lado do 

estoque de crédito direcionado, houve queda de 0,9% 

no ano, refletindo a contração de 8,1% para PJ, apesar 

da alta de 5,4% para PF.

Ponderadas por dia útil e considerando o crescimento 

em 12 meses, as concessões de crédito livre seguiram 

em claro movimento de aceleração, fechando o ano de 

2018 com alta de 12,1%. Na PJ, após vários meses de 

contração, o estoque de crédito registrou alta de 14,5%, 

enquanto na PF a recuperação foi de 10,3%.

A inadimplência da carteira total seguiu se reduzindo 

durante o ano e encerrou 2018 em 2,9% (vindo de 3,2% 

em 2017). A taxa de juros também apresentou tendên-

cia de queda e fechou o ano em 23,2% a.a. (de 25,6% 

a.a. em 2017). Por fim, o comprometimento de renda 

das famílias apresentou retração no período, de 20,1% 

para 19,8%, enquanto o nível de endividamento das 

mesmas teve leve alta, de 42,5% para 42,7%.

com o Tesouro, as despesas sujeitas ao teto atingiram 

apenas 95,5% do limite. Com relação à regra de ouro 

(vedação legal pela qual o governo não pode custear 

despesas correntes – ou seja, que não sejam despesas 

de capital – via aumento de endividamento), esta tam-

bém foi cumprida no ano, dado que a receita decorrente 

de operações de crédito (endividamento) se manteve 

abaixo do volume de despesas de capital do período. 

Ressaltamos que a devolução de R$ 130 bilhões do BN-

DES para o Tesouro em 2018 teve contribuição relevan-

te para o cumprimento desta regra, visto a continuação 

do registro de déficits primários. 

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) avançou 

de 74,1% do PIB observados em 2017 para 77,2% 

do PIB em 2018. Tal resultado adveio tanto da gera-

ção de novo déficit primário quanto da evolução das 

despesas com juros. Quanto a estas, houve redução do 

valor gasto com pagamento de juros na comparação 

interanual, saindo de R$ 400,8 bilhões (6,1% do PIB) 

em 2017 para R$ 379,2 bilhões (5,6% do PIB) em 2018.  

Novamente, destacamos a contribuição do repaga-

mento realizado pelo BNDES ao Tesouro para evi-

tar elevação maior da DBGG no período. Na mesma  

comparação, a dívida líquida avançou de 51,6% para 

54,1% do PIB.

Setor externo

As contas externas seguiram exibindo um comportamen-

corrente encerrando o ano em apenas US$ 14,5 bilhões, 

Fiscal

Em 2018, a receita líquida (descontadas as transferên-

cias aos entes regionais) registrou crescimento real de 

2,6% na comparação com 2017, sendo beneficiada por 

receitas extraordinárias ligadas aos programas de par-

celamento de impostos atrasados (Refis), concessões, 

PRT/PERT e parcelamento da dívida ativa, somando 

estas um total de R$ 41,5 bilhões no ano. Entretanto, 

ainda que excluídas as receitas não recorrentes, a re-

ceita líquida manteve alta inalterada em 2,6%, devido 

à retirada das receitas extraordinárias também do ano 

de comparação, 2017, no total de R$ 60,3 bilhões.  

Este resultado mostra uma relevante recuperação da 

arrecadação diante do ainda tímido crescimento da ati-

vidade econômica.

Do lado das despesas, o ano fechou com elevação 

de 2,00% em termos reais, sendo alta de 1,88% das 

despesas obrigatórias e 4,75% das despesas discricio-

nárias. Apesar da elevação, a base de comparação das 

receitas discricionárias já tinha sido bastante reprimida 

no ano anterior, com recuo de 14,13% em 2017, tam-

bém em termos reais. 

Com isto, em 2018 o resultado primário do setor pú-

blico consolidado, pela ótica do Banco Central, acu-

mulou déficit de R$ 108,3 bilhões (equivalente a 1,6% 

do PIB), advindo de um déficit de R$ 116,2 bilhões do 

governo central e um superávit de R$ 7,9 bilhões dos 

governos regionais e empresas estatais.

Destacamos que em 2018 houve folga no cumprimen-

to do teto dos gastos e da regra de ouro. De acordo 

Gráfico 14: Taxa de desemprego (%, dessaz.)

Fontes: IBGE e Banco Safra
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Gráfico 16: Operações de crédito
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equivalente a 0,8% do PIB. Em 2017, o saldo em conta-

corrente havia sido de -US$ 7,2 bilhões (0,4% do PIB).

Por trás do déficit em conta-corrente bastante conti-

do de 2018 esteve a continuidade de elevados superá-

vits da balança comercial, com as exportações sendo 

significativamente beneficiadas por mais um ano de sa-

fra agrícola excepcional e preços médios elevados. As 

exportações encerraram o ano com avanço de 10,0% 

em relação a 2017, alcançando US$ 239 bilhões, em 

nível próximo ao observado entre 2012 e 2013. 

As importações, por sua vez, até apresentaram cres-

cimento expressivo de 21,0% em relação a 2017, para 

US$ 185,4 bilhões, mas ainda permaneceram em nível 

deprimido se comparado ao período pré-crise econô-

mica refletindo, sobretudo, uma atividade econômica 

que se recuperou a passos lentos. Como resultado, 

a balança comercial fechou o ano com superávit de  

US$ 53,6 bilhões.

O comportamento das contas de serviços e de ren-

das não apresentou alteração significativa em relação 

ao observado em 2017, notadamente em função da 

recuperação econômica mais lenta e câmbio mais des-

valorizado. Dentro destas linhas, destacamos a mode-

ração das despesas com viagens internacionais e com 

remessas de lucros e dividendos. Também vale notar a 

redução importante dos gastos com pagamentos de ju-

ros entre 2017 e 2018, refletindo a redução do estoque 

da dívida externa.

-

se deveu, sobretudo, ao enfraquecimento da atividade 

econômica, sendo que em 2017 e 2018 contou adicio-

da balança comercial em função das safras agrícolas ex-

pressivas, com preços de commodities mais elevados.

Ao mesmo tempo, as condições de financiamento 

seguiram bastante positivas em 2018, e em todos os 

meses do ano o fluxo acumulado de Investimento Dire-

to no País (IDP) foi amplamente superior ao déficit em 

conta-corrente, se considerarmos a métrica acumulada 

em 12 meses. O ingresso total de IDP em 2018 somou 

US$ 88,3 bilhões – ou 4,7% do PIB –, seis vezes maior 

Com relação aos swaps cambiais, o Banco Central 

(BC) não realizou intervenções no mercado de câmbio 

no 1T18. No entanto, as incertezas com o cenário le-

varam o BC a ofertar contratos no 2T18, com o saldo 

destas operações subindo para US$ 67,5 bilhões no 

fim de junho, de US$ 23,9 bilhões no início do ano. 

No restante de 2018 o estoque foi mantido neste nível, 

encerrando o ano em US$ 69 bilhões.

Por fim, o fluxo cambial foi ligeiramente negativo em 

2018, em US$ 995 milhões, resultado da saída líquida 

de US$ 48,7 bilhões da conta financeira, compensada 

(em boa parte) pela entrada de US$ 47,7 bilhões da 

conta comercial.

Perspectivas

O Brasil começa mais um ano enfrentando os desafios 

de avançar com o ajuste fiscal e aprovar reformas es-

truturais, com destaque para a da Previdência Social. 

A atividade econômica segue se recuperando de ma-

neira mais gradual do que o esperado, devido em parte 

a incertezas sobre a sustentabilidade da dívida pública. 

Não obstante tais incertezas, a combinação de falta de 

tração da recuperação com inflação em terreno ainda 

bastante benigno sugere que a política monetária possa 

estar em terreno menos estimulativo do que o imagi-

nado. O mercado de trabalho seguirá se recuperando 

lentamente, dando suporte à retomada do consumo. 

Os investimentos devem mostrar alguma aceleração - 

após finalmente terem retomado o crescimento no ano 

passado -, mas ainda estarão muito aquém do patamar 

pré-crise, uma vez que a velocidade da recuperação 

deve seguir modesta. Por outro lado, a inflação ainda 

abaixo da meta permitirá ao Banco Central iniciar um 

novo ciclo de afrouxamento monetário, contribuindo 

para a aceleração do crescimento econômico à frente.

Assim, nosso cenário prospectivo para 2019 conside-

ra as seguintes expectativas:

- No que diz respeito às contas públicas, acreditamos 

que as três metas fiscais deverão ser cumpridas em 

2019. A meta de déficit primário do Governo Cen-

tral, que neste ano é de R$ 139 bilhões, deverá ser  

alcançada com folga, uma vez que esperamos um  

que o déficit em conta-corrente acumulado no ano. Vale 

lembrar que em 2017 o IDP havia somado US$ 70,3 

bilhões (3,4% do PIB).

Os investimentos em carteira, por sua vez, exibiram 

resultado negativo em 2018, refletindo o cenário polí-

tico de elevada incerteza durante o ano. Houve saída 

de US$ 5,6 bilhões em ações e de US$ 4,4 bilhões em 

renda fixa. 

Com relação ao mercado de câmbio, o real iniciou 

2018 ao redor de R$ 3,30/US$ e exibiu clara tendên-

cia de desvalorização em relação ao dólar, atingindo 

sua máxima ao redor de R$ 4,20/US$ entre agosto 

e setembro, nos meses que antecederam o primei-

ro turno das eleições presidenciais. A definição do  

cenário eleitoral, contudo, levou a uma valorização 

do real, com a taxa de câmbio encerrando o ano aos  

R$ 3,88/US$. 

resultado primário de -R$ 93,7 bilhões. Tanto a receita 

quanto a despesa deverão registrar avanço real diante 

do resultado de 2018, 5,0% e 2,0%, respectivamen-

te. Do lado das receitas, destacamos: (i) crescimento 

econômico esperado e (ii) a receita esperada de R$ 

16,5 bilhões em 2019 do leilão de cessão onerosa. Do 

lado das despesas, o teto de gastos será a principal 

contribuição para evitar uma expansão maior. Além 

dos recursos advindos do leilão de cessão onerosa 

(receita primária), esperamos novo repagamento do 

BNDES ao Tesouro, da ordem de R$ 126 bilhões (re-

ceita financeira, não impactando o resultado primário, 

mas utilizado para abater a dívida pública). Desta for-

ma, acreditamos que, mais uma vez, a regra de ouro 

será cumprida. Por fim, os resultados primários me-

lhores e nosso call de queda de juros neste ano geram 

uma trajetória mais benéfica da Dívida Bruta, e, como 

resultado, esperamos que esta decresça para 77,1% 

em 2019 e 76,5% em 2020 em relação ao PIB.

- A taxa de câmbio seguirá volátil, refletindo as incerte-

zas do cenário doméstico, especialmente com relação 

ao ambiente político e de aprovação das reformas.  

A aprovação da Reforma da Previdência deve dimi-

nuir os prêmios de risco no mercado, podendo levar a 

uma apreciação mais permanente da moeda. Ao mes-

mo tempo, acreditamos que um crescimento ainda ro-

busto nos EUA, mesmo que inferior àquele observado 

no último ano, deve continuar a manter uma tendên-

cia de apreciação da moeda norte-americana. Desta 

maneira, nossa previsão de câmbio encontra-se em 

R$ 3,70/US$ no fim do ano.

- A inflação deve encerrar 2019 em 3,6%, refletindo em 

grande medida a queda da inflação de administrados, 

permanecendo mais um ano abaixo da meta, que 

neste ano foi reduzida para 4,25%.

- Por sua vez, o balanço de pagamentos deve seguir 

exibindo uma situação bastante confortável. O déficit 

em transações correntes deve encerrar 2019 ao redor 

de US$ 25,1 bilhões (equivalente a 1,3% do PIB), o 

que representaria pequeno aumento em relação ao 

Gráfico 18: Investimento direto no país e transações
correntes (acumulado em 12 meses, % do PIB)

Fontes: Banco Central e Banco Safra

IDP
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Gráfico 19: Taxa de câmbio (R$/US$, final do mês)

Fontes: Banco Central e Banco Safra
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observado em 2018 (0,8% do PIB). Ainda assim, não 

deve haver dificuldade de financiamento, sendo que o 

fluxo esperado de investimento direto no país está em  

US$ 100 bilhões (5,2% do PIB).

- Após dois anos de crescimento modesto, esperamos 

uma pequena aceleração em 2019, com o PIB encer-

rando o ano em 1,5%.  Contamos com uma acelera-

ção do crescimento do setor de serviços. Pela ótica 

da demanda, contamos com crescimento de 1,8% do 

consumo das famílias e de 3,0% dos investimentos. O 

mercado de crédito deve seguir em recuperação, tan-

to considerando o crédito para pessoa física quanto 

jurídica. Contudo, nossa visão continua sendo mais 

cautelosa sobre a retomada da economia brasileira, 

devido à crise fiscal ainda não debelada, que traz in-

certezas ao cenário prospectivo.

- Considerando o ritmo lento de recuperação da ativi-

dade e a inflação ainda bastante controlada, acredita-

mos que o Banco Central enxergará espaço para um 

novo ciclo de afrouxamento monetário em 2019, uma 

vez que a aprovação da Reforma da Previdência es-

teja bem encaminhada. Assim, esperamos que a taxa 

Selic seja reduzida para 5,50% em 2019. 

Por fim, reforçamos nossa avaliação de que a reto-

mada da economia seguirá condicionada ao avanço da 

agenda de reformas, em particular a Reforma da Previ-

dência, essencial para restabelecer o equilíbrio fiscal e 

dissipar as preocupações em torno da sustentabilidade 

da dívida pública, abrindo espaço para o afrouxamento 

das condições financeiras e a recuperação da confiança 

na economia.

Texto redigido em 02/05/2019

Economia brasileira
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Grupo J. Safra

O Grupo J. Safra, conglomerado formado por bancos pri-

vados e holdings de investimento nos setores imobiliários 

e de agronegócios, está presente em aproximadamente 

200 localidades ao redor do mundo. Com 178 anos de 

história pautada em sua estratégia de alta capitalização, 

liquidez, agilidade e investimentos conservadores, o Grupo 

com sede em São Paulo, Brasil, o J. Safra Sarasin, na 

Basileia, Suíça, e o Safra National Bank of New York, em 

Nova York, Estados Unidos, que atuam de forma indepen-

dente do ponto de vista de supervisão consolidada.

Em 31 de dezembro de 2018, o Grupo apresentava, 

em valores agregados, gestão de recursos de terceiros no 

montante de R$ 1 trilhão (US$ 251 bilhões).

Banco Safra S.A.

O Banco Safra S.A. encerrou o ano de 2018 como o 

quarto maior banco privado do Brasil por total de ativos1. 

Sua rede de atendimento permeia todo o território na-

cional por meio de equipes comerciais especializadas 

para vendas no varejo e de uma rede otimizada de 111 

agências (109 no Brasil e duas offshore), distri buídas 

nas principais cidades brasileiras, que operam de  

forma segmentada e contribuem para seus 368 pontos 

de atendimento.

Atua como banco múltiplo e provê uma linha comple-

ta de produtos e serviços financeiros, e se diferencia 

no mercado brasileiro pela experiência e pela pro-

ximidade da família Safra junto aos negócios. Ágil na 

identificação de cenários, oportunidades e ameaças, 

adapta rapidamente produtos e serviços para maxi-

mizar os resultados dos clientes e consequentemente  

da organização. 

Atuando em diversos segmentos de negócios, tan-

to para pessoas jurídicas quanto físicas, possui uma 

cultura de gestão conservadora, flexível e ágil, com 

profissionais diferenciados e dedicados que enten-

dem que os clientes são o maior patrimônio do Banco.  

O Banco conta com áreas de desenvolvimento de  

produtos, responsáveis por customizar soluções fi-

nanceiras a seus clientes, que são atendidos de forma  

segmentada, de acordo com o seu porte.

Esta estrutura de atendimento tem permitido a  

ampliação da nossa base de clientes, tanto pessoas  

jurídicas quanto físicas, na qual atingimos a marca de  

1 milhão de clientes em 2018. Na SafraPay encerramos 

o ano com mais de 123 mil máquinas ativas em clientes 

e mais de R$ 3 bilhões mensais em transações.

Produtos e Serviços Customizados para Empresas e Pessoas Físicas

Câmbio turismo

Empréstimos

Repasses

Recebíveis

Financiamento de veículos

Crédito Consignado

Cartões com benefícios

diferenciados

Atendimento  Customizado 

à Pessoa Física e Private

Fianças

Serviços de trade finance
SafraPay  

Assessoria em Investimentos

Wealth Management

Ações mercado à vista

Aluguel de ações

Operações a termo

Opções

Títulos públicos

Carteira Administrada

DCM/Renda fixa

M&A

Abertura de Capital (IPO)

Equity capital markets
Produtos estruturados

Financiamentos à 

importação e exportação

Desconto de recebíveis 

de exportação

Empréstimo em Moeda Estrangeira

Seguro patrimonial

Previdência privada

Seguro prestamista

Vida e acidentes pessoais

Seguros D&O

Renda Fixa

Letras financeiras

Letras financeiras subordinadas

CDB

COE

LCA/ LCI

Letras hipotecárias

Fundos de  investimentos

Arquitetura Seletiva

v

LARGE CORPORATE

CORPORATE

MIDDLE

EMPRESAS

Acima
de

R$ 5 BI

R$ 500 MM a
R$ 5 Bi

R$ 50 MM a R$ 500 MM

R$ 1 MM a R$ 50 MM

Acima
de

R$ 50 MM

DIGITAL < 1 MM

PRIVATE ULTRA HIGH

PRIVATE HIGH

PRIVATE

INDIVIDUAL BANK

Acima de R$ 15 MM

Acima de R$ 3 MM

Acima de R$ 300 mil

Pessoa Jurídica
Por faturamento anual da empresa

Pessoa Física
Por Investimentos

Acima de R$ 50 mil ALTA RENDA

1 Fonte: Banco Central do Brasil, data-base dezembro de 2018.
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Principais indicadores

O lucro líquido do Banco Safra S.A. em 2018 foi de 

R$ 2,1 bilhões, resultando em uma rentabilidade  

anualizada de 20,3% no período. Os ativos tota-

lizaram R$ 182,2 bilhões em 31 de dezembro de 

2018 e o patrimônio líquido atingiu R$ 11,8 bilhões.  

 Com crescimento de 22,0% da sua carteira de crédito 

expandida, e de 22,7% nas captações líquidas de com-

pulsório, encerrou o ano com uma posição robusta de 

liquidez no montante de R$ 27,7 bilhões e do índice de 

Basileia de 14,4%.

As carteiras de financiamento de veículos e crédito 

consignado apresentaram em 2018 crescimento de 

53,5% e 46,2%, respectivamente, em relação a 31 de  

dezembro de 2017. 

 A carteira de crédito expandida da pessoa jurídica  

atingiu R$ 85,5 bilhões no fim de 2018, com des-

taque para a expansão de 33,6% nos segmentos de 

empresas com faturamento de R$ 1 milhão a R$ 500  

milhões no ano, bastante superior ao observado no 

País. Nas empresas de maior porte observou-se o 

crescimento do financiamento por meio de títulos de  

renda fixa no mercado local (debêntures, notas pro-

mis- sárias e assemelhados) e no mercado internacional  

(Eurobonds), cuja carteira apresentou crescimento de 

85,4% em 2018.

368 pontos de venda distribuídos em 109 agências no país e 2 no exterior

Além de 16 Postos de Câmbio nos principais aeroportos brasileiros e 7 PA’s 
(Postos de Atendimento)

Investidores institucionais: atendimento por estrutura especializada centralizada
na matriz

SafraPay: adquirência de cartões lançada em 2017 (mais de 123 mil máquinas 
ativas em lojistas em 31 de dezembro de 2018)

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 mil ATMs

Número de funcionários: 8.070

Número de clientes: aproximadamente 1,5 milhão

Large Corporate (1)    6 plataformas

Corporate (2)  19 pontos de venda nas agências segmentadas

Middle (3)  73 pontos de venda nas agências segmentadas

Small (Segmento Empresa) (4)  77 pontos de venda nas agências segmentadas

PF (Segmento Agências) 119 pontos de venda nas agências segmentadas

Private Banking  49 plataformas

(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$ 30 milhões e R$ 500 milhões.
(4) Faturamento anual entre R$ 1 milhão e R$ 30 milhões.

Rede de Atendimento: Banco Safra S.A. (Brasil)

 Ativos totais

 Lucro líquido

 Liquidez - R$ bilhões

 Patrimônio líquido

 Retorno sobre o PL Médio (ROAE)

111,5
131,6

142,9
151,8 154,8 160,5

182,2

Dez 12 Dez 13 Dez 14 Dez 15 Dez 16 Dez 17 Dez 18

R
$ 

bi
lh

õe
s

7,2 7,6
8,7 8,9

9,5 9,8

11,8

Dez 12 Dez 13 Dez 14 Dez 15 Dez 16 Dez 17 Dez 18

R
$ 

bi
lh

õe
s

CAGR
8,5%

CAGR
8,5%

R
$ 

m
ilh

õe
s 1.281 1.359 1.547 1.654 1.698

1.915
2.146

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

19,6%
18,8% 19,0% 18,5% 18,1%

19,8% 20,3%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mercado          18,6%

14,8

18,8

23,5 23,9
19,8

25,2
27,7

Dez 12 Dez 13 Dez 14 Dez 15 Dez 16 Dez 17 Dez 18

(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$ 30 milhões e R$ 500 milhões.

(4) Faturamento anual entre R$ 1 milhão e R$ 30 milhões.

(5) Inclui avais e fianças no montante de R$ 20.529 milhões em dez-18 e R$ 19.134 milhões em dez-17 e títulos privados no montante de R$ 14.706 milhões em dez-18 e 

R$ 7.931 milhões em dez-17.

%

Dez/17

R$ milhões

Variação
Dez-18/Dez-17%

Dez/18

R$ milhões

PF

   Cartão de crédito

   Consignado

   Crédito pessoal/outros

   Veículos

PJ

   Large Corporate1

   Corporate2

   Middle3

   Empresas4

Carteira de crédito expandida5

21.555 

265

9.267

1.557

10.466

85.498

53.662

17.850

10.282

3.704

107.054

48,9%

23,3%

46,2%

41,4%

53,5%

16,7%

10,8%

24,6%

14,0%

156,2%

22,0%

20,1%

0,2%

8,7%

1,5%

9,8%

79,9%

50,1%

16,7%

9,6%

3,5%

100,0%

14.472

215

6.337

1.101

6.819

73.246

48.449

14.328

9.023

1.445

87.718

16,5%

0,2%

7,2%

1,3%

7,8%

83,5%

55,2%

16,3%

10,3%

1,6%

100,0%
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 Índice de cobertura NPL90

Índice de inadimplência NPL901 - Carteira total

Provisão expandida para operações de crédito (R$ milhões)

Sistema (2) Safra-total

Banco públicos (2) Bancos privados (2)

2,9%

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

1.622 

1.358 

2.980

Dez 12 Dez 13 Dez 14 Dez 15 Dez 16 Dez 17 Dez 18

PDD Mínima Requerida (Res 2682)

PDD Adicional Total

Mercado        225%

219,5% 227,0% 

481,4% 
368,7% 

726,3% 

1.111,2% 

817,7% 

Dez 12 Dez 13 Dez 14 Dez 15 Dez 16 Dez 17 Dez 18 

Mercado = composto pelos três maiores bancos privados brasileiros com base nos 
ativos de setembro de 2018.
(1) % acima de 90 dias em relação à carteira de crédito.
(2) Fonte: Banco Central.

Mercado = composto pelos três maiores bancos privados brasileiros com base nos 
ativos de setembro de 2018.

 Créditos problemáticos

Índice cobertura créditos problemáticos

Índice créditos problemáticos

102% 129% 
223% 198% 

287% 294% 338% 

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

Dez 12 Dez 13 Dez 14 Dez 15 Dez 16 Dez 17 Dez 18 

Mercado        7,5%

  Rating de operações de crédito expandida1 (Resolução nº 2682)

AA-B C-E F-H

 

(1) Em dez-18 e dez-17, conceito carteira expandida.

92,1%

95,3%

95,3%

94,7%

94,7%

95,7%

96,4%

5,3%

2,8%

3,1%

2,3%

2,5%

2,2%

2,4%

2,7%

1,9%

1,6%

3,0%

2,7%

2,2%

1,2%

Dez 12

Dez 13

Dez 14

Dez 15

Dez 16

Dez 17

Dez 18

 Com uma concentração de 95% nos níveis AA, A e 

B, o índice de inadimplência (operações vencidas acima 

de 90 dias) foi de 0,5% em 31 de dezembro de 2018, 

e o índice de créditos problemáticos2, de acordo com a 

Resolução CMN nº 4.557, foi de 1,1% na mesma data. 

O índice de cobertura atingiu 817,7% para operações 

vencidas há mais de 90 dias em 31 de dezembro de 

2018 e 338,1% para créditos problemáticos.

 Referente à PDD, na visão expandida, em linha com 

seu posicionamento conservador, o Banco mantém pro-

visões adicionais àquelas exigidas pelo regulador, que 

totalizavam R$ 1,4 bilhão no fim de dezembro de 2018, 

que, somadas à mínima exigida de R$ 1,6 bilhão, resul-

taram em uma PDD total de R$ 3,0 bilhões, o equivalen-

te a 2,8% da carteira de crédito expandida.

 A gestão pelo Banco Safra de recursos de terceiros 

atingiu R$ 233,1 bilhões em 31 de dezembro de 2018. 

Deste montante, R$ 85,5 bilhões referem-se aos fundos 

de investimento. Destaque para o incremento do volume 

em fundos de previdência complementar, que apresen-

tou crescimento de 22,1% na comparação com igual 

período de 2017.

 Vale destacar ainda a emissão de nota sênior em dólares 

efetuada em 1º de fevereiro de 2018, por meio da agência 

do Banco Safra em Cayman Islands, no valor de US$ 500 

milhões, por prazo de cinco anos, com taxa de 4,125%.

 Ao longo dos últimos anos o Banco Safra diversifi-

cou suas fontes de receitas, intensificando seu foco em 

produtos já existentes, como a gestão de fundos de in-

vestimento e seguros, e a inclusão de novos produtos 

com destaque para a SafraPay, lançada em 2017, com 

grande aceitação no mercado de adquirência.

 Destaca-se também a importante atuação do banco 

no segmento de investment banking, principalmente nas 

atividades de mercado de capitais, distribuição de renda 

fixa e M&A (Merger & Acquisitions), aproveitando o reco-

nhecimento da sua marca. 

 Como resultado desta diversificação, as receitas  

de prestação de serviços e rendas de tarifas bancá-

rias somaram R$ 2,0 bilhões (R$ 1,7 bilhão em 2017), 

representando 13,5% de incremento no período.  

Destacam-se as receitas com taxas de gestão e  

administração  de recursos, corretagens e custódia no 

montante de R$ 1,3 bilhão (R$ 1,0 bilhão em 2017),  

aumento de 27,2% no ano.

Iniciativas estratégicas

As principais iniciativas estratégicas em curso são:

• Transformação digital – Com a convicção de que o 

banco do futuro será fundamentado na transformação 

digital, integrando cada vez mais as instituições finan-

ceiras ao dia a dia de seus clientes, propiciando novas 

experiências de interatividade e venda inteligente, o 

Banco tem investido em trazer para o canal diversas 

soluções de autoatendimento, que passam desde 

pelas mais tradicionais, como produtos de serviços 

e investimentos, até pelas mais estruturadas, como 

oferta, cotação e contratação de produtos de em-

préstimos. Ainda neste contexto o Banco investiu na 

criação de uma MVNO (Mobile Virtual Network Ope-

rator), a Cinco Telecom, com foco em IoT (Internet of 

Things), e tem buscado constantemente novas opor-

tunidades em soluções digitais.

• SafraPay – O ano de 2017 marcou a entrada do Safra 

no mercado de adquirência, que desde então passou 

a atuar em toda a cadeia de pagamentos eletrônicos 

no Brasil, com a proposta de oferecer serviços que 

vão além da captura de pagamentos eletrônicos, pro-

porcionando acesso a uma completa gama de produ-

tos e serviços de forma bastante ágil e eficaz, resulta-

do da sinergia com a operação do banco comercial. 

Com esta iniciativa, o Banco Safra se posiciona de 

forma competitiva neste mercado e fortalece, ainda 

mais, a relação de longo prazo junto a seus clientes. 

• Atuação Varejo e Digital PJ – Aliado à atuação da  

SafraPay, que serve como porta de entrada para 

acesso a clientes de menor porte, o Banco ampliou 

2

honradas. III. Todas as operações de clientes PJ com recuperação judicial. IV. Todas as operações de clientes PJ com falência decretada. V. Todas as 
operações de clientes PF que foram a óbito. VI. Todas as operações com status contábil de prejuízo.

 Gestão de recursos de terceiros

R
$ 

bi
lh

õe
s  134,2   146,6   165,9   184,6   198,9   216,4   233,1  

Dez 12 Dez 13 Dez 14 Dez 15 Dez 16 Dez 17 Dez 18 

 Funding de clientes (por produto)

Operações estruturadas

Dívida subordinada
Mercado aberto -

emissão própria

Depósitos

LFs, notas de crédito

e similares

21% 

6% 

65% 

4% 4% 

 Receita de prestação de serviços e tarifas

R
$ 

m
ilh

õe
s

731 718 902 1.205 1.593 1.675 2.040

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CAGR
18,7%
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o seu foco de atuação, incluindo nele empresas com 

faturamento anual de R$ 1 milhão a R$ 10 milhões, 

bem como no segmento Digital PJ, clientes com fatu-

ramento anual inferior a R$ 1 milhão.

• TopAdvisor – Para as pessoas físicas a meta é a atra-

ção de correntistas de alta renda, pessoas com gran-

de potencial de investimento. Isso será realizado por 

meio da oferta de produtos distribuídos pela gestora e 

corretora. Neste sentido a faixa de corte para a acei-

tação deste público foi reduzida em 2019 de R$ 50 mil 

para R$ 10 mil. Importante destacar que, aliado à re-

dução do ticket de entrada, o Banco está reforçando 

sua força de vendas para manter sua tradicional qua-

lidade de atendimento a seus clientes focado sempre 

no relacionamento de longo prazo.

• Financeira Digital – Reformulação completa dos pro-

cessos envolvendo oferta, aprovação, formalização e 

pagamento dos contratos de financiamento de veícu-

los e consignado, garantido maior agilidade na con-

tratação destes produtos. Esta revisão permitirá ainda 

maior rigor na confirmação da operação pelo cliente e 

na diminuição de risco de fraudes por meio do uso de 

biometria na solicitação do crédito.

• Darwin Startups – Fechamos parceria com a Darwin 

Startups, eleita pela Startup Awards como a melhor 

aceleradora do Brasil em 2018, para acelerar nossos 

investimentos em soluções inovadoras e de trans-

formação digital nas áreas de fintechs, insurtechs,  

big data, TI e Telecom.

Premiações

• O Valor Econômico destacou o programa Top Ges-

tor do Safra como uma das importantes iniciativas do 

mercado na busca de talentos promissores nas uni-

versidades. 

• Melhor banco de atacado do Brasil: Pela segunda vez 

consecutiva, foi líder na categoria Bancos (Atacado e 

Negócios) no anuário Estadão Finanças Mais. Também 

foi premiado nas categorias Seguradora Vida & Previdên-

cia (2º lugar) e Seguradora Patrimonial (5º lugar).

• A Safra Asset Management foi reconhecida com o 

Prêmio Top Gestão na categoria Maiores Renda 

Fixa, elaborado pela S&P Global e publicado pela re-

vista Valor Investe em 2017.

• Nos últimos quatro anos o Safra foi premiado pela  

revista Exame - Onde Investir. Em 2018 premiado na 

categoria Fundo 5 estrelas.

• LinkedIn Top Companies do Brasil: O Safra ficou na 

quinta posição no ranking das empresas mais dese-

jadas para trabalhar em 2018, um reconhecimento da 

capacidade do banco de atrair novos talentos.

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 às melhores prá-

ticas do mercado, que garantem o cumprimento das  

determinações legais, regulamentares, e de suas políti-

cas internas.

 A gestão de risco da instituição é realizada de forma 

integrada, por meio de uma unidade de gestão integra-

da de riscos, subordinada ao CRO, que por sua vez se 

reporta ao Comitê Superior de Riscos e ao Conselho de 

Administração. Uma declaração formal de apetite por 

risco (Risk Appetite Statement – RAS) também compõe 

a estrutura de gestão de riscos do Safra, a qual contem-

pla 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 Di-

retores, pelo Comitê Superior de Riscos e aprovada pelo 

Conselho de Administração.

 A estrutura de gestão de risco de crédito é refletida 

nos baixos indicadores de inadimplência e confortáveis 

níveis de provisionamento e cobertura. Tais índices con-

firmam a utilização das melhores práticas e tecnologias 

na concessão de crédito e no controle de garantias, 

posicionando o Banco Safra como uma das melhores 

instituições do mercado na gestão de crédito.

 Ao longo de 2018 uma série de normativos foram di-

vulgados e devem ser observados em 2018 e no início 

de 2019, solidificando ainda mais a cultura da gestão 

de risco e capital no sistema financeiro nacional, dentre 

eles destacam-se:

• Interest rate risk in the banking book (IRRBB): Em li-

nhas gerais fornece: (i) um guia mais abrangente acer-

ca do processo de gerenciamento de risco da carteira 

banking, principalmente no que se refere ao desen-

volvimento de cenários de choque e estresse; (ii) pro-

move aumento dos requerimentos de divulgação, vi-

sando aumentar a consistência, a transparência e a 

comparabilidade entre instituições; e (iii) atualização 

do modelo padronizado. 

• Limite de exposição por cliente: O limite de exposi-

ção por cliente passou a ser a relação entre o Nível I 

do Patrimônio de Referência da instituição financeira 

pela exposição ao cliente, em linha com o cálculo de 

exposição total, considerando mitigadores, utilizado 

para fins de RWA crédito. 

• Large exposure (FPR 85%): Foi estabelecido novo cri-

tério para a aplicação do Fator de Ponderação de Risco 

(FPR) de 85% para pessoas jurídicas (large exposure):  

85% para empresas de grande porte (ativo total >  

R$ 240 milhões ou receita bruta anual > R$ 300  

milhões); sem ativos problemáticos; índice de des-

cumprimento (ID) no SCR menor ou igual a 0,05%. 

 Cabe ainda destacar que o Banco Safra elabora  

anualmente o ICAAP (sigla em inglês para Processo In-

terno de Avaliação e Adequação de Capital). Este pro-

cesso, regulado pelo Banco Central, envolve a avalia-

ção de todos os procedimentos e processos referentes 

a gestão de riscos e de capital em todos os níveis  

hierárquicos, incluindo um plano de capital prospecti-

vo para um período mínimo de três anos. Além disso, 

o Safra participa, com outras instituições financeiras 

de destaque, do exercício do TEBU (Teste de Estresse 

Bottom-Up) do Banco Central do Brasil, que teve início 

a partir de 2017. O objetivo destes processos citados 

anteriormente é trazer maior solidez e segurança ao Sis-

tema Financeiro Nacional, além de antecipar possíveis 

ajustes necessários à manutenção do bom funciona-

mento do mercado.

 No ano de 2018, o Banco reforçou sua base de ca-

pital, garantindo o incremento do índice de Basileia de 

13,7% em 31 de dezembro de 2017 para 14,4% em 

31 de dezembro de 2018, deixando o Banco preparado 

para a expansão prevista nos próximos períodos.

 Nas demonstrações contábeis (nota 18) é apresenta-

do um resumo das práticas de gerenciamento de risco 

do Banco. No site do Banco Safra (www.safra.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, estabelecida pela Resolução Bacen nº 3.988/11, 

sendo esta revista pela Resolução CMN nº 4.557/17.

Decisão colegiada em 
comitês centralizados

Comitês de crédito específicos 
para cada segmento de atuação. 

Isso permite uma avaliação 
criteriosa e individualizada 

dos riscos assumidos.

Ampla base de dados interna

Análise de crédito alinhada 
ao porte do cliente

Portfólio diversificado 
e pulverizado

Operações colateralizadas
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Moody’s S&P Global

Escala Global - Moeda

Nacional - Longo Prazo
Ba2 BB-

Escala global - Moeda

Estrangeira - Longo Prazo
Ba3 BB-

Escala nacional 

Brasil - Longo prazo
Aa1.br brAAA

Perspectiva Estável Estável

Último relatório 28/2/2019 19/12/2018

 R$ milhões Dez 18 Dez 17 Dez 16

 Patrimônio de referência   15.774   12.759   12.567

    Patrimônio de referência -
    nível I

  12.779  10.626  10.414

    Capital principal   11.617     9.636     9.433

    Capital complementar     1.162        991        981

    Patrimônio de referência - 
    nível II

    2.995     2.133     2.153

 Ativos ponderados ao risco 109.294   92.978   81.552

Governança Corporativa

Conselho de
Administração

Comitê de
Auditoria

Res. CMN nº 3198/04

Comitê
Superior

de Riscos

Comitê da 
Diretoria 
Executiva

Res. CMN nº 4557/17

Comitê de
Remuneração

Conselho
Consultivo

Ouvidoria

Secretaria
da Diretoria
Executiva

Assessoria de
Planejamento

e Controle

Comitê de
Governança

Comitê de Gestão de
Riscos Operacionais

e Compliance

Comitê
de Ativos e

Passivos (ALCO)

Comitê
de Produtos

Comitê
de Finanças
e Tesouraria

Comitês Delegados

Comitê de
Gerenciamento

de Capital

Comitê
de Conduta

e Integridade

Comitê
de Grandes

Riscos

Comitê de
Segurança da

Informação

Comitê de
Gerenciamento de
Risco de Crédito

Res. CMN nº 3921/10

Res. nº 3056/02

Res. CMN nº 4433/15

Diretoria

Auditoria
Corporativa

Governança

O Banco Safra mantém forte estrutura de governança 

corporativa, com foco em decisões colegiadas e apoia-

do em rigorosos controles internos. 

 Além do Comitê Superior de Riscos, o Banco Safra 

S.A. possui o Comitê de Auditoria, que é um órgão  

estatutário de caráter permanente que atua em con-

sonância com as disposições da Resolução nº 3.198,  

de 27/5/2004, do Conselho Monetário Nacional (CMN), 

e Resolução nº 312, de 16/6/2014, do Conselho Nacio-

nal de Seguros Privados (CNSP). O Comitê reporta-se 

diretamente ao Conselho de Administração, composto 

de 5 (cinco) integrantes, sendo 3 (três) deles Diretores 

da Sociedade e 2 (dois) integrantes independentes.  

O Comitê desenvolve suas atividades com base 

nas disposições de seu regimento interno e do  

Estatuto Social.

 Dentre os comitês estatutários, o Comitê de Remu-

neração, que tem como objetivo assessorar o Con-

selho de Administração na condução da política de 

remuneração dos administradores da Sociedade, nos 

termos da Resolução nº 3.921, de 25/11/2010, do 

CMN, é composto de 4 (quatro) membros, com prazo 

de mandato de 2 (dois) anos, e atua como componente  

organizacional único na instituição líder do Conglome-

rado Financeiro Safra. O Conselho Consultivo, por sua 

vez, tem como função orientar, auxiliar e aconselhar o 

Conselho de Administração na condução dos negó-

cios da Sociedade, sugerindo estratégias para a sua 

atuação e de suas subsidiárias nos vários ramos de  

negócios financeiros.

 Além da estrutura de Comitês Estatutários, o Safra 

possui comitês delegados que dão suporte à operação 

da instituição. Destacamos que no ano de 2016 fo-

ram criados os Comitês de Finanças e Tesouraria e de  

Gerenciamento de Capital, fortalecendo ainda mais a 

estrutura de governança corporativa do Banco Safra.

Ratings

O Banco Safra continua com as melhores notas possí-

veis entre as instituições financeiras no Brasil, as quais 

são limitadas ao rating Soberano, tanto pela S&P Global 

como pela Moody’s, destacando-se ainda o rating da 

gestora de recursos, afirmado como “Excelente” pela 

FitchRatings.

 Em 2018, o Comitê de Governança Corporativa foi 

criado com o objetivo de contribuir para a melhoria da 

qualidade de gestão do Conglomerado Safra, a obser-

vância de seus valores éticos e empresariais, o aprimo-

ramento do relacionamento entre membros do Conse-

lho de Administração, Diretoria, funcionários e órgãos 

de fiscalização e controle das suas atividades, além de 

promover a sinergia, principalmente, entre as áreas de 

riscos e controles e as diversas estruturas do Safra por 

meio de interações entre as áreas de Auditoria Interna, 

Riscos Operacionais, Ouvidoria, Atendimento Regula-

mentar, Controles Internos e Compliance.Banco Safra

Capital principal

(*)   Índice de Basileia = Patrimônio de referência / ativos ponderados pelo risco.

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

Capital nível II

Capital complementar

Requisitos mínimos BACEN para 2019 (**)

NÍVEL I
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Parceiros de longa data
O 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 

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 Excep cio-
nais: 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: 
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: 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.

Responsabilidade social

O 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 

 

Saúde

Parte importante das doações realizadas foi dedicada a 

instituições reconhecidas pela qualidade do serviço pres-

tado à população, como Albert Einstein, Hospital do Cân-

cer de Barretos, Santa Catarina e Nipo-Brasileiro. O 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 de entrada para 

diversas universidades brasileiras.

Sustentabilidade

O Safra adota as melhores práticas de sustentabilidade 

em seus negócios. Por isso, mantém uma relação próxi-

ma e equilibrada com seus clientes e fornecedores, sus-

-

dores capacitados – em conformidade com as diretrizes 

dos órgãos reguladores e aderentes à Política e Estrutura 

de Gerenciamento de Risco Socioambiental, implementa-

da em atendimento à Resolução CMN n.º 4.327/2014. A 

Política para o Risco Socioambiental está disponível em 

www.safra.com.br/governanca.

Antes de iniciar qualquer relacionamento com clientes, 

fornecedores ou qualquer parte interessada, são realiza-

risco socioambiental – dentre eles corrupção, trabalho es-

cravo/infantil e legislação ambiental. Análises da carteira 

de crédito e dos fornecedores ativos são realizadas perio-

dicamente com o mesmo objetivo.

Em 2018, foi criada e disponibilizada nossa Política de 

Direitos Humanos que estabelece as diretrizes e os princí-

pios básicos que norteiam nossas relações de negócios e 

aquelas com partes relacionadas com o Safra. Também foi 

implementada marca sistêmica que impede a  realização 

 

de novas operações ou o início de relacionamento com 

clientes com restritivos de risco socioambiental.

Na gestão patrimonial, nosso comprometimento com a 

-

sos naturais, como água e eletricidade em todas as nos-

sas instalações.  Nas agências, a utilização de lâmpadas 

LED gerou uma redução de 50% no consumo de energia. 

Em até dois anos, todas serão substituídas por LED. Nos 

prédios-sede, a matriz energética passou a ser oriunda do 

Mercado de Energia Livre. Desta maneira, parte relevante 

da energia consumida vem de fontes alternativas, como 

eólica, biomassa e solar. 

A redução do consumo de papel merece destaque igual-

mente. Com a disponibilização de diversos serviços e pro-

dutos nos canais digitais, foi registrada uma diminuição 

de 35% de páginas impressas para clientes e 15% para 

colaboradores em relação ao ano passado. 

Finalmente, com o objetivo de aprofundar nossas ações 

de sustentabilidade a clientes, colaboradores e fornece-

dores e/ou qualquer parte interessada, foi criado o Rela-

tório de Gestão de Risco Socioambiental do Banco Safra. 

Ele está disponível em www.safra.com.br/sustentabilidade.

Unibes
Centro da Criança
e do Adolescente
(CCA)

Tucca
Projeto Aprendiz

de Maestro
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Educação e cultura

Em 2018, o Projeto Cultural Safra completou 36 anos ho-

menageando o MAR (Museu de Arte do Rio). Com ape-

nas seis anos de existência, o MAR possui uma robusta 

coleção com mais de 7 mil obras e 20 mil itens arquivís-

ticos – ocupando um espaço importante na vida cultural 

do Brasil. 

 A cada ano, desde 1982, é produzido um livro que ca-

taloga e valoriza o acervo e as instalações dos principais 

O Banco Safra e suas subsidiárias encerraram dezembro 

de 2018 com 8.070 colaboradores – um crescimento de 

20% em relação ao ano passado. A remuneração de pes-

soal, somada a encargos e benefícios, e descontadas as 

despesas com contingências trabalhistas e desligamen-

tos, totalizou R$ 2,1 bilhões.  

museus brasileiros. Esta iniciativa é considerada inovado-

ra por museólogos, pesquisadores, professores e apre-

ciadores da arte em geral – tendo recebido o Grande Prê-

mio da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte). 

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

ção do acesso à cultura com uma programação variada 

e de qualidade, além de oferecer cursos de arte e drama-

turgia para jovens de baixa renda. 

O sucesso do programa se deve ao seu próprio mo-

logo na primeira etapa da seleção. A partir daí, participa 

de um ciclo de desenvolvimento com duração de 9 meses 

que contempla um curso especial de Mercado Financeiro 

em universidade de primeira linha, palestras e convivência 

com os principais líderes do Banco e um job rotation feito 

sob medida e ações de desenvolvimento.   

O Safra também investe em seu Programa de Estágio, 

que possui o mesmo padrão de qualidade do Programa 

de Trainee. Em 2018, foram contratados 137 estudantes 

das melhores instituições do Brasil. A eles foram ofere-

cidos workshops e acompanhamento de carreira – com 

possibilidades concretas de contratação.  

Recursos humanos

Indicadores de remuneração,
encargos e benefícios

Alimentação

Encargos sociais e compulsórios

Saúde e segurança no trabalho

Creches ou auxílio-creche

Vale-transporte

PLR (participação nos lucros e resultados)

TOTAL

R$ milhões

2018 2017

78,8

331,2

36,4

2,4

6,7

3,2

355,7

814,4

100,3

379,9

50,8

3,6

7,7

3,6

398,8

944,7

Carreira

Proporcionar oportunidades de crescimento é uma pre-

ocupação constante. Em 2018, o número de promoções 

aumentou 19% em comparação com o ano passado. 

Paralelamente, o Banco investe na contratação de pro-

diferenciadas. Foram efetuadas aproximadamente 2.800 

admissões. A integração de funcionários da casa com co-

laboradores recém-admitidos garante uma equipe diversa 

e cada vez mais aprimorada. 

Em 2018, foram abertas novamente as inscrições para 

o Programa de Trainee Safra. Cerca de 40 mil inscrições 

foram registradas no processo seletivo, que foi um dos 

mais concorridos do país. A seleção durou três meses e 

se encerrou com 31 integrantes. Esta iniciativa tem como 

sustentar o plano de expansão da empresa. 

Série Museus Brasileiros: alguns dos volumes produzidos ao longo do tempo. Em 2018, a instituição homenageada foi o MAR.  

1991 1993 20001982 1989

Masp - Museu de Arte 
de São Paulo (SP)

Museu do Homem do 
Nordeste (PE)

Museu Histórico
Nacional (RJ)

Museu Lasar Segall (SP) MRE - Itamaraty (DF)

2009 2017 201820162008

Fundação Iberê 
Camargo (RS)

Masp - Museu de Arte 
de São Paulo (SP)

MAR - Museu de Arte 
do Rio (RJ)

Museu de Arte Moderna 
da Bahia (BA)

Pinacoteca do Estado 
de São Paulo (SP)
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46%
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1.612
colaboradores

foram treinados
presencialmente

35.400
cursos on-line

foram concluídos

7.119
colaboradores

realizaram
cursos on-line

86%
dos colaboradores
foram treinados por

cursos on-line

Grupo J. Safra Grupo J. Safra

Pensando também em atender os universitários que 

estudam no exterior ou em período integral, o Safra pos-

sui um Programa de Estágio de Férias, que contratou 75 

estudantes para trabalhar nos meses de janeiro e julho. 

Estes jovens são futuros candidatos aos Programas de 

Estágio e de Trainee. 

Encerra o ciclo de atração e retenção de futuros talen-

tos o Programa Jovem Aprendiz, que contratou 41 alunos 

do 2º e 3º anos do Ensino Médio e de faculdades para 

iniciar a carreira em um dos maiores bancos do país.

Treinamento e educação corporativa

O Safra valoriza o desenvolvimento e a capacitação de 

para cursos de graduação, pós-graduação e MBA em 

universidades conceituadas. A meritocracia e a assertivi-

dade do auxílio educacional são garantidas por avaliações 

constantes de desempenho de cada colaborador elegí-

O Banco investe no aprendizado e aperfeiçoamento 

dos colaboradores por meio de cursos online e presen-

ciais. Nos últimos dois anos, foram lançados 23 novos 

cursos. Como são concebidos pelos executivos do Safra, 

e aderência aos nossos princípios. Em 2018, mais de 35 

mil cursos online foram concluídos e 1.612 pessoas foram 

treinadas presencialmente. 

 O Curso de Gestante orientou nossas futuras mães so-

bre parto, alimentação e cuidados do bebê, em duas da-

tas no ano de 2018. A Campanha de Doação de Sangue 

realizada em parceria com o hospital Sírio Libanês, orgu-

lhosamente, registrou 100% de adesão pela quinta vez 

consecutiva. Outro destaque de 2018 foi o novo plano de 

saúde odontológica, que oferece mais de 37 mil opções 

de atendimento em todo o Brasil. 

Bem-estar

Ao longo do ano, o Safra realiza diversas ações para propor-

cionar experiências positivas aos seus colaboradores. Em 

2018, patrocinou a Corrida e Caminhada Caminho da Paz 

e sorteou kits para seus colaboradores para participar do 

percurso de 7 quilômetros, na capital paulista. 

 Destaque também para o Dia de Visitar o Trabalho dos 

dos seus colaboradores para que conheçam a instituição. 

réplicas do prédio da matriz e das agências do Banco, 

virtual e aumentada, assistiram a uma peça interativa sobre 

um laboratório de ciência, entre outras atividades. O even-

to contou com a participação de mais de 1.200 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 – saú-

de, bem-estar, educação, vestuário, alimentos, academias, 

entre outros. Também bateu recorde de adesão nos últimos 

anos – somando 4.117 associados em 2018, um cresci-

mento de 22% 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. 

Merece destaque também o Programa de Integração, 

que proporciona duas semanas de treinamento a inte-

grantes recém-contratados da força comercial. Os pro-

– aprendendo na teoria e na prática como funcionam as 

áreas de negócios e apoio que fazem do Safra um exem-

plo 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 Vaci-

nação Voluntária Contra a Gripe imuniza colaboradores, 

-

pleta do mercado. Sabendo que vacina não é um tema 

que particularmente agrada as crianças, o Safra cria uma 

clínica especial dentro do prédio matriz que conta com re-

creação e decoração especial para os pequenos, propor-

cionando, também, um dia de diversão e convívio familiar.

 O Outubro Rosa promoveu a conscientização, preven-

ção 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 oftal-

mológica), consultas com dermatologista e nutricionista, 

orientação sobre hábitos saudáveis com preparadores fí-

sicos, pedidos de exame e palestras com assuntos como 

ascensão feminina no mundo corporativo, endometriose, 

alimentação, entre outros. 

27%

Pós,
Mestrado ou
Doutorado

67%

Ensino
Superior

6%Ensino Médio

A cada ano, as ações de Recursos Humanos do Safra crescem em impacto social e em número de participações.

Indicadores de treinamento em 2017

Engajamento

dos colaboradores
Doação de livros

300 itens. Campanha 

lançada em 2018

Doação de agasalhos

2.200 itens

Doação de brinquedos

2.700 itens

Vacinação contra a gripe

9.800 pessoas imunizadas 

pela vacina tetravalente, a 

mais completa do mercado

Dia de Visitar o Trabalho 

dos meus Pais

1.195 crianças

Outubro Rosa

1.550 colaboradoras 

no circuito saúde

Jornada esportiva

2.333 participantes
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Balanço patrimonial

Em R$ mil CONSOLIDADO

ATIVO Notas 31.12.2018 31.12.2017

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE   182.166.931  160.459.501 

   Disponibilidades 3(b) e 4  699.893  535.052 

3(c) e 4 e 5  44.432.122  37.044.949 

      Aplicações no mercado aberto  40.055.125  33.670.060 

 2.168.799  1.411.828 

      Aplicações em moedas estrangeiras  2.208.198  1.963.061 

   Reservas no Banco Central 6  8.298.347  4.442.980 

   Títulos e valores mobiliários 3(d) e 7(a)  37.455.868  42.399.720 

      Carteira própria  21.881.042  25.359.134 

      Vinculados a compromissos de recompra – Mercado aberto  12.912.329  15.007.169 

      Vinculados ao Banco Central  761.586  509.529 

      Vinculados a prestação de garantias  1.900.911  1.523.888 

   Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar  7(b)  14.922.255  12.302.405 

3(d) e 7(c)  807.418  504.266 

   Operações com característica de concessão de crédito 3(f) e 8  69.097.199  58.057.210 

      Operações de crédito  71.819.529  60.652.967 

 (2.722.330)  (2.595.757)

11  3.203.972  2.366.949 

      Carteira de câmbio 11(a)  246.424  1.146.563 

      Negociação e intermediação de valores 11(b)  680.304  401.248 

 62  57 

      Credenciadora  2.033.967  669.759 

      Outros  243.215  149.322 

   Outros créditos 13(a)  2.677.128  2.355.492 

      Tributos diferidos  2.168.632  1.798.384 

      Diversos  508.496  557.108 

   Outros valores e bens – Despesas antecipadas 3(h)  47.092  56.447 

INVESTIMENTOS 3(i)  7.214  6.881 

IMOBILIZADO DE USO 3(j) e 16  377.073  253.193 

INTANGÍVEL 3(k) e 16  141.350  133.957 

TOTAL DO ATIVO  182.166.931  160.459.501 

Em R$ mil CONSOLIDADO

PASSIVO Notas 31.12.2018 31.12.2017

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE   170.301.202  150.650.445 

   Depósitos 3(m) e 9(a)  20.258.053  12.673.060 

      Depósitos à vista  1.293.058  895.691 

      Depósitos de poupança  2.213.006  1.932.484 

 858.048  570.162 

 15.893.941  9.274.723 

   Captações no mercado aberto 3(m) e 9(b)  39.855.778  54.123.032 

      Carteira própria  12.415.103  23.122.962 

      Carteira de terceiros  27.440.675  31.000.070 

   Recursos de aceites e emissão de títulos 3(m) e 9(c)  60.367.409  39.831.372 

 58.330.482  39.475.119 

      Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior  2.036.927  356.253 

   Captações estruturadas 3(m) e 9(d)  6.097.578  6.346.783 

   Obrigações por empréstimos e repasses 3(m) e 9(e)  13.429.094  14.135.756 

      Empréstimos no exterior  9.606.688  8.860.882 

      Repasses no país  3.603.970  5.237.111 

      Outros empréstimos  218.436  37.763 

3(d) e 7(c)  765.680  469.756 

   Operações de seguros e previdência complementar 3(n) e 10(c)  14.921.952  12.304.097 

   Dívida subordinada 3(m) e 9(f)  7.314.269  5.193.120 

11  3.673.716  2.944.844 

      Carteira de câmbio 11(a)  319.446  1.148.365 

      Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados  12.702  16.341 

 223.762  283.671 

      Negociação e intermediação de valores 11(b)  644.195  594.266 

      Credenciadora  2.024.190  526.395 

      Outros  449.421  375.806 

   Outras obrigações  3.617.673  2.628.625 

      Sociais e estatutárias  17.979  16.219 

      Fiscais e previdenciárias 3(o) e 15(c)  1.251.565  421.646 

 243.588  300.748 

      Provisões para contingências 3(o) e 14(c)  1.477.140  1.350.894 

      Diversas 13(b)  627.401  539.118 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 3(r)  74.069  40.508 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO 17  11.791.660  9.768.548 

   Capital social – País  10.716.042  8.652.392 

   Reservas de lucros  1.069.185  1.086.001 

   Ajuste de avaliação patrimonial  6.433  30.155 

TOTAL DO PASSIVO   182.166.931  160.459.501 

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

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração do resultado Demonstração das mutações do
patrimônio líquido
(Nota 17)

Em R$ mil CONSOLIDADO

Notas 2018 2017 

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 12(a)  14.011.118  16.708.094 

   Operações de crédito  7.352.607  6.782.426 

   Resultado de operações com títulos e valores mobiliários  5.500.477  8.611.279 

10(e)  828.569  1.040.507 

   Resultado de aplicações compulsórias 6  320.906  261.329 

 8.559  12.553 

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 12(b)  (9.297.912)  (12.500.723)

   Operações de captação no mercado  (7.795.455)  (10.782.638)

   Operações de empréstimos e repasses  (555.372)  (555.228)

10(e)  (813.070)  (1.018.809)

14(c)  (134.015)  (144.048)

RESULTADO COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS  (527.627)  39.107 

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
ANTES DOS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

 
4.185.579 

 
 4.246.478  

RESULTADO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA  13.316  (393.260)

 (732.815)  (1.039.704)

3(f) e 8(d)  746.131  646.444 

RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  4.198.895  3.853.218 

OUTROS RESULTADOS DAS OPERAÇÕES   2.453.987    2.054.784  

   Resultado de operações de câmbio  158.924  139.881 

   Receitas de prestação de serviços e rendas de tarifas bancárias 12(d)  2.040.451  1.674.689 

3(n) e 12(e)  254.612  240.214 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS DAS OPERAÇÕES  (487.705)  (430.980)

RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES  6.165.177  5.477.022 

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS  (3.269.828)  (2.838.538)

   Despesas de pessoal 13(c)  (2.331.666)  (2.037.754)

   Despesas administrativas 13(d)  (679.552)  (567.844)

   Outras receitas operacionais  7.212  5.314 

   Outras despesas operacionais 14(c)  (265.822)  (238.254)

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO  2.895.349  2.638.484 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  (749.591)  (723.903)

LUCRO LÍQUIDO   2.145.758  1.914.581 

Lucro por ação – Quantidade de ações 15.301 (15.301 em 31.12.2017)   140,24  125,13 

Em R$ mil

Capital 

social

realizado

Reservas

de lucros

Ajuste de 

avaliação

patrimonial

Lucros

acumulados Total

SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2017  8.652.392  837.650  17.663           –    9.507.705 

Ajuste de avaliação patrimonial – 

Títulos disponíveis para venda            –            –     12.492            –     12.492  

           –            –                –     1.914.581     1.914.581  

Destinações:

   Reserva legal            –    95.729              –    (95.729)         –   

   Reserva especial            –    152.622              –    (152.622)         –   

   Juros sobre capital próprio            –            –                –    (655.138)  (655.138)

   Dividendos            –            –                –    (1.011.092)  (1.011.092)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017  8.652.392   1.086.001     30.155            –     9.768.548   

Recompra de ações em tesouraria         –    (722)              –          –     (722) 

            774.296  (774.296)              –            –           –   

Ajuste de avaliação patrimonial – 

Títulos disponíveis para venda            –            –     (23.722)          –     (23.722) 

           –            –                –     2.145.758    2.145.758 

Destinações:

   Reserva legal            –   107.288              –    (107.288)         –   

   Reserva especial            –    650.914              –    (650.914)         –   

   Aumento de capital  1.289.354          –                –    (1.387.556)  (98.202)

      Juros sobre capital próprio  556.481          –                –    (654.683)  (98.202)

      Dividendos  732.873          –                –    (732.873)         –   

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018   10.716.042    1.069.185     6.433            –      11.791.660    

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

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração dos fluxos de caixa
(Nota 3(b))

Em R$ mil CONSOLIDADO 

Notas 2018 2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

   LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO   2.211.582   2.180.707 

 2.145.758  1.914.581 

 

13(d)  91.289  66.636 

         Provisões de risco de crédito  (213.759)  186.379 

 732.815  1.039.704 

 (946.574)  (853.325)

 94.721  (51.445)

         Provisões para contingências  193.569  148.725 

14(c)  52.361  185.314 

14(c)  141.208  (36.589)

         

         derivativos e hedge 7(d)  (18.651)  (178.016)

            vinculadas com títulos de livre movimentação  110.433  (90.874)

 (41.370)  (9.187)

            Hedge Valor Justo  (87.714)  (77.955)

 318.818  217.765 

            Juros a pagar sobre obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior  73.815  36.397 

            Juros a pagar sobre dívidas subordinadas  245.003  181.368 

         Provisão para impostos sobre o lucro corrente e diferido  749.591 723.903

         Impostos pagos  (1.149.754)  (847.821)

            Corrente  (1.081.008)  (805.605)

14(c)  (68.746)  (42.216)

   VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS    (3.258.946)  1.278.731 

   APLICAÇÕES LÍQUIDAS  (21.620.913)  (11.779.096)

 (9.792.841)  565.154 

 9.686.514  (1.969.942)

        Títulos para negociação (ativo)  12.461.082  (1.214.404)

        Títulos disponíveis para venda (ativo)  (148.336)  (905.385)

 (2.626.232)  149.847 

 122.749  110.301 

      Em reservas no Banco Central  (3.855.367)  (1.939.973)

      Em operações com característica de concessão de crédito  (17.533.680)  (8.328.876)

 (117.433)  1.724 

      Em outros créditos  (130.855)  (217.484)

Em R$ mil CONSOLIDADO 

Notas 2018 2017

   CAPTAÇÕES LÍQUIDAS  18.361.967  13.057.827 

      Em depósitos  7.584.563  2.759.269 

 6.618.788  3.363.644 

        Outros  965.775  (604.375)

      Em captações estruturadas  (268.880)  (1.050.767)

      Em obrigações por empréstimos e repasses  (706.662)  2.214.300 

         Empréstimos no exterior  745.806  3.012.649 

         Repasses no país  (1.633.141)  (781.961)

         Outros empréstimos  180.673  (16.388)

      no mercado aberto – Títulos de emissão própria

 

10.542.335  8.731.675 

 (1.995)  (15.540)

          Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar (ativo)  (2.619.850)  (3.352.555)

        Operações de seguros e previdência complementar (passivo)  2.617.855  3.337.015 

      Em outras obrigações  520.931  282.295 

 691.675  136.595 

CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1.047.364)  3.459.438 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

16(b)  (175.869)  (89.532)

16(b)  3.076  1.896 

   Aplicação no intangível 16(b)  (49.769)  (77.711)

CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  (222.562)  (165.347)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

   Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior  1.358.472  (1.303.682)

      Captações         1.699.952            – 

      Resgates  (341.480)  (1.303.682)

   Dívida subordinada  1.318.886  461.766 

      Captações  1.352.678  461.766 

      Resgates  (33.792)          – 

   Dividendos           –   (1.666.230)

CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS   2.677.358    (2.508.146)

  1.407.432   785.945 

 2.982.756  2.145.366 

 (94.721)  51.445 

4  4.295.467  2.982.756 

  1.407.432  785.945 

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

(continua)
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Demonstração do valor adicionado Notas explicativas da administração
às demonstrações contábeis em 
31 de dezembro de 2018
(em milhares de reais ou conforme indicado)

1. Contexto operacional

posições legais e regulamentares em vigor. 

2. Apresentação das demonstrações contábeis

a) Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis consolidadas do Banco 

pelo Conselho de Administração e Comitê de Auditoria 

das em conformidade com as práticas contábeis adota

aos normativos expedidos pelo Conselho Monetário Na

Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência 

 

As operações de arrendamento mercantil são apresenta

ro apresentado na rubrica Operações de crédito da De

 Com base nas determinações estabelecidas no pará

para negociação – Notas 3(d) e 7(a) são apresentados no 

ativos garantidores de reservas técnicas de seguros e 

sentados no Balanço Patrimonial como ativo circulante ou 

de seguros e previdência complementar – Nota 10(c).

 As operações de adiantamento sobre contratos de 

câmbio estão apresentadas conjuntamente às operações 

de crédito. A apresentação do resultado de câmbio con

sidera as receitas e despesas decorrentes das diferenças 

de taxas incidentes sobre os montantes representativos 

de moedas estrangeiras.

des complementares do Grupo Financeiro Safra. O efeito 

no consolidado dos ativos e passivos incorporados é repre

tante de R$ 403.866 e “Créditos tributários” no montante 

de R$ 825.675 no passivo – Notas 14(c) e 15 (c).

Em R$ mil CONSOLIDADO 

Notas 2018 2017

Receitas  15.944.690  18.807.299 

12(a)  14.011.118  16.708.094 

12(c)  (527.627)  39.107 

   Outros resultados das operações  2.453.987  2.054.784 

   Outras receitas operacionais  7.212  5.314 

Despesas  (9.550.418)  (13.132.237)

12(b)  (9.297.912)  (12.500.723)

 13.316  (393.260)

   Outras despesas operacionais  (265.822)  (238.254)

Despesas de insumos adquiridos  (456.621)  (372.372)

   Instalações 13(d)  (49.082)  (48.477)

   Processamento de dados e telecomunicações 13(d)  (153.004)  (93.334)

   Serviços de terceiros 13(d)  (39.951)  (46.242)

13(d)  (12.653)  (19.282)

13(d)  (44.899)  (36.830)

   Outros 13(d)  (157.032)  (128.207)

Valor adicionado bruto  5.937.651  5.302.690 

13(d)  (91.289)  (66.636)

Valor adicionado líquido a distribuir  5.846.362  5.236.054 

Distribuição do valor adicionado  5.846.362  5.236.054 

   Pessoal  2.032.684  1.792.606 

      Remuneração e participação nos resultados 13(c)  1.563.243  1.368.605 

      Benefícios 13(c)  163.172  127.882 

      Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 13(c)  80.936  69.753 

      Outros 13(c)  225.333  226.366 

   Impostos, taxas e contribuições  1.536.278  1.400.030 

      Federais  1.439.484  1.320.273 

      Municipais  96.794  79.757 

Remuneração de capital de terceiros – Aluguéis 13(d)  131.642  128.837 

Remuneração de capital próprio  2.145.758  1.914.581 

      Juros sobre capital próprio e dividendos 17(b)  1.387.556  1.666.230 

      Lucro retido do período  758.202  248.351 

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

José Manuel da Costa Gomes – Contador – CRC nº 1SP219892/O-0A DIRETORIA
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As demonstrações contábeis consolidadas abrangem o Banco Safra e suas controladas incluindo fundos de investi

está sendo apresentada como um passivo nessas de

obrigações – Diversas” – Nota 13(b).

c) Moeda funcional

As demonstrações contábeis consolidadas estão apresen

3. Principais práticas contábeis

a) Apuração do resultado

as receitas e despesas são reconhecidas no período em 

 

independentemente do efetivo recebimento ou pagamento.

b) Fluxos de Caixa

 

Ativo Passivo

Patrimônio

Líquido

Lucro

Líquido

Total em 31.12.2018 22.057.197 18.664.408 3.392.789 239.204

Total em 31.12.2017  18.501.933  15.814.357  2.687.576  110.014 

(1) Entidade sediada no exterior.

Participação (%)

31.12.2018 31.12.2017

Banco J. Safra S.A.

Safra Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

Banco Safra (Cayman Islands) Limited.(1)

Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. 

Safra Asset Management Ltda.

Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.

Safra Vida e Previdência S.A.

Safra Seguros Gerais S.A.

Sercom Comércio e Serviços Ltda. 

SIP Corretora de Seguros Ltda.

nos critérios estabelecidos pelo Pronunciamento Técnico 

• Atividades operacionais são as principais atividades  

tais como as aplicações em títulos e valores mobiliários 

mantidos até o vencimento; e

mudanças no tamanho e na composição do capital pró

 

operações de captação estruturadas com o objetivo de 

tados com base nos pagamentos e recebimentos brutos.

“pro rata temporis”.

derivativos

no Balanço Patrimonial na rubrica “Recursos garantidores 

de reservas técnicas de seguros e previdência complemen

Justo em contrapartida ao resultado do período; 

mantidos até o seu vencimento. Os rendimentos intrín

secos (“accrual”) são reconhecidos na demonstração 

de resultado e as variações no Valor Justo ainda não 

• Mantidos até o vencimento: nesta categoria são clas

mentos intrínsecos (“accrual”).

 Os declínios no Valor Justo dos títulos e valores mobili

lores mobiliários é efetuada periodicamente de acordo 

da rubrica “Outras Receitas (Despesas) Operacionais” e 

mente representado por custos com recuperação e com 

originação e manutenção de crédito.

b) Base de consolidação

Os saldos das contas patrimoniais e os resultados entre 

contábeis consolidadas. Estão consolidados os Fundos 

de Investimentos Exclusivos de aplicação de empresas 

consolidadas. Os títulos e aplicações pertencentes às 

 

basicamente pelas agências de Cayman Islands e  

trações contábeis. Os saldos consolidados dessas enti

foram convertidos à taxa de câmbio vigente em 31 de 
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os procedimentos estabelecidos pela Circular BACEN  

 

ções reconhecidas no resultado do período; e

ceiros objetos de ”hedge” e os respectivos instrumentos 

sob o título de “Ajuste de Avaliação Patrimonial”. A par

cela não efetiva do “hedge” é reconhecida diretamente 

no resultado do período.

atendam aos critérios de ”hedge” contábil estabelecidos 

 

resultado do período.

e) Mensuração do valor justo

A metodologia aplicada para mensuração do Valor Justo 

Os bens recebidos em conexão a processos de con

probabilidade de ocorrência de perdas relacionadas à 

O valor da provisão integral desses Bens Não de Uso 

é apresentado nessas demonstrações contábeis conso

crédito atrelada. Eventual receita é reconhecida somen

te por ocasião da venda dos bens não de uso (regime 

de caixa).

conceito de carteira de crédito expandida – Nota 8(a).

constituída mensalmente em conformidade com os ní

veis mínimos de provisionamento estabelecidos pela 

das carteiras.

liada e aprovada pela Administração.

provenientes destes ativos cessam ou se houver uma  

vir a ser diferentes dos estimados.

ceiros avaliados pelo Valor Justo atende ao disposto na 

mentos mínimos a serem considerados no processo de 

marcação a mercado. O Safra apura ajustes de marca

ção a mercado referentes ao apreçamento do compo

Os ajustes apurados são reconhecidos nas demonstra

ções contábeis consolidadas.

 

f) Carteira de crédito expandida e provisão para risco  

de crédito

A carteira de crédito expandida engloba as operações 

outros instrumentos de risco de crédito emitidos por em

dos dos respectivos custos de transação diretamente  

atribuíveis à operação.

As operações de crédito são demonstradas a valor 

presente com base no indexador e na taxa de juros con

atraso igual ou superior a 60 dias são reconhecidas no 

das como nível “H” e as eventuais receitas provenientes da 

ção da operação para categoria de menor risco.

são baixadas do ativo após decorridos seis meses da 

tos de cobrança.

transferência substancial dos riscos e benefícios de pro

priedade do instrumento. Quando não são transferidos 

nar sua manutenção ou não no ativo.

Títulos vinculados a recompra e cessões de crédito 

tém substancialmente os riscos e benefícios na extensão 

gamentos no caso de “default“ do devedor original das 

operações de crédito.

h) Outros valores e bens

pondem às aplicações de recursos cujos benefícios ou 

prestação de serviços decorrentes ocorrerão em perío

dos futuros.

i) Investimentos

ao valor recuperável (“impairment”). 

Corresponde aos bens tangíveis próprios e às benfei

respectivas depreciações acumuladas e ajustados por 

redução ao valor recuperável (”impairment”). Tais depre

k) Intangível
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seu valor de custo e ajustados por redução ao valor re

período do contrato.

divulgação de perdas no valor recuperável de ativos e 

determina o atendimento ao Pronunciamento Técnico 

CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

o valor de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa 

tros ativos ou grupos de ativos. As perdas por (“impair

existe alguma indicação de perda no valor recuperável 

sam afetar a capacidade de recuperação dos ativos não  

m) Captações de recursos e obrigações por emprésti

mos e repasses

São demonstrados pelos valores das exigibilidades e consi

“pro rata temporis”.

mente a valores pagos a terceiros pelo serviço de inter

II. Risco de Crédito

É efetuada redução ao valor recuperável sobre os crédi

tos de prêmios a receber e de operações com segurado

dias. A redução corresponde ao valor total do crédito 

As reduções ao valor recuperável sobre os créditos men

cionados são registrados concomitantemente à baixa do 

passivo correspondente aos prêmios a serem repassados 

verá também expectativa de repasse destes valores.

III. Provisões técnicas de seguros e previdência comple

mentar

As provisões técnicas de seguros e previdência comple

mentar são calculadas de acordo com as notas técnicas 

 a) Seguros:

  • Provisão de prêmios não ganhos (PPNG): cons

tituída para cobertura de sinistros e despesas a 

a decorrer. É calculada com base no prêmio co

 

calculada “pro rata die”. A PPNG referente às ope

rações de retrocessão é constituída com base em 

informações recebidas do ressegurador;

com base em estimativa de pagamento de inde

mensurados a valor justo por meio do resultado.

complementar

I. Créditos e débitos das operações com seguros e  

resseguros

ros a ingressar como recebimento dos prêmios rela

das apólices;

técnicas referentes às operações de resseguro. As 

operações de resseguro são efetuadas no curso nor

mal de suas atividades com o propósito de limitar sua 

perda potencial. Os passivos relacionados às opera

ções de resseguros são apresentados brutos de suas 

tência do contrato não exime as obrigações para com 

os segurados; 

retos e indiretos relacionados à originação de seguros. 

ceber de sinistros das operações de cosseguro e res

São registradas na data da emissão das apólices e 

junto aos segurados; e

das aos corretores. São registradas na data da emis

mento dos prêmios junto aos segurados.

acordo com normas da SUSEP;

(IBNR): constituída para a cobertura dos valores 

ro de vida e ramos dos seguros compreensivos e 

passada da Seguradora para projetar o valor dos 

a seguradora apura o valor da provisão com base 

em fatores médios de mercado. Devido a altera

  • Provisão de despesas relacionadas (PDR): cons

tituída para cobertura dos valores esperados de 

despesas relacionadas aos sinistros ocorridos 

(avisados ou não). O cálculo da provisão é feito 

periência passada da Seguradora para projetar o 

valor das despesas a serem pagas.

 b) Previdência complementar:

  • Provisões matemáticas de benefícios a conceder 

(PMBAC) e concedidos (PMBC): constituídas para 

cobertura dos compromissos assumidos com os 

ção (PMBAC) e fase de concessão de benefícios 

atuarial aprovada pela SUSEP;

  • Provisão de despesas relacionadas (PDR): cons

tituída para cobertura de todas as despesas re
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dos plan  

Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habi

siderando as premissas mínimas determinadas pela 

SUSEP e pelos atuários internos da Companhia.  

com os critérios estabelecidos pela Circular SUSEP 

   O resultado do TAP é a diferença entre i) o valor 

dos e dos ativos intangíveis diretamente relaciona

dos às provisões técnicas.

TAP as taxas de juros e tábuas atuariais contratadas 

os demais decrementos atuariais tais como: proje

conversão em benefícios concedidos e taxa de juros 

juros relacionada ao indexador da obrigação. Para o 

cálculo da estimativa da variável biométrica morte é 

com “Improvement” segundo a escala G divulgada 

no site do SOA (Society of Actuaries).

apuração do TAP projeções atuariais de sinistralida

de esperada e despesa administrativa. As estima

nas estruturas a termo da taxa de juros (ETTJ) livre 

constituída na Provisão Complementar de Cobertu

nas demais provisões técnicas são efetuados nas 

próprias provisões.

 

previdência complementar

são registrados por ocasião da emissão das respectivas 

por meio da constituição de provisão de prêmios não ga

Prêmios de resseguros cedidos são diferidos e reco

visões técnicas. 

As receitas de contribuições previdenciárias são reco

nhecidas por ocasião de seu recebimento. As receitas 

e despesas decorrentes de operações de seguros do 

ções recebidas da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A.

apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos fu

turos incertos e não totalmente sob controle da entidade. 

O ativo contingente não é reconhecido nas demonstrações 

contingente e passa a ser reconhecido.

(ii) Provisões e passivos contingentes: uma obrigação  

 

a obrigação presente não seja provável ou não possa  

possíveis obrigações resultantes de eventos passados e 

um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sobre 

controle da entidade. Essas obrigações possíveis também 

devem ser divulgadas. As obrigações são avaliadas pela Ad

é considerada provável; e divulga sem reconhecer provisão 

As obrigações cuja probabilidade de perda é considerada 

e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. 

de não desembolso depende exclusivamente do reconhe

cimento da inconstitucionalidade da lei em vigor.

Os depósitos judiciais não vinculados às provisões 

dos mensalmente.

p) Benefícios a empregados 

Reconhecidos e evidenciados conforme dispõe o CPC 33 

participação nos resultados e benefícios não monetários.

 

estabelecidos pelo sindicato da categoria. Adicional

ações para o seu pessoal chave e empregados.

II. Benefícios rescisórios

trato de trabalho é rescindido antes da data normal de 

aposentadoria.

 

III. Participação nos lucros

O Safra reconhece uma provisão para pagamento e uma 

despesa de participação nos resultados (apresentado na 

rubrica “Despesas de pessoal” na demonstração do re

 

legislação vigente pertinente a cada encargo.

Imposto de Renda

Adicional de Imposto de Renda

Contribuição Social (1) (2)

PIS (3)

COFINS (3)

ISS

(1) 

partir de setembro de 2015 até 31.12.2018. O Safra não havia reconhecido o efeito do 

(2) 

contribuição.
(3)  

Os tributos são reconhecidos na demonstração do re

 



Demonstrações contábeis Demonstrações contábeis Relatório Anual Grupo J. Safra 2018 | 6564 | Relatório Anual Grupo J. Safra 2018

31.12.2018 31.12.2017

Efeitos do ajuste a valor
justo no:

 Classificação contábil
dos títulos:

Custo 
Amortizado

 
Resultado

Patrimônio 
Líquido Valor Justo

Para 
negociação

Disponíveis 
para venda Valor Justo

Carteira de Títulos 37.085.992 467.321 8.323 37.561.636 21.684.113 15.877.523 42.853.373

   Títulos Públicos 20.130.893 202.376            – 20.333.269 20.333.269     – 33.175.197

      Tesouro Nacional 19.912.816 203.572            – 20.116.388 20.116.388     – 32.895.779

         Letras do Tesouro Nacional 4.446.634 79.806            – 4.526.440 4.526.440     – 14.945.535

         Notas do Tesouro Nacional – Nota 7(e) 4.547.794 122.535            – 4.670.329 4.670.329     – 12.787.024

         Letras Financeiras do Tesouro 10.918.388 1.231            – 10.919.619 10.919.619     – 5.163.220

    –         –            –      –     –     – 54.488

218.077 (1.196)            – 216.881 216.881     – 224.930
   Títulos Privados Emitidos por Instituições Financeiras 2.321.757 11.325 457 2.333.539 1.339.815 993.724 1.509.339

         Ações     –         –            –      –     –     – 150

         Cotas de fundos de investimentos 106.171         –            – 106.171 106.171     – 6.713

1.233.644         –            – 1.233.644 1.233.644     – 1.157.686

         Letras de Crédito do Agronegócio e Imobiliário 16.212         –            – 16.212     – 16.212 14.746

         Eurobonds 965.730 11.325 457 977.512     – 977.512 330.044

            “Hedge” valor justo – Nota 7(e) 926.882 11.325            – 938.207     – 938.207 330.044

            Demais 38.848         – 457 39.305     – 39.305       –
   Títulos Privados Emitidos por Empresas 14.633.342 253.620 7.866 14.894.828 11.029 14.883.799 8.168.837

         Ações 184.079 1.150 3.693 188.922 11.029 177.893 194.014

         Cotas de fundos de investimentos     –         –            –      –     –     – 43.451

14.449.263 252.470 4.173 14.705.906     – 14.705.906 7.931.372

            Eurobonds 4.169.117 38.771 2.805 4.210.693     – 4.210.693 1.748.202

               “Hedge” valor justo – Nota 7(e) 4.027.838 38.771            – 4.066.609     – 4.066.609 1.654.091

                Demais 141.279         – 2.805 144.084     – 144.084 94.111

            Debêntures 7.686.978 213.699            – 7.900.677     – 7.900.677 4.799.954

               “Hedge” valor justo – Nota 7(e) 4.488.611 213.699            – 4.702.310     – 4.702.310       –

                Demais 3.198.367         –            – 3.198.367     – 3.198.367 4.799.954

            Notas Promissórias 1.390.040         –            – 1.390.040     – 1.390.040 1.220.401

             produto rural e outros 1.203.128         – 1.368 1.204.496     – 1.204.496 162.815

Risco de crédito – Notas 3(f) e 8(a)     – (105.538)            – (105.538)     – (105.538) (453.459)

Ajustes Prudenciais – Resolução CMN nº 4.277/2013 – Nota 3(e)     – (230)            – (230) (230)     – (194)

Total em 31.12.2018 37.085.992 361.553 8.323 37.455.868 21.683.883 15.771.985 42.399.720

Total em 31.12.2017 42.640.807 (289.952) 48.865 42.399.720 31.338.568 11.061.152

Carteira de Títulos 42.640.807 163.701 48.865 42.853.373 31.338.762 11.514.611

32.941.498 189.260 44.439 33.175.197 30.130.762 3.044.435

   Títulos Privados Emitidos por Instituições Financeiras 1.512.835 (3.496)            – 1.509.339 1.164.549 344.790

   Títulos Privados Emitidos por Empresas 8.186.474 (22.063) 4.426 8.168.837 43.451 8.125.386

Risco de crédito – Notas 3(f) e 8(a)     – (453.459)            – (453.459)     – (453.459)

    – (194)            – (194) (194)     –

7. Carteira de títulos e valores mobiliários, recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar 
e instrumentos financeiros derivativos

a) Títulos e valores mobiliários

31.12.2018 31.12.2017

   Remunerados (1) 8.120.053 4.161.299

   Não remunerados 81.425 213.353

   Exterior 96.869 68.328

Total 8.298.347 4.442.980

6. Reservas no Banco Central

Reservas no Banco Central estão representadas por recolhimentos compulsórios como demonstrados abaixo:

(1) 

resultado do período.

calculados sobre as diferenças temporárias entre as ba

.

Os créditos tributários de diferenças temporárias decor

rem principalmente da avaliação ao valor justo de certos 

Os tributos relacionados com ajustes ao valor justo 

nhecidos em contrapartida com o respectivo ajuste no 

.

r) Resultados de exercícios futuros

s) Uso de estimativas contábeis

A preparação das demonstrações contábeis exige 

tais como: (i) o Valor Justo de determinados ativos e  

passivos financeiros e instrumentos financeiros deriva

tivos; (ii) as taxas de depreciação dos itens do ativo 

provisões necessárias para absorver eventuais riscos 

decorrentes dos passivos contingentes; (v) créditos tri

dosa e (vii) provisões técnicas de seguros e previdên

vir a ser diferentes dos valores apresentados com base  

nessas estimativas.

31.12.2018 31.12.2017

   Disponibilidades 699.893 535.052

      No país 277.598 328.846

      No exterior 422.295 206.206

400.226              –

987.150 484.643

   Aplicações em moedas estrangeiras 2.208.198 1.963.061

Total 4.295.467 2.982.756

4. Caixa e equivalentes de caixa

5. Aplicações interfinanceiras de liquidez 
31.12.2018 31.12.2017

Valores por prazos de vencimentos

Até

90 dias

De 91 a 

365 dias

De 3 a

5 anos Total Total

Aplicações no mercado aberto (1) 37.019.700  3.035.425       –       40.055.125  33.670.060 

   Posição bancada – Tesouro Nacional 10.072.682  3.035.425       –       13.108.107  2.737.763 

 (2) 21.196.482       –             –       21.196.482  12.309.582 

   Posição vendida – Tesouro Nacional (2) 5.750.536       –             –       5.750.536  18.622.715 

Aplicações em depósitos interfinanceiros (3) 485.887  249.111  1.433.801 2.168.799  1.412.352 

Aplicações em moedas estrangeiras (1) 2.208.198       –             –       2.208.198  1.963.061 

Ajustes Prudenciais – Resolução CMN nº 4.277/2013     –       –             –           – (524)

Total em 31.12.2018 39.713.785 3.284.536 1.433.801 44.432.122  37.044.949

Total em 31.12.2017  28.439.266  7.268.248  1.337.435 37.044.949  

(1) Inclui operações com partes relacionadas – Nota 19(b). (2) Lastro para captação no mercado aberto – Nota 9(b). (3)  
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31.12.2018

Valores por prazos de vencimentos

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

Acima de

5 anos

Carteira de Títulos 37.561.636 897.300 4.044.981 2.632.385 9.188.450 7.104.323 13.694.197

20.333.269 265.463 2.341.019 1.347.702 6.579.199 3.724.226 6.075.660

   Títulos Privados Emitidos por Instituições Financeiras 2.333.539 81.377        – 7.903 1.241.953 613.548 388.758

   Títulos Privados Emitidos por Empresas 14.894.828 550.460 1.703.962 1.276.780 1.367.298 2.766.549 7.229.779

Risco de crédito – Notas 3(f) e 8(a) (105.538) (13.878) (16.429) (18.409) (10.820) (16.740) (29.262)

(230) (230)        –     –      –      –      –

Total em 31.12.2018 37.455.868 883.192 4.028.552 2.613.976 9.177.630 7.087.583 13.664.935

   Títulos para negociação 21.684.113 382.662 2.341.019 1.347.702 7.812.844 3.724.226 6.075.660

   Títulos disponíveis para venda 15.877.523 514.638 1.703.962 1.284.683 1.375.606 3.380.097 7.618.537

   Risco de crédito – Notas 3(f) e 8(a) (105.538) (13.878) (16.429) (18.409) (10.820) (16.740) (29.262)

(230) (230)        –     –      –      –      –

31.12.2017

Valores por prazos de vencimentos

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

Acima de

5 anos

Carteira de Títulos 42.853.373 598.366 4.801.506 10.951.862 1.845.375 16.993.231 7.663.033

33.175.197 288.279 4.066.147 8.784.860 1.009.451 13.798.898 5.227.562

   Títulos Privados Emitidos por Instituições Financeiras 1.509.339 6.863 9 14.737       – 1.157.686 330.044

   Títulos Privados Emitidos por Empresas 8.168.837 303.224 735.350 2.152.265 835.924 2.036.647 2.105.427

Risco de crédito – Notas 3(f) e 8(a) (453.459) (15.656) (9.872) (36.379) (14.715) (83.508) (293.329)

(194) (194)        –     –       –      –      –

Total em 31.12.2017 42.399.720 582.516 4.791.634 10.915.483 1.830.660 16.909.723 7.369.704

   Títulos para negociação 31.338.762 338.595 3.574.830 8.039.552 899.075 13.441.003 5.045.707

   Títulos disponíveis para venda 11.514.611 259.771 1.226.676 2.912.310 946.300 3.552.228 2.617.326

   Risco de crédito – Notas 3(f) e 8(a) (453.459) (15.656) (9.872) (36.379) (14.715) (83.508) (293.329)

(194) (194)        –     –       –      –      –

31.12.2018 31.12.2017

Vinculados

Total Total

Carteira

Própria

Compromissos de recompra 

sem livre movimentação e 

Títulos objeto de operações 

compromissadas com livre 

movimentação – Nota 9(b) (2) 

Prestação de 

garantias (1)

Banco 

Central

Carteira de Títulos 21.986.810 12.912.329 1.900.911 761.586 37.561.636 42.853.373

9.981.923   7.735.084 1.854.676 761.586 20.333.269 33.175.197

      Tesouro Nacional 9.765.042   7.735.084 1.854.676 761.586 20.116.388 32.895.779

  –                       –   –     – 54.488  54.488

216.881                       –   –     – 216.881 224.930

   Títulos Privados Emitidos por 

   Instituições Financeiras 2.287.304                       – 46.235
    –

2.333.539 1.509.339

   Títulos Privados Emitidos por Empresas 9.717.583   5.177.245   –     – 14.894.828 8.168.837

      Ações 188.922                       –   –     – 188.922 194.014

      Cotas de fundos de investimentos   –                       –   –     –      – 43.451

       Outros instrumentos de risco de crédito – 

9.528.661   5.177.245   –     – 14.705.906 7.931.372

Risco de crédito – Provisão adicional – 

Notas 3(f) e 8(b) (105.538)                       –   –     – (105.538) (453.459)

Ajustes Prudenciais – Resolução

(230)                       –   –     – (230) (194)

Total em 31.12.2018 21.881.042 12.912.329 1.900.911 761.586 37.455.868 42.399.720

Total em 31.12.2017 25.359.134 15.007.169 1.523.888 509.529 42.399.720

(1)  

(2)  

(1)  

 

III. Por característica

Disponível para venda

01.01 a 31.12.2018 01.01 a 31.12.2017

Saldo no início do período 11.514.611  10.584.633 

   Variação cambial no exterior 617.628  62.724 

15.045.780  10.143.463 

   Vendas no período (7.516.014)  (7.157.933)

   Resgates e recebimento de juros (1.869.839)  (3.241.574)

   Transferência de categoria (1) (2.736.058)                    –

(339.437)                    –

   Resultado 1.201.394  1.098.705 

      Receita de juros 915.973  1.001.618 

      Receita de dividendos 15.905  24.245 

(27.497)  93.301 

         Eurobonds – Hedge valor justo (48.835)  5.007 

21.338  88.294 

      Variação no período ao valor justo – “Hedge” valor justo – Nota 7(e) 297.013  (20.459)

         Debêntures 213.699                    –

         Eurobonds 83.314                    –

(40.542)  24.593 

Saldo no final do período 15.877.523  11.514.611 

IV. Movimentação dos títulos e valores mobiliários
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• proporcionar aos seus clientes produtos estruturados 

seus ativos e passivos contra eventuais riscos proveni

taxas de juros; e

contábil – Nota 7(e)):

rivativos em moeda estrangeira são contratados de 

exposição da variação cambial dos investimos no exte

rior. Estes derivativos são contratados com valor supe

As posições do Banco Safra e controladas são monito

31.12.2018 31.12.2017

Valores por prazos de vencimentos

Ativo

Custo 

Amortizado

Ajuste ao 

Valor Justo

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

Acima de

5 anos

Valor

Justo

Non Deliverable Forward – NDF 35.571 1.514 37.085 17.323 17.209 1.860 588 105          –        4.257 

Prêmios  de opções 235.610 (111.125) 124.485 49.504 14.780 43.598 16.603      –                –        214.305 

   Índice Bovespa e Ações 81.678 (18.030) 63.648 2.393 6.319 38.380 16.556      –                –        30.922 

   Moeda estrangeira 77.441 (50.924) 26.517 14.140 7.860 4.470 47      –                –        140.923 

   Índice DI 53.804 (52.154) 1.650 301 601 748       –            –                –        41.665 

   Ações 22.687 9.983 32.670 32.670        –             –             –            –               –        795 
Termo - Vendas a receber – Títulos Públicos 149.815 (16.296) 133.519 133.519        –             –             –            –               –             –       
Swap – valores a receber 341.347 102.436 443.783 143.432 133.297 36.374 6.225 12.610 111.845  234.054 

   Taxa de juros 104.902 (5.795) 99.107 35.478 14.903 21.677 6.225 8.190 12.634  119.017 

   Moeda estrangeira 236.445 108.231 344.676 107.954 118.394 14.697       –       4.420 99.211  114.059 

   Outros       –              –            –        –              –             –             –            –               –        978 
Derivativos de  crédito – CDS 68.735        –       68.735 44.344 24.209 182        –            –               –        48.692 

Futuro       –              –            –        –              –             –             –            –               –        3.199 

Risco de crédito – Notas 3(f) e 8(a)       –       (189) (189) (189)        –             –             –            –               –        (241)

Total em 31.12.2018 831.078 (23.660) 807.418 387.933 189.495 82.014 23.416 12.715 111.845  504.266 

Total em 31.12.2017  540.029  (35.763)  504.266  126.528  261.790  45.789  56.136  6  14.017 

I. Contas patrimoniais

1) Por tipo de operação

31.12.2018 31.12.2017

Valores por prazos de vencimentos

Passivo

Custo 

Amortizado

Ajuste ao 

Valor Justo

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

Acima de

5 anos

Valor

Justo

Non Deliverable Forward – NDF (26.891) (7.835) (34.726) (20.322) (13.904) (169) (331)    –    –  (13.716)

Prêmios  de opções (205.940) 109.182 (96.758) (17.323) (12.901) (47.593) (17.152) (1.789)    –  (213.454)

   Índice Bovespa e Ações (81.947) 19.004 (62.943) (2.672) (6.987) (44.734) (6.761) (1.789)    –  (27.695)

   Moeda estrangeira (22.334) 1.962 (20.372) (13.498) (5.313) (1.226) (335)    –    –  (143.407)

   Índice DI (97.704) 85.113 (12.591) (301) (601) (1.633) (10.056)    –    –  (41.748)

   Ações (3.955) 3.103 (852) (852)     –     –    –    –    –  (604)

Termo (149.815) 16.296 (133.519) (133.519)     –     –    –    –    –  (9.075)

        –          –    –    –     –     –    –    –    –  10.085 

(149.815) 16.296 (133.519) (133.519)     –     –    –    –    –  (19.160)

Swap – valores a pagar (373.941) (58.476) (432.417) (116.973) (155.839) (45.596) (12.670) (2.328) (99.011)  (177.315)

   Taxa de juros (87.466) (63.095) (150.561) (8.842) (12.538) (27.081) (10.555) (2.263) (89.282)  (79.865)

   Moeda estrangeira (286.475) 4.619 (281.856) (108.131) (143.301) (18.515) (2.115) (65) (9.729)  (97.062)

   Outros         –          –    –    –     –     –    –    –    –  (388)

Derivativos de  crédito – CDS (59.896)          – (59.896) (39.920) (19.976)     –    –    –    –  (49.539)

Ajustes Prudenciais – Resolução 

CMN nº 4.277/2013 – Nota 3(e)         – (8.364) (8.364) (8.364)     –     –    –    –    –  (6.657)

Total em 31.12.2018 (816.483) 50.803 (765.680) (336.421) (202.620) (93.358) (30.153) (4.117) (99.011)  (469.756)

Total em 31.12.2017  (489.941)  20.185  (469.756)  (113.892)  (261.425)  (35.532)  (52.577)  4.602  (10.932)

                  Ativo                    Passivo

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

359.026  130.610 (312.306)  (113.451)

   B3 53.499  188.183 (25.469)  (195.926)

   Pessoas jurídicas 170.375  130.052 (231.444)  (115.887)

   Pessoas físicas 224.707  55.662 (188.097)  (37.835)

(189)  (241) (8.364)  (6.657)

Total 807.418  504.266 (765.680)  (469.756)

2) Por contraparte ao Valor Justo

31.12.2018 31.12.2017

Valores por prazos de vencimentos

Ativo

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

Acima de

5 anos

Valor

Justo

Previdência complementar 14.539.441 267.392 1.299.100 3.255.529 1.656.239 4.805.343 3.255.838 11.911.901

   Operações compromissadas 22.859  – –   –    –   – 22.859 86.715

      Debêntures   –  – –   –    –   –   – 35.056

22.859  – –   –    –   – 22.859 51.659

14.072.346 34.492 1.283.600 3.183.057 1.532.875 4.805.343 3.232.979 11.320.952

      Letras do Tesouro Nacional 4.274.131  – 1.248.668 2.100.380 302.755 622.328   – 3.588.281

      Letras Financeiras do Tesouro 6.486.655 34.492 – 972.230 1.216.521 2.436.965 1.826.447 4.599.967

      Notas do Tesouro Nacional 3.311.560  – 34.932 110.447 13.599 1.746.050 1.406.532 3.132.704

   Títulos Privados 445.326 233.990 15.500 72.472 123.364   –   – 515.438

      Ações 233.990 233.990 –   –    –   –   – 75.931

138.864  – 15.500   – 123.364   –   – 115.769

      Debêntures 72.472  – – 72.472    –   –   – 323.738

   Outros (1.090) (1.090) –   –    –   –   – (11.204)

– Letras do Tesouro Nacional 214.479  – 214.479   –    –   –   – 225.480

168.335 168.335 –   –    –   –   – 165.024

Total em 31.12.2018 – Nota 10(b) 14.922.255 435.727 1.513.579 3.255.529 1.656.239 4.805.343 3.255.838 12.302.405

Total em 31.12.2017 – Nota 10(b) 12.302.405 508.592 555.751 1.684.384 2.251.045 4.178.790 3.123.843

b) Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar
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31.12.2018 31.12.2017

        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

   Non Deliverable Forward – NDF 1.125.490 792.646 65.188 30.584 3.700  – 2.017.608  1.328.329 

      Comprado 950.121 668.881 58.698 30.584 3.700  – 1.711.984  1.027.965 

      Vendido 175.369 123.765 6.490        –        –  – 305.624  300.364 
   Opções 2.649.908 2.330.354 5.728.807 1.198.488        –  – 11.907.557  41.107.188 

      Comprado 1.563.715 1.150.617 2.892.650 36.600        –  – 5.643.582  20.257.465 

         Ações 171.000 1.781       –        –        –  – 172.781  6.568 

         Índice DI 36.765 41.345 2.522.672        –        –  – 2.600.782  17.534.709 

         Índice Bovespa 52.453 143.573 196.547 34.415        –  – 426.988  555.566 

         Moeda estrangeira 1.303.497 963.918 173.431 2.185        –  – 2.443.031  2.160.622 

      Vendido 1.086.193 1.179.737 2.836.157 1.161.888        –  – 6.263.975  20.849.723 

         Ações 171.000 1.781       –        –        –  – 172.781  4.888 

         Índice DI 465.408 211.120 2.717.370 1.139.700        –  – 4.533.598  18.687.503 

         Índice Bovespa        –        – 109.128 18.541        –  – 127.669  24.276 

         Moeda estrangeira 449.785 966.836 9.659 3.647        –  – 1.429.927  2.133.056 
   Termo 149.891        –       –        –        –  – 149.891  15.577.431 

      Comprado – Moeda estrangeira        –        –       –        –        –  –            –  7.431.883 

      Obrigações por vendas a entregar 149.891        –       –        –        –  – 149.891 8.145.548

         Moeda estrangeira        –        –       –        –        –  –            – 8.145.548

149.891        –       –        –        –  – 149.891        –
   Swap

      Ativo 15.255.258 12.459.105 798.954 720.184 352.244 2.668.599 32.254.344  16.727.187 

         Taxa de juros 571.893 777.930 606.157 720.184 84.941 945.320 3.706.425  3.958.302 

         Moeda estrangeira 14.679.878 11.681.175 192.797        – 267.303 1.723.279 28.544.432  12.732.035 

         Outros 3.487        –       –        –        –  – 3.487  36.850 

      Passivo 15.255.258 12.459.105 798.954 720.184 352.244 2.668.599 32.254.344  16.727.187 

        Taxa de juros 253.154 522.587 529.118 691.884 122.676 2.449.705 4.569.124  2.567.681 

        Moeda estrangeira 15.002.104 11.936.518 269.836 28.300 229.568 218.894 27.685.220  14.157.826 

        Outros        –        –       –        –        –  –            –  1.680 
   Futuro 26.034.814 29.973.715 8.639.776 6.735.029 4.681.981 2.791.990 78.857.305  86.542.021 

      Comprado 1.933.672 290.294 369.665 3.966.125 1.442.553 692.864 8.695.173  15.878.833 

         Taxa de juros 82.637 140.609 247.008 3.966.125 950.843 605.749 5.992.971  6.025.642 

         Cupom cambial 1.200.942 139.350 122.657        – 491.710 87.115 2.041.774  9.186.561 

         Moeda estrangeira 286.276 10.335       –        –        –  – 296.611  276.652 

         Índice Bovespa 363.817        –       –        –        –  – 363.817  389.978 

      Vendido 24.101.142 29.683.421 8.270.111 2.768.904 3.239.428 2.099.126 70.162.132  70.663.188 

         Taxa de juros 15.445.006 19.369.442 5.590.033 1.951.003 1.590.563 658.534 44.604.581  54.870.592 

         Cupom cambial 5.483.430 4.820.396 2.403.551 566.808 1.435.497 1.420.069 16.129.751  14.507.688 

         Moeda estrangeira 3.046.860 5.493.583 276.527 251.093 213.368 20.523 9.301.954  1.284.908 

         Índice Bovespa 125.846        –       –        –        –  – 125.846        –
   Derivativos de crédito – CDS –

   Risco recebido – Nota 7(c-III)
2.150.420        –       –        –        –  – 2.150.420  2.271.107 

   Captações estruturadas – Nota 9 2.504.225 3.022.611 1.178.174 690.117 517.686 15.506 7.928.319  22.963.026 

      Opções – Vendido 1.805.022 1.623.723 1.167.244 660.909 25.860       – 5.282.758  20.841.143 

         Índice Bovespa 425.138 398.376 834.464 660.909 25.860       – 2.344.747  2.417.967 

         Moeda estrangeira 1.379.884 1.225.347 332.780        –        –  – 2.938.011  18.423.176 

       –        – 10.930 29.208 491.826 15.506 547.470        –

      Derivativos de crédito – CDS –
699.203 1.398.888       –        –        –  – 2.098.091  2.121.883 

Total em 31.12.2018 49.870.006 48.578.431 16.410.899 9.374.402 5.555.611 5.476.095 135.265.444  186.516.289 

Total em 31.12.2017  84.334.399  67.883.036  17.343.527  13.223.979  2.680.459  1.050.889  186.516.289 

II. Composição por valor referencial

1) Por tipo de operação

31.12.2018 31.12.2017

Locais de Negociação B3

Instituições

Financeiras

Pessoas

Jurídicas

Pessoas

Físicas

Total

Referencial

Total

Referencial

B3 82.445.554 30.212.232 14.709.220 3.649.927 131.016.933  182.123.300 

Balcão – exterior       – 4.248.511          –          – 4.248.511  4.392.989 
Total em 31.12.2018 82.445.554 34.460.743 14.709.220 3.649.927 135.265.444  186.516.289 

Total em 31.12.2017  52.551.178  107.397.475  18.392.425  8.175.211  186.516.289 

2) Locais de negociação por contrapartes

Durante o período não houve ocorrência de evento de crédito relativo aos fatos geradores previstos nos contratos.
 

31.12.2018 31.12.2017 

Swap de crédito cujos ativos subjacentes são – Títulos e Valores Mobiliários(1)

   Riscos Recebidos 2.150.420 2.271.107

   Riscos Transferidos (2.098.091) (2.121.883)

Total líquido de exposição recebido/(transferido) 52.329 149.224

(1) 

01.01 a 31.12.2018

Movimentação no período

Efeitos no:

Saldo no 

início do 

período

Variação

Cambial

e outros Resultado

Patrimônio 

Líquido – 

Nota 17(d-I)

Saldo no

final do 

período

   Títulos para negociação e Obrigações vinculadas
   com títulos de livre movimentação 114.293 (171) (110.921)   – 3.201

      Títulos para negociação 189.267 (171) 14.430   – 203.526

      Obrigações vinculadas com títulos de livre movimentação (74.974)     – (125.351)   – (200.325)

   Títulos disponíveis para venda (1) 48.865     –  – (40.542) 8.323

45.865     –  – (45.865)           –

      Eurobonds (1.922)     –  – 5.184 3.262

      Demais títulos 4.922     –  – 139 5.061
 (2) (8.680) 1.351 43.025   – 35.696

(7.616)     – (1.167)   – (8.783)

(524)     – 524   –           –

      Títulos e valores mobiliários (194)     – (36)   – (230)
 (2) (6.898)     – (1.655)   – (8.553)

   “Hedge” valor justo – Nota 7(e) 237.273 13.583 83.519   – 334.375

      Carteira Pré 200.251     – (85.763)   – 114.488

      Operações compromissadas pré     –     – 5.152   – 5.152

      Carteira IPCA     –     – 92.907   – 92.907

      Títulos e valores mobiliários – Disponível para venda – 
      Eurobonds (1) (25.566) (7.652) 83.314   – 50.096

      Captações estruturadas – CD Estruturado 16.984 4.622 (8.708)   – 12.898

      Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior (3.229) 3.271 3.133   – 3.175

      Dívida subordinada 48.833 13.342 (6.516)   – 55.659
Total em 31.12.2018 384.135 14.763 14.456 (40.542) 372.812

Total em 31.12.2017 180.223 1.303 178.016 24.593 384.135

c) Evolução da movimentação do ajuste a Valor Justo

(1) 

(2)  
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e) “Hedge”

     Valor Justo

MTM objeto “hedge”

Nota 7(d)

Instrumento

derivativo de “hedge” Valor Referencial

Estratégia – “Hedge” de Risco de Mercado 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Carteira Pré 29.671.079 23.508.213 114.488 200.251 – (25.690.853) (23.591.587)

35.566.355 26.655.428 342.047 279.417 –   –        –

(5.895.276) (3.147.215) (227.559) (79.166) –   –        –

      Depósitos – Nota 9(a) (130.024) (172.117) (1.507) (1.077) –   –        –

      Captação no mercado aberto –

      Títulos de emissão própria – Nota 9(b)    – (63.913)       – (1.415) –   –

   

    –

      Recursos de aceites e emissão de

      títulos – Recursos de letras

(4.503.102) (2.160.562) (165.151) (57.867) –   –        –

(875.100) (638.026) (14.665) (7.783)   –        –

      Dívida Subordinada (387.050) (112.597) (46.236) (11.024)   –        –

Operações compromissadas pré 12.671.112        – 5.152           – Futuros DI (9.364.500)        –

      Aplicações em operações compromissadas 

      – Nota 5
12.744.526        – 5.333           – –   –        –

      Captação no mercado aberto – Nota 9(b) (73.414)        – (181)           – –   –        –

Carteira IPCA (1)  1.669.136        – 92.907           –
Futuros DAP +

 (1.655.150)        –

4.702.310        – 213.699

  

        – –   –        –

(3.033.174)        – (120.792)           – –   –        –

      Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (1.459.334)        – (45.415)           – –   –        –

      Dívida subordinada (1.573.840)        – (75.377)           – –   –        –

Títulos e valores mobiliários – Disponível para venda 
5.004.816 1.984.135 50.096 (25.566) Swap Pré x Libor (5.335.310) (2.071.595)

Captações estruturadas – CD Estruturado – 

Nota 9(d)
(1.357.622) (1.608.884) 12.898 16.984 Swap Pré x Libor 1.469.923 1.708.389

Obrigações por títulos e valores mobiliários no 

exterior – Nota 9(c)
(2.036.927) (290.014) 3.175 (3.229) – 2.246.606 295.938

     US$ 500.000 – 08.02.2018 (1.701.188)        – 4.355           – Swap Pré x Libor 1.905.670        –

     CHF 100.000 – 12.12.2014 (335.739) (290.014) (1.180) (3.229) Swap Pré x Libor 340.936 295.938

Dívida subordinada – Nota 9(f) (3.163.691) (2.745.687) 55.659 48.833 – 3.237.654 2.603.947

     US$ 500.000 – 27.01.2011 (2.001.314) (1.754.954) 49.502 41.982 Swap Pré x Libor 2.043.458 1.658.111

     US$ 300.000 – 06.06.2014 (1.162.377) (990.733) 6.157 6.851 Swap Pré x Libor 1.194.196 945.836

Total 42.457.903 20.847.763 334.375 237.273 – (35.091.630) (21.054.908)

(1) 

A efetividade apurada para os “hedges” contábeis designados pelo Safra estão em conformidade com o estabelecido na Circular BACEN 

8. Carteira de crédito

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

I. Composição

II. Movimentação de provisão de risco de crédito

Total da 

Provisão em 

01.01.2018

Variação 

Cambial do 

Exterior

(Constituição) /

Reversão)

Baixas a 

Prejuízo

Total da 

Provisão em 

31.12.2018

(1.996.187) (1.693) (570.961) 946.574 (1.622.267)

      Operações de crédito (1.500.257) (2.646) (562.857) 607.137 (1.458.623)

      Outros instrumentos de risco de crédito – Nota 7(a) (353.223) 953 1.178 339.437 (11.655)

(142.707) – (9.282)   – (151.989)

   Provisão Adicional (1.195.736) – (161.854)   – (1.357.590)

     Operações de crédito (1.095.500) – (168.207)   – (1.263.707)

     Outros instrumentos de risco de crédito – Nota 7(a) (100.236) – 6.353   – (93.883)

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)

Total da provisão da carteira de crédito expandida em 31.12.2017 – Nota 8(a-I) (3.002.527) (3.017) (1.039.704) 853.325 (3.191.923)

(1.832.896) (3.017) (1.013.599) 853.325 (1.996.187)

   Provisão Adicional (1.169.631) (26.105)   – (1.195.736)

31.12.2018

Ajuste 

ao Valor 

Justo

Custo 

Amortizado e 

Valor Justo

Provisão para Risco de Crédito

Custo 

Amortizado

Mínima

Requerida Adicional Total

Carteira de crédito expandida 106.455.270 598.690 107.053.960 (1.622.267) (1.357.590) (2.979.857)

   Operações com características

   de concessão de crédito
85.926.745 598.690 86.525.435 (1.470.278) (1.357.590) (2.827.868)

      Operações de crédito – Nota 8(b) 71.477.482 342.047 71.819.529 (1.458.623) (1.263.707) (2.722.330)

      Outros instrumentos de risco de

14.449.263 256.643 14.705.906 (11.655) (93.883) (105.538)

20.528.525            – 20.528.525 (151.989)         – (151.989)

31.12.2017

Ajuste 

ao Valor 

Justo

Custo 

Amortizado e 

Valor Justo

Provisão para Risco de Crédito

Custo 

Amortizado

Mínima

Requerida Adicional Total

Carteira de crédito expandida 87.461.376 256.866 87.718.242 (1.996.187) (1.195.736) (3.191.923)

   Operações com características

   de concessão de crédito
68.327.473 256.866 68.584.339 (1.853.480) (1.195.736) (3.049.216)

      Operações de crédito – Nota 8(b) 60.373.550 279.417 60.652.967 (1.500.257) (1.095.500) (2.595.757)

      Outros instrumentos de risco de
7.953.923 (22.551) 7.931.372 (353.223) (100.236) (453.459)

19.133.903            – 19.133.903 (142.707)         – (142.707)
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b) Distribuição da carteira e provisão das operações de crédito por nível de risco

31.12.2018 31.12.2017

Níveis de risco AA A B C D E F G H Total Total

Títulos Descontados 21.097.487 1.492.351 2.298.054 704.897 764.789 21.301 20.094 17.027 678.064 27.094.064 21.936.722

Comércio Exterior 16.418.436 1.056.532 526.414 136.510 107.595           – 10.934 2.930 25.424 18.284.775 17.115.529

Créditos Direcionados 2.065.869 200.642 163.097 53.782 2.450 141         – 3.538 44.237 2.533.756 2.390.169

   Rural e Agroindustrial 1.828.765 158.461 149.031 23.648          –           –         – 1.029 1.127 2.162.061 1.986.163

   Imobiliário 237.104 42.181 14.066 30.134 2.450 141         – 2.509 43.110 371.695 404.006

Repasses 2.990.853 187.178 123.385 8.530 2.468           – 372 18 22.226 3.335.030 5.043.961

Financiamento e Consumo 1.384.881 16.339.332 1.512.613 558.619 87.181 59.596 48.515 29.841 189.724 20.210.302 13.875.030

   Crédito Consignado 14.990 8.260.346 193.463 23.247 15.759 17.248 13.168 10.012 82.473 8.630.706 6.023.923

   Crédito Direto ao Consumidor 474.838 7.979.840 1.245.541 522.281 68.823 40.615 24.701 19.187 99.594 10.475.420 6.665.943

   Arrendamento Mercantil 681.952 67.877 39.734 7.724 931 1.442 9.952 337 3.645 813.594 949.185

   Demais 213.101 31.269 33.875 5.367 1.668 291 694 305 4.012 290.582 235.979

Outros Créditos    –    –      –      –          –           –         –          – 19.555 19.555 12.139
Total da carteira em 31.12.2018 43.957.526 19.276.035 4.623.563 1.462.338 964.483 81.038 79.915 53.354 979.230 71.477.482 60.373.550

Curso Anormal (1)    –    – 281.617 215.768 124.929 58.158 39.004 30.574 360.785 1.110.835

Curso Normal (2) 43.957.526 19.276.035 4.341.946 1.246.570 839.554 22.880 40.911 22.780 618.445 70.366.647

(3.754) (100.205) (71.907) (65.233) (132.771) (26.601) (41.463) (37.459) (979.230) (1.458.623)
 (1)    –    – (2.881) (6.651) (13.197) (17.844) (19.826) (21.513) (360.785) (442.697)

   Genérica (2) (3.754) (100.205) (69.026) (58.582) (119.574) (8.757) (21.637) (15.946) (618.445) (1.015.926)

Provisão Adicional (168.841) (88.447) (64.428) (97.120) (772.566) (33.400) (23.019) (15.886)      – (1.263.707)
Total Provisão em 31.12.2018 (172.595) (188.652) (136.335) (162.353) (905.337) (60.001) (64.482) (53.345) (979.230) (2.722.330)

Total da carteira em 31.12.2017 42.018.208 13.553.615 2.190.182 671.152 569.275 60.054 78.072 79.289 1.153.703 60.373.550

Curso Anormal (1)    –    – 267.576 124.354 58.820 32.566 27.738 23.348 529.982 1.064.384

Curso Normal (2) 42.018.208 13.553.615 1.922.606 546.798 510.455 27.488 50.334 55.941 623.721 59.309.166

(6.235) (68.634) (32.656) (30.823) (83.166) (20.239) (42.826) (61.974) (1.153.704) (1.500.257)
 (1)    –    – (2.730) (3.801) (6.594) (10.185) (14.617) (17.104) (529.981) (585.012)

   Genérica (2) (6.235) (68.634) (29.926) (27.022) (76.572) (10.054) (28.209) (44.870) (623.723) (915.245)

Provisão Adicional (153.046) (62.724) (29.556) (338.857) (440.412) (26.482) (27.128) (17.295)      – (1.095.500)
Total Provisão em 31.12.2017 (159.281) (131.358) (62.212) (369.680) (523.578) (46.721) (69.954) (79.269) (1.153.704) (2.595.757)

(1) (2) 

vencidas até 14 dias.

31.12.2018

Carteira de Crédito Provisão Mínima Requerida

Anormal Normal Total Específica Genérica Total

Títulos Descontados 267.119 26.826.945 27.094.064 (175.359) (726.110) (901.469)

Comércio Exterior 39.323 18.245.452 18.284.775 (23.612) (46.717) (70.329)

Créditos Direcionados 5.707 2.528.049 2.533.756 (2.583) (50.804) (53.387)

   Rural e Agroindustrial 1.127 2.160.934 2.162.061 (1.127) (5.241) (6.368)

   Imobiliário 4.580 367.115 371.695 (1.456) (45.563) (47.019)

Repasses 3.453 3.331.577 3.335.030 (3.424) (22.425) (25.849)

Financiamento e Consumo 794.946 19.415.356 20.210.302 (237.432) (150.602) (388.034)

   Crédito Consignado 253.280 8.377.426 8.630.706 (93.649) (53.393) (147.042)

   Crédito Direto ao Consumidor 529.182 9.946.238 10.475.420 (138.456) (85.956) (224.412)

   Arrendamento Mercantil 7.008 806.586 813.594 (2.638) (8.098) (10.736)

   Demais 5.476 285.106 290.582 (2.689) (3.155) (5.844)

Outros Créditos 287 19.268 19.555 (287) (19.268) (19.555)

Total em 31.12.2018 1.110.835 70.366.647 71.477.482 (442.697) (1.015.926) (1.458.623)

Total em 31.12.2017 1.064.384 59.309.166 60.373.550 (585.012) (915.245) (1.500.257)

Total Provisão

em 01.01.2018 

Variação 

Cambial do 

Exterior

(Constituição) / 

Reversão

Baixas a 

Prejuízo

Total Provisão 

em 31.12.2018

e Títulos Descontados (955.745) – (252.159) 306.435 (901.469)

Comércio Exterior (67.109) (2.646) (35.925) 35.351 (70.329)

Créditos Direcionados (160.639) – 67.086 40.166 (53.387)

   Rural e Agroindustrial (2.675) – (3.893) 200 (6.368)

   Imobiliário (157.964) – 70.979 39.966 (47.019)

Repasses (60.713) – 25.235 9.629 (25.849)

Financiamento e Consumo (244.856) – (345.025) 201.847 (388.034)

   Crédito Consignado (92.507) – (155.936) 101.401 (147.042)

   Crédito Direto ao Consumidor (118.519) – (186.747) 80.854 (224.412)

   Arrendamento Mercantil (26.598) – 1.125 14.737 (10.736)

   Demais (7.232) – (3.467) 4.855 (5.844)

Outros Créditos (11.195) – (22.069) 13.709 (19.555)

Total da Provisão Mínima Requerida 

em 31.12.2018 – Nota 8(c-I) (1.500.257) (2.646) (562.857) 607.137 (1.458.623)

Total da Provisão Mínima Requerida

em 31.12.2017 – Nota 8(c-I) (1.499.052)    (712) (853.818) 853.325 (1.500.257)

d) Operações renegociadas e recuperações de crédito

As recuperações de crédito no período foram de R$ 746.131 (R$ 646.444 em 2017).

Carteira Provisão %

   Curso Anormal 74.913 74.839 99,9

      Operações Vencidas:

         De 15 a 30 dias 18.124 18.050

         De 31 a 60 dias 28.755 28.755

         De 61 a 90 dias 26.032 26.032

         De 91 a 180 dias 1.621 1.621

         De 181 a 365 dias 381 381

   Curso Normal 388.624 379.111 97,6

Total em 31.12.2018 463.537 453.950 97,9

Total em 31.12.2017 620.199 598.943 96,6
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operações de crédito

f) Distribuição da carteira de crédito por ramo de atividade

31.12.2018 31.12.2017

CURSO ANORMAL 1.110.835 1.064.384

Operações Vencidas:

   De 15 a 30 dias 357.714 353.089

   De 31 a 60 dias 287.932 347.909

   De 61 a 90 dias 132.250 129.820

   De 91 a 180 dias 186.831 135.490

   De 181 a 365 dias 146.108 98.076

CURSO NORMAL 70.366.647 59.309.166

Parcelas Vencidas – Vencidos até 14 dias 309.097 146.464

Parcelas Vincendas:

   De 01 a 30 dias 10.859.081 7.562.195

   De 31 a 60 dias 6.771.455 6.008.007

   De 61 a 90 dias 4.315.086 3.821.156

   De 91 a 180 dias 10.259.029 10.998.211

   De 181 a 365 dias 9.550.438 9.733.195

   De 1 a 2 anos 11.540.619 9.509.996

   De 2 a 3 anos 7.413.133 5.377.852

   De 3 a 5 anos 6.328.999 4.638.709

   Acima de 5 anos 3.019.710 1.513.381

TOTAL 71.477.482 60.373.550

 

(R$ 363.386 em 31.12.2017) e acima de 90 dias  

R$ 332.939 (R$ 233.566 em 31.12.2017).

31.12.2018 31.12.2017

9.361.279 10.320.929

10.063.205 8.896.039

5.951.664 4.918.353

100 maiores clientes 25.376.148 24.135.321

Outros clientes 46.101.334 36.238.229

Total 71.477.482 60.373.550

g) Concentração de crédito

31.12.2018 31.12.2017

garantias prestadas (1) (2) 20.528.525 19.133.903

   AA 19.969.113 18.736.516

   A 267.967 104.529

   B 115.477 87.623

   C 22.532 47.665

   D 6.605 13.221

   E           – 14.538

   H 146.831 129.811

Limites concedidos (3) 14.836.198 17.574.667

Total 35.364.723 36.708.570

   Até 90 dias 13.084.131 15.258.325

   De 91 a 365 dias 9.553.505 9.123.999

   De 1 a 2 anos 4.556.176 4.193.049

   De 2 a 3 anos 1.653.757 1.436.034

   De 3 a 5 anos 3.147.026 2.947.930

   Acima de 5 anos 3.370.128 3.749.233

h) Compromissos de crédito (“off balance”)
Os valores fora do balanço (“off balance”) referentes a 

(1) 

(2) As garantias prestadas geraram uma receita no montante R$ 340.698 (R$ 346.731 
em 2017) – Nota 12(d).

(3) 

de 90 dias.

31.12.2018 31.12.2017

Setor Privado:

   Rural 1.366.513 1.671.198

18.459.999 16.375.615

   Comércio 12.175.849 11.919.644

   Intermediário Financeiro 1.163.386 365.604

   Outros Serviços 16.359.846 15.107.141

   Pessoas Físicas 19.926.405 13.369.138

   Habitação 2.025.484 1.565.210

Total 71.477.482 60.373.550

31.12.2018 31.12.2017

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 de clientes 26.853.704 31.773.765 13.889.300 7.505.364 4.614.513 2.201.636 86.838.282  66.587.235 

      Depósitos (1) (a) 10.612.011 7.275.590 608.415 59.964 12.528 478 18.568.986  11.032.635 

      Captações no mercado aberto (b) 3.766.923 999.557 2.844 2.182           –          – 4.771.506  10.928.444 

         Títulos de emissão própria 20.576 47.749 2.844 2.182           –          – 73.351  8.268.268 

         Títulos Privados – Debêntures 3.746.347 951.808        –           –           –          – 4.698.155  2.660.176 

      Recursos de aceites e emissão de títulos –

      e similares (c)
11.581.477 22.550.239 12.125.662 6.347.698 3.424.007 517.172 56.546.255  38.634.017 

514.657 470.499 857.708 696.988 522.631 15.877 3.078.360  3.609.155 
 (2) 92.105 77.604 19.339           –           –          – 189.048  1.156.349 

422.552 392.895 838.369 696.988 522.631 15.877 2.889.312  2.452.806 

      Dívida subordinada (f) 378.636 477.880 294.671 398.532 655.347 1.668.109 3.873.175  2.382.984 
   Recursos do mercado 2.686.467 12.087.812 2.022.447 3.329.282 3.565.155 1.708.464 25.399.627  22.532.127 

      Depósitos (a) 599.091 1.003.893 86.083           –           –          – 1.689.067  1.640.425 

181.242 674.426 2.380           –           –          – 858.048  570.162 

417.849 329.467 83.703           –           –          – 831.019  1.070.263 

      Captações estruturadas – CD Estruturado – 
675.259 919.857 618.365 270.988 534.749          – 3.019.218  2.737.628 

      Captações no mercado aberto – Títulos de 
      emissão própria (b)

        –        –        –           –           –          –         –  10.827 

      Recursos de aceites e emissão de títulos (c) 76.777 571.732 349.539 493.226 2.329.880          – 3.821.154  1.197.355 

          Obrigações por títulos e valores mobiliários 
          no exterior

504 335.235        –           – 1.701.188          – 2.036.927  356.253 

          e similares
76.273 236.497 349.539 493.226 628.692          – 1.784.227  841.102 

      Dívida subordinada (f) 61.190        – 1.076 1.952.396 12.527 1.413.905 3.441.094  2.810.136 

      Obrigações por empréstimos e repasses (e) 1.274.150 9.592.330 967.384 612.672 687.999 294.559 13.429.094  14.135.756 
Total de recursos captados 29.540.171 43.861.577 15.911.747 10.834.646 8.179.668 3.910.100 112.237.909  89.119.362 

   Captações no mercado aberto (3) (b)  35.084.272        –        –                 –                 –                –       35.084.272  43.183.761 

   Fundos previdência complementar consolidados (4) (g)         –        –        –           –           –          – 14.539.441  11.911.901 

   Fundos administrados (g)         –        –        –           –           –          – 70.945.346  71.018.607 
Total de recursos administrados em 31.12.2018 64.624.443 43.861.577 15.911.747 10.834.646 8.179.668 3.910.100 232.806.968  215.233.631 

Total de recursos administrados em 31.12.2017  59.279.873  39.982.167  18.935.035  6.901.938  4.456.454  2.747.656  215.233.631 

9. Captação de recursos, obrigações por empréstimos e repasses e recursos administrados

(1)  (2)  (3)  Não inclui títulos de emissão própria. 
(4)  Registrado em passivos com operações de seguros e previdência complementar – Nota 10(b).

31.12.2018 31.12.2017

Valores por prazos de vencimentos

Total Total
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

Depósitos a vista 1.293.058         –               –                  –                  –              –       1.293.058  895.691 

Depósitos de poupança 2.213.006         –               –                  –                  –              –       2.213.006  1.932.484 
 (1) 181.242 674.426 2.380            –                  –              –       858.048  570.162 

7.523.796 7.605.057 692.118 59.964 12.528 478 15.893.941  9.274.723 

Total em 31.12.2018 11.211.102 8.279.483 694.498 59.964 12.528 478 20.258.053  12.673.060 

Total em 31.12.2017  5.678.236  5.612.531  1.195.114  174.339  12.315  525  12.673.060 

a) Depósitos

(1)  
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31.12.2018 31.12.2017

Valores por prazos de vencimentos

Até 

90 dias

De 91 a

365 dias

Acima de

365 dias Total Total

Carteira Própria 11.410.520 999.557 5.026 12.415.103  23.122.962 

   Títulos de emissão própria 20.576 47.749 5.026 73.351  8.279.095 

   Vinculados a compromissos de recompra 11.389.944 951.808 –       12.341.752  14.843.867 

      Sem livre movimentação 11.372.988 951.808 –       12.324.796  11.160.946 

7.626.641        – –       7.626.641  8.500.770 

         Títulos Privados – Debêntures 3.746.347 951.808 –       4.698.155  2.660.176 

16.956        – –       16.956  3.682.921 

Carteira de Terceiros – Nota 5 27.440.675        – –       27.440.675  31.000.070 

21.286.265        – –       21.286.265  12.311.415 

   Obrigações vinculadas a títulos de livre movimentação (1) 6.154.410        – –       6.154.410  18.688.655 

      Letras do Tesouro Nacional 2.637.815        – –       2.637.815  9.493.081 

      Notas do Tesouro Nacional – Nota 7(e) 3.516.595        – –       3.516.595  9.195.574 

Total em 31.12.2018 38.851.195 999.557 5.026 39.855.778 54.123.032 

Total em 31.12.2017 44.547.670 9.332.655 242.707 54.123.032

31.12.2018 31.12.2017

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

11.657.750 22.786.736 12.475.201 6.840.924 4.052.699 517.172 58.330.482 39.475.119

4.123.979 6.782.442 8.135.905 5.253.365 1.994.829 55.402 26.345.922 18.655.820

      IPCA – Hedge  – Nota 7(e) 183.174 332.146 145.530 187.877 446.922 4.776 1.300.425 –

      Demais 3.940.805 6.450.296 7.990.375 5.065.488 1.547.907 50.626 25.045.497 18.655.820

   Letras de arrendamento mercantil 6.564.501 13.362.657 2.330.738 578.129 59.410 6.788 22.902.223 13.388.436

   Letras de crédito de agronegócio 752.025 2.334.982 1.729.136 876.095 1.863.391 454.101 8.009.730 6.087.262

   Letras hipotecárias 108.784 37.085 117.251 32.898 – – 296.018 340.845

   Letras de crédito imobiliário 108.461 269.570 162.171 100.437 135.069 – 775.708 1.001.840

      IPCA – Hedge  – Nota 7(e) 130 24.979 20.684 16.274 96.842 – 158.909 –

      Demais 108.331 244.591 141.487 84.163 38.227 – 616.799 1.001.840

   Debêntures – – – – – 881 881 916

Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior 504 335.235 – – 1.701.188 – 2.036.927 356.253

    (1) 504 335.235 – – – – 335.739 290.014

   – – – – – – – 66.239

    (1) – – – – 1.701.188 – 1.701.188 –

Total em 31.12.2018 11.658.254 23.121.971 12.475.201 6.840.924 5.753.887 517.172 60.367.409 39.831.372

Total em 31.12.2017  5.759.448  13.276.773  14.269.689  4.993.175  1.012.478  519.809  39.831.372 

b) Captação no mercado aberto

c) Recursos de aceites e emissão de títulos

I. Composição

(1) O valor do ajuste a mercado é de R$ 200.325 (R$ 74.974 em 31.12.2017) – Nota 7(d).

(1) Inclui o custo de transação incorrido no montante de R$ (5.279) (R$ (910) em 31.12.2017) – Nota 3(m).

01.01. a 31.12.2018 01.01. a 31.12.2017

Recursos

de letras

financeiras, 

de crédito e

similares

Obrigações

por títulos e 

valores 

mobiliários 

no exterior Total

Recursos

de letras

financeiras, 

de crédito e

similares

Obrigações

por títulos e 

valores 

mobiliários 

no exterior Total

Saldo no início do período 39.475.119 356.253 39.831.372 21.056.485 1.510.379 22.566.864

   Variação cambial do exterior       – 251.520 251.520         – 97.754 97.754

   Captações 83.932.916 1.699.952 85.632.868 42.004.599            – 42.004.599

   Resgates (68.508.381) (341.480) (68.849.861) (26.311.636) (1.303.682) (27.615.318)

   Juros pagos (1.153) (6.227) (7.380) (192)            – (192)

   Apropriação no resultado 3.431.981 76.909 3.508.890 2.725.863 51.802 2.777.665

      Juros – Nota 12(b) 3.279.282 80.042 3.359.324 2.726.610 36.397 2.763.007

      Variação do ajuste a valor justo –

      Nota 7(d) 152.699 (3.133) 149.566 (747) 15.405 14.658

Saldo no final do período 58.330.482 2.036.927 60.367.409 39.475.119 356.253 39.831.372

II. Movimentações

31.12.2018 31.12.2017

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

92.105 77.604 19.339         –        –         – 189.048  1.156.349 

estruturadas 
422.552 392.895 838.369 696.988 522.631 15.877 2.889.312  2.452.806 

CD estruturados 675.259 919.857 618.365 270.988 534.749         – 3.019.218  2.737.628 

   Hedge – Nota 7(e) 176.763 475.888 337.524 129.857 237.590         – 1.357.622  1.608.884 

   Demais 498.496 443.969 280.841 141.131 297.159         – 1.661.596  1.128.744 

Total em 31.12.2018 1.189.916 1.390.356 1.476.073 967.976 1.057.380 15.877 6.097.578  6.346.783 

Total em 31.12.2017  1.117.094  2.160.548  1.525.568  903.924  609.650  29.999  6.346.783 

31.12.2018 31.12.2017

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

Empréstimos no exterior (1) 660.492 8.713.708 232.488         –        –         – 9.606.688  8.860.882 

Repasses no país 395.222 878.622 734.896 612.672 687.999 294.559 3.603.970  5.237.111 

    Tesouro Nacional 136.022 154.839 32.628         –        –         – 323.489  266.552 

    BNDES 105.678 318.902 331.195 293.942 335.669 153.532 1.538.918  2.719.081 

    FINAME 153.522 404.881 371.073 318.730 352.330 141.027 1.741.563  2.251.478 

Outros empréstimos 218.436      –         –         –        –         – 218.436  37.763 

Total em 31.12.2018 1.274.150 9.592.330 967.384 612.672 687.999 294.559 13.429.094  14.135.756 

Total em 31.12.2017  2.124.766  9.599.660  923.550  571.401  638.093  278.286  14.135.756 

d) Captações estruturadas

e) Obrigações por empréstimos e repasses

(1) 
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Títulos/Taxas 31.12.2018 31.12.2017

   Letras financeiras – LF 4.150.578  2.447.433 

2.132.552  1.278.107 

9.752  8.610 

1.573.840  1.003.854 

387.050  112.596 

      – Selic 47.384  44.266 

   Medium term notes – “Hedge” – Nota 7(e) 3.163.691  2.745.687 

1.162.377  990.733 

2.001.314  1.754.954 

Total (1) 7.314.269  5.193.120 

31.12.2018 31.12.2017

Homologadas no BACEN Em processo 

de homologação

no BACEN (1)   Títulos

Sem cláusula

de extinção

Com cláusula

de extinção Total Total

  2019 763.540 85.905 7.068 856.513  785.512 

  2020 31.831 243.578 20.336 295.745  256.283 

  2021 2.001.314 404.702                    –       2.406.016  2.111.058 

  2022 5.367 130.228                    –       135.595  116.018 

  2023  –       512.247 20.033 532.280  268.222 

  2024  –       366.389                    –       366.389  336.774 

  2025  –       776.633 174.733 951.366  215.167 

  2026  –       227.340 33.227 260.567  29.868 

  2027  –       93.368                    –       93.368  83.485 

  2028  –       179.881 72.678 252.559          –

  2033  –       1.494                    –       1.494          –

  Perpétua  –       1.162.377                    –       1.162.377  990.733 

Total em 31.12.2018 2.802.052 4.184.142 328.075 7.314.269  5.193.120 

Total em 31.12.2017  2.483.411  2.372.857  336.852  5.193.120 

f) Dívida subordinada

I. Composição do saldo por títulos e taxas

(1)  Operações com pagamento de juros semestrais e trimestrais.

(1)  

01.01 a 

31.12.2018

01.01 a 

31.12.2017

Saldo no início do período 5.193.120 4.510.166

Variação cambial do exterior 440.155 38.841

Captações 1.352.678 461.766

Resgates (33.792)              –

Juros pagos (200.631) (180.254)

Apropriação no resultado 562.739 362.601

Juros – Nota 12(b) 445.634 361.622

Variação do ajuste a valor de mercado “hedge” – Nota 7(d) 117.105 979

Saldo no final do período 7.314.269 5.193.120

III. Movimentações

31.12.2018 31.12.2017

54.335 52.428

53.515 49.224

   Prêmios riscos vigentes e não emitidos 1.964 5.493

   Risco de crédito (1.144) (2.289)

Créditos operacionais de seguros e resseguros 4.358 8.691

   Valor Bruto 9.066 13.181

   Risco de crédito (4.708) (4.490)

35.734 38.490

270 1.329

Total – Nota 11 94.697 100.938

10. Operações de seguros, resseguros e previdência complementar

a) Crédito das operações com seguros e resseguros

g) Recursos administrados

 

 

31.12.2018 31.12.2017

Fundos administrados (1) 70.945.346  71.018.607 

Fundos de aplicações em cotas 104.582.147  96.413.343 

Fundos exclusivos consolidados 8.388.324  10.114.570 

Fundos previdência complementar consolidados – Nota 10(b) 14.539.441  11.911.901 

Total do patrimônio de fundos 198.455.258  189.458.421 

Total do patrimônio carteira administrada 1.560.993 710.801

(1) Inclui cotistas partes relacionadas no montante de R$ 3.142.349 (R$ 3.929.904 em 31.12.2017).
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31.12.2018 31.12.2017

CURSO Anormal (1) Normal (2) Total Total

   Parcelas Vencidas: 686 4.081 4.767  3.903 

      De 01 a 30 dias 193 3.723 3.916  2.655 

      De 31 a 60 dias 195 358 553  874 

      De 61 a 120 dias 298                – 298  359 

      Acima de 121 dias                   –                –                –  15 

   Parcelas Vincendas: 458 48.290 48.748  45.321 

      De 01 a 30 dias 91 6.140 6.231  11.930 

      De 31 a 60 dias 73 4.219 4.292  4.889 

      De 61 a 120 dias 70 6.649 6.719  6.706 

      De 121 a 180 dias 60 4.802 4.862  4.340 

      De 181 a 365 dias 103 10.605 10.708  6.942 

      De 1 a 2 anos 59 9.575 9.634  5.219 

      De 2 a 3 anos 2 4.880 4.882  2.680 

      De 3 a 5 anos                   – 1.416 1.416  2.347 

      Acima de 5 anos                   – 4 4  268 

Total em 31.12.2018 1.144 52.371 53.515  49.224 

Total em 31.12.2017  2.289  46.935  49.224 

01.01 a 

31.12.2018

01.01 a 

31.12.2017

Saldo no início do período 52.428 25.852

(+) Prêmios emitidos e riscos vigentes e não emitidos (1) 275.399 313.884

(278.933) (291.155)

(+) Variação de riscos de crédito 1.144 446

(+) Juros sobre recebimento de prêmios 4.297 3.401

Saldo no final do período 54.335 52.428

01.01. a 31.12.2018

01.01. a 

31.12.2017

Prêmios a

receber Seguradoras Resseguradoras Subtotal

Débitos de 

Operações com 

Seguros e 

Resseguros (1) Total (2) Total

Saldo no início do período (2.289) (587) (3.904) (4.491) 685 (6.095) (6.744)

1.144 (109) (108) (217) (400) 527 649

Saldo no final do período (1.145) (696) (4.012) (4.708) 285 (5.568) (6.095)

(1) Não inclui valores a repassar de prêmio de resseguro de R$ 21.781 (R$ 28.566 em 31.12.2017).

(1) 

I. Prêmios a receber

1) Composição do saldo

2) Movimentação no período

3) Movimentação do risco de crédito

(1) (2) 

01.01 a 31.12.2018

01.01 a 

31.12.2017

PPNG PSL (1) IBNR PCC (2) Total Total

Saldo no início do período 22.730 7.043 1.949 6.768 38.490  28.045 

   Variação das provisões técnicas (1.213) 2.506 946 (261) 1.978  18.457 

   Recuperações                 – (4.924)                   –                   – (4.924)  (8.394)

                – 190                   –                   – 190  382 

Saldo no final do período 21.517 4.815 2.895 6.507 35.734  38.490 

II. Ativos de resseguros – Provisões técnicas – Movimentação

(1) Inclui 11 (21 em 31.12.2017) sinistros judiciais no montante de R$ 2.646 (R$ 3.453 em 31.12.2017). (2) 

31.12.2018 31.12.2017

Títulos e valores mobiliários – Notas 3(d) e 7(b) 14.922.255 12.302.405

   Cotas de fundos PGBL/VGBL 14.539.441 11.911.901

      Operações compromissadas 22.859 86.715

      Títulos e valores mobiliários 14.517.672 11.836.390

      Outros (1.090) (11.204)

   Outros títulos 382.814 390.504

      Cotas de fundos – Vinculados a Reserva Técnica 214.479 225.480

      Cotas de fundos de investimento – DPVAT convênio 168.335 165.024

Créditos com operações de resseguros – Nota 10(a-II) (1) 14.217 15.760

Direitos creditórios –- Prêmios a receber de seguros  11.005 12.146

Total – Nota 10(c-I(2)) 14.947.477 12.330.311

b) Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar

(1) 

(1)  
(R$ 920 em 31.12.2017).

31.12.2018 31.12.2017

14.900.972 12.272.792

    Previdência complementar 14.561.873 11.930.334

    Seguros 170.884 177.655

    DPVAT convênio (1) 168.215 164.803

Débitos de operações com seguros e resseguros 16.857 22.480

Comissões e outros passivos de seguros 4.374 9.451

Risco de crédito (251) (626)

Total 14.921.952 12.304.097

c) Operações de seguros e previdência complementar (passivo)

As operações de seguros e previdência complementar estão demonstradas conforme abaixo:
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31.12.2018 31.12.2017

Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar – Nota 10(b) 14.947.477 12.330.311

(14.900.972) (12.272.792)

Excesso de cobertura 46.505 57.519

01.01. a 

31.12.2018

01.01. a 

31.12.2017

Saldo no início do período 11.930.334 8.645.862

  Contribuições 1.012.292 1.219.868

1.662.215 1.717.435

  Resgates (856.245) (671.165)

  Benefícios pagos (657) (487)

810.010 1.017.575

  Variação de provisões 3.924 1.246

     PCC e PDR – Nota 10(d) 3.614 1.246

     Outros 310     –

Saldo no final do período 14.561.873 11.930.334

01.01. a 31.12.2018

Sinistros

PPNG

PSL, IBNR

e PDR

PSL e PDR

judicial Sub Total

PCC – Nota 

10(d-II) Total

Saldo no início do período em 01.01.2018 136.794 8.427 13.505 21.932 18.929 177.655

Sinistros Ocorridos            – 6.254 254 6.508                 – 6.508

Alteração de estimativa            – (430) (576) (1.006)                 – (1.006)

Variação de provisões técnicas (8.603) 916 1.353 2.269 1.374 (4.960)

Sinistros pagos            – (8.767) (1.187) (9.954)                  – (9.954)

           –                 – 2.695 2.695 (54) 2.641

Saldo no final do período em 31.12.2018 128.191 6.400 16.044 22.444 20.249 170.884

     Seguros         Previdência       Total

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

PMBAC e PMBC          –            – 14.539.717 11.911.831 14.539.717 11.911.831

PPNG 128.191 136.794        –        – 128.191 136.794

PSL 17.410 18.625        –        – 17.410 18.625

DPVAT convênio 168.215 164.803        –        – 168.215 164.803

IBNR 5.034 3.307        –        – 5.034 3.307

20.249 18.929 22.156 18.503 42.405 37.432

   PCC 20.249 18.929 2.824 165 23.073 19.094

   PDR          –            – 19.332 18.338 19.332 18.338

Total 339.099 342.458 14.561.873 11.930.334 14.900.972 12.272.792

2) Cobertura

3) Movimentação da provisão matemática de previdência complementar

4) Movimentação da provisão matemática de seguros

I. Provisões técnicas

1) Composição

2018 2017

(261) 579

(1.374) (2.194)

(3.614) (1.246)

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

Líquida – Nota 12(e) (5.249) (2.861)

II. Efeitos no resultado

2018 2017

15.499 21.698

828.569 1.040.507

 (1) (813.070) (1.018.809)

254.612 240.214

Receita com prestação de serviços com gestão de fundos de previdência complementar – Nota 9(g) 104.867 24.383

Total 374.978 286.295

e) Operações de seguros e previdência complementar

31.12.2018 31.12.2017

Ativo Passivo Ativo Passivo

Carteira de câmbio – Nota 11(a) 246.424 319.446 1.146.563 1.148.365

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados           – 12.702           – 16.341

Negociação e intermediação de valores – Nota 11(b) 680.304 644.195 401.248 594.266

62 223.762 57 283.671
 (1) 2.033.967 2.024.190 669.759 526.394

Outros 243.215 449.421 149.322 375.807

          – 151.989       – 142.707

148.518          – 47.038         –

   Créditos das operações com seguros e resseguros–Nota 10(a) 94.697          – 100.938         –

   Obrigações com administração de cartões de créditos            – 236.048       – 198.975

   Demais           – 61.384 1.346 34.125

Total 3.203.972 3.673.716 2.366.949 2.944.844

11. Outros ativos e passivos financeiros

(1) 

(1) 

31.12.2018 31.12.2017

Ativo – Ativos de resseguros – Nota 10(a-II) 6.507 6.768

Passivo (42.405) (37.432)

(20.249) (18.929)

(22.156) (18.503)

Provisão complementar de cobertura – PCC e Provisão de Despesa Relacionada - PDR - Líquida (35.898) (30.664)

I. Composição
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31.12.2018 31.12.2017

Ativo Passivo Ativo Passivo

de câmbio (M.N.)
213.578 226.971 786.436 787.636

   Variação cambial (1) (13.392)               – (1.200)               –

192.085 192.085 774.140 774.140

   Demais 34.885 34.886 13.496 13.496

32.846 92.475 360.127 360.729

   Variação cambial              – 2.064                – (194)

             –               – 165.395 165.395

   Financeiro 10.505 10.505 188.835 188.835

   (–) Adiantamentos recebidos (58.692)               – (4.412)               –

   Importação 77.487 77.487 4.266 4.266

   Demais 3.546 2.419 6.043 2.427
Total 246.424 319.446 1.146.563 1.148.365

a) Carteira de câmbio

(1) 

31.12.2018 31.12.2017

ATIVO 680.304  401.248 

 (1) 172.157  119.402 

 (1) 301.527  226.993 

   Margem de derivativos no exterior 56.289  39.108 

150.331  15.745 

PASSIVO 644.195  594.266 

 (1) 293.655  421.929 

 (1) 300.515  160.635 

49.266  11.646 

   Outras 759  56 

b) Negociação e intermediação de valores

(1) 

2018 2017

   Operações de crédito 7.352.607 6.782.426

   Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 5.500.477 8.611.279

2.468.285 5.252.924

         Aplicações no mercado aberto 2.318.317 5.074.282

111.659 166.275

         Aplicações no exterior 38.309 12.367

      Títulos e valores mobiliários – Carteira de títulos 3.032.192 3.358.355

2.020.846 2.507.976

1.011.346 850.379

828.569 1.040.507

   Resultado de aplicações compulsórias 320.906 261.329

8.559 12.553

Total das receitas de juros 14.011.118 16.708.094

12. Receitas, despesas e resultados com operações

2018 2017

Operações de captação no mercado (7.795.455) (10.782.638)

   Depósitos (767.488) (715.555)

   Títulos de emissão própria – Mercado aberto (152.665) (1.267.075)

   Captações no mercado aberto (2.701.155) (5.166.304)

      Carteira própria (589.803) (1.348.720)

      Carteira de terceiros (1.192.700) (2.780.476)

      Obrigações por livre movimentação (918.652) (1.037.108)

   Recursos de aceites e emissão de títulos (3.359.324) (2.763.007)

(3.279.282) (2.726.610)

(80.042) (36.397)

(445.634) (361.622)

   Captações estruturadas (319.717) (468.163)

   Despesas Diretas de Captação (49.472) (40.912)

Operações de empréstimos e repasses (555.372) (555.228)

   Empréstimos no exterior (265.151) (138.327)

   Repasses no país (279.598) (398.166)

   Outros empréstimos (10.623) (18.735)

(813.070) (1.018.809)

(134.015) (144.048)

Total das despesas de juros (9.297.912) (12.500.723)

2018 2017

Variação cambial com investimento no exterior e Operações em ME (342.518) (15.618)

(217.226) (99.736)

   Swap (51.648) 11.995

   Futuros (202.704) (152.811)

   Outros 37.126 41.080

32.117 154.461

14.456 175.185

   Ajuste a valor de mercado de operações de Futuro (78.289) (74.833)

95.950 54.109

     Negociação e derivativos 123.447 (39.192)

(27.497) 93.301

Total – Nota 18(f-II) (527.627) 39.107

2018 2017

Serviços de gestão e custódia de fundos de investimento e administração de carteira – Nota 9(g) 1.059.680 845.846

231.561 169.233

340.698 346.731

Serviços de conta corrente 77.064 83.126

Serviços de cobrança 59.970 62.975

Operações de crédito 181.760 164.625

Credenciadora 89.194 1.951

Outras 524 202

Total 2.040.451 1.674.689

d) Receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias
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13. Outras contas patrimoniais e de resultado

a) Outros créditos – Diversos

31.12.2018 31.12.2017

Provisão para pagamentos a efetuar 566.484 466.784

Outros 60.917 72.334

Total 627.401 539.118

31.12.2018 31.12.2017

Devedores por depósito em garantia de contingências 280.429 276.578

   Fiscais e previdenciárias e obrigações legais (1) 168.938 145.709

111.491 130.869

Impostos e contribuições a compensar 215.957 272.736

Outros 12.110 7.794

Total 508.496 557.108

b) Outras obrigações – Diversas

2018 2017

   Remuneração e participação nos resultados (1.563.243) (1.368.605)

   Benefícios (163.172) (127.882)

   Encargos sociais (379.918) (314.901)

   Proteção a informação (186.167) (184.995)

   Desligamentos (39.166) (41.371)

Total (2.331.666) (2.037.754)

c) Despesas de pessoal

2018 2017

260.491 277.453

253.618 284.106

   Variação das provisões técnicas 6.873 (6.653)

Receitas e Despesas com sinistros (1.567) (4.394)

2.948 (3.205)

527 649

Contingências de resseguros – Nota 14(c)                   – (25.913)

(5.873) (3.658)

   Provisão complementar de contribuição – PCC (4.293) (1.591)

   Provisão de despesa relacionada – PDR (1.580) (2.067)

Outras receitas e despesas (1) (1.914) (718)

Total – Nota 10(e) 254.612 240.214

(1) 

(1) 

2018 2017

Instalações e Aluguéis – Nota 19(c) (180.724) (177.314)

(91.289) (66.636)

Processamento de dados e telecomunicações (153.004) (93.334)

Serviços de terceiros (39.951) (46.242)

Viagens (84.135) (64.936)

(12.653) (19.282)

(44.899) (36.830)

Publicidade e propaganda (38.650) (30.270)

Outras (34.247) (33.000)

Total (679.552) (567.844)

d) Despesas administrativas

14. Ativos e passivos contingentes e obrigações  

legais – fiscais e previdenciárias

 

a) Ativos Contingentes

Não há ativos contingentes a serem divulgados.

b) Provisões e passivos Contingentes

I. Ações Cíveis

restrições ao crédito e expurgos inflacionários em Pla

nos Econômicos sobre saldos de poupança. As ações 

importância institucional ou diversa das ações recepcio

nadas ordinariamente. A provisão constituída sobre as 

ações massificadas é calculada mensalmente com base 

no custo médio histórico de pagamentos das ações en

a média dos honorários pagos no mesmo período e 

causas encerradas por êxito. Este custo médio é atuali

As ações especiais são avaliadas individualmente 

acordo com a avaliação da Administração e dos advo

babilidade de perda é considerada provável.

II. Ações Trabalhistas 

Buscam o pagamento de pretensos direitos trabalhis

das tecnicamente. As ações são avaliadas individual

dência de acordo com a avaliação da Administração 

e dos advogados internos. A provisão é constituída  

cessos com risco inferior a um milhão de reais) e os 

casos especiais (processos com risco superior a um 

milhão de reais) com base no risco avaliado e ambos 

trimestralmente e anualmente. A provisão decorren

te de avaliação técnica é reajustada pelos valores de  

depósitos em espécie.
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III. Ações Fiscais e Previdenciárias

administrativos e judiciais relacionados a tributos muni

do recebimento da notificação dos processos adminis

mensalmente. A provisão é constituída pelo valor in

tegral para os processos classificados como risco de  

perda provável. A obrigação legal é constituída indepen

dentemente da classificação do risco de perda.

IV. Outros riscos

provisões de FCVS e Resseguro.

01.01 a 31.12.2018

01.01 a 

31.12.2017

Cíveis Trabalhistas

Contingências 

Fiscais, Previden- 

ciárias e Obrigações 

Legais (3) Outras Total Total

Saldo no início do período em 01.01.2018 418.932 447.117 360.047 124.798 1.350.894 1.242.565

 (1) 19.085 35.269 6.662 17.129 78.145 95.891

 (2) 87.905 140.010 15.994          – 243.909 256.028

98.830 149.947 28.297          – 277.074 351.463

   Reversão por êxito (10.925) (9.937) (12.303)          – (33.165) (95.435)

Pagamento (75.924) (171.113) (68.746)          – (315.783) (245.410)

Outras movimentações – Nota 2(a)     – 350 118.552 1.073 119.975 1.820

Saldo no final do período em 31.12.2018 449.998 451.633 432.509 143.000 1.477.140 1.350.894

Depósitos em Garantia de Recursos (4) 41.355 70.136 152.916          – 264.407

Títulos e valores mobiliários em garantia (5)     – 72.531                          –          – 72.531

Total de Recursos em Garantia em 31.12.2018 41.355 142.667 152.916          – 336.938

Depósitos em Garantia de Recursos (4) 41.050 89.819 35.103          – 165.972

Títulos e valores mobiliários em garantia (5)     – 74.566                          –          – 74.566

Total de Recursos em Garantia em 31.12.2017 41.050 164.385 35.103          – 240.538

c) As provisões constituídas e as respectivas movimentações estão assim demonstradas:

(1) (2) (3) As principais 
 

Atividades Bancárias: diversos autos de infração e processos judiciais relacionados à incidência do imposto sobre as receitas de operações bancárias cujas receitas não se con

(4) Nota 13(a).  
(5) 

2018 2017

Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 2.895.349 2.638.484

(1.302.907) (1.187.317)

(Inclusões) Exclusões Permanentes 553.316 463.414

   Efeito da variação cambial sobre investimentos no exterior 188.848 17.104

   Juros sobre capital próprio 294.607 294.812

43.659 21.151

26.202 130.347

Imposto de Renda e Contribuição Social do período – Nota 18(f-II) (749.591) (723.903)

2018 2017

(390.912)  (351.223)

ISS – Imposto sobre serviços (96.793)  (79.757)

Total – Nota 18(f-II) (487.705)  (430.980)

15. Tributos 

a) Composição das Despesas com Impostos e Contribuições

I. Conciliação das despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social

II. Despesas tributárias das operações

Saldo em 

01.01.2018

Constituição/ 

(Reversão) Realização

Outras 

movimentações

Nota 2(a)

Saldo em 

31.12.2018

Provisões para contingências – Nota 14 479.655 130.368 (111.521) 132.000 630.502

Provisão de risco de crédito 1.125.736 61.137 (237.828)                – 949.045

     – 78.489       –                – 78.489

Outros 154.197 36.827 (17.674)                – 173.350

Total dos créditos tributários sobre diferenças temporárias 1.759.588 306.821 (367.023) 132.000 1.831.386

38.796 84.510 213.940 337.246

Total dos créditos tributários em 31.12.2018 1.798.384 391.331 (367.023) 345.940 2.168.632

Total dos créditos tributários em 31.12.2017 1.865.089 385.888 (452.593)                – 1.798.384

b) Tributos Diferidos

I. Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos

de PDD Adicional (Operações de crédito e Outros instrumentos de risco de crédito).
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31.12.2018 31.12.2017

Superveniência de depreciação 168.483  204.823 

66.559  56.601 

1.890  18.710 

Outras 6.656  20.614 

Total 243.588  300.748 

Créditos Tributários Provisão para  Impostos Tributos

Diferenças Prejuízo fiscal e e Contribuições Diferidos

Exercícios de realização Temporárias base negativa Total Diferidos Líquidos

2019 494.072 84.527 578.599 (93.937) 484.662

2020 717.591 92.980 810.571 (14.708) 795.863

2021 296.158 55.827 351.985 (16.031) 335.954

2022 136.287 40.405 176.692 (20.343) 156.349

2023 82.776 43.394 126.170 (17.579) 108.591

2024 a 2028 104.502 20.113 124.615 (80.990) 43.625

Total 1.831.386 337.246 2.168.632 (243.588) 1.925.044

Valor Presente (1) 1.668.281                   302.124        1.970.405 (206.723) 1.763.698

contribuição social e impostos diferidos sobre superveniência

(1) 

(1) 

31.12.2018 31.12.2017

Impostos e contribuições sobre o lucro a pagar 381.859 271.910

Impostos e contribuições a recolher 176.536 149.736

 (1) 693.170 43.777

Total 1.251.565 421.646

16. Imobilizado de uso e ativos intangíveis

a) Composição
31.12.2018 31.12.2017

Custo

Depreciação/

Amortização  

Acumulada

Imobilizado 

Líquido Custo

Depreciação/

Amortização  

Acumulada

Imobilizado 

Líquido

Ativos imobilizados           545.641  (168.568)           377.073 374.686 (121.493) 253.193

183.783 (48.390) 135.393 164.671 (35.499) 129.172

240.057 (86.669) 153.388 124.463 (58.233) 66.230

42.635          – 42.635 8.497          – 8.497

   Outros 79.166 (33.509) 45.657 77.055 (27.761) 49.294

Ativos intangíveis – Software 232.430 (91.080) 141.350 213.729 (79.772) 133.957

b) Movimentação
            Imobilizado            Intangível

2018 2017 2018 2017

Saldo no início do período 253.193  194.623 133.957  93.816 

177.109  90.612 49.750  77.891 

   Baixas por alienação (3.076)  (1.896)           –            –

   Variação cambial e transferências (1.240)  (1.080) 19  (180)

(48.913)  (29.066) (42.376)  (37.570)

Saldo no final do período 377.073  253.193 141.350  133.957 

17. Patrimônio líquido

a) Ações
O capital social do Banco Safra S.A. está representado por 15.301 (15.301 em 31.12.2017) ações nominativas e sem 

em Reserva Especial e sem redução do Capital Social.

Participação acionária:

Acionistas Quantidades %

  Joseph Yacoub Safra (residente no exterior) 15.296

  Minoritários 4

  Tesouraria 1               –

Total 15.301 100,00
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(1) 

31.12.2018 31.12.2017

Reservas de lucros 1.069.185 1.086.001

  Legal 122.466 195.820

  Especial (1) 946.719 890.181

01.01. a 31.12.2018 01.01. a 31.12.2017

Saldo no início do período 30.155  17.663 

(23.722)  12.492 

      Títulos disponíveis para venda – Nota 7(d) (40.542)  24.593 

         Variação no período ao valor justo (2.525)  112.887 

(16.679)

(21.338)  (88.294)

16.820  (12.101)

Saldo no final do período 6.433  30.155 

8.323  48.865 

(1.890)  (18.710)

c) Reservas de lucros

2018 2017

Lucro líquido 2.145.758 1.914.581

(23.722) 12.492

(18.157) 57.341

         Variação no período ao valor justo (2.525) 112.887

(16.679)             –

1.047 (55.546)

(5.565) (44.849)

(21.338) (88.294)

15.773 43.445

Resultado abrangente 2.122.036 1.927.073

II. Demonstração do resultado abrangente:

composto por 3 (três) membros e com o objetivo de as

sessorar o Conselho de Administração no desempenho 

de suas atribuições relacionadas ao gerenciamento inte

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 

de riscos do Safra. A RAS é monitorada periodicamente 

vada pelo Conselho de Administração.

O Banco Safra continuará elaborando o ICAAP (sigla 

em inglês para o Processo Interno de Auto Avaliação e 

dimentos e processos referentes à gestão de riscos e 

plano de capital prospectivo para um período mínimo de 

além de antecipar possíveis ajustes necessários à manu

tenção do bom funcionamento do mercado.

a) Risco de crédito

O Conforme definido no Art.21 da Resolução  

ocorrência de perdas associadas a (i) não cumprimento 

b) Dividendos e Juros sobre capital próprio

Os acionistas têm direito ao dividendo mínimo obri

 

respectivamente.

18. Gestão de riscos e capital

metodologia de três linhas de defesa e mantém um  

 

 

políticas internas.

Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária reali

montante de R$ 732.873 e juros sobre o capital pró

 

No site do Banco Safra (www.safra.com.br) estão dis

poníveis as informações relativas às estruturas de ge

pela contraparte de suas obrigações nos termos pactua

nanceiras nos termos pactuados por tomador ou contra

tendido como a possibilidade de ocorrência de entraves 

na remessa cambial dos valores recebidos; 

 III. a possibilidade de ocorrência de desembolsos para 

 IV. a possibilidade de perdas associadas ao não cum

dos por parte intermediadora ou conveniente de opera

ções de crédito.

 Com o intuito de manter o risco de crédito do Banco 

de Gerenciamento de Risco de Crédito concentra a go

vernança do Risco de Crédito de modo a garantir a visão 

completa do ciclo de crédito. Para assegurar a indepen

tes e tem como responsabilidades (i) analisar de forma 
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tégico entre as áreas e uma visão sistêmica do Risco de 

principais indicadores para controle de exceções às po

resultados obtidos.

dade de a Entidade não conseguir negociar a preço de 

em relação ao volume normalmente transacionado ou 

Safra de forma a assegurar solvência dos compromissos 

tação vigente.

c) Risco de mercado

res de mercado de instrumentos detidos pela Entidade. 

Incluindo (i) o risco da variação das taxas de juros e dos 

carteira de negociação; e (ii) o risco da variação cambial 

carteira bancária.

impacto de movimentos adversos das taxas de juros no 

O gerenciamento do risco de mercado no Banco Safra 

sonância com as políticasinternas da Entidade.

tégias de Tesouraria e as áreas de Riscos e Finanças. 

de limites ou triggers e aprovação de Novos Produtos de 

Estratégia de Tesouraria. Suas atribuições são (i) acom

panhamento doconsumo dos limites de risco de mer

discussão de propostas de revisão de metodologias ou 

limites relacionados a risco de mercado.

O Banco Safra mantém sua exposição total a riscos 

Apetite a Risco (R  

Carteira Trading em 31.12.2018

          Cenários

Fatores de Riscos Risco de Variação em 1 2 3

Ações Variação do preço de ações (2.098) (52.459) (104.918)

Commodities Variação nos preços de commodities (5) (126) (251)

Cupom e moedas Taxa dos cupons de moedas estrangeiras e Variação cambial (113) (4.273) (8.397)

Variação de taxas de juros denominadas em real (2) (1.128) (1.581)

Opções Variação no valor a mercado das opções (1.172) (29.973) (59.863)

Total (3.390) (87.959) (175.010)

Carteira Trading e Banking em 31.12.2018

          Cenários

Fatores de Riscos Risco de Variação em 1 2 3

Ações Variação do preço de ações (2.098) (52.459) (104.918)

Commodities Variação nos preços de commodities (5) (126) (251)

Cupom e moedas Taxa dos cupons de moedas estrangeiras e Variação cambial (3.599) (129.645) (257.909)

Variação de taxas de juros denominadas em real (954) (169.845) (329.921)

Opções Variação no valor a mercado das opções (1.172) (29.973) (59.863)

Total (7.828) (382.048) (752.862)

mantenham os níveis de exposição consistentes com 

Notional

risco de mercado em relação ao capital total e (vii) delta 

EVE e delta NII.

d) Análise de sensibilidade (Carteiras Trading e Banking)

gregados em Carteira de Negociação (Trading) e Carteira 

Estrutural (Banking).

A Carteira Trading consiste em todas as opera

 

negociação ou destinadas a “hedge” de outros instru

de arbitragens. Esta carteira tem limites rígidos e é dia

riamente controlada pelas áreas de risco.

A Carteira Banking

de e seus respectivos “hedges

A análise de sensibilidade abaixo consiste em uma si

não se baseia em práticas contábeis do Safra.



Demonstrações contábeis Demonstrações contábeis Relatório Anual Grupo J. Safra 2018 | 9998 | Relatório Anual Grupo J. Safra 2018

A análise de sensibilidade foi efetuada a partir dos se

guintes cenários:

I. Metodologia de apuração do Valor Justo:

ativo ou pago para transferir um passivo em uma transa

são direta ou indiretamente observáveis como ativos ou 

dados não observáveis ao apurar o valor justo. 

Para chegar a uma estimativa de valor justo de um ins

terminar o nível apropriado de ajustes para determinação 

os métodos de avaliação sejam apropriados e consisten

todologias ou premissas diferentes para apurar o valor 

resultar em uma estimativa diferente de valor justo na 

31.12.2018 (1)

Nível 1 Nível 2 Total

Carteira de Títulos (2) – Nota 7(a-I) 20.344.298 17.217.338 37.561.636

20.333.269         – 20.333.269

   Títulos Emitidos por Instituições Financeiras         – 2.333.539 2.333.539

   Títulos Emitidos por Empresas 11.029 14.883.799 14.894.828

(–) Títulos designados para “Hedge” de Risco de Mercado (3)         – (5.004.816) (5.004.816)

Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência 

complementar – Nota 7(b)
14.922.255         – 14.922.255

   Previdência complementar 14.539.441         – 14.539.441

      Operações compromissadas 22.859         – 22.859

14.072.346         – 14.072.346

      Títulos Privados 445.326         – 445.326

      Outros (1.090)         – (1.090)

214.479         – 214.479

168.335         – 168.335

Instrumentos financeiros derivativos – Ativo – Nota 7(c-I(1)) 133.519 673.899 807.418

   Non Deliverable Forward – NDF         – 37.085 37.085

   Prêmios de opções         – 124.485 124.485

133.519         – 133.519

   Swap – valores a receber         – 443.783 443.783

   Derivativos de crédito – CDS         – 68.735 68.735

   Risco de crédito – Notas 3(f) e 8(a)         – (189) (189)

Instrumentos financeiros derivativos – Passivo – Nota 7(c-I(1)) (133.519) (632.161) (765.680)

   Non Deliverable Forward – NDF         – (34.726) (34.726)

   Prêmios de opções         – (96.758) (96.758)

(133.519)         – (133.519)

   Swap – valores a pagar         – (432.417) (432.417)

   Derivativos de crédito – CDS         – (59.896) (59.896)

        – (8.364) (8.364)

Obrigações vinculadas a operações compromissadas com títulos de livre 

movimentação – Títulos públicos – Nota 9(b) (6.154.410)         – (6.154.410)

Estratégia – “Hedge” de Risco de Mercado – Nota 7(e)         – 42.457.903 42.457.903

   Carteira pré 29.671.079 29.671.079

        – 35.566.355 35.566.355

      Passivo – Captação         – (5.895.276) (5.895.276)

   Operações compromissadas pré         – 12.671.112 12.671.112

   Carteira IPCA         – 1.669.136 1.669.136

        – 4.702.310 4.702.310

      Passivo – Captação         – (3.033.174) (3.033.174)

   Títulos e valores mobiliários – Disponível para venda – Eurobonds(3)         – 5.004.816 5.004.816

   Captações estruturadas – CD Estruturado         – (1.357.622) (1.357.622)

   Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior         – (2.036.927) (2.036.927)

   Dívida subordinada – “Medium term notes”         – (3.163.691) (3.163.691)

 (1) 

(2)  

disponíveis para venda (R$ 15.877.523 em nível 2).
(3)  
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I. Balanço

POR MOEDAS 31.12.2018

Ativo BRL US$ Outras Moedas Total

   Disponibilidades 164.294 525.448 10.151 699.893

   Reservas no Banco Central 8.201.479 96.868                         – 8.298.347

74.797.457 7.897.951

   

                        – 82.695.408

   Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros 

   e previdência complementar 14.922.255                  –                         – 14.922.255

   Operações com característica de concessão de crédito 58.734.312 10.362.887                         – 69.097.199

2.868.724 335.248                         – 3.203.972

   Outros créditos e Outros valores e bens 2.712.646 11.574                         – 2.724.220

525.614 23                         – 525.637

Total do Ativo 162.926.781 19.229.999 10.151 182.166.931

13.236.012 2.041.774                         – 15.277.786

   Futuro 227.867 1.451.750                         – 1.679.617

305.624 1.711.984                         – 2.017.608

   Opção Cambial 311.329 194.707                         – 506.036

   SWAP e SCS 1.840.348 10.058.049 30.861 11.929.258

Off Balance – Ativo 15.921.180 15.458.264 30.861 31.410.305

Total do Ativo em 31.12.2018 (A) 178.847.961 34.688.263 41.012 213.577.236

Passivo BRL US$ Outras Moedas Total

   Recursos captações e captações no mercado aberto e 

128.898.737 19.189.123 1 148.087.861

   Operações de seguros e previdência complementar 14.921.952                –                         – 14.921.952

3.439.474 234.171 71 3.673.716

   Outras obrigações e Resultado de exercícios futuros 3.683.876 7.866                         – 3.691.742

Total do Passivo 150.944.039 19.431.160 72 170.375.271

2.041.774 13.236.012                         – 15.277.786

   Futuro 98.803 1.554.264 26.550 1.679.617

1.298.984 718.624                         – 2.017.608

   Opção Cambial 194.707 311.329                         – 506.036

   SWAP e SCS 10.088.910 1.840.348                         – 11.929.258

Off Balance –  Passivo 13.723.178 17.660.577 26.550 31.410.305

Total do Passivo em 31.12.2018 (B) 164.667.217 37.091.737 26.622 201.785.576

Exposição Líquida – Patrimônio Líquido (C) = (A) – (B) 14.180.744 (2.403.474) 14.390 11.791.660

"Over Hedge" (2.739.772) 2.739.772                         –                   –

Posição líquida – Comprada/(Vendida) em 31.12.2018 11.440.972 336.298 14.390 11.791.660

Posição líquida – Comprada/(Vendida) em 31.12.2017 10.134.888 (455.185) 88.845 9.768.548

f) Exposição cambial

 

instrumentos financeiros derivativos e investimentos  

legais são:

 considerando a estratégia de proteção cambial adotada 

pelo Safra:

II. “Over Hedge” de investimentos no exterior

montante suficientemente maior de derivativos em rela

ção à exposição cambial apresentada (“Over Hedge

rios correspondentes. O ajuste da exposição cambial 

por esta posição é regulamentada pela Circular Bacen  

O resultado da variação cambial do excesso de 

derivativos contratados (“Over Hedge”) é contabili

 

da entidade.

2018         2017

Contábil

Ajuste 

“Over 
hedge”

Saldo 

Ajustado Contábil

Ajuste 

“Over 
hedge”

Saldo 

Ajustado

RESULTADO COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

DERIVATIVOS – Nota 12(c) (527.627) 379.444 (148.183) 39.107 30.320 69.427

DESPESAS TRIBUTÁRIAS DAS OPERAÇÕES (487.705) (37.107) (524.812) (430.980) (2.965) (433.945)

RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES 6.165.177 342.337 6.507.514 5.477.022 27.355 5.504.377

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO 2.895.349 342.337 3.237.686 2.638.484 27.355 2.665.839

(749.591) (342.337) (1.091.928) (723.903) (27.355) (751.258)

LUCRO LÍQUIDO 2.145.758      – 2.145.758 1.914.581          – 1.914.581

 (1)  

g) Risco operacional

co operacional é a possibilidade da ocorrência de perdas 

 

sos ou infraestrutura de tecnologia da informação (TI) e 

gerenciamento das atividades da Entidade.

tes das atividades desenvolvidas pela Entidade.

da cultura de prevenção aos riscos operacionais em toda 

lidade de todos no gerenciamento do risco ao longo do 

seja necessário e delibera sobre assuntos relacionados 

de Reputação e Risco Socioambiental.

 A área de Risco Operacional é uma unidade de controle 

pela aplicação da metodologia descrita no documento 

e Gestão de Continuidade de Negócios.

h) Risco de subscrição

risco de subscrição como a possibilidade de ocorrência 

 A avaliação dos riscos envolve as atividades abaixo 

descritas:

I. Criação de novos produtos;

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.
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Ativos/(Passivos) Receitas/(Despesas)

31.12.2018 31.12.2017 2018 2017

Disponibilidades – Nota 4 224.897 134.423 1 53

   Grupo J. Safra Sarasin 207.274 122.816 1 53

   Safra National Bank of New York 17.623 11.607 –    –

Aplicações em moedas estrangeiras – Nota 5 – Safra National Bank of New York 1.677.401 1.665.024 35.459 4.408

Depósitos a vista/poupança – Nota 9(a) (15.163) (13.404) –    –

Depósitos a prazo – Nota 9(a) (603.245) (988.065) (15.348) (3.323)

   Grupo J. Safra Sarasin (230.563) (253.230) (1.365) (1.429)

   Safra National Bank of New York (372.682) (734.835) (13.983) (1.894)

Captações no mercado aberto  –  Debêntures – Nota 9(b)         – (576) – (632)

Recursos de aceites e emissão de títulos – Nota 9(c) (126.754) (67.186) (11.300) (2.293)

(126.754) (947) (11.300) (100)

      Letras de arrendamento mercantil (125.258) (11.250)    –

      Debêntures (934) (947) (12) (99)

(562) (512) (38) (22)

   Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior – Grupo J. Safra Sarasin          – (66.239)         – (2.193)

Negociação e intermediação de valores (Ativos e Passivos) – Nota 11(b) (1.000) 158 –    –

      Safra Securities         – 324 –    –

      Demais empresas (1.000) (166) –    –

Dívidas subordinadas – Nota 9(f) – Andromeda Global Strategy 
Fund Ltd. – Fundo exclusivo (1.162.377) (990.733) (77.280) (67.273)

Comissões de Seguros – Canárias Corretora de Seguros S.A. (2) (13) (63) (98)

Outras 38 – 3.739 2.196

Despesas administrativas         – – (113.268) (109.251)

   Despesas de aluguéis – Nota 13(d)         – – (113.058) (109.139)

      Exton Participações Ltda.         – – (39.634) (39.611)

      J. Safra Participações Ltda.         – – (21.467) (22.304)

      Kiama S.A.         – – (33.575) (29.112)

      Lebec Participações Ltda.         – – (10.013) (9.996)

      Demais empresas         – – (8.369) (8.116)

   Outras         – – (210) (112)

Receitas de aluguéis – Casablanc Representação e Participação Ltda. – – 102 102

Operações com fundos de investimentos – Nota 9(g)

        – 1.686.513 4.907 41.901

(26.875.397) (15.256.997) (767.623) (2.257.485)
 (1) – Nota 9(c) (2.137.055) (1.107.351) (76.734) (45.159)

   Receita de gestão e administração de fundos de investimento         – – 1.133.134 919.467

      Empresas consolidadas – Nota 9(g)         – – 1.059.680 845.846

      Partes relacionadas – Nota 9(g) – – 73.454 73.621
(1) 

20. Outras informações

a) Política de seguros

cobertura de eventuais sinistros.

b) Comitê de auditoria

 

é um órgão estatutário de caráter permanente 

 

dos (“CNSP”).

sendo 03 (três) deles Diretores da Sociedade e 02 (dois) 

integrantes independentes.

do afetem a estabilidade do resultado de suas operações. 

meio de acompanhamento periódico da área atuarial do 

tes das provisões técnicas.

 Os principais ramos de seguros operados pelo Banco 

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 ope

expectativa de sobrevivência e a probabilidade de conver

são do fundo acumulado em renda.

i) Gestão de capital

O objetivo do Banco Safra na gestão de capital é gerir o 

patrimônio do Conglomerado Prudencial face aos riscos 

associados às suas operações.

Abrange os seguintes aspectos:

continue proporcionando retorno aos acionistas; e

o desenvolvimento e sustentabilidade de seus negócios.

são submetidas mensalmente ao órgão competente.

de instituições bancárias mantenha um registro mínimo de 

co Safra está dividido em dois níveis (I e II) e o adicional 

de capital principal:

servas criadas para apropriação de lucros acumulados e 

instrumentos de captação elegíveis ao Capital Comple

capital Nível II; e

seguintes parcelas: Adicional de Conservação; Adicional 

tal Principal não é aplicável ao Banco Safra por ser classi

 Ativos ponderados pelo risco (RWA) são mensurados 

tamento similar é adotado para exposição não registrada 

19. Operações com partes relacionadas

a) Remuneração da Administração

a remuneração máxima total anual para a Administração 

no montante de R$ 137.950 (R$ 134.200 em 2017). A 

remuneração recebida pela Administração monta a R$ 

(119.791) (R$ (119.298) em 2017).

cisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada 

b) Transações com partes relacionadas

respectivas datas.

As operações entre as empresas incluídas na conso

lidação foram eliminadas nas demonstrações contábeis 



Demonstrações contábeis Demonstrações contábeis Relatório Anual Grupo J. Safra 2018 | 105104 | Relatório Anual Grupo J. Safra 2018

Resumo do relatório do comitê

de auditoria

do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e Resolução 

ros Privados (“CNSP”).

sendo 03 (três) deles Diretores da Sociedade e 02 (dois) 

integrantes independentes. 

O Comitê desenvolve suas atividades com base nas dis

posições de seu regimento interno e pelo Estatuto Social.

Dentre os trabalhos de avaliação e supervisão efetua

periódicas mensais com pautas previamente estabeleci

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 das Demonstrações Contábeis consoli

dadas da Sociedade em IFRS e do Conglomerado 

Prudencial;

d) Apreciação do relatório da Ouvidoria sobre as medi

das corretivas ou de aprimoramento de procedimen

ções recebidas;

no período;

f) Participação dos membros independentes deste Co

mitê de Auditoria no Comitê de Gestão de Riscos 

abordados os seguintes temas: (i) Controles Internos; 

(ii) Controles Internos de TI; (iii) Risco Operacional; (iv) 

Risco Socioambiental; e (v) Atendimento Regulamen

tar e Atendimento Auditoria Externa; e (vi) Prevenção 

à Lavagem de Dinheiro;

g) Apreciação sobre a Estrutura de Gerenciamen

to de Riscos e a Estrutura de Gerenciamento de  

 

h) Apreciação sobre a Política de Conformidade (Com

i) Aprovação do planejamento das reuniões do Comitê 

de Auditoria para o ano de 2019;

j) Aprovação do plano de trabalho da Diretoria da Audi

toria Interna para o ano de 2019;

peções do Banco Central do Brasil (BACEN).

 

 

de Administração a aprovação das demonstrações 

contábeis consolidadas datadas de 31 de janeiro  

bro de 2018.

Relatório do auditor independente

sobre as demonstrações contábeis

Aos Administradores e Acionistas

Banco Safra S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis consolidadas 

do Banco Safra S.A. e de suas controladas (“Consoli

as respectivas demonstrações consolidadas do resulta

das principais políticas contábeis.

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

cionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião

brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon

descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilida

des do auditor pela auditoria das demonstrações con

tábeis consolidadas”. Somos independentes em relação 

princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 

mentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos 

foram tratados no contexto de nossa auditoria das de

monstrações contábeis consolidadas como um todo e na 

formação de nossa opinião sobre essas demonstrações 

uma opinião separada sobre esses assuntos.

Hedge accounting

nanceiros derivativos designadas para “hedge accoun

ting” com o objetivo de proteger o valor justo de ativos 

tinadas a “hedge accounting” devem atender a certas 

dade da operação desde sua concepção e no decorrer 

da operação. Devido à complexidade do assunto e ao 

alto nível de estimativa na determinação dos valores jus
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foi considerada uma área de foco em nossa auditoria de

vido à relevância no contexto das demonstrações contá

observáveis ou referenciais de mercado. Esses instru

vados. As divulgações sobre a metodologia de apuração 

do valor de mercado estão incluídas na nota explicativa 

tros: (a) entendimento do desenho e testes de efetivi

xo volume de negociações em relação às emissões de 

de marcação de mercado desenvolvida internamente; e 

(e) recálculo do valor de mercado em base de amostra.

Conclusão da avaliação

Considerando a política e os critérios adotados pela  

Administração na mensuração do valor de mercado 

sos procedimentos foi considerado apropriado no con

texto das demonstrações contábeis consolidadas toma

das em conjunto.

 

Ambiente de tecnologia da informação

As operações do Banco Safra dependem do ambiente 

registros contábeis. Os processos inerentes à tecnologia 

tros: (a) entendimento com a Administração das estraté

gias de “hedge” e macro “hedge” existentes no Banco 

Safra; (b) análise da documentação de designação e po

líticas elaboradas pela Administração sobre as estruturas 

o processo de gerenciamento de risco e a metodologia 

de a concepção da operação; (c) análise dos testes de 

efetividade das estruturas de “hedge” elaborados pela 

Administração; e (d) revisão das demonstrações contá

 

Conclusão da avaliação

de atender às estratégias e aos processos de análise de 

efetividade das estruturas e as divulgações de “hedge 

dos nossos procedimentos foi considerado apropriado 

no contexto das demonstrações contábeis consolidadas 

tomadas em conjunto.

“Impairment” de ativos financeiros e da carteira de 

crédito expandida - operações de crédito e títulos e 

valores mobiliários emitidos pelo setor privado (títu-

los privados)

O Banco Safra possui operações de crédito e aplicação 

em títulos privados detidos com o propósito de coletar 

dado ao risco de crédito dos títulos privados é similar 

ao tratamento dado às operações de crédito na análise 

das na elaboração das demonstrações contábeis conso

foco em nossa auditoria devido à relevância no contexto 

das demonstrações contábeis consolidadas.

Com o envolvimento de nossos especialistas em audito

do ambiente de processamento e testamos a efetividade 

operacional desses controles relacionada a segurança da 

operação de computadores relacionados com a infraestru

Conclusão da avaliação

Considerando os processos e controles do ambiente de 

cedimentos como apropriado no contexto das demonstra

ções contábeis consolidadas tomadas em conjunto.

Outros assuntos

Demonstrações do valor adicionado

A demonstração consolidada do valor adicionado (“DVA”)  

elaborada sob a responsabilidade da Administração do 

de auditoria executados em conjunto com a auditoria 

das demonstrações contábeis consolidadas do Banco 

Safra e de suas controladas. Para a formação de nos

ciliada com as demonstrações contábeis e os registros 

técnico e é consistente em relação às demonstrações 

contábeis consolidadas tomadas em conjunto.

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

das. Devido à complexidade do modelo de provisão para 

julgamento por parte da Administração na determinação 

relevante para a nossa auditoria.

 

outros: (a) entendimento do critério de provisionamen

to adotado pelo Banco Safra para a carteira de crédito 

expandida; (b) leitura da política de provisionamento do 

Banco Safra para a carteira de crédito expandida; (c) 

envolvimento de especialistas na revisão dos modelos 

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

amostra; (f) análise do nível de provisionamento total das 

situação de inadimplência dos emissores desses ativos 

Conclusão da avaliação

Considerando a política e os critérios adotados pela 

Administração para determinar a provisão para perdas 

considerado apropriado no contexto das demonstrações 

contábeis consolidadas tomadas em conjunto.

Apuração do valor de mercado de instrumentos 

financeiros

O Banco Safra aplica metodologia de apuração do valor 
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Outras informações que acompanham as demonstra-

ções contábeis consolidadas e o relatório do auditor

A Administração do Banco Safra é responsável por es

da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 

ditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações con

tente com as demonstrações contábeis ou com nosso  

relatar a esse respeito.

Responsabilidades da Administração e da governan-

ça pelas demonstrações contábeis consolidadas

da apresentação das demonstrações contábeis consoli

dadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

determinou como necessários para permitir a elaboração 

independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis conso

capacidade de o Banco Safra e suas controladas continuar 

lacionados com a sua continuidade operacional e o uso 

dessa base contábil na elaboração das demonstrações 

para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Consolidado são 

de elaboração das demonstrações contábeis consolidadas.

relação à capacidade de continuidade operacional do 

Banco Safra e de suas controladas. Se concluirmos 

atenção em nosso relatório de auditoria para as res

pectivas divulgações nas demonstrações contábeis 

sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 

tos ou condições futuras podem levar o Banco Safra 

e suas controladas a não mais se manterem em conti

nuidade operacional.

inclusive as divulgações e se as demonstrações con

tábeis consolidadas representam as correspondentes 

transações e os eventos de maneira compatível com o 

ou atividades de negócio do Grupo para expressar 

uma opinião sobre as demonstrações contábeis con

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das  

demonstrações contábeis consolidadas

relatório de auditoria contendo nossa opinião. Seguran

normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 

detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As 

distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 

tomadas com base nas referidas demonstrações contá

beis consolidadas.

nejamos e executamos procedimentos de auditoria em 

nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 

omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevan

tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 

controles internos do Banco Safra e de suas controladas.

respectivas divulgações feitas pela Administração.

camos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela gover

na auditoria das demonstrações contábeis do exercício 

assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em 

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU



A g ê n c i a s  n o  P a í s
111
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MATRIZ

Tel.: (11) 3175.7575

SÃO PAULO (SP)
Angélica

Tels.: (11) 3829.2201
 (11) 3829.2211

Barão
Rua Barão de

Tels.: (11) 3124.7414
 (11) 3124.7400

Berrini
Av. Eng. Luís Carlos

Tels.: (11) 5503.2212
 (11) 5503.2298

Bom Retiro

Tels.: (11) 3353.3399
 (11) 3353.3370

Brás

Tels.: (11) 2799.9980
 (11) 2799.9970

Central XV/Boa Vista

Tels.: (11) 3293.7113
 (11) 3293.7111
CEP: 0101

Campinas

Tels.: (19) 3733.8533
 (19) 3733.8504

Nova Campinas

Tels.: (19) 2103.6750
 (19) 2103.6849

Guarulhos
Cumbica
Aeroporto Internacional 

Tel.: (11) 2445.7137
CEP: 

Guarulhos

Tels.: (11) 2472.4112
 (11) 2472.4120

Jundiaí

Tels.: (11) 4583.4395
 (11) 4583.4399

Marília

Mogi das Cruzes
Av. Voluntário Fernando

Tels.: (11) 4736.9100
 (11) 4736.9110

Osasco

Tels.: (11) 3652.2212
 (11) 3652.2219

Piracicaba

Tels.: (19) 3437.8511
 (19) 3437.8515

Alto da Boa Vista

Tel.: (16) 2111.5555

Ribeirão Preto

Tels.: (16) 3977.4933
 (16) 3977.4900

Santo André

Tels.: (11) 4433.3313
 (11) 4433.3300

Santos

Tels.: (13) 3226.2200
 (13) 3226.2201

São Bernardo do Campo

Tels.: (11) 4122.6221
 (11) 4122.6212

Cidade Jardim

Tels.: (11) 3039.2212
 (11) 3039.2211

Einstein

Tels.: (11) 3745.2209
 (11) 3745.2200

Faria Lima/Gabriel Monteiro

Tels.: (11) 3035.2201
 (11) 3035.2219

Graça

Tels.: (11) 2177.5569
 (11) 2177.5550

Higienópolis

Tels.: (11) 3821.2212
 (11) 3821.2200

Ipiranga

Tels.: (11) 2066.7111
 (11) 2066.7140

Itaim

Tels.: (11) 3074.1601
 (11) 3074.1660

São Caetano do Sul

Tels.: (11) 4223.7310
 (11) 4223.1313

São José do Rio Preto
R. Bernardino de 

Tels.: (17) 3214.6200 
 (17) 3214.6222

São José dos Campos

salas 2 e 4
Tels.: (12) 3924.4411
 (12) 3924.4400
CEP: 

Sorocaba

Tels.: (15) 3331.8515
 (15) 3331.8560

Taubaté

Tels.: (12) 3265.2192
 (12) 3265.2190

BELÉM (PA)

Tels.: (91) 4005.4927
 (91) 4005.4911

BRASÍLIA (DF)

Tels.: (61) 2102.4400
 (61) 2102.4490

CAMPO GRANDE (MS)

Tels.: (67) 2106.6800
 (67) 2106.6870

CUIABÁ (MT)
Av. Hist. Rubens de 

Tels.: (65) 2121.7400
 (65) 2121.7423

FORTALEZA (CE)
Aldeota

Tels.: (85) 4006.5900
 (85) 4006.5950

Fortaleza

Tels.: (85) 4006.6200
 (85) 4006.6250

GOIÂNIA (GO)
Anápolis
Pça. Dom Emanoel Gomes 

Tel.: (62) 3360.1500

Goiânia/Centro-Oeste

Tels.: (62) 4005.4200
 (62) 4005.4234

Nova Suíça

Tels.: (62) 3237.9800
 (62) 3237.9809
CEP:

Jardins

Tel.: (11) 3814.0876

JK

Tels.: (11) 3217.2501
 (11) 3217.2511

Lapa

Tels.: (11) 3677.2218
 (11) 3677.2200

Moema
Av. Min. Gabriel Resende

Tels.: (11) 5053.2250
 (11) 5053.2255

Mooca

Tels.: (11) 2797.6686
 (11) 2797.6670

Morumbi

Tels.: (11) 5097.2201
 (11) 5097.2200

Pacaembu

Tels.: (11) 2886.5570
 (11) 2886.5555

MACEIÓ (AL)

Tels.: (82) 2121.5202
 (82) 2121.5241

JOÃO PESSOA (PB)
Av. Presidente Epitácio 

Tels.: (83) 3034.4016
 (83) 3034.4051

MANAUS (AM)

Tels.: (92) 2121.9100
 (92) 2121.9150

MINAS GERAIS (MG)
Belo Horizonte

Tels.: (31) 2122.7930
 (31) 2122.7947

Savassi

Tels.: (31) 2127.6250
 (31) 2127.6230

Juiz de Fora

Tels.: (32) 3133.3100
 (32) 3133.3132

Uberlândia

Tels.: (34) 2101.1300
 (34) 2101.1333

NATAL (RN)

Tels.: (84) 4005.3650
 (84) 4005.3720

PARANÁ (PR)
Curitiba
Batel

Tels.: (41) 4501.6232
 (41) 4501.6235

Curitiba

Tels.: (41) 2106.1400
 (41) 2106.1427

Portão

Tels.: (41) 2106.5000
 (41) 2106.5055

Cascavel

Tels.: (45) 2101.5200
 (45) 2101.5220

Londrina

Tels.: (43) 2101.9400
 (43) 2101.9401

Maringá

Tels.: (44) 2101.4720
 (44) 2101.4730

Paraíso

Tels.: (11) 3265.2204
 (11) 3265.2202

Paulista

Tels.: (11) 3175.7245
 (11) 3175.9368

Santana

Tels.: (11) 2224.7313
 (11) 2224.7311

Santo Amaro

Tels.: (11) 5525.2240
 (11) 5525.2212

Saúde
Rua Carneiro da 

Tels.: (11) 5591.2160
 (11) 5591.2170

Sírio Libanês

Tels.: (11) 3122.6700
 (11) 3122.6714

Sumaré

Tels.: (11) 3868.6420
 (11) 3868.6400

São José dos Pinhais

Tels.: (41) 3586.5000
 (41) 3586.5023

RECIFE (PE)
Boa Viagem

Tels.: (81) 2129.7820
 (81) 2129.7860

Recife
Av. Governador Agamenon 

RIO DE JANEIRO (RJ)
Barra da Tijuca

bloco 2 – lojas A e B
Tels.: (21) 2122.8135
 (21) 2122.8122

Botafogo

Tel.: (21) 3541.2470
CEP: 

Candelária

Tels.: (21) 2199.2831
 (21) 2199.2923

Castelo

Tels.: (21) 2122.5000
 (21) 2122.5017

Copacabana

Tel.: (21) 2545.1900

Galeão

Tel.: (21) 2462.5050

Ipanema

Tels.: (21) 2141.2100
 (21) 2141.2121

Leblon
Av. Afrânio de Melo 

Shopping Leblon
Tels.: (21) 3797.4300
 (21) 3797.4320

Rio Branco

Tels.: (21) 2122.3400
 (21) 2122.3421

Niterói
Av. Ernani do Amaral 

Tels.: (21) 2199.5603
 (21) 2199.5622

RIO GRANDE DO SUL (RS)
Moinhos de Vento/
Corporate Porto Alegre

Tels.: (51) 2139.6240
 (51) 2139.6250

Tatuapé

Tels.: (11) 2095.6175
 (11) 2095.6160

Trianon

Tels.: (11) 3178.2250
 (11) 3178.2200

Vila Maria

Tels.: (11) 2633.1111
 (11) 2633.1100 

Araçatuba

Tels.: (18) 3607.1360
 (18) 3607.1350 

Barueri
Alphaville

Tels.: (11) 4166.6531
 (11) 4166.6520

Bauru
Rua Rio Branco

Tels.: (14) 3104.4010
 (14) 3104.4000

Campinas
Cambuí

Tels.: (19) 3753.8500
 (19) 3753.8515

Porto Alegre

Tels.: (51) 2131.3722
 (51) 2131.3700

Caxias do Sul

Tels.: (54) 2101.7500
 (54) 2101.7532

Novo Hamburgo

Tels.: (51) 2123.9900
 (51) 2123.9912

SALVADOR (BA)
Iguatemi

Shopping da Bahia
Tels.: (71) 2106.8334
 (71) 2106.8300

Salvador

Tels.: (71) 2106.4501
 (71) 2106.4500

SANTA CATARINA (SC)
Florianópolis

Tels.: (48) 2107.3500
 (48) 2107.3523

Blumenau

Tels.: (47) 2123.6650
 (47) 2123.6600

Chapecó

Tels.: (49) 3361.1153
 (49) 3361.1122

Criciúma
Rua Almirante Saldanha 

Tels.: (48) 2101.3200
 (48) 2101.3221

Joinville

Tels.: (47) 2101.7640
 (47) 2101.7600

SÃO LUIS (MA)

loja 01
Tels.: (98) 2109.9655
 (98) 2109.9620

VITÓRIA (ES)

Tels.: (27) 2121.1720
 (27) 2121.1750

AGÊNCIAS NO EXTERIOR

CAYMAN ISLANDS 

LUXEMBOURG

Banco Safra: agências no Brasil
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Banco Safra S.A.

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

Alberto Corsetti
Diretor-presidente
Agostinho Stefanelli Filho
Aleksander Seferjan Junior
Altamir Batista Mateus da Silva
Américo D‘Ambrosio Junior
Carlos Pelá
Eduardo Pinto de Oliveira
Fabiana de Souza Moraes Cassiano
Fernando Baptista da Cruz
Fernando Cruz Rabello
Hiromiti Mizusaki
Jayme Srur
Leandro de Azambuja Micotti
Luiz Carlos Zambaldi
Marcelo Dantas de Carvalho
Marcos Lima Monteiro
Paulo Sérgio Cavalheiro
Reginaldo Marinho Fontes
Rogério Narle Elmais 
Sidney da Silva Mano

Transporte Urbano




