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BRASIL: O DESAFIO DAS REFORMAS
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Safra



“Se escolher navegar os mares do
sistema bancário, construa seu banco

como construiria seu barco: sólido
para enfrentar, com segurança,

qualquer tempestade.”

Jacob Safra, fundador (1891-1963)



Grupo J. Safra Principais números Relatório Anual Grupo J. Safra 2017 | 32 | Relatório Anual Grupo J. Safra 2017

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

J. Safra Asset Management Ltda.

J. Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

J. 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.

Banco Safra (Cayman Islands) Limited

Banco Safra S.A., Luxembourg Branch

Banco Safra S.A., Cayman Islands Branch

Patrimônio líquido

 7.559  

 8.734  
 8.915  

 9.508   9.769  

Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17

Total de ativos

 131.647  
 142.898  

 151.756   154.788  
 160.460  

Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17

Lucro líquido

 1.359   1.547   1.654   1.698   1.915  

Acum. Acum. Acum. Acum. Acum.
Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17

Gestão de recursos de terceiros  (1)

146.596
165.867 184.620 198.883 216.398

Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17

Índice de atraso (superior a 90 dias) 

Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17

1,3% 

0,7% 

1,5% 

0,7% 
0,4% 

Carteira de crédito expandida (2)

 67.639  

 76.474   75.560   77.547  

 87.461  

Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17

(1) Representada por recursos captados e administrados + operações compromissadas + carteira de câmbio + cobrança e arrecadação de tributos.
(2) Apresentada pelo “Custo Corrigido” e inclui Avais e Fianças.
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Grupo J. Safra no mundo

República do Panamá
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Estados Unidos
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 O Banco Safra expandiu seu mercado de atuação, 
intensificandonegóciosvoltadosàpessoafísicaeexplo-
rando novos segmentos no âmbito da pessoa jurídica: 
adquirência e varejo. Mas sempre alicerçado pelos seus 
princípios – cuidadosa gestão de riscos e de capital, zelo 
na administração dos investimentos dos clientes, conser-
vadora política de concessão de crédito, rigorosos con-
troles internos, relacionamento de longo prazo, profundo 
conhecimentodeseusclienteseeficiênciaoperacional.
 A inovação tecnológica é um desafio constante para
omercadofinanceiro,enãopoderiaserdiferenteparao
Banco Safra. O ano de 2017 foi marcado por importantes 
atualizações tecnológicas implantadas nas diversas plata-
formas do Banco, englobando nesse âmbito a implanta-
ção da credenciadora SafraPay, uma plataforma robusta 
de alta performance para processamento on-line de tran-
sações de pagamento e oferta de operações de crédito.
 A SafraPay veio compor a estratégia do Banco no sen-
tido de ampliar a base de clientes pessoa jurídica e con-
sequente expansão da oferta de produtos. Sua operação 
teve início no primeiro trimestre do ano, abrangendo o 
EstadodeSãoPauloejánofinaldopróprioanode2017
contava com uma presença nacional, posicionando-se 
como um importante player nesse segmento. 
 No âmbito da pessoa física, o banco reforçou sua ope-
ração nos negócios de alta renda e private banking, com 
um crescimento de 28,2% no volume de recursos admi-
nistrados. Nos negócios de financiamentos de veículos
e empréstimos consignado, obteve um crescimento de 
58,3% e 77,6% em relação a 31 de dezembro de 2016.

 O Safra investe continuamente na adoção das melhores 
práticas em seus negócios, dentro de elevados padrões 
de sustentabilidade e governança. Convém ressaltar as 
ações de responsabilidade social, concretizadas pelo tra-
dicionalapoioa instituiçõesfilantrópicasepelascampa-
nhas internas de saúde, bem-estar, educação e de impac-
to social. Destaque também para o Projeto Cultural Safra, 
que completou 35 anos produzindo livros que esmiúçam 
o acervo e as instalações dos principais museus do Brasil. 
 Sabemosqueoanode2018nostraránovosdesafios,
a começar pelo cenário internacional. De um lado, espe-
ra-se que o crescimento da economia global mantenha-
se consistente, e de outro, o processo de normalização 
das políticas monetárias dos países desenvolvidos que 
encerrará gradativamente o contexto de liquidez abun-
dante e juros excepcionalmente baixos.
 No plano doméstico, há grande expectativa com as 
eleições e a consequente escolha de um novo Gover-
no que terá que implementar uma agenda de reformas 
estruturais, sobretudo a reforma da previdência, que se 
constituiránoprincipaldesafio,semaqualarecuperação
econômicasustentáveleasustentabilidadefiscalestarão
comprometidas.
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O ambiente econômico ao longo de 2017 apresentou sinais de 
 recuperação da mais grave crise da história econômica do Brasil. 
O destaque foi a performance do agronegócio, com a safra de grãos 
atingindo  patamar recorde, com alta de 30% frente ao ano anterior. 
 Mastambémfoidecisivoopapeldapolíticaeconômica.Comainflação
sob controle, foi possível que o Banco Central atuasse fortemente na 
quedadataxadejuros,queatingiu7%aofinaldoano,menorpatamar
da história. Isso permitiu uma recuperação do crédito ao consumo e 
uma intensificação das emissões no mercado de capitais, tanto no
segmentodeaçõescomoderendafixa.
 O Banco Safra, sempre fiel à sua tradicional e conservadora
estratégia de gestão dos negócios, apresentou sólida e consistente 
posição de balanço. O lucro líquido foi de R$ 1,9 bilhão no ano de 2017, 
resultando em uma rentabilidade anualizada de 19,8% no período. Os 
ativos totalizaram R$ 160,5 bilhões em 31 de dezembro de 2017 e o 
patrimônio líquido atingiu R$ 9,8 bilhões, posicionando o Banco Safra 
como o quarto maior banco privado do País. O Banco manteve uma 
posição expressiva de liquidez, atingindo R$ 25,2 bilhões em 31 de 
dezembro de 2017, correspondente a 2,6 vezes o patrimônio líquido.
 No segmento de crédito, o Safra focou sua atuação na concessão 
de crédito a carteiras de pessoas jurídicas e pessoas físicas com 
menor risco, com 92,0% do portfólio com rating AA e A pelo critério 
do Banco Central do Brasil. O índice de inadimplência encerrou o ano 
em 0,4% - certamente um dos menores dentre os bancos brasileiros 
e o menor registrado no Safra nos últimos 13 anos. Dentro da mesma 
linha, fazemos menção ao índice de créditos problemáticos (carteira 
de crédito classificada entreE-H, considerando créditos adimplentes
e inadimplentes sobre a carteira de crédito total), que foi de 2,3% em 
31 de dezembro de 2017, enquanto os players privados da indústria 
apresentaram indicador de 8,7%.

Rossano Maranhão
Presidente

Palavra do presidente
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OdesafiodasreformasnoBrasildehojeresideemquatro
grandes áreas, que por sua vez desdobram-se em três 
tempos. As áreas são a macroeconômica; a não macro, 
aquela das reformas propriamente ditas – previdência, 
tributária e da reorganização do Estado; e a área-chave 
paraadefiniçãodonossofuturocomosociedadeciviliza-
da, que é a área social, aí incluídas as legítimas deman-
das por redução das desigualdades na distribuição de 
renda e, especialmente, de oportunidades, por meio de 
reformas em nosso sistema educacional. Os tempos em 
quesedesdobramestesdesafiossãoo restantedeste
crucial ano de 2018 (o curto prazo); o próximo quadriê-
nio, cobrindo o mandato do novo governo e da legisla-
tura a emergir das urnas de outubro (o médio prazo); e 
o período pós-2022, aí incluído o resultante das eleições 
daqueleano,quedefinirão,juntocomosavançosqueo
próximo governo possa alcançar – e os retrocessos que 
consiga evitar – o resto da década e boa parte dos anos 
2030 (o longo prazo).
 Esteretratoem3x4–naverdadeumfilme–éotema
deste texto. Seu objetivo não é  explicitar divergências, 
mas sim sugerir possibilidades de convergências, já que 
consensos sempre serão elusivos em uma sociedade de 
massas complexa, diversificada e desigual como a do
Brasildehoje.Odesafiodasreformasdotítuloconfunde-
senaverdadecomograndedesafiodaretomadadode-
senvolvimento econômico, social e político-institucional 
do país em bases sustentadas. 
 A área da política macroeconômica encerra a discus-
são de seus três regimes fundamentais: monetário, cam-
bialefiscal.Osdoisprimeirosestãodefinidosháquase
20anos(oregimedemetasdainflaçãodesdejunhode

1999eoregimedetaxasdecâmbioflutuantedesdeja-
neiro de 1999). Ambos vêm servindo bem ao país, e seria 
importante que candidatos, lideranças políticas e o novo 
governopudessemreafirmara importânciadesuacon-
solidação.
 Oregimefiscaldeveriaseroregimederesponsabilida-
defiscal,sobreoqualexisteleicomestenome,aprovada
em maio de 2000, que estabelece as condições para o 
respeito a restrições orçamentárias e, portanto, para a 
solvência intertemporal das contas públicas. É preciso re-
sistiràsdemandas,numerosas,paraqueelasejaflexibi-
lizada. Para tal, é fundamental um esforço para aprofun-
dar o entendimento coletivo sobre a relação entre gasto 
público, carga tributária, e estoque da dívida pública, por 
três razões. Porque uma sociedade moderna deve julgar 
determinada carga tributária em função da quantidade e 
da qualidade dos serviços públicos prestados em contra-
partida. Porque deve analisar a extensão em que o nível e 
a composição do gasto público como da carga tributária 
afetamaeficiênciadaeconomia(daqualdependeocres-
cimento econômico) e a redução da pobreza e a melhoria 
das condições da vida da população. E porque o nível e 
a composição da dívida pública, e sua trajetória ao longo 
dotempo,definemascruciaisperspectivasdesolvência
do setor público, o espaço aberto ao investimento priva-
doeasexpectativasquantoà reduçãodos juros reais.
Dívida, tributação, gasto público, eficiência e equidade
são, portanto, temas inter-relacionados e que estarão no 
centro do debate público sobre crescimento no Brasil por 
um longo período.
 A área não macroeconômica não é menos relevante. 
Ela diz respeito ao sistema de incentivos e desincentivos 

a decisões de investidores, poupadores e consumidores 
dados pelo sistema de preços relativos tal como afetados 
por interferências governamentais sobre preços adminis-
trados, desonerações fiscais, subsídios. O excesso de
ativismo do governo pode levar, como vimos, a uma série 
de distorções na alocação de recursos e ao aumento de 
incertezas jurídicas que pairam sobre decisões de inves-
timento. O contexto regulatório e a defesa da competição 
são cruciais, e a reforma do Estado passa também pelo 
estabelecimento do sistema de avaliação permanente da 
qualidade do gasto público.
 Na área de reformas, a prioridade no curto prazo é a 
aprovação da reforma da Previdência, com o sentido de 
urgência que o tema exige. Nosso bônus demográfico
esvai-se a partir de 2019, a população de aposentados 
cresceaumataxacincovezessuperioràdapopulação
total.Naáreasocial,porfim,odesafiofundamentalestá
na educação, com foco na redução das desigualdades 
deoportunidades–oquesignificaprioridadeaosanos
iniciais, no aprendizado dos alunos na idade certa.  
 Paraquepossamosenfrentarestesdesafiosépreciso
reduzir as graves incertezas que existem sobre três as-
pectos fundamentais. O grau de entendimento da popu-
lação,aindaprecário,sobreagravidadedaquestãofis-
cal. O grau de comprometimento de lideranças políticas 
com o equacionamento do insustentável desequilíbrio em 
nossas contas públicas. E o caráter determinante de am-
bos para recolocar a economia na rota do crescimento 
sustentado, por meio da retomada de um clima de con-
fiançadeinvestidoresdomésticoseinternacionais.
 A magnitude da tarefa pode ser ilustrada por um impor-
tante contraste. A média anual do crescimento da econo-
mia brasileira no período de 16 anos que vai de 1995 a 
2010 foi de 3,25% ao ano; a esta taxa seriam necessários 
quase 22 anos para dobrar o tamanho da nossa econo-
mia. Nos últimos sete anos (2011-17) o Brasil cresceu a 
uma média anual de 0,5% ao ano. Segundo dados do 
FMI, nos mesmos períodos o crescimento médio anual 
de um conjunto de 154 países emergentes e em desen-
volvimento foi de, respectivamente, 5,5% e 5,0% ao ano. 
 Há quem considere que há abuso no uso da palavra 
reforma. Seja como for, o próximo governo deverá ser 

 “reformista” para que possa pretender efetivamente go-
vernar o país por pelo menos quatro anos e, principal-
mente,  recolocá-lo no rumo do desenvolvimento econô-
mico, político e social. O espaço para acertar é reduzido, 
e enorme o espaço para erros – velhos e novos. O pas-
sado se foi e não pode mais ser alterado. O presente está 
constantemente a se transformar em passado. Será um 
processo gradual, e demandará muitos anos. Mas há cla-
ras “urgências no gradualismo”, sob pena de adiarmos, 
mais uma vez, nosso encontro com o futuro.
 E sempre haverá um futuro a ser construído – se uma 
sociedade é capaz de formar certas ideias compartilha-
das, algumas que sejam, sobre o mesmo. Para tal, como 
lembra a epígrafe deste texto, é melhor que tenhamos 
uma boa ideia sobre onde estamos e sobre como che-
gamos à situação atual e seus desafios. Que terão de
ser enfrentados. Não será fácil – nunca foi; mas o Brasil 
tem recursos humanos e técnicos, valores, capacidade 
criativaereservasdecapitalcívicoparaerguer-seàaltura
destesdesafios.

O desafio das reformas
Pedro Malan

Pedro Malan foi ministro da Fazenda durante o 
governo Fernando Henrique Cardoso, presidiu o 
Banco Central na implementação do Plano Real e 
foi o negociador responsável pela reestruturação 
da dívida externa brasileira no início da década 
de 1990. Representou o Brasil nas diretorias 
executivas do Banco Mundial e do BID em 
Washington e na ONU, em Nova York. Atualmente 
é membro de conselhos de empresas no Brasil e no 
exterior, e professor do Departamento de Economia 
da PUC-Rio, instituição em que se graduou em 
Engenharia. Malan é também Ph.D. em Economia 
pela Universidade de Berkeley, Califórnia.

“We may never know where we are going, but we would 
better have a good idea of where we are.”

Howard Marks
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pela performance da Zona do Euro, que registrou cresci-
mento de 2,4% no ano passado, ante 1,8% no anterior.  
Talaceleraçãorefletiuprincipalmentenaselevaçõesnasde-
mandas internas nestas regiões, com crescimento do con-
sumo das famílias e dos investimentos. Na mesma linha,  
o Japão saiu de uma expansão de 0,9% para 1,6%. O Rei-
no Unido foi a exceção, com crescimento desacelerando 
de 1,9% para 1,8% após a votação do Brexit em 2016.
Dentreaseconomiasemergentes,osdestaquesfica-

ram com o Brasil, que registrou crescimento de 1,0%, 
após observar retração de 3,5% em 2016, e a Rússia, 
com alta de 1,5% após queda de 0,2% no ano anterior.  
A China surpreendeu positivamente diante de sua meta 
de crescimento de 6,5%, apresentando expansão de 
6,9% do seu PIB, acima dos 6,7% em 2016. 
Notocanteàpolíticamonetária,osprincipaisbancos

centrais mundiais mantiveram instâncias expansionistas. 
Na Zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) con-
tinuou seu programa de compras de ativos (Quantitative 
Easing,QE),estendendo-oparaatéofimdesetembro
de2018emrespostaàinflaçãoaindabaixa.

Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a boa di-
nâmica dos dados de atividade e mercado de trabalho 
nosEUA,adespeitodesurpresasbaixistasde inflação
durante parte do ano passado, levou o banco central 
norte-americano (Fed) a continuar seu processo de nor-
malização monetária gradual, realizando três elevações 
de juros em 2017.

Para 2018, esperamos que o fortalecimento da re-
cuperação econômica observada ao redor do globo 
mostre mais claramente seus sinais. Nos EUA, é espe-
rado que a inflação se aproxime dameta estabelecida
pelo Fed e que o crescimento se mantenha robusto  
levando o banco central a elevar os juros mais quatro  

Ambiente econômico em 2017 e perspectivas 
para 2018
O crescimento mundial em 2017 mostrou aceleração 
na comparação com o ano anterior ao crescer 3,8% no 
período ante 3,2% em 2016. Houve elevação do cresci-
mento tanto nas economias desenvolvidas quanto nas 
emergentes. Conforme evidenciado na Tabela 1, o PIB 
dos países desenvolvidos cresceu 2,4% em 2017, após 
atingir 1,7% em 2016. O grupo dos países emergen-
tes, por sua vez, expandiu 5,6% no ano passado, tendo 
crescido 4,4% no ano anterior.

Embora a aceleração do crescimento nos países desen-
volvidos tenha se mostrado disseminada dentro do grupo, 
o destaque se deu tanto pelo crescimento de 2,3% nos 
EUA em 2017, após ter expandido 1,5% em 2016, quanto 

Economia internacional

vezes no ano, dando seguimento a um processo bastan-
te gradual de retirada de estímulos. Na Europa, a conti-
nuidade do crescimento econômico deverá levar o bloco 
a observar novos ganhos no mercado de trabalho, e a 
gradual elevaçãoda inflaçãopoderá levar oBCE a es-
tender seu programa de QE para até  dezembro, porém 
reduzindo-odetamanhoatésuafinalizaçãonaquelemês.
Jáquantoàseconomiasemergentes, suasquestões

domésticas devem apresentar uma restrição menor para 
que mantenham perspectivas positivas. Visto que es-
tas economias têm observado inflação em queda nos 
últimos anos, houve espaço para a flexibilização mo-
netária, que, juntamente com o ambiente de liquidez  
mundial abundante, deverá continuar suportando seus 
níveis de crescimento.

O principal risco a este cenário seria uma elevação 
de inflaçãomaisabruptadoqueoesperado,particular-
mente nos EUA. Caso isto implicasse uma resposta mais 
substancial dos bancos centrais, impulsionando as ta-
xas de juros, poderia se traduzir em menor crescimento 
global, afetando também negativamente os preços de  
commodities. No caso do Brasil, tal movimento também 
poderia ameaçar a recuperação econômica, com rever-
sãodecondiçõesfinanceirasbastantefavoráveis.

EUA
A economia norte-americana registrou crescimento de 
2,3% em 2017, acelerando diante do crescimento de 1,5% 
observado no ano anterior. Tal fato foi resultado principal-
mente de relevantes contribuições do consumo das famí-
lias e, principalmente, dos investimentos, que mostraram 

recuperaçãoapósaquedadospreçosdopetróleolevarà
retração de investimentos no setor durante 2016.

O mercado de trabalho continuou a apresentar avan-
ços ao ter registrado a criação líquida de 2,3 milhões de 
postos de trabalho em 2017. A taxa de desemprego, por 
sua vez, recuou de 4,7% em dezembro de 2016 para 
4,1%nofimde2017,ejáseencontraabaixodasesti-
mativas de NAIRU1.

1 Acrônimo em inglês para Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment.Emportuguês,“taxadedesempregonãoaceleradoradainflação”,
ou taxa de desemprego natural, observada quando a economia está no pleno emprego.

Tabela 1: Crescimento do PIB

Economias desenvolvidas  1,7% 2,4%

EUA 1,5% 2,3%

Zona do Euro 1,8% 2,4%

Japão 0,9% 1,7%

Reino Unido 1,9% 1,8%

Canadá 1,4% 3,1%

Economias emergentes 4,4% 5,6%

Rússia -0,2% 1,5%

China 6,7% 6,9%

Índia 8,2% 7,1%

Brasil -3,5% 1,0%

México 2,3% 2,0%

África do Sul 0,3% 1,3%

Fontes: Bloomberg e Banco Safra

2016 2017

3,2%Mundo  3,7%

Gráfico 1: PIB (crescimento anual)

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

Fontes: BLS e Banco Safra
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A continuação 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 três ocasiões, com a 
mesma atingindo o intervalo entre 1,25% e 1,50% ao ano.

Ainda que tenha voltado a elevar a taxa básica de ju-
ros, o Fed enfatizou que o processo de normalização 
monetária deverá ser gradual. Não obstante tal sinali-
zação, o banco central apontou, via estimativa mediana 
dos seus membros, que espera realizar quatro altas na 
taxa de juros em 2018, nosso cenário-base.
Ainflaçãoaoconsumidormedidapelodeflatordocon-

sumo do PIB encerrou o ano com elevação de 1,7%. 
Jáonúcleoda inflação,queexclui itensalimentícios e
de energia, registrou variação de 1,5% em 2017. Assim, 
da mesma forma que no ano anterior, as duas métricas 
terminaram o ano abaixo da meta de 2,0%.

Para 2018, o cenário mais provável é que a economia 
norte-americana continue mostrando expansão mode-
rada, refletindoa resiliênciadoconsumodas famíliase

a recuperação dos investimentos. A inflação, que nos
últimos anos permaneceu abaixo da meta, deve se re-
cuperar ao longo do ano. Assim, a autoridade monetária 
deverá continuar a subir os juros ainda de maneira gra-
dual, embora em ritmo ligeiramente superior ao observa-
do em 2017.

Zona do Euro
O ano de 2017 pode ser caracterizado como período 
de consolidação da recuperação econômica na Zona do 
Euro. O PIB avançou 2,4% no período, acelerando dian-
te do crescimento de 1,5% registrado em 2016.

A taxa de desemprego recuou de 9,7% em 2016 para 
8,7% em 2017 na Zona do Euro, com substancial melho-
ra na Espanha, onde, apesar de recuar de 18,5% para 
16,4%, permanece em patamar relativamente elevado. 
Enquanto isso, na Alemanha, a taxa voltou a atingir o 
menorníveldesdeareunificação,alcançando3,6%.
A inflação ao consumidor na região encerrou 2017

com variação acumulada de 1,4%, ante alta de 1,1% no 
períodoanterior.Onúcleodainflação,obtidopelaexclu-
são dos itens de energia e alimentos, fechou 2017 com 
variação positiva de 0,9%, mesmo patamar registrado 
no ano anterior.

principalmente no sentido de destravar o canal do crédito.  
O país deverá continuar mostrando taxas de crescimen-
tosuperioresàsestimativasdepotencial(quehojeestão
levemente acima de 1,0%), com contínua melhora do 
mercado de trabalho.
Agradualelevaçãodainflaçãoemdireçãoàmeta,so-

mada ao crescimento da economia da região e àme-
lhora observada no mercado de trabalho, deverá levar 
oBCEasinalizarofimdoseuprogramadecomprasde
ativosemdezembrode2018.Talprocessosignificaráa
resposta natural àmelhora das condições econômicas
naregião,que,apesardopontodeinflexão,deverácon-
tinuar a observar condições monetárias bastante estimu-
lativas pelos próximos anos. 

China
Na China, as atenções continuaram voltadas para as 
medidas adotadas pelo governo na busca de um cresci-
mento mais equilibrado, menos dependente do investi-
mento e das exportações, com maior orientação para o 
consumo e o fortalecimento do setor de serviços.

Ao mesmo tempo, visando uma inserção mais impor-
tante nos mercados internacionais, as autoridades se-
guiramimplementandoreformascomafinalidadedemo-
dernizaçãodosistema financeirodomésticoeabertura
gradual da conta capital. Apesar disso, as preo cupações 
com a possibilidade de uma desaceleração mais abrupta 
docrescimentochinêsfizeramcomqueogovernopas-
sasse, na segunda metade de 2016, a voltar a priorizar 
medidas de crescimento diante das reformas. 

Destaforma,ocréditoàsempresaseàsfamíliasvoltou
aacelerar,emespecialocréditonãobancário, influen-
ciando positivamente o PIB do 2S16 e do 1S17. Desta 
forma, o país acelerou seu crescimento na passagem de 
2016 para 2017, de 6,7% para 6,9%.

O crescimento da economia chinesa deverá apresen-
tar leve moderação em 2018, com expansão esperada 
de 6,5%. O governo colocou como meta um cresci-
mento de 6,0% a 6,5% e buscará alcançá-la, mesmo 
que isto signifique expansão demedidas quasi-fiscais. 
O principal risco para a região, portanto, continua  
advindo da forte alavancagem privada observada no 
país, com a relevante expansão de crédito sendo tra-
duzida a taxas marginais decrescentes de estímulo à 
economia. Apesar disso, a desaceleração no nível de  
endividamento da economia chinesa observada no  
último ano mostra que este risco tem arrefecido.

Diantedobaixo índicede inflação,oBCEprolongou
seu programa de estímulo monetário até ao menos se-
tembro de 2018, sinalizando a possibilidade de este ser 
estendidoatéofimdoano,comreduçõesgraduaisaté
dezembro, nosso cenário-base.

Com relação ao cenário prospectivo, seguimos 
cautelosamente otimistas. As medidas de estímulo 
 monetário adotadas nos últimos anos têm surtido efeito,  

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

Fontes: Bloomberg e Banco Safra
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Gráfico 4: PCE - Deflator do consumo do PIB
(acum. em 12 meses)

Fontes: BEA e Banco Safra
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Conjuntura
O PIB de 2017 registrou crescimento de 1,0%, recupe-
rando parte da contração significativa observada nos úl-
timos dois anos (-3,5% tanto em 2015 como em 2016). 
Pelo lado da oferta, a indústria apresentou variação nula 
(0,0%) em 2017, após três anos de retração. O setor de 
serviços, por sua vez, exibiu sutil retomada, com cres-
cimento de 0,3% após dois anos de forte queda. Por 
fim, a agropecuária foi o destaque do ano ao apresentar 
crescimento de 13,0%, resultado de ganhos de produti-
vidade e safra agrícola recorde.

Economia brasileira

As despesas do governo central, por sua vez, atingi-
ram R$ 1,296 trilhão, queda de 1,0% em termos reais se 
comparado ao ano anterior. A redução do gasto ocor-
reu de maneira tímida, a despeito do ajuste fiscal em 
curso, pois houve forte participação, dentro das des-
pesas, daquelas de caráter obrigatório, que caem mais 
lentamente. Dessa forma, o esforço fiscal observado foi 
concentrado, principalmente, na redução de gastos dis-
cricionários, incluindo investimentos.

Considerando o mercado de câmbio, a moeda apre-
sentou forte volatilidade ao longo de 2017. Olhando para 
o cenário externo, houve um movimento de depreciação 
do dólar diante de seus principais pares por causa do 
robusto crescimento mundial observado no período. No 
cenário doméstico, os ruídos trazidos pelo cenário políti-
co geraram forte depreciação do real, mas, ao longo do 
ano, períodos de maior otimismo com o avanço das refor-
mas estruturais reverteram momentaneamente este movi-
mento. Assim, o real fechou 2017 em R$ 3,31/US$, ante  
R$3,27/US$nofimde2016,desvalorizaçãode1,5%.

A inflação, após fechar 2016 em 6,3%, mostrou forte 
recuoemresposta tantoà relevantedesaceleraçãoda
economianosdoisanosanterioresquantoàacentuada
deflação de alimentos observada no ano passado. Nes-
te cenário, a inflação de bens livres foi de apenas 1,3%, 
contando não só com uma deflação de 5,3% de alimen-
tos mas também com considerável desaceleração da 
inflação de bens industrializados e queda da inflação de 
serviços. A inflação de preços administrados, por outro 
lado, voltou a acelerar em relação a 2016.

Neste contexto, o Banco Central (BC) acelerou con-
sideravelmente o ciclo de afrouxamento monetário, re-
duzindo a Selic de 13,75% para 7,00% no fim de 2017, 
menor patamar já alcançado pela taxa.

A crise política continuou trazendo incertezas para o 
cenárioeconômicodevidoànecessidadedeavançona
agenda de reformas estruturais. Apesar de ter enfren-
tado dois pedidos de investigação pela Procuradoria-
Geral da República, o presidente Michel Temer viu estes 
ser arquivados pela Câmara dos Deputados. Depois 
disso, o presidente trouxe mais uma vez para a pauta 
de discussões a reforma da Previdência e, ao alterar a 
comunicação da proposta com o Congresso e a socie-
dade, parece ter conseguido diminuir a resistência a ela. 
Contudo, a Câmara não votou a proposta em 2017, e 
acreditamos ser pequenas as chances de o Congres-
so conseguir aprovar a reforma em 2018, ano eleitoral, 
mas acreditamos que ela será aprovada em 2019, sob 
o novo governo.

Inflação e política monetária
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) avançou apenas 2,95% em 2017, situando-se 
abaixo do limite inferior do intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual (p.p.) em torno da meta de 4,5% ao 
ano (a.a.) e obrigando a autoridade monetária a explicar 
àFazendaosmotivosdetaldesvio.

O principal motivo para a desaceleração do índice, 
na comparação com o observado em 2016 (6,3%), 
foi a vertiginosa queda dos preços de alimentos, mas  
também houve a contribuição do recuo dos preços  
sensíveis à política monetária, a despeito do avanço 
de administrados.

O subgrupo alimentação no domicílio, que reflete  
os preços de alimentos de maneira geral, exibiu  
deflação de 4,8%, ante alta de 9,4% exibida no ano  
passado. Este comportamento se deu, sobretudo, dian-
te dos níveis recordes de produção agrícola da safra 

Gráfico 7: PIB (crescimento anual)

Fontes: IBGE e Banco Safra
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Tabela 2: PIB (crescimento anual, em %)
20112010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Pelo lado da demanda, observamos a retomada do 
consumo das famílias, com crescimento de 1,0%, após 
dois anos de queda substantiva, mas ainda mais um 
encolhimento dos investimentos (-1,8%), embora em 
menor magnitude que o observado nos últimos três 
anos. O setor externo teve contribuição nula em 2017, 
interrompendo uma sequência de três anos com con-
tribuição positiva. O consumo do governo, por sua vez, 
apresentou queda de 0,6% em contexto de ajuste fiscal 
e queda do gasto público.

Com relação às finanças públicas, considerando os
esforços para a implantação de um ajuste fiscal e forte
contraçãodosgastosdiscricionários,houvedéficitprimá-
rio de R$ 110,6 bilhões em 2017 (equivalente a 1,7% do 
PIB), após -2,5% do PIB observado no ano anterior. Vale 
mencionar que, apesar de negativo, o resultado foi melhor 
do que a meta estipulada para o ano, -R$ 163,1 bilhões. 
Na ótica do Tesouro, as receitas líquidas de transferências 
somaram R$ 1,170 trilhão no ano, o que, em termos reais, 
representou crescimento de 2,5% em relação a 2016.
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2017, com avanço de 29,4%, de acordo com levanta-
mento do IBGE2.

Sob os efeitos da taxa de juros média bastante eleva-
da em 2016 (superior a 14%) e da expressiva ociosidade 
daeconomia, ospreços sensíveis àpolíticamonetária
(serviços e produtos industrializados) recuaram para 
3,1% em 2017, ante 5,8% observado em 2016, o menor 
patamar da série iniciada em 2002. Enquanto os preços 
de produtos industrializados recuaram de 4,7% para 
1,0%, os preços de serviços, classe de consumo mais 
resistente a oscilações, cederam de 6,5% para 4,5%.

Já os preços administrados avançaram 8,0% em 
2017, bastante acima da alta de 5,5% de 2016. Duas 
foram as protagonistas deste avanço: gasolina e energia 
elétrica. A primeira, após a Petrobras passar a reajustar 
os preços internos diariamente em busca da paridade 
com o cobrado internacionalmente, refletiu o avanço de 
mais de 12% do preço petróleo, exibindo alta de 10,3%. 
Por sua vez, os preços de energia avançaram 10,4% no 
ano, sob forte influência da sobretaxa proveniente da 
bandeira tarifária, que contribuiu com cerca de 6,0 p.p. 
do avanço3.

Já o IGP-M desacelerou em 2017 e exibiu deflação 
de 0,5%, após registrar alta de 7,2% em 2016. Ainda 
que os três índices que compõe o IGP-M tenham de-
sacelerado na comparação com o ano anterior, assim 
como o IPCA, o índice recuou na esteira da deflação de 

asprimeiras(comodiscutiremosmaisàfrente).Istope-
sou contra uma recuperação mais rápida da economia, 
afetando o desempenho dos investimentos.

O mercado de trabalho, por sua vez, após forte dete-
rioração desde 2015, passou a se recuperar de maneira 
mais consistente. A produção industrial e o comércio 
também voltaram a crescer após três e dois anos de 
retração, respectivamente.
Sobre a indústria especificamente, a produção cres-

ceu 2,5% em 2017, reduzindo parte da queda de qua-
se 15% acumulada entre os anos de 2014 e 2016.  
Odesempenhopositivode2017teveperfildisseminado,
alcançando todas as categorias de uso do setor. As prin-
cipais contribuições vieram das indústrias de bens inter-
mediários e de bens de consumo duráveis. No primeiro 
caso, representando praticamente 60% da indústria to-
tal, o crescimento de 1,6% levou o nível de produção 
paraaqueleverificadoemmeadosde2015,masainda
quase 9,0% abaixo do observado na média de 2013, 
último ano em que a categoria registrou expansão.

A produção de bens de consumo duráveis, por sua 
vez, cresceu 13,3% em 2017, reduzindo parte da  
perda de mais de 30% acumulada entre 2014 e  
2016. A produção de automóveis (+20,1%) e de ele-
trodomésticos (+10,5%) liderou a recuperação desta  
categoria. A indústria de bens de capital também 
apresentou evolução positiva no ano passado (+6,0%  
no ano, após contração de 26% entre 2014 e 2016),  
puxada pelos bens de capital para equipamentos de 
transporte (7,9%), uso misto (18,8%) e construção 
(40,1%). Finalmente, a produção de bens de consumo 
não duráveis apresentou expansão menos pronunciada 

em 2017 (1,0%), com comportamento bastante volátil 
durante o ano.

Ainda chamamos a atenção para o desempenho dos 
insumos típicos da construção civil, importante indica-
dor coincidente do PIB da construção. Desde o 2T17, 
tal agregação começou a esboçar gradual recuperação 
e, em dezembro, apresentou expressivo crescimento de 
5,1% na margem (considerando a série dessazonalizada 
por nós). Apesar desta alta, a produção destes insumos 
encerrou 2017 com contração de 3,3%, em nível ainda 
25% menor que o verificado na média de 2013.

Ao mesmo tempo, as vendas varejistas encerraram 
2017 com crescimento de 2,0% no conceito restrito 
(que exclui as vendas de automóveis e materiais de 
construção) e 4,0% no ampliado, primeiro resultado po-
sitivo após dois e três anos consecutivos de contração, 
respectivamente. Durante o ano, as vendas apresenta-
ram tendência positiva, sobretudo no conceito amplia-
do, mas seu nível ainda se encontra semelhante ao veri-
ficado em meados de 2015, bastante abaixo, portanto, 
dos patamares pré-crise.

No ano passado, com exceção de combustíveis e  
lubrificantes (-3,3%), as vendas de todos os demais se-
tores apresentaram avanço. Os destaques, em ordem 
de contribuição, ficaram para a expansão de materiais 
de construção (+9,2%), veículos (+2,7%) e vestuário 
(+7,6%). Adicionalmente, representando quase um ter-
ço do comércio ampliado, as vendas nos supermerca-
dos exibiram crescimento mais modesto, de 1,4%, com 
comportamento bastante volátil durante o ano. Por fim, 
artigos farmacêuticos e de perfumaria (+2,5%) também 
evoluíram favoravelmente, sendo, inclusive, o único  

alimentos, visto que o IPA agrícola passou de +11,6% 
em 2016 para -12,8% agora.

Em um cenário de grande ociosidade na economia e 
forte processo desinflacionário, o Banco Central optou 
por dar continuidade ao processo de afrouxamento mo-
netário iniciado em 2016, levando a Selic a 7,0% a.a. no 
fim de 2017, de 13,75% no fim do ano anterior.

Tratou-se de um movimento de queda contínua, com 
cortes em todas as reuniões. O Copom começou 2017 
cortando, por duas vezes consecutivas, 75 pontos base 
(p.b) da taxa de juros, com conseguintes quatro cor-
tes de 100 p.b., finalizando as duas últimas reuniões de 
2017 com cortes de, respectivamente, 75 p.b. e 50 p.b.

Principais indicadores econômicos
Atividade econômica
O ano de 2017 marcou a virada da economia brasi-
leira, após dois anos de forte contração econômica,  
delineando a crise mais profunda e longa já registrada. 
O setor agrícola teve desempenho espetacular, mas a 
retomada do consumo também explicou boa parte da 
recuperação. 

O substancial afrouxamento monetário contribuiu para 
este cenário, propiciando condições financeiras mais 
favoráveis. Entretanto, o processo de desalavancagem 
enfrentado pelas empresas e pelas famílias parece bem 
avançado entre as últimas, mas ainda incompleto entre 

Gráfico 8: Decomposição da inflação (%)

Fontes: Banco Central e Banco Safra
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Gráfico 9: Taxa Selic - fim do mês (% a.a.)

Fontes: Banco Central e Banco Safra
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segmento cujo nível de vendas encerrou 2017 acima do 
verificado pré-crise.

Sobre o mercado de trabalho, a taxa de desempre-
go apresentou sucessivas reduções nos nove últimos  
meses de 2017, encerrando o ano em 11,8%. Ainda  
assim, a taxa média do ano ficou em 12,7%, acima 
dos 11,5% de 2016. Considerando os dados dessazo-
nalizados, a taxa encerrou 2017 em 12,4%, 0,8  
ponto percentual abaixo do pico verificado em março 
daquele ano (13,2%). Tal melhora refletiu o aumento  
significativo da população ocupada desde o 2T17 
(+2,3% também em termos dessazonalizados) mais do 
que compensando o aumento da procura por novas  
vagas de trabalho; a taxa de participação da economia 
passou de 61,4% no fim de 2016 para 61,8% em de-
zembro de 2017. 

O aumento da população ocupada, ao mesmo tempo 
que houve uma evolução positiva dos rendimentos, per-
mitiu uma expansão de 6,1% da massa de salários em 
termos nominais em 2017 e de 2,3% em termos reais, 
com esta última voltando a seu maior nível histórico.

Com relação ao emprego formal, houve a destruição 
líquida de 123 mil vagas em 2017, saldo bem menos 
negativo que o verificado em 2016 e 2015 (-1,3 milhão 
de vagas e -1,6 milhão, respectivamente). Destaque ne-
gativo para a construção civil, que continuou fechando 
vagas de trabalho de maneira considerável (-115 mil no 
ano), em linha com o desempenho enfraquecido do se-
tor. Por outro lado, chamamos a atenção para o comér-
cio, único setor a encerrar o ano de 2017 com abertura 
líquida de vagas de emprego (+24,3 mil), interrompendo 
uma sequência de dois anos de saldo líquido negativo. 

Crédito
O mercado de crédito tem sido um importante indica-
dor sobre a velocidade de recuperação após a crise  
recente. Depois de contrair em 2016, o estoque de 
crédito começou a se recuperar em 2017, mas em  
ritmo bastante gradual. O processo de desalavan-
cagem enfrentado pela economia brasileira ainda  
parece em curso, principalmente no que se refere  
às empresas, limitando o ritmo da retomada do 
crédito e, consequentemente, do investimento e da 
ativi dade econômica. 

De todo modo, desde fevereiro de 2017 os números, 
embora ainda com taxas da variação negativas, me-
lhoraram gradualmente, com a contração do saldo de 
crédito começando a mostrar moderação. Em 2017, 
o crédito retraiu principalmente por causa do crédito 
concedidoàsempresas.Estasmostraramapetitemuito
menor diante da queda da atividade, que se recupera-
va de forma gradual, bem como por causa da situação 
de deterioração de seus balanços e do ainda presen-
te processo de desalavancagem, como mencionado.  
As incertezas com relação ao avanço das reformas es-
truturais necessárias para a recuperação sustentável da 
economia também ajudaram a conter a demanda por 
crédito. No tocante às famílias, no entanto, o crédito
não chegou a contrair, embora tenha apresentado de-
sempenho muito abaixo de sua média histórica. Contu-
do, já mostra trajetória de recuperação.

Outro fator determinante para o mau desempenho 
do mercado de crédito no último biênio foi o compor-
tamento do crédito direcionado. O ganho de partici-
pação do crédito direcionado começou a ser revertido 

carteiradecrédito livreàsfamílias.Quandocomparada
àmédia histórica, a inadimplênciaobservadaem2017
(3,3%emdezembro)sofreuimportanteinfluênciadaele-
vada inadimplência das empresas (2,9% em dezembro, 
com participação sobretudo da inadimplência de crédito 
direcionadoàsempresas).Assim,ainadimplênciamédia
de2017ficouaoredordopatamarmédiodoanoante-
rior, mas com um mix diferente: inadimplência mais baixa 
decréditoàsfamíliasemaisaltaàsempresas.Aquioau-
mento das reestruturações e das renegociações parece 
ter contribuído para evitar maior alta da inadimplência.

Os juros dos novos empréstimos ficaram em 25,6% 
na média de dezembro, e estão em trajetória de queda 
desde o começo de 2017 diante de alguns aspectos 
fundamentais. Em primeiro lugar, há uma melhora na 
percepção de risco de inadimplência – dado um enca-
minhamento para um menor nível de endividamento das 
famílias bem como de um processo (que ainda deve-
rá persistir por algum tempo) de desalavancagem das 
empresas – aliada a uma, ainda gradual, retomada da 

com a mudança de política econômica e a diminuição 
das concessões via BNDES. Dentro do crédito dire-
cionado, as empresas foram novamente as que mais  
recuaram, havendo tanto uma queda na demanda como 
uma nova postura por parte do banco, como mencio-
nado. Hoje, o crédito direcionado representa 48,7% do 
Sistema Financeiro Nacional (dado do fim de 2017).

Assim, no ano passado, após encerrar 2016 com re-
tração nominal de 3,5% na comparação interanual, o 
saldo de crédito mais uma vez apresentou recuo, em-
bora de menor magnitude, -0,6%, apenas uma tímida 
melhora, principalmente quando comparada às taxas
de crescimento de dois dígitos de anos anteriores.  
Tal recuperação foi liderada, mesmo que ainda de ma-
neiramodesta,pelocréditolivreàsfamílias(+5,2%ante
+0,5% um ano antes), diante da ainda contração do 
crédito livre às empresas (-2,0% ante -10,2%um ano
antes), dado que seu processo de desalavancagem não 
se completou, mas está próximo do fim.
Ocréditototalàsfamíliasapresentoucrescimentode

5,6% em dezembro com relação ao mesmo período de 
2016 (+3,2% um ano antes), enquanto o crédito total  
às empresas recuou 7,0% (-9,5% um ano antes). So-
bre o crédito direcionado às famílias, seu crescimento
foi de 6,2% (+6,4% um ano antes), enquanto o crédito 
direcionadoàsempresastevequedade11,6%(-8,9%
um ano antes).

A inadimplência da carteira de todo o Sistema Finan-
ceiro Nacional atingiu o ápice de 4,1% em maio do ano 
passado, quando então passou a se beneficiar da esta-
bilização e da subsequente queda da inadimplência da 

Gráfico 12: Taxa de desemprego (%, dessaz.)

Fontes: IBGE e Banco Safra
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Gráfico 13: Caged - criação de vagas formais

Fontes: Caged e Banco Safra
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Gráfico 14: Operações de crédito
(taxa de crescimento em 12 meses)

Fontes: Banco Central e Banco Safra
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Gráfico 15: Atrasos e inadimplência (em %) - PF livres

Fontes: Banco Central e Banco Safra
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Gráfico 16: Atrasos e inadimplência (em %) - PJ livres

Fontes: Banco Central e Banco Safra
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atividade econômica. Em segundo lugar, a trajetória de 
reduçãodaSelicdeveseguirse refletindonos jurosao
tomadorfinal,fazendocomqueestescontinuemcaindo.

Fiscal
As finanças públicas brasileiras apresentaram nos úl-
timos anos importante deterioração. O tamanho das 
despesas obrigatórias está próximo de 100% das des-
pesas totais, ao passo que a arrecadação não acompa-
nhou este crescimento, implicando em um desequilíbrio 
estrutural. Passos importantes foram dados, como a 
aprovação do teto de gastos, mas outras medidas con-
tinuam sendo necessárias para remover o risco de uma 
evolução insustentável da dívida em proporção ao PIB 
como, principalmente, a reforma da Previdência.

O resultado primário do governo central acumulou dé-
ficit de R$ 118,4 bilhões em 2017, ou -1,81% do PIB, 
déficit bem menor que a meta de -R$ 159,0 bilhões au-
torizado na Lei de Diretrizes Orçamentárias para este 
ano. Sob a ótica do setor público consolidado, que en-
globa governos regionais e empresas estatais, o défi-
cit acumulado foi de R$ 110,6 bilhões (-1,69% do PIB), 
diante da meta de déficit de R$ 163,1 bilhões.

Em 2017, apesar de iniciativas e esforços para encami-
nharreformasestruturais,areduçãodegastosficoumui-
to mais concentrada nos gastos discricionários, uma vez 
que os gastos obrigatórios cresceram em termos reais. 
Oníveldasdespesas ficouabaixodoestabelecidopela
regra do teto de gastos (que estabeleceu o crescimento 
nominal máximo das despesas em 7,2% para 2017).

Ao mesmo tempo, as receitas de 2017 foram beneficia-
das por receitas extraordinárias ligadas a privatizações 

gradualmente em cinco anos a partir deste ano, quan-
do se eliminará o subsídio implícito na TJLP, taxa que  
rege a maioria dos importantes contratos de conces-
sões do BNDES.

Daqui em diante, o teto dos gastos será um fator cada 
vez mais limitador no caso de as reformas estruturais 
não avançarem, e novas medidas terão de ser imple-
mentadas pelo próximo governo. Além da urgente ne-
cessidade de se aprovar uma reforma da Previdência, 
outras medidas se farão necessárias para conter o cres-
cimento do gasto público. 

Apesar de tais desafios, esperamos que o governo 
cumpra a meta de déficit primário em 2018. A espera-
da gradual recuperação da atividade econômica deverá 
contribuir para uma melhora da dinâmica da arrecada-
ção de receitas. De fato, já se observa, nos últimos me-
ses, melhora da receita de impostos e contribuições, 
como mencionado.

Desta forma, o desafio continua advindo da elevada 
rigidez dos gastos públicos, impedindo a realização de 
um ajuste fiscal mais tempestivo. Este cenário exige a 
continuidade da agenda das reformas estruturais, ne-
cessária para cumprir o teto de gastos e estabilizar o 
crescimento de despesas obrigatórias.

Setor externo
As contas externas seguiram exibindo um comporta-
mento bastante favorável em 2017, com o déficit em 
conta-corrente encerrando o ano em apenas US$ 9,8 
bilhões (equivalente a 0,5% do PIB), melhor resultado 
desde 2007. Em 2016, o saldo em conta-corrente havia 
sido de -US$ 23,5 bilhões (1,3% do PIB). 

O superávit recorde da balança comercial em 2017 
foi o responsável pela continuidade da situação bastan-
te favorável das contas externas. O saldo de US$ 64,0 
bilhões, quase US$ 20 bilhões superior ao  superávit 
 verificado em 2016, teve como principal destaque o au-
mento de 17,8% das exportações em relação ao ano 
passado, refletindo a safra agrícola recorde. As impor-
tações, por sua vez, apesar de terem se elevado em  
relação a 2016 (+9,9%), mantiveram-se em patamar 
ainda deprimido, refletindo, sobretudo, uma atividade 
econômica ainda enfraquecida.

e programas de parcelamento de impostos atrasados 
(Refis), que foram fundamentais para a obtenção do re-
sultado primário menos deficitário. Além disso, contou 
comaelevaçãodePISeCofinssobreoscombustíveisà
alíquota máxima permitida pela legislação, com o intuito 
de elevar a arrecadação. Mas, ainda mais importante  
do que isso, depois de sofrer fortemente durante a  
crise, as receitas começaram, nos últimos meses,  
a responderpositivamenteà recuperaçãoainda tímida
da atividade econômica.

Vale mencionar que começamos o ano de 2017 com 
meta de déficit primário estabelecida em R$ 139 bilhões, 
que acabou sendo majorada para um déficit de R$ 159 
bilhões na segunda metade do ano devido ao risco de 
não cumprimento identificado naquele momento. Isso 
aconteceu mesmo tendo sido observados seguidos 
anúncios de contingenciamento de gastos – evidência 
do relevante esforço da equipe econômica na direção 
de contenção de despesas.

O déficit nominal do setor público (soma do resultado 
primário e das despesas com juros) atingiu R$ 551,4 
bilhões em 2017 (7,80% do PIB), queda forte se com-
parado aos R$ 562,8 bilhões no fim de 2016 (8,99% do 
PIB), resultado, principalmente, da relevante queda das 
despesas com juros, no cenário de forte afrouxamento 
da política monetária.

A dívida bruta do governo geral (governo federal, 
INSS, governos estaduais e municipais) alcançou 74,0% 
do PIB em dezembro, 4,0 pontos percentuais (p.p.) aci-
ma do observado no fim de 2016, 70,0%. Contribuiu 
para este resultado o pagamento antecipado de R$ 50 
bilhões da dívida do BNDES com o Tesouro Nacional.

Já a dívida líquida do setor público avançou para 
51,6% do PIB no mesmo período, acima, portanto,  
do observado no fim de 2016, 46,2% do PIB. O cres-
cimento do PIB corrente contribuiu para reduzir a   
relação em 2,1 p.p. e a desvalorização cambial de 1,5% 
no ano retirou 0,2 p.p. da dívida líquida. No sentido  
contrário, os juros nominais apropriados contribuíram 
para elevar a relação em 6,1 p.p., além de mais 1,7 p.p. 
do déficit primário. 

Destacamos como ponto importante para uma ges-
tão mais saudável das contas públicas a instituição da  
Taxa de Longo Prazo (TLP), que substituirá a TJLP  

As contas de serviços e de rendas, que passaram  
por um período de intenso ajuste durante os anos  
de 2015 e 2016, começaram a apresentar suave ten-
dência de aumento do déficit, mas ainda muito peque-
na diante da folga permitida pelos elevados saldos da  
balança comercial. Dentro destas linhas, observamos 
uma pressão maior vinda do déficit das contas de  
viagens internacionais (déficit US$ 4,7 bilhões maior  
que o observado em 2016), lucros e dividendos (mais 
US$ 1,6 bilhão) e despesas com transportes (mais  
US$ 1,2 bilhão).

Ao mesmo tempo, as condições de financiamento 
seguiram bastante positivas em 2017, 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 2017 somou 
US$ 70,3 bilhões – ou 3,4% do PIB –, sete vezes maior 
que o déficit em conta-corrente acumulado no ano. Vale 
lembrar que, em 2016, o IDP havia somado US$ 78,2 
bilhões (4,4% do PIB).

Os investimentos em carteira, por sua vez, registra-
ram saldo líquido ligeiramente positivo em 2017, de  
US$ 0,6 bilhão, reflexo da entrada de US$ 5,7 bilhões 
em ações compensada pela saída de US$ 5,1 bilhões 
em renda fixa. Entendemos que o cenário político e  
fiscal ainda conturbado impediu uma entrada mais forte 
de recursos. 

Com relação ao mercado de câmbio, o real iniciou 
2017 ao redor de R$ 3,25/US$ e exibiu uma trajetória de 

Gráfico 17: Superávit primário do setor público
(acum. em 12 meses, % PIB)

Fontes: Banco Central e Banco Safra
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Gráfico 18: Investimento direto no país e transações
correntes (acum. em 12 meses, % do PIB)

Fontes: Banco Central e Banco Safra
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valorização em relação ao dólar, até atingir uma cotação 
de cerca de R$ 3,10 na primeira quinzena de maio, em 
meioàsperspectivasmaispositivasdeaprovaçãodas
reformas propostas pelo governo do presidente Michel 
Temer. No entanto, uma forte crise política envolvendo 
o presidente levou a uma forte depreciação da taxa de 
câmbio, que, no dia 18 de maio, atingiu a cotação má-
xima do ano, R$ 3,38/US$.

Tal crise contribuiu para deixar a taxa de câmbio 
próxima de R$ 3,30/US$ até o início de julho, para en-
tão sofrer acentuada valorização durante aquele mês.  
Contribuíram para este comportamento da taxa de câm-
bio tanto o cenário internacional como o doméstico.  
Lá fora, indicações mais dovish do banco central  
norte-americano acabaram resultando em uma depre-
ciaçãododólaremrelaçãoàmaioriadasmoedas,en-
quanto no Brasil houve um arrefecimento das incertezas 
relacionadas ao cenário político.

Com relação aos swaps cambiais, o Banco Central 
(BC) não realizou intervenções no mercado de câmbio 
em janeiro, mas diminuiu a rolagem do estoque em 
fevereiro, com o saldo dessas operações recuando 
para US$ 22,1 bilhões. Em março, o BC deixou ven-
cer parte do estoque, levando-o para US$ 17,9 bilhões.  
Contudo, em maio, por causa dos efeitos da crise po-
lítica, o real sofreu forte desvalorização e o BC ofere-
ceu operações de swap cambial, elevando o seu es-
toque para US$ 27,8 bilhões. Em seguida, o estoque 
foi mantido neste patamar até outubro, quando então o 
BC deixou vencer parte das operações, com o saldo se 
reduzindo para US$ 23,8 bilhões, valor que se manteve 
até o fim do ano.

Por fim, o fluxo cambial ficou ligeiramente positivo em 
US$ 625 milhões em 2017, resultado da saída líquida de 
US$ 52,3 bilhões da conta financeira, compensada pela 
entrada de US$ 52,9 bilhões da conta comercial.

Perspectivas
O Brasil começa 2018, assim como 2017, enfrentando 
os desafios de avançar com o ajuste fiscal e aprovar 
reformas estruturais, com destaque para a Previdência 
Social. A atividade econômica se recupera, mas de ma-
neiragradual,devidoàsincertezassobreasustentabili-
dade da dívida pública e o ainda presente processo de 

 relação ao cenário político/eleitoral e de aprovação das 
reformas. Sinais de eventuais maiores chances de avanço 
nas  reformas  estruturais no  próximo governo  diminuiriam 
prêmios de risco no mercado, podendo levar a uma apre-
ciação mais permanente da moeda. Ao mesmo tempo,  
a expectativa de continuidade no processo de nor-
malização da política monetária nos EUA tem feito o  
dólar se valorizar diante das demais moedas. Desta 
maneira, nossa previsão de câmbio encontra-se em  
R$ 3,60/US$ no fim do ano.

- A inflação deve encerrar 2018 em 3,6%, refletindo 
em grande medida a normalização da inflação de ali-
mentos (embora esta continue baixa), permanecendo 
aindainferioràmetade4,5%.

- Após forte ajuste, o setor externo deve apresen-
tar uma elevação do déficit em conta-corrente em 
2018, para R$ 23,1 bilhões (1,2% do PIB), em virtude 
da recuperação econômica esperada. A balança co-
mercial permanecerá como principal destaque, com  
superávit esperado de US$ 52 bilhões. A recupera-
ção dos preços das commodities e a boa expectativa  
para a safra agrícola neste ano contribuirão para o li-
geiro crescimento das exportações. Ao mesmo tempo, 
a recuperação do crescimento deve puxar as impor-
tações para cima. Importante mencionar que as con-
dições de financiamento devem permanecer ligeira-
mente favoráveis, na medida em que a percepção de  
risco dos investidores estrangeiros não deve se dete-
riorar com a perspectiva de andamento das reformas 
estruturaisàfrente.

- Após desempenho modesto em 2017, o PIB deve 
crescer 1,5% em 2018. A indústria e o setor de servi-
ços devem apresentar uma aceleração do crescimento  
em relação a 2017, compensando a menor contribui-
ção do PIB agrícola (que no ano passado teve resultado  
recorde). Pela ótica da demanda, a absorção interna 
deve se elevar, contando com aceleração modesta do 
consumo das famílias e pequeno avanço dos investi-
mentos. Ao mesmo tempo, as exportações líquidas 
devem registrar ligeira contribuição líquida positiva.  
A visão cautelosa sobre a recuperação da economia 
brasileirasedeveàcrisefiscalaindanãodebelada,que
traz incertezas ao cenário prospectivo, e também ao 
custoso processo de desalavancagem que as empresas 
ainda atravessam. Neste sentido, vislumbramos a volta 
do crescimento do estoque de crédito em 2018, mas 
com maior vigor entre as pessoas físicas do que entre 
as pessoas jurídicas.

- Por fim, as dificuldades políticas enfrentadas pelo 
governo, decorrentes tanto do desafio de aprovar  
reformas estruturais, dos desdobramentos das investi-
gações da operação Lava Jato, e da ressaca da pro-
funda recessão que o país atravessou, continuarão  
a condicionar a capacidade de ação do governo no sen-
tido de endereçar a retomada econômica. Adicionam-
se a este cenário, as eleições de 2018, cujo resultado 
terá papel fundamental nas chances de avançar com  
as imprescindíveis reformas estruturais, principalmente 
as que ataquem o problema do gigantismo do gasto  
público obrigatório.

desalavancagem das empresas. O mercado de trabalho 
seguirá se recuperando lentamente, dando suporte à
retomada do consumo. Os investimentos devem, após 
quatro anos, voltar a apresentar crescimento positivo, 
mas ainda modesto por causa da situação financeira 
apertada de muitas empresas e das incertezas com re-
lação ao cenário político e fiscal. Por outro lado, a infla-
ção ainda abaixo da meta permitirá ao Banco Central 
manter a política monetária bastante afrouxada, contri-
buindo para a continuidade do processo de desalavan-
cagem e para a aceleração da recuperação do cresci-
mento econômico neste ano.

Assim, nosso cenário econômico prospectivo para 
2018 considera as seguintes expectativas:
-Noquedizrespeitoàscontaspúblicas,aUniãopas-

sará a ter seus gastos limitados pela regra que criou um 
teto para o crescimento do gasto. O cumprimento da 
meta continuará desafiador, mas devemos ter menor
dependência de receitas extraordinárias, se comparado 
com2017.Ametadedéficitprimáriode2018,emtermos
nominais, é a mesma que a de 2017: R$ 159 bilhões, um 
déficit de 2,0% do PIB. Neste sentido, a recuperação
econômica é o principal fator que ajudará a atingir a meta 
neste ano. As despesas totais devem acelerar em 2018, 
com as despesas com a Previdência tirando o espaço 
de outras despesas, fazendo com que os gastos discri-
cionários permaneçam em níveis muito baixos. Tudo isso 
ilustra a premente necessidade de aprovação da reforma 
da Previdência, que, de acordo com nossa expectativa, 
devemaisprovavelmenteficarpara2019.

- O câmbio seguirá volátil, sofrendo os efeitos da evo-
lução do cenário internacional e também das incertezas 
presentes no cenário doméstico, especialmente com 

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

Fontes: Banco Central e Banco Safra
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 Áreas de atuação do Banco Safra

283 pontos de venda distribuídos em 109 agências no país e duas no exterior

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

Investidores institucionais: Atendimento por estrutura especializada centralizada
na matriz

SafraPay: Adquirência de cartões lançada em 2017 (mais de 22 mil máquinas 
ativas em lojistas)

Financeira: Veículos e crédito consignado para o consumidor final por meio de 
revendas e correspondentes, e uma estrutura especializada

Serviços complementares: Home Banking, Office Banking, Internet Banking
e uma rede compartilhada de cerca de 20 mil ATMs

Número de funcionários: 6.732 (inclui 490 funcionários da SafraPay)

Número de clientes: Aproximadamente 1,0 milhão (97 mil correntistas e 949 mil
não correntistas)

Large Corporate (1) 11 plataformas

Corporate (2) 33 pontos de venda nas agências segmentadas

Middle (3) 75 pontos de venda nas agências segmentadas

Small (Segmento Empresa) (4) 18 pontos de venda nas agências segmentadas

PF (Segmento Agências) 93 pontos de venda nas agências segmentadas

Private Banking 29 plataformas

(1) Faturamento anual acima de R$ 1,0 bilhão.
(2) Faturamento anual entre R$ 200 milhões e R$ 1,0 bilhão.
(3) Faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 200 milhões.
(4) Faturamento anual entre R$ 1 milhão e R$ 30 milhões.

 Rede de atendimento

Grupo J. Safra

Atuando em diversos segmentos de negócios tanto 
para pessoas físicas como jurídicas, possui uma cultura 
degestãopróxima,flexíveleágil,comprofissionaisdife-
renciados e dedicados, capazes de compreender as ne-
cessidades de seus clientes.

Em relação aos clientes pessoa jurídica, o banco  
operava com a seguinte segmentação em 31 de dezem-
bro de 2017: (i) clientes large corporate – faturamento 
anual bruto acima de R$ 1 bilhão; (ii) clientes corporate – 
faturamento anual de R$ 200 milhões a R$ 1 bilhão;  
(iii) clientes middle market – faturamento anual de R$ 30 
milhões a R$ 200 milhões; e (iv) empresas – faturamento 

O Banco Safra S.A., integrante do Grupo J. Safra, pre-
sente em 22 países, faz parte de uma rede internacional 
de empresas sob o controle comum dos membros da 
família do Sr. Joseph Y. Safra, que, pautada na tradição, 
na segurança e na gestão conservadora de seus negó-
cios,continuaexpandindoediversificandosuaatuação,
por meio de investimentos em vários empreendimentos.
Alémdoconglomeradofinanceiro,queenglobaoBanco 

Safra S.A., o J. Safra Sarasin e o Safra National Bank of 
New York, que atuam de forma independente, o Grupo 
possuiumaamplagamadeatividadesnãofinanceirasque
envolvem holdings imobiliárias e de agronegócio.

Em dezembro de 2017, o Grupo apresentava, em  
valores agregados, gestão de recursos de terceiros de 
R$ 871 bilhões (US$ 263 bilhões).

Banco Safra S.A.
O Banco Safra é um banco múltiplo que provê uma linha 
completadeprodutoseserviçosfinanceiros,equesedife-
rencia no mercado brasileiro pela experiência e proximida-
dedafamíliaSafrajuntoaosnegócios.Ágilnaidentificação
de cenários, oportunidades e ameaças, adapta rapidamen-
te produtos e serviços, para maximizar os resultados dos 
clientes e consequentemente da organização. 

anual de R$ 1 milhão a R$ 30 milhões. O banco tam-
bém possui investidores institucionais e outros bancos 
domésticos e internacionais como clientes.

Sendo um banco de alta renda, os esforços são dire-
cionados para oferecer um atendimento personalizado 
e os melhores produtos de investimentos que permi-
tam rentabilizar o portfólio dos clientes no longo prazo.  
A pessoa física está segmentada em (i) clientes private – 
potencial de investimento acima de R$ 5 milhões e  
(ii) clientes alta renda. 

Em 2017, o banco atingiu a marca de 1 milhão de 
clientes nos negócios de alta renda, private banking, 
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financiamentos de veículos e consignado, número que  
demonstra o compromisso do banco em diversificar 
suas fontes de receita, respeitando o apetite ao risco 
do Banco Safra. 

Destaca-se ainda em 2017 o lançamento da SafraPay, 
que marcou a entrada do Banco Safra no mercado de 
adquirência, que já contava com mais de 22 mil má-
quinas ativas em clientes. Assim, o Banco 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, propor-
cionando acesso a uma completa gama de produtos e 
serviços de forma bastante ágil e eficaz, resultado da
sinergia com a operação do banco comercial. Com esta 
iniciativa, o Banco Safra se posiciona de forma competi-
tiva neste mercado e fortalece, ainda mais, a relação de 
longo prazo junto a seus clientes. Aliado a isso, o Banco 
ampliou o seu foco de atuação, incluindo nele empresas 
com faturamento anual de R$ 1 milhão a R$ 10 milhões, 
fora do seu range de atuação até então.

Crédito
A carteira de crédito clássica atingiu R$ 60,1 bilhões 
no fim de dezembro de 2017 ante R$ 52,3 bilhões em 
dezembro de 2016. Na visão expandida, que inclui as 
operações de avais, fianças e outros instrumentos com 
risco de crédito, atingiu R$ 87,5 bilhões ante R$ 77,5  
bilhões em 31 de dezembro de 2016, com crescimen-
to de 12,8%, impulsionado principalmente pelas ope-
rações realizadas junto ao segmento de grandes em-
presas, empréstimos consignados e financiamento de  
veículos para pessoas físicas, alinhado com os primei-
ros sinais de retomada da economia. 

Destaca-se também a posição do Banco Safra como 
importante agente do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), atingindo no  
fim de 2017 o montante de R$ 10,9 bilhões de re-
passes ao setor produtivo e fianças concedidas pelo  
Banco a projetos financiados pelo BNDES, contribuin-
do para a manutenção do Banco entre as maiores  

instituições financeiras repassadoras de recursos des-
sa natureza.

Em 31 de dezembro de 2017, o portfólio de emprés-
timos do banco era dividido entre: (i) 27% entidades in-
dustriais; (ii) 25% empresas de serviços; (iii) 20% entida-
des comerciais; (iv) 22% clientes pessoa física; e (v) 5% 
outros clientes.

Os negócios de empréstimo consignado e financia-
mento de veículos apresentaram, respectivamente,  
um crescimento de carteira de 77,6% e 58,3% em  
relação a 31 de dezembro de 2016. Vale mencionar 
que 94% da carteira de crédito consignado refere-se a  
operações com o INSS, e que o índice de inadimplên-
cia (NPL acima de 90 dias) desta carteira foi de 1,0%  
em 31 de dezembro de 2017, enquanto o do sistema 
foi de 2,4%.

O Banco opera com uma rede otimizada de agências, 
nas quais diversos segmentos comerciais compartilham 
o mesmo espaço físico, multiplicando assim os pontos 
de atendimento disponíveis a seus clientes. Em 31 de 
dezembro de 2017, o Banco possuía 111 agências (109 
no Brasil e duas offshore) com 283 pontos de atendi-
mento, distribuídos nas principais cidades brasileiras.

Principais indicadores
O Banco Safra S.A. encerrou o ano de 2017 como o 
quarto maior banco privado do Brasil por total de ativos1.  
Em números consolidados, em 31 de dezembro de 
2017, seus ativos totalizaram R$ 160,5 bilhões, com pa-
trimônio líquido de R$ 9,8 bilhões. No ano de 2017 o 
lucro líquido atingiu R$ 1,9 bilhão, resultando em uma 
rentabilidade média anualizada de 19,8% a.a.

O Banco encerrou o ano com confortável posição 
de liquidez, que somou R$ 25,2 bilhões, o que equiva-
le a 2,6 vezes o valor do patrimônio líquido em 31 de  
dezembro de 2017.
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1 Faturamento anual acima de R$ 1,0 bilhão.
2 Faturamento anual entre R$ 200 milhões e R$ 1,0 bilhão.
3 Faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 200 milhões.
4 Faturamento anual entre R$ 1 milhão e R$ 30 milhões.
5 Inclui avais e fianças no montante de R$ 19.134 milhões em dez/17 e R$ 17.542 milhões em dez/16.
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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 

Vale ressaltar os robustos indicadores de qualidade de 
crédito,mantidospelainstituiçãonofimdedezembrode
2017, que ratificam a eficiente estrutura de gestão de
riscos do Banco. O índice de inadimplência (operações 
vencidas acima de 90 dias) foi de 0,4% da carteira de 
crédito, o menor índice do Banco nos últimos 13 anos. 
Outro importante índice para medir inadimplência se refe-
re ao índice de créditos problemáticos (carteira de crédito 
classificadaentreE-H,considerandocréditosadimplen-
tes e inadimplentes sobre a carteira de crédito total), que 
foi de 2,3% em 31 de dezembro de 2017, e a carteira  
renegociada, que representou 1,0% do total da carteira 
de crédito, com provisão de 96,6% sobre esta carteira.

O Banco manteve seus níveis de cobertura bastan-
te acima dos principais players privados, atingindo 
1.111,2% para operações vencidas há mais de 90 dias 
e 189,3% no conceito de créditos problemáticos. 

 Os confortáveis níveis de cobertura ratificam o po-
sicionamento conservador da administração, que ao  

na concessão de crédito e no controle de garantias, 
posicionando o Banco Safra como uma das melhores 
instituições do mercado na gestão de crédito.

 Índice de cobertura NPL90

Índice de inadimplência NPL901 - Carteira total
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(1) % acima de 90 dias em relação à carteira de crédito
(2) Fonte: Banco Central

Mercado = composto dos três maiores bancos privados brasileiros com base nos 
ativos de dezembro de 2017.

 Créditos problemáticos (créditos entre E-H)(1)
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Mercado = composto dos três maiores bancos privados brasileiros com base nos 
ativos de dezembro de 2017.
(1) Carteira de crédito classificada entre E-H, considerando créditos adimplentes e 
inadimplentes/carteira de crédito total.
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primeiro sinal de deterioração do crédito, além de re-
avaliar a suficiência e a liquidez das garantias, promo-
ve o reforço no provisionamento das operações, em  
níveis superiores ao exigido na regulamentação. Estes 
efeitos já estão refletidos nos índices de créditos pro-
blemáticos (E-H).

Outro indicativo da qualidade da carteira de crédito é 
o total das operações classificadas como AA e A, que 
são as melhores classificações de risco de acordo com 
a regulação vigente, que totalizaram 92,0% do total da 
carteira de crédito. O saldo da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa representou 4,3% da carteira de 
crédito.ReferenteàPDD,navisãoexpandida,emlinha
com seu posicionamento conservador, o Banco mantém 

provisões adicionais àquelas exigidas pelo regulador,
que totalizavam R$ 1,1 bilhão no fim do exercício, que, 
somadasàmínimaexigidadeR$1,5bilhão,resultaram
em uma PDD total de R$ 3,2 bilhões.

Gestão de investimentos
O Banco Safra é referência quando se trata de investi-
mentos, tanto para pessoa física como para pessoa jurí-
dica. Com diligência e criatividade, oferece o que há de 
melhor tanto em produtos próprios como de terceiros. 

Cada produto é criteriosamente validado antes de ser 
oferecido aos clientes. Uma equipe de advisors faz uma 
profunda análise das necessidades, entendimento do 
patrimônio e do perfil do cliente, e com isso consegue 
oferecer para cada cliente a melhor seleção de produtos 
no mercado nacional e internacional.

Suportados pela experiência da família, por econo-
mistas e gestores qualificados, os fundos de investi-
mento passam por uma criteriosa validação e seleção 
de ativos, antes de ser oferecidos aos seus clientes, 
buscando sempre performance a longo prazo. Na cor-
retora, a carteira recomendada tem obtido resultados 
consistentemente superiores ao Índice IBovespa.
Processo semelhante ocorre no atendimento à pes-

soa jurídica, por meio de uma estrutura dedicada de  
produtos de captação e profissionais preparados para 
suprir as necessidades das empresas, seja na gestão  
do fluxo de caixa operacional seja na aplicação de re-
cursos excedentes.

No ano de 2017, a instituição manteve o foco na esta-
bilidade dos recursos captados, seja por meio da diver-
sificação das fontes de captação seja pelo alongamento 
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Como resultado desta diversificação, as receitas de 
prestação de serviços e rendas de tarifas bancárias so-
maram R$ 1,8 bilhão (R$ 1,6 bilhão em 2016), repre-
sentando 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$ 1,0 bilhão (R$ 825 milhões em 2016), aumento de 
23,0% no ano.

Gestão de riscos e capital
As estruturas de gestão de riscos do Banco Safra 
são parte fundamental de sua estratégia de solidez e 
segurança. Atuam de forma independente das áreas  
de negócios para garantir o alinhamento com o apetite 
ao risco do grupo, bem como o atendimento dos requi-
sitos regulatórios.

Vale destacar que o Banco Safra mantém forte estru-
tura de governança corporativa, com foco em decisões 
colegiadas e apoiado em rigorosos controles internos. 
Dentre os comitês estatutários, destaca-se no perío-
do a constituição do Comitê Superior de Riscos, em  
atendimentoàResoluçãonº4.557doConselhoMone-
tário Nacional, com o objetivo de assessorar o Conselho 
de Administração no desempenho de suas atribuições  
relacionadas ao gerenciamento integrado de riscos e  
de capital, assim como a formalização do Chief Risk  

 Receita de prestação de serviços e tarifas
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das operações, garantindo um consistente gerencia-
mento da liquidez e maior segurança para os clien-
tes, ponto reconhecido pelas agências de rating como  
estratégia de redução do risco de crédito da institui-
ção, seja por meio da sólida expansão de sua base 
de clientes, composta tanto de pessoas físicas de  
alta renda e clientes private banking quanto de pessoas 
jurídicas.

A gestão pelo Banco Safra de recursos de tercei-
ros atingiu R$ 216,4 bilhões em 31 de dezembro  
de 2017. Deste montante, R$ 82,9 bilhões referem-se 
aos fundos de investimento que apresentaram cres-
cimento de 24,4% quando comparados com igual  
período do ano anterior. Ainda neste contexto, a evo-
lução do saldo total de captações com clientes foi  
de 22,1% no ano, totalizando R$ 66,6 bilhões em 31 de 
dezembro de 2017.

Em 2017, destaca-se ainda o incremento do volume 
em fundos de previdência complementar, que apresen-
tou crescimento de 38,1% na comparação com igual 
período de 2016, e dos fundos multimercado, que tive-
ram crescimento de carteira de 31,9% no ano.

Prestação de serviços
Ao longo do ano de 2017 o Banco Safra diversificou 
suas fontes de receitas, intensificando seu foco em pro-
dutos já existentes como a gestão de fundos de inves-
timento e seguros e inclusão de novos produtos com 
destaque para a SafraPay, lançada em 2017, com gran-
de 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), aprovei-
tando o reconhecimento da sua marca. Em 2017, o 
Banco participou em mais de R$ 7 bilhões de emissões 
em renda fixa.

 Fundos administrados
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 Funding de clientes (por produto) - Dez/2017
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As empresas Safra Seguros Gerais e Safra Vida e Pre-
vidência receberam no ano de 2017 a certificação ISO 
9001:2015, para o processo de emissão de apólices de 
seguros, o que confirma a busca por credibilidade, qua-
lidade e melhoria contínua em processos. Vale destacar 
que tal certificação tem reconhecimento mundial.
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Moody’s S&P
Escala global - Moeda local -

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 16/4/18 11/7/18

 R$ milhões Dez 17 Dez 16
 Patrimônio de referência  12.759   12.567
    Patrimônio de referência - nível I   10.626  10.414
    Capital principal     9.636     9.433
    Capital complementar        991        981
    Patrimônio de referência - nível II     2.133     2.153
 Ativos ponderados ao risco   92.972   81.552

Officer (CRO), reportando-se ao Comitê de Riscos e ao 
Conselho de Administração. Também compõe a estru-
tura de gestão de riscos do Safra uma declaração formal 
de apetite por risco (Risk Appetite Statement – RAS) que 
contempla os principais indicadores, métricas e princí-
pios que norteiam a realização de negócios e o controle 
de riscos do Safra. A RAS é monitorada periodicamente 
pelos executivos, pelo Comitê Superior de Riscos e pelo 
Conselho de Administração.

O Comitê de Auditoria do Conglomerado Financei-
ro Safra, também um órgão estatutário, se reporta ao 
Conselho de Administração e atua em consonância com 
asdisposiçõesdaResoluçãonº3.198,de27/5/2004,
do Conselho Monetário Nacional (CMN), e Resolução  
nº 312, de 16/6/2014, do Conselho Nacional de Se-
guros Privados. O Conglomerado Financeiro Safra  
utiliza-se de um comitê de auditoria único, que integra a 
estrutura do Banco Safra S.A., sua instituição líder. 

Além da estrutura de Comitês Estatutários, conforme 
detalhado abaixo, o Safra possui comitês delegados 
quedãosuporteàoperaçãodainstituição.

A Alta Administração atua na gestão de riscos e capital 
por meio de seus comitês delegados, responsáveis pela 
discussão, pelo monitoramento e pela tomada de decisões 
sobre índices de capital, metodologias e métricas de risco, 
apoiada por uma abrangente estrutura de limites e triggers, 
tais como o stop loss, que são recorrentemente monito-

rados e divulgados, de modo a evitar a concentração em 
determinados fatores de riscos e manter sua gestão ali-
nhada a seu apetite ao risco.

 A estrutura de gestão de risco e suas políticas abran-
gem as áreas de risco de crédito, mercado, liquidez, ris-
cos operacionais, sociais e ambientais, além da gestão 
de capital, sempre em conformidade com a estratégia 
do Banco e em cumprimento dos requisitos regulatórios.

Vale destacar ainda que as estruturas de gerencia-
mento de riscos e a de capital estão sujeitas a proces-
sos de auditoria e validação segregados e independen-
tes entre si, fornecendo uma visão autônoma sobre suas  
estruturas, efetividade operacional dos processos e con-
trolessubjacentesàgestãodecadariscoedecapital.

Sobre o gerenciamento de capital, vale destacar a 
implementação de uma série de melhorias no ICAAP 
(sigla para Processo Interno de Auto-Avaliação e Ade-
quação de Capital), dando continuidade ao proces-
so iniciado no ano de 2012, que envolve os principais 
bancos brasileiros. Este processo, regulado pelo Banco 
Central, envolve a avaliação de todos os procedimentos 
e processos referentes à gestão de riscos e de capi-
tal em todos os níveis hierárquicos, incluindo um plano 
de capital prospectivo para um período mínimo de três 
anos. Além disso, o Safra participa, junto com as outras 
instituições financeiras de destaque, do exercício do 
TEBU (Teste de Estresse Bottom-Up) do Banco Central  

do Brasil, que teve início a partir de 2017. O objetivo 
destes processos citados anteriormente é trazer maior 
solidez e segurança ao Sistema Financeiro Nacional, 
alémdeanteciparpossíveisajustesnecessáriosàma-
nutenção do bom funcionamento do mercado.

O Banco Safra tem seguido com folga as diretrizes em 
relação ao Acordo Basileia III, conforme definidas pelo 
BIS (Bank for International Settlements) e pelo Bacen, 
com Índice de Basileia de 13,7% no fim do período, que 
assegura a capacidade de crescimento sustentável dos 
seus negócios.

técnico mas também na disseminação da Cultura de  
Risco, que é parte fundamental na gestão da instituição.

Ratings
Como reflexo da eficiente gestão e dos sólidos resul-
tados apresentados ao longo dos anos, o Banco Safra 
continua com as melhores notas possíveis entre as ins-
tituições financeiras no Brasil, avaliadas pelas agências 
internacionais de rating S&P Global e Moody’s, as quais 
são limitadas ao rating Soberano.

Banco Safra
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R$ milhões Dez  17 Dez 16

Patrimônio de referência 12.750 12.567
Patrimônio de referência - nível I 10.626 10.414

Capital principal 9.636 9.433

Capital Complementar 991 981

Patrimônio de referência - nível II 2.133 2.153

Ativos ponderados ao risco 92.972 81.552

Exigibilidade mínima de capital no Brasil

Eventos subsequentes
Destaca-se a emissão de nota sênior em dólares efetua-
daem1ºdefevereirode2018,pormeiodaagênciado
Banco Safra em Cayman, no valor de US$ 500 milhões, 
por prazo de cinco anos. 

No primeiro trimestre de 2018, o Banco Safra resseg-
mentou o seu modelo de negócios de acordo com o porte 
do cliente, ampliando o range do faturamento anual das 
empresas dentro dos segmentos, visando assim con-
solidar, fortalecer e expandir os seus negócios no seg-
mento base (Empresas), além de ganhar produtividade e 
utilizarassinergiasdeprofissionaiseestruturaspormeio
de sua expertise, para atendimento dedicado em todos  
os segmentos. 

O banco passou a operar com a seguinte segmen-
tação para empresas em 2018: (i) clientes large corpo-
rate – faturamento anual bruto acima de R$ 5 bilhões; 
(ii) clientes corporate – faturamento anual de R$ 500 
milhões a R$ 5 bilhões; (iii) clientes middle market – fa-
turamento anual de R$ 30 milhões a R$ 500 milhões; 
e (iv) empresas – faturamento anual de R$ 1 milhão a  
R$ 30 milhões.

O Banco Safra adota práticas contábeis conservadoras, 
emespecial noque tangea seus ativos fiscaisdiferidos
a mencionar: (i) não reconhecimento de crédito tributário 
decorrente do efeito da majoração da alíquota da contri-
buição social, ocorrido em 2015 com vigência até 2018 
(de15%para20%nofimdoanode2015)e(ii)onãoreco-
nhecimento de crédito tributário sobre a provisão adicional 
para créditos de liquidação duvidosa. Se não adotásse-
mos tais práticas, os índices de capital seriam maiores.

Sobre a gestão do risco de liquidez, desde 2015 o 
Banco acompanha o indicador Liquidity Coverage Ratio 
(LCR), que mede a cobertura de liquidez (ativos líquidos 
de alta qualidade) em relação às saídas de caixa até
30 dias em cenário de estresse. No fim de 2017 este 
indicador era de 278%, sendo que o exigido pelo re-
gulador que era de 80% no encerramento do exercício, 
em linha com o posicionamento conservador do Banco, 
refletindo sua confortável situação financeira. Além do 
LCR, o Safra acompanha outras métricas para garantir 
que tantos os níveis como a composição da liquidez se 
comportem nos níveis estabelecidos pelo apetite de ris-
cos da instituição.

Finalmente, o Safra investe no treinamento de seus 
 colaboradores, com foco não só em seu  aperfeiçoamento 
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Parceiros de longa data
O Safra tradicionalmente apoia instituições reco-
nhecidas pela dedicação a causas nobres. Todas 
elas são parceiras do Banco há mais de 20 anos. 
Veja a seguir. 

Fundação Dorina Nowill: Dedica-se à inclusão
social de pessoas com deficiência visual por meio 
da distribuição gratuita de livros a cerca de 2.500 
escolas, bibliotecas e organizações de todo o Brasil. 

Unibes – União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar 
Social: Há mais de 100 anos realiza programas 
educacionais e de assistência social para crianças, 
adolescentes, adultos e idosos. 

Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cio nais: Promove o diagnóstico e a prevenção de 
anomalias genéticas, contribuindo para a inclusão 
social de pessoas com deficiência intelectual.

AACD – Associação de Assistência à Criança 
Deficiente: Cuida de crianças com necessidades 
especiais por meio de projetos de capacitação 
profissional, esporte, reabilitação física, entre outros. 

GRAACC – Grupo de Apoio ao Adolescente e à 
Criança com Câncer: Mantém, em parceria com 
a Universidade Federal de São Paulo, um hospital 
de referência internacional em oncologia pediátrica. 
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Responsabilidade social

O Safra contribui para o desenvolvimento da sociedade 
nos mais diversos âmbitos – inclusão social, saúde, 
cultura, educação, esportes, entre outros. Por isso, apoia 
projetos de grande impacto provenientes de instituições 
variadas reconhecidas pela sua excelência em prol do 
bem-estar de populações carentes. 

Inclusão social 
Um destaque de 2017 é o apoio ao projeto Laços de 
Amizade, que, há mais de dez anos, promove atividades 
sociais e culturais para a inclusão social de crianças e 
adolescentes com câncer, pessoas em situação de risco 
ou abandono, pessoas com necessidades especiais, entre 
outrosgrupos.Maisde2.600pessoasforambeneficiadas
pelo projeto. 

Outra instituição de relevância é a Tucca – Associação 
para Crianças e Adolescentes com Câncer, que realiza, 
há 17 anos, a iniciativa Música pela Cura. O projeto 
realiza concertos de música erudita dedicados ao público 
infanto-juvenil que arrecadam fundos para contribuir com 
o tratamento de crianças com câncer. 

Saúde 
Parte importante das doações realizadas pelo Safra é 
dedicada a hospitais reconhecidos pela qualidade do 
serviço prestado à população, como Albert Einstein,
Hospital do Câncer de Barretos e Hospital do Coração. 
Também apoia importantes parceiros que promovem a 
universalização da saúde.

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-
tentada por estruturas internas qualificadas e colabora-
dores capacitados – em conformidade com as diretrizes 
dosórgãosreguladoreseaderentesàPolíticaeEstrutura
de Gerenciamento de Risco Socioambiental, implemen-
tadaematendimentoàResoluçãoCMNN.º4.327/2014.
A Política para o Risco Socioambiental está disponível no 
portal do Safra (www.safra.com.br).

Na dimensão do risco socioambiental decorrente da 
concessão de crédito, variáveis como a atividade do 
cliente e questões trabalhistas (envolvimento com traba-
lhoanálogoàescravidãoou infantil) compõempartedo
processo de abertura de conta, de concessão de crédito 
e do monitoramento das exposições existentes, permitin-
doidentificaroníveldealinhamentodosclientestomado-
res de crédito com as regras estabelecidas pelos órgãos 
regulatórios e com seus princípios socioambientais. 

O Safra se compromete com a otimização do uso de 
recursos naturais. Destaque para a utilização de lâmpa-
das LED no prédio da matriz – ação que resultou na dimi-
nuição de 43% do consumo de energia elétrica em 2017. 
A troca de torneiras com temporizadores e sensores de 

presença, por sua vez, gerou uma economia de 35% no 
consumo de água. 

As reformas dos prédios da matriz e das agências tam-
bém confirmam o compromisso do Banco com omeio
ambiente. Os móveis de escritório são certificados por
empresa especializada com foco na sustentabilidade, 
reciclagem e a preocupação com os aspectos sociais. 
Portas, batentes, divisórias, pisos, revestimentos de pa-
redes, móveis e molduras são licenciados pelo Conselho 
de Manejo Florestal (Forest Stewardship Council – FSC), 
ONG com foco no desenvolvimento social com responsa-
bilidade ambiental e economicamente viável.

Na modernização do Centro de Processamento de 
Dados da matriz de 2017, os equipamentos de ar-condi-
cionado com CFC (clorofluorcarbono), que afetam a
camada de ozônio, foram substituídos por um sistema 
de expansão indireta, que utiliza gás ecológico HFC  
(hidrofluorcarboneto).

Os frequentes avanços na tecnologia de canais de aten-
dimento a clientes tambémse refletememganhos am-
bientais. A disponibilização de produtos, serviços, extratos 
e relatórios online na plataforma de Internet Banking para 
pessoas jurídicas e físicas gerou uma redução de mais de 
meio milhão de páginas impressas em comparação com 
2016 – cerca de 20% a menos em relação a 2016.

Unibes
Centro da Criança
e do Adolescente
(CCA)

Tucca
Projeto Aprendiz

de Maestro
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Cultura e educação
No ano de 2017, o Projeto Cultural Safra completou 
35 anos homenageando um dos mais importantes  
museus do país, o Masp – Museu de Arte de São Paulo. 
A instituição foi eleita pelo Safra como a precursora des-
ta inovadora iniciativa de publicar livros que  esmiúçam 
o acervo e as instalações dos principais museus brasi-
leiros. A cada ano, desde 1982, é produzido um novo 

Dados gerais 
O Banco Safra e suas subsidiárias encerraram dezembro 
de 2017 com 6.732 colaboradores – um crescimento de 
15% 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$ 1,8 bilhão. 

volume. Os livros editados acumulam uma tiragem de 
cerca de 500 mil exemplares. 

O Teatro J. Safra, por sua vez, recebe doações para 
promover a democratização do acesso à cultura com
uma programação variada e de qualidade, além de 
 oferecer cursos de arte e dramaturgia para jovens de 
baixa renda. 

O sucesso do programa se deve ao seu próprio mo-
delo,noqualojovemdefineaáreaemquedesejaatuar
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 executivos do Banco e um job rotation 
feito sob medida para cada trainee. 

O Safra também investe em seu Programa de Estágio, 
que possui o mesmo padrão de qualidade do Programa 
de Trainee. Em 2017, foram contratados 100 estudantes 
das melhores universidades do Brasil. A eles foi oferecido 
um acompanhamento de carreira diferenciado – com pos-
sibilidades concretas de contratação. 

Recursos humanos

Indicadores de remuneração,
encargos e benefícios

Alimentação

Encargos sociais compulsórios 

Saúde e segurança do trabalho

Creches ou auxílio-creche

Vale-transporte

PLR

TOTAL

R$ milhões

2017 2016

67,3 

281,2 

31,2 

5,8 

3,1 

269,8 

658,4

78,8 

331,2 

36,4 

6,7 

3,2 

355,7 

812,0

Carreira 
Proporcionar oportunidades de crescimento é uma preo-
cupação constante no Safra. Em 2017, 13% do seu qua-
dro de colaboradores foi promovido. Paralelamente, o 
Bancoinvestenacontrataçãodeprofissionaisdemerca-
do com capacitação e carreira diferenciadas. Aproxima-
damente 2 mil foram contratados. A integração de fun-
cionários da casa com colaboradores recém-admitidos 
garante uma equipe diversa e cada vez mais aprimorada. 

Em 2017, foram abertas novamente as inscrições para 
o Programa de Trainee Safra. Mais de 55 mil pessoas 
se inscreveram para o processo seletivo que, pela quar-
tavezseguida,ficouentreosmaisconcorridosdopaís. 
A seleção durou cerca de três meses e se encerrou com 
42 ingressantes. O principal objetivo da iniciativa é desen-
volverprofissionaiscompletosparasustentaroplanode
expansão da instituição.

Alguns dos volumes produzidos pelo Projeto Cultural Safra, em diferentes épocas. Em 2017 o Masp – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand 
foi o museu homenageado. 
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2.398
colaboradores

foram treinados
presencialmente

20.925
cursos online
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Pensando em atender também os universitários que 
estudam no exterior ou em período integral, o Banco 
possui um Programa de Estágio de Férias, que con-
tratou 52 estudantes para trabalhar nos meses de  
janeiro e julho. Estes jovens são futuros candidatos aos  
Programas de Estágio e de Trainee. 

Encerrando o ciclo de atração e retenção de futuros 
talentos, o Programa Jovem Aprendiz, que contratou 32 
alunosdo2ºe3ºanodoEnsinoMédioedefaculdades
para iniciar a carreira em um dos maiores bancos do país.

Treinamento e educação
O Safra valoriza o desenvolvimento e a capacitação de 
seus colaboradores. Por isso, oferece apoio financei-
ro para cursos de graduação, pós-graduação e MBA 
em universidades conceituadas. Além disso, o Safra  
financiaasprovasCPA-10eCPA-20,certificadosobri-
gatórios para atuar no mercado financeiro. Em 2017,
cerca de 10% da equipe recebeu auxílio educacional ou 
apoioparacertificaçõesobrigatórias.

Introduzido em 2017, o Programa Ciclo de Carreira, 
cujo objetivo é mapear e avaliar o desempenho de cada 
colaborador, garante a assertividade e a meritocracia 
dos treinamentos, auxílios e promoções oferecidos a  
todos os funcionários.

O Banco também investe no aprendizado e no aper-
feiçoamento de seus colaboradores por meio de cursos 
online e presenciais. Em 2017, foram lançados 19 no-
vos cursos. Como são concebidos pelos executivos do 
Safra, os treinamentos têm alto nível de aplicabilidade, 
eficiência e aderência aos nossos princípios.

para esclarecimentos sobre a doença. Vale ressaltar o  
Curso de Gestantes, que orientou futuras mães sobre par-
to, alimentação e cuidados com o bebê. 

Duas outras campanhas de grande importância são a 
de Doação de Sangue realizada em parceria com o hos-
pital Sírio Libanês, que, orgulhosamente, registra 100% 
de adesão pela quarta vez consecutiva, e a de Luta 
Contra o Tabagismo, que provém auxílio psicológico e 
medicamentoso para o abandono do vício.

Bem-estar
Ao longo do ano, o Safra realiza diversas ações para pro-
porcionar experiências positivas aos seus colaboradores.  
Em 2017, foi inaugurado um bicicletário, para funcionários 
que trabalham na matriz e desejam se locomover até o tra-
balho utilizando um meio alternativo e sustentável de trans-
porte – promovendo inclusive a prática de atividades físicas.

 Destaque também para o Dia de Visitar o Trabalho 
dos meus Pais, evento que abre as portas do Banco aos  
filhos dos seus colaboradores para que conheçam a
instituição. Em 2017, o tema foi Diversidade Cultural.  
As crianças aprenderam, de maneira lúdica e pedagógi-
ca, sobre a culinária, as vestimentas, as histórias e até as 
brincadeiras que formam as várias culturas que construí-
ram a identidade do país. 
 O Safra também conta com o apoio e a atuação de 
sua Associação de Funcionários, que alcançou o recorde 
de empresas conveniadas atuantes em diversos setores – 
saúde, bem-estar, educação, vestuário, alimentos, 
academias, entre outros. A Associação ainda conta  
com 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.

Merecem destaque, também, o Programa de Gestão 
Comercial (PGC), especialmente criado para capacitar 
gerentes comerciais a assumir posições de liderança no 
futuro, e o novo Programa de Integração, que proporciona 
duas semanas de treinamento em tempo integral a geren-
tes e executivos de conta recém-contratados. As forças 
comerciais, tanto do Safra quanto da SafraPay (a adqui-
rente de meios de pagamento do Banco Safra), passam 
porumprocessodeimersãoinstitucional.Osprofissionais
aprendem na teoria e na prática como funcionam as áreas 
de negócios que fazem do Safra um exemplo de cresci-
mento acelerado combinado com solidez.
 
Saúde
O Programa de Saúde do Safra possui um calendário 
anual em constante aprimoramento. Dentre as principais 
ações está a Campanha de Vacinação Voluntária Con-
tra a Gripe, que imuniza colaboradores e seus familiares 
com a vacina tetravalente – a mais completa do mer-
cado. Além de montar uma clínica especial dentro da 
suamatrizparavacinarfuncionários,cônjugesefilhos,o
Safra proporciona um dia de diversão e convívio familiar, 
com recreação e decoração especial para as crianças.

Outra importante ação é o Outubro Rosa, que realizou 
exames de check-up e estruturou uma campanha de co-
municação especial para a prevenção anual do câncer de 
mama e de colo de útero. A iniciativa Novembro Azul, por 
sua vez, promoveu a coleta de sangue para homens com 
mais de 40 anos, pedidos de exames médicos urológicos 
para a detecção do câncer e suporte de equipe médica 

Doação
de brinquedos

2.500
itens

Jornada
Esportiva

2.015
participantes

Doação de
agasalhos

3 mil
itens

Vacinação
contra a Gripe 

10.000
doses

(Vacina Tetravalente -
a mais completa do

mercado)

Novembro Azul
e Outubro Rosa

2.520
colaboradores

assistidos

Doação
de sangue

100%
de adesão
(quarto ano
consecutivo)

Ações de saúde
e bem-estar

Ações de
impacto social

Escolaridade da Equipe Safra em 2017

29%

Pós,
Mestrado ou
Doutorado

65%
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Superior

6%Ensino Médio

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

Indicadores de treinamento em 2017
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Balanço patrimonial

Em R$ mil CONSOLIDADO

ATIVO Notas 31.12.2017 31.12.2016

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE   160.459.501  154.787.526 

   Disponibilidades 3(b) e 4  535.052  468.132 

   Aplicações interfinanceiras de liquidez 3(c) e 4 e 5  37.044.949  46.813.833 

      Aplicações no mercado aberto  33.670.060  44.070.112 

      Aplicações em depósitos interfinanceiros  1.411.828  1.802.153 

      Aplicações em moedas estrangeiras  1.963.061  941.568 

   Reservas no Banco Central 6  4.442.980  2.503.007 

   Títulos e valores mobiliários 3(d) e 7(a)  54.702.125  48.928.804 

      Carteira própria  25.359.134  22.269.413 

      Vinculados a compromissos de recompra – Mercado aberto  15.007.169  15.053.595 

      Vinculados ao Banco Central  509.529  455.219 

      Vinculados a prestação de garantias  1.523.888  2.200.727 

      Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar 10(b)  12.302.405  8.949.850 

   Instrumentos financeiros derivativos 3(d) e 7(b)  504.266  710.214 

   Operações com característica de concessão de crédito 3(f) e 8  58.057.210  50.235.257 

      Operações de crédito  60.377.076  52.473.352 

      Outros créditos  275.891  312.509 

      (Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)  (2.595.757)  (2.550.604)

   Outros ativos financeiros 11  2.366.949  2.623.712 

      Carteira de câmbio 11(a)  1.146.563  1.988.735 

      Negociação e intermediação de valores 11(b)  401.248  532.122 

      Relações interfinanceiras e interdependências  57  634 

      Outros  819.081  102.221 

   Outros créditos  2.355.492  2.173.510 

      Tributos diferidos 15(b)  1.798.384  1.865.089 

      Diversos 13(a)  557.108  308.421 

   Outros valores e bens – Despesas antecipadas 3(h)  56.447  36.109 

INVESTIMENTOS 3(i)  6.881  6.509 

IMOBILIZADO DE USO 3(j) e 16  253.193  194.623 

INTANGÍVEL 3(k) e 16  133.957  93.816 

TOTAL DO ATIVO  160.459.501  154.787.526 

Em R$ mil CONSOLIDADO

PASSIVO Notas 31.12.2017 31.12.2016

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE   150.690.953  145.279.821 

   Depósitos 3(m) e 9(a)  12.673.060  9.913.108 

      Depósitos à vista  895.691  545.439 

      Depósitos de poupança  1.932.484  1.584.793 

      Depósitos interfinanceiros  570.162  934.579 

      Depósitos a prazo  9.274.723  6.848.297 

   Captações no mercado aberto 3(m) e 9(b)  54.123.032  73.833.247 

      Carteira própria  23.122.962  36.913.493 

      Carteira de terceiros  31.000.070  36.919.754 

   Recursos de aceites e emissão de títulos 3(m) e 9(c)  39.831.372  22.566.865 

      Recursos de letras financeiras, de crédito e similares  39.475.119  21.056.485 

      Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior  356.253  1.510.380 

   Captações estruturadas 3(m) e 9(d)  6.346.783  7.393.795 

   Obrigações por empréstimos e repasses 3(m) e 9(e)  14.135.756  11.921.456 

      Empréstimos no exterior  8.860.882  5.848.233 

      Repasses no país  5.237.111  6.019.072 

      Outros empréstimos  37.763  54.151 

   Instrumentos financeiros derivativos 3(d) e 7(b)  469.756  577.560 

   Operações de seguros e previdência complementar 3(n) e 10(c)  12.304.097  8.967.082 

   Outros passivos financeiros 11  2.944.844  3.237.787 

      Carteira de câmbio 11(a)  1.148.365  2.054.699 

      Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados  16.341  23.550 

      Relações interfinanceiras e interdependências  283.671  250.485 

      Negociação e intermediação de valores 11(b)  594.266  569.620 

      Outros  902.201  339.433 

   Dívida subordinada 3(m) e 9(f)  5.193.120  4.510.166 

   Outras obrigações  2.628.625  2.315.845 

      Sociais e estatutárias  16.219  14.871 

      Fiscais e previdenciárias 3(o) e 15(c)  421.646  358.540 

      Obrigações fiscais diferidas 3(q) e 15(b-II)  300.748  247.479 

      Provisões para contingências 3(o) e 14(c)  1.350.894  1.242.565 

      Diversas 13(b)  539.118  452.390 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 3(r)  40.508  42.910 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17  9.768.548  9.507.705 

   Capital social – País  8.652.392  8.652.392 

   Reservas de lucros  1.086.001  837.650 

   Ajuste de avaliação patrimonial  30.155  17.663 

TOTAL DO PASSIVO   160.459.501  154.787.526 

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 2017 2016 

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 12(a)  16.726.899  18.235.819 
   Operações de crédito  6.801.231  6.785.333 
   Resultado de operações com títulos e valores mobiliários  8.611.279  10.176.554 
   Receitas financeiras das operações com seguros e previdência complementar 10(e)  1.040.507  1.030.425 

   Resultado de aplicações compulsórias 6  261.329  229.545 

   Outras receitas financeiras  12.553  13.962 

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 12(b)  (12.485.206)  (14.060.254)

   Operações de captação no mercado  (10.767.121)  (12.449.245)

   Operações de empréstimos e repasses  (555.228)  (501.031)

   Despesas financeiras das operações com seguros e previdência complementar 10(e)  (1.018.809)  (1.002.832)

   Outras despesas financeiras 14(c)  (144.048)  (107.146)

RESULTADO COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 12(c) e 18(i-II)  50.197  924.064 

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
ANTES DOS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

 
4.291.890 

 
5.099.629 

RESULTADO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA  (333.551)  (1.338.824)

   Despesas de provisão para créditos de liquidação duvidosa 3(f) e 8(a-II)  (1.039.704)  (1.808.856)

   Receita de recuperação de créditos baixados como prejuízo 3(f) e 8(d)  706.153  470.032 

RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  3.958.339  3.760.805 

OUTROS RESULTADOS DAS OPERAÇÕES  2.157.019  1.959.494 

   Resultado de operações de câmbio  109.154  114.578 

   Receitas de prestação de serviços e rendas de tarifas bancárias 12(d)  1.807.651  1.592.538 

   Resultado com operações de seguros, resseguros e previdência complementar 3(n) e 12(e)  240.214  252.378 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS DAS OPERAÇÕES 15(a-II) e 18(i-II)  (430.980)  (457.192)

RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES 18(i-II)  5.684.378  5.263.107 

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS  (3.045.894)  (2.661.185)

   Despesas de pessoal 13(c)  (2.037.754)  (1.653.759)

   Despesas administrativas 13(d)  (775.200)  (662.468)

   Outras receitas operacionais  5.314  5.742 

   Outras despesas operacionais 14(c)  (238.254)  (350.700)

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO  2.638.484  2.601.922 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 3(q), 15(a-I) e 18(i-II)  (723.903)  (903.669)

LUCRO LÍQUIDO   1.914.581  1.698.253 

Lucro por ação – Quantidade de ações 15.301 (15.301 em 31.12.2016)   125,13  110,99 

Em R$ mil

Capital 

social

realizado

Reservas

de lucros

Ajuste de 

avaliação

patrimonial

Lucros

acumulados Total

SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2016  4.262.392  4.701.705  (49.248)           –    8.914.849 

Aumento de capital  4.390.000  (4.390.000)              –            –    –

Ajuste de avaliação patrimonial – 

Títulos disponíveis para venda            –            –    66.911          –    66.911 

Lucro líquido no período            –            –                –    1.698.253   1.698.253 

Destinações:

   Reserva legal            –    84.913              –    (84.913)         –   

   Reserva especial            –    441.032              –    (441.032)         –   

   Juros sobre capital próprio            –            –                –    (672.308)  (672.308)

   Dividendos            –            –                –    (500.000)  (500.000)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  8.652.392  837.650  17.663          –    9.507.705  

Ajuste de avaliação patrimonial – 

Títulos disponíveis para venda            –            –    12.492          –    12.492 

Lucro líquido no período            –            –                –    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  
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 2017 2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

   LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO  2.180.707 2.058.939

      Lucro líquido dos períodos  1.914.581  1.698.253 

      Ajustes ao lucro líquido:  

         Depreciações e amortizações 13(d)  66.636  51.614 

         Provisões de risco de crédito  186.379 74.986

            Provisão para créditos de liquidação duvidosa 8(a-II)  1.039.704 1.808.856

            Baixas a prejuízo 8(a-II)  (853.325)  (1.733.870)

         Variação cambial sobre caixa e equivalente de caixa  (51.445)  (5.400)

         Provisões para contingências  148.725  162.851 

            Cíveis, trabalhistas e outras 14(c)  185.314  120.220 

            Fiscais, previdenciárias e obrigações legais 14(c)  (36.589)  42.631 

         Ajuste a mercado sobre títulos para negociação, instrumentos financeiros 

         derivativos e hedge 7(c)  (178.016)  (334.987)

            Aplicação em depositós interfinanceiros, Títulos para negociação e obrigações

            vinculadas com títulos de livre movimentação  (90.874)  19.499 

            Instrumentos financeiros derivativos (ativos e passivos)  (9.187)  44.279 

            Hedge Valor Justo  (77.955)  (398.765)

         Despesas financeiras sobre passivos de financiamentos  217.765  476.057 

            Juros a pagar sobre obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior 9(c-II)  36.397  98.662 

            Juros a pagar sobre dívidas subordinadas 9(f-III)  181.368  377.395 

         Provisão para impostos sobre o lucro corrente e diferido 15(a-I)  723.903 903.669

         Impostos pagos  (847.821)  (968.104)

            Corrente  (805.605)  (823.389)

            Contingências fiscais, previdenciárias e obrigações legais 14(c)  (42.216)  (144.715)

   VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS   1.278.731 (3.206.635)

      Em aplicações interfinanceiras de liquidez (ativos/passivos)  565.154  (4.925.494)

      Em títulos e valores mobiliários (líquido)  (1.969.942)  8.086.116 

        Títulos para negociação (ativo)  (1.214.404)  2.898.780 

        Títulos disponíveis para venda (ativo) 7(a-IV)  (905.385)  1.029.147 

        Captações no mercado aberto - Títulos públicos e privados (passivo)  149.847  4.158.189 

      Em instrumentos financeiros derivativos (ativos/passivos)  110.301  (306.144)

      Em reservas no Banco Central  (1.939.973)  (212.717)

      Em operações com característica de concessão de crédito  (8.328.876)  (3.567.132)

      Em outros ativos e passivos financeiros  1.724  275.125 

      Em outros créditos  (217.484)  436.991 

Em R$ mil CONSOLIDADO 
Notas 2017 2016

      Em depósitos  2.759.269  2.666.230 

        A prazo  2.425.743  2.761.553 

        Outros  333.526  (95.323)

      Em captações estruturadas  (1.050.767)  (570.529)

      Em obrigações por empréstimos e repasses  2.214.300  (4.700.058)

         Empréstimos no exterior  3.012.649  (4.230.650)

         Repasses no país  (781.961)  (161.727)

         Outros empréstimos  (16.388)  (307.681)

      Em recursos de letras financeiras, de crédito e similares e captações

      no mercado aberto – Títulos de emissão própria  8.731.675  919.005 

      Em operações de seguros e previdência complementar (ativos/passivos)  (15.540)  29.686 

          Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar (ativo)  (3.352.555)  (2.364.793)

        Operações de seguros e previdência complementar (passivo)  3.337.015  2.394.479 

      Em outras obrigações 282.295 (280.332) 

      Em variação cambial das operações de financiamentos  136.595  (1.057.382)

CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  3.459.438 (1.147.696)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  

   Aquisição de imobilizado de uso 16(b)  (89.532)  (67.156)

   Alienação de imobilizado de uso 16(b)  1.896  1.124 

   Aplicação no intangível 16(b)  (77.711)  (65.366)

CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  (165.347)  (131.398)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  

   Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior 9(c-II)  (1.303.682)  (1.295.460)

      Captações        –    124.436 

      Resgates  (1.303.682)  (1.419.896)

   Dívida subordinada 9(f-III)  461.766  (924.442)

      Captações  461.766  286.412 

      Resgates        –    (1.210.854)

   Dividendos e juros sobre capital próprio 17(b)  (1.666.230)  (1.172.308)

CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  (2.508.146)  (3.392.210)

AUMENTO/(REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  785.945 (4.671.304)

   Caixa e equivalentes de caixa no início dos períodos  2.145.366  6.811.270 

   Variação cambial sobre caixa e equivalente de caixa  51.445  5.400 

   Caixa e equivalentes de caixa no final dos períodos 4  2.982.756  2.145.366 

AUMENTO/(REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA   785.945  (4.671.304)

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 2017
(em milhares de reais ou conforme indicado)

1. Contexto operacional
O Banco Safra S.A., em conjunto com suas empre-
sas controladas (conjuntamente denominados “Safra”,  
“Grupo Safra”, “Entidade” e/ou “Banco”), tem como 
objeto social a prática de operações ativas, passivas e 
acessórias inerentes às respectivas carteiras autorizadas 
(comercial, inclusive câmbio, de crédito imobiliário, de 
crédito, financiamento e investimento, e arrendamento 
mercantil), e de atividades complementares dentre as 
quais se destacam as operações de seguros, previdên-
cia complementar, corretagem e distribuição de títulos e 
valores mobiliários, administração de fundos de inves-
timento e carteiras administradas, de acordo com as  
disposições legais e regulamentares em vigor. 

2. Apresentação das demonstrações contábeis
a) Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis consolidadas do Banco 
Safra S.A. e controladas (“CONSOLIDADO”), aprovadas 
pelo Conselho de Administração e Comitê de Auditoria 
em 24.01.2018, foram elaboradas e estão apresenta-
das em conformidade com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, de acordo com as disposições da Lei nº 
6.404/1976 (Lei das SAs) e respectivas alterações trazidas 
pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009, associadas 
aos normativos expedidos pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN), Banco Central do Brasil (BACEN), Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM), Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP), no que forem aplicáveis. As opera-
ções de arrendamento mercantil são apresentadas pelo 
Método Financeiro, ou seja, a valor presente no Balanço 
Patrimonial com seu respectivo resultado financeiro apre-
sentado na rubrica Operações de crédito da Demonstra-
ção do Resultado. Declaramos que todas as informações  

relevantes próprias das demonstrações contábeis, e  
somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem 
às utilizadas pela Administração na sua gestão.
 Com base nas determinações estabelecidas no pará-
grafo único do artigo 7º da Circular BACEN nº 3.068/2001, 
os títulos e valores mobiliários classificados como títulos 
para negociação – Nota 3(d) são apresentados no Balanço 
Patrimonial, no Ativo Circulante, independentemente de 
suas datas de vencimento.
 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.
 Em 2017, as despesas tributárias diretamente relacio-
nadas às operações bancárias, classificadas anterior-
mente na rubrica “Outras Receitas (Despesas) Ope-
racionais” na Demonstração do Resultado, serão 
apre sen tadas separadamente de forma a compor o 
Resultado Líquido das Operações Bancárias. Essa mo-
dificação tem efeitos apenas entre linhas do demonstra-
tivo de resultado e, portanto, não afeta o lucro líquido 
divulgado anteriormente. Na Demonstração dos Fluxos 
de Caixa, as operações com títulos e valores mobiliários 
classificadas como disponíveis para venda estão apre-
sentadas em “Atividades Operacionais”, anteriormente 
estavam apresentadas em “Atividades de Investimen-
tos”. Está modificação não afeta os saldos de Caixa e 
equivalentes de caixa dos períodos.

b) Base de consolidação
Os saldos das contas patrimoniais e os resultados entre 
a controladora e as sociedades controladas, bem como 
os resultados não realizados entre as empresas incluídas 

Em R$ mil CONSOLIDADO 
Notas 2017 2016

Receitas  18.939.429  21.125.119 

   Intermediação financeira 12(a)  16.726.899  18.235.819 

   Resultado com instrumentos financeiros derivativos 12(c)  50.197  924.064 

   Outros resultados das operações  2.157.019  1.959.494 

   Outras receitas operacionais  5.314  5.742 

Despesas  (13.057.011)  (15.749.778)

   Intermediação financeira 12(b)  (12.485.206)  (14.060.254)

   Resultado de créditos de liquidação duvidosa  (333.551)  (1.338.824)

   Outras despesas operacionais  (238.254)  (350.700)

Despesas de insumos adquiridos  (579.728)  (480.921)

   Instalações 13(d)  (48.477)  (31.176)

   Processamento de dados e telecomunicações 13(d)  (93.334)  (66.541)

   Serviços de terceiros 13(d)  (59.813)  (53.609)

   Serviços do sistema financeiro 13(d)  (74.240)  (66.887)

   Serviços de vigilância, segurança e transportes 13(d)  (49.267)  (44.146)

   Cartórios e honorários advocatícios 13(d)  (126.390)  (105.520)

   Outros 13(d)  (128.207)  (113.042)

Valor adicionado bruto  5.302.690  4.894.420 

   Retenções – Depreciações e amortizações 13(d)  (66.636)  (51.614)

Valor adicionado líquido a distribuir  5.236.054  4.842.806 

Distribuição do valor adicionado  5.236.054  4.842.806 

   Pessoal  1.792.606  1.432.178 

      Remuneração e participação nos resultados 13(c)  1.368.605  1.141.345 

      Benefícios 13(c)  127.882  110.979 

      Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 13(c)  69.753  59.588 

      Outros 13(c)  226.366  120.266 

   Impostos, taxas e contribuições  1.400.030  1.582.441 

      Federais  1.320.273  1.512.008 

      Municipais  79.757  70.433 

Remuneração de capital de terceiros – Aluguéis 13(d)  128.837  129.934 

Remuneração de capital próprio  1.914.581  1.698.253 

   Dividendos e Juros sobre capital próprio 17(b)  1.666.230  1.172.308 

   Lucro retido do período  248.351  525.945 

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-
mentos exclusivos consolidados integralmente, destacando-se:

c) Moeda funcional
As demonstrações contábeis consolidadas estão apresen-
tadas em Reais (R$), moeda funcional do Conglomerado.

3. Principais práticas contábeis
a) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência, ou 
seja, as receitas e despesas são reconhecidas no perí-
odo em que elas ocorrem, simultaneamente quando se 
relacionam, independentemente do efetivo recebimento 
ou pagamento.

b) Fluxos de Caixa
I. Caixa e equivalentes de caixa: são representados por 
dinheiro em caixa e depósitos em instituições financei-
ras, incluídos na rubrica de disponibilidades, aplicações 
em depósitos interfinanceiros, com prazo original de 

aplicação de até 90 dias, sendo o risco de mudança no 
valor de mercado destes considerado imaterial. Os equi-
valentes de caixa são aqueles recursos mantidos com a 
finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 
prazo e não para investimento ou outros fins.

II. Demonstração do fluxo de caixa: é elaborada com base 
nos critérios estabelecidos pelo Pronunciamento Técnico 
CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, aprovado 
pela Resolução CMN nº 3.604/2008, que prevê a apre-
sentação dos fluxos de caixa gerados pela entidade como 
aqueles decorrentes de atividades operacionais, de inves-
timento e de financiamento, sendo que:
• Atividades operacionais são as principais atividades  

geradoras de receita da entidade e outras atividades que 
não são de investimento e tampouco de financiamento. 
Inclui as captações efetuadas para financiar operações 

(1) Entidade sediada no exterior.

Ativo Passivo

Patrimônio

Líquido

Lucro

Líquido
Total em 31.12.2017  18.501.933  15.814.357  2.687.576  110.014 
Total em 31.12.2016 16.470.453 14.093.749 2.376.704 108.569

Participação (%)

31.12.2017 31.12.2016

Banco J. Safra S.A. 100,00 100,00

Safra Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil 100,00 100,00

Banco Safra (Cayman Islands) Limited.(1) 100,00 100,00

J. Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. 100,00 100,00

J. Safra Asset Management Ltda. 100,00 100,00

J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. 100,00 100,00

Safra Vida e Previdência S.A. 100,00 100,00

Safra Seguros Gerais S.A. 100,00 100,00

Sercom Comércio e Serviços Ltda. 100,00 100,00

SIP Corretora de Seguros Ltda. 100,00 100,00

de intermediação financeira e outras atividades opera-
cionais típicas de instituições financeiras;

• Atividades de investimento são as referentes à aqui-
sição e à venda de ativos de longo prazo e de outros 
investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa, 
tais como as aplicações em títulos e valores mobiliários  
disponíveis para venda e mantidos até o vencimento; e

• Atividades de financiamento são aquelas que resultam em 
mudanças no tamanho e na composição do capital pró-
prio e no capital de terceiros da entidade. Inclui aquelas 
operações de captação estruturadas com o objetivo de 
obter recursos para o financiamento da própria Entidade.

Os fluxos de caixa das atividades operacionais são apre-
sentados pelo método indireto. Já os fluxos de caixa das 
atividades de investimento e de financiamento são apresen-
tados com base nos pagamentos e recebimentos brutos.

c) Aplicações interfinanceiras de liquidez 
Demonstrados pelos valores de custo, incluindo, quan-
do aplicável, os rendimentos e as variações monetárias 
e cambiais auferidos até a data do balanço, calculadas 
“pro ratatemporis”.

d) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros 
derivativos
De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/2001, os títu-
los e valores mobiliários são classificados de acordo com a 
intenção da Administração em três categorias específicas:
• Negociação: classificam-se nesta categoria aqueles títu-

los e valores mobiliários adquiridos com o propósito de 
serem ativa e frequentemente negociados. Por isso, são 
apresentados no ativo circulante, independentemente 
do seu prazo de vencimento. São ajustados pelo valor 
de mercado em contrapartida ao resultado do período; 

• Disponíveis para venda: classificam-se nesta catego-
ria aqueles títulos e valores mobiliários que podem ser 
negociados, porém não são adquiridos com o propósi-
to de serem frequentemente negociados ou de serem 
mantidos até o seu vencimento. Os rendimentos intrín-
secos (“accrual”) são reconhecidos na demonstração 
de resultado e as variações no valor de mercado ainda 
não realizados em contrapartida à conta destacada 
do patrimônio líquido, líquido dos efeitos tributários. 

Os ganhos e perdas de títulos disponíveis para venda, 
quando realizados, serão reconhecidos na data de ne-
gociação na demonstração do resultado, em contra-
partida de conta específica do patrimônio líquido; e

• Mantidos até o vencimento: nesta categoria são clas-
sificados aqueles títulos e valores mobiliários para os 
quais o Banco tem a intenção e capacidade financei-
ra de mantê-los em carteira até seu vencimento. São 
contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos 
rendimentos intrínsecos (“accrual”).

Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores  
mobiliários, abaixo dos seus respectivos custos atualiza-
dos, relacionados a razões consideradas não temporá-
rias, serão refletidos no resultado como perdas realizadas.
 A reavaliação quanto à classificação dos títulos e valo-
res mobiliários é efetuada periodicamente de acordo com 
as diretrizes estabelecidas pelo Safra, levando em conta a  
intenção e a capacidade financeira, observados os procedi-
mentos estabelecidos pela Circular BACEN nº 3.068/2001.
 Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para 
proteger exposições a risco, por meio da modificação 
de certas características de ativos e passivos financeiros 
objetos de “hedge”, que sejam altamente efetivos e que 
atendam a todos os demais requerimentos de designa-
ção e documentação de que trata a Circular BACEN  
nº 3.082/2002, são classificados como “hedge” contábil 
de acordo com sua natureza:
• “Hedge” de risco de mercado - os ativos e passivos fi-

nanceiros objetos de ”hedge”, inclusive os ativos clas-
sificados na categoria disponível para venda e seus 
efeitos fiscais, e os respectivos instrumentos financeiros 
derivativos relacionados são contabilizados pelo valor de 
mercado, com as correspondentes valorizações ou des-
valorizações reconhecidas no resultado do período; e

• “Hedge” de fluxo de caixa - os ativos e passivos finan-
ceiros objetos de ”hedge” e os respectivos instrumen-
tos financeiros derivativos relacionados são contabili-
zados pelo valor de mercado, com as correspondentes 
valorizações ou desvalorizações, deduzidas dos efei-
tos tributários, reconhecidas em conta destacada do 
patrimônio líquido sob o título de “Ajuste de Avaliação 
Patrimonial”. A parcela não efetiva do “hedge” é reco-
nhecida diretamente no resultado do período.

na consolidação, foram eliminados nas demonstrações 
contábeis consolidadas. Estão consolidados os Fundos 
de Investimentos Exclusivos de aplicação de empresas 
consolidadas. Os títulos e aplicações pertencentes às 
carteiras desses fundos estão classificados por tipo de 
operação e foram distribuídos por tipo de papel, nas mes-
mas categorias em que originalmente foram alocados.

 As entidades sediadas no exterior, representadas ba-
sicamente pelas agências de Cayman Islands e Luxem-
burgo, figuram de forma consolidada nas demonstrações 
contábeis. Os saldos consolidados dessas entidades, 
excluídos os montantes das transações entre elas, foram 
convertidos à taxa de câmbio vigente em 31 de dezembro 
estão apresentados na página 58:
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Os instrumentos financeiros derivativos efetuados por 
solicitação de clientes ou por conta própria, que não 
atendam aos critérios de ”hedge” contábil estabelecidos 
pelo Banco Central do Brasil, principalmente derivativos 
utilizados para administrar a exposição global de risco, 
são contabilizados pelo valor de mercado, com as valori-
zações ou desvalorizações reconhecidas diretamente no 
resultado do período.

e) Mensuração do valor de mercado
A metodologia aplicada para mensuração do valor de 
mercado (valor provável de realização) dos títulos e va-
lores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é 
baseada no cenário econômico e nos modelos de preci-
ficação desenvolvidos pela Administração, que incluem a 
captura de preços médios praticados no mercado, apli-
cáveis para a data-base do balanço. Assim, quando da 
efetiva liquidação financeira destes itens, os resultados 
poderão vir a ser diferentes dos estimados.
 O processo de apreçamento de instrumentos financei-
ros avaliados pelo valor de mercado atende ao disposto 
na Resolução CMN nº 4.277/2013, que estabelece os 
elementos mínimos a serem considerados no proces-
so de marcação a mercado. O Safra apura ajustes de  
marcação a mercado referentes ao apreçamento do 
componente risco de crédito e custo de liquidação de 
posições. Os ajustes apurados são reconhecidos nas 
demonstrações contábeis consolidadas.
 
f) Carteira de crédito expandida e provisão para risco  
de crédito
A carteira de crédito expandida engloba as operações 
de crédito, e demais operações que apresentam risco 
de crédito similar a uma operação de crédito, tais como 
outros instrumentos de risco de crédito emitidos por em-
presas, avais, fianças, variação cambial das operações 
de adiantamento sobre contratos de câmbio, acresci-
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-
tratuais, calculadas “pro ratatemporis” até a data do ba-
lanço. As receitas relativas a operações que apresentam 
atraso igual ou superior a 60 dias são reconhecidas no 

em conta, entre outros elementos, a experiência histórica 
com os tomadores de recursos, a conjuntura econômica 
e os riscos globais e específicos das carteiras.

Além disso, o Safra considera não somente os níveis 
mínimos de provisionamento acima, constituindo tam-
bém uma provisão para risco de crédito adicional, cal-
culada através de uma detalhada análise quanto ao risco 
de realização dos créditos, suportada por metodologia 
interna de classificação de risco periodicamente reava-
liada e aprovada pela Administração

g) Baixa de instrumentos financeiros
De acordo com a Resolução CMN nº 3.533/2008, os ati-
vos financeiros devem ser baixados quando os direitos 
contratuais de recebimento dos fluxos de caixa prove-
nientes destes ativos cessam ou se houver uma trans-
ferência substancial dos riscos e benefícios de proprie-
dade do instrumento. Quando não são transferidos nem 
retidos substancialmente os riscos e benefícios, o Safra 
avalia o controle do instrumento, a fim de determinar sua 
manutenção ou não no ativo.

Títulos vinculados a recompra e cessões de crédito 
com coobrigação não são baixados porque o Safra re-
tém substancialmente os riscos e benefícios na extensão 
em que existe, respectivamente, um compromisso de re-
comprá-los a um valor predeterminado ou de realizar pa-
gamentos no caso de “default“ do devedor original das 
operações de crédito.

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

h) Outros valores e bens
São compostos por despesas antecipadas, que corres-
pondem às aplicações de recursos cujos benefícios ou 
prestação de serviços decorrentes ocorrerão em perío-
dos futuros.

i) Investimentos
São mantidos ao valor de custo, ajustados por redução 
ao valor recuperável (“impairment”). 

j) Imobilizado de uso
Corresponde aos bens tangíveis próprios e às benfei-
torias realizadas em imóveis de terceiros, destinados à 

resultado somente quando recebidas, independente-
mente do seu nível de classificação de risco. 

As operações de crédito renegociadas são mantidas, 
no mínimo, no mesmo nível em que estavam classifica-
das. As renegociações que já haviam sido baixadas são 
classificadas como nível “H” e as eventuais receitas pro-
venientes da renegociação somente são reconhecidas 
quando efetivamente recebidas. Quando houver amor-
tização significativa da operação ou quando novos fatos 
relevantes justificarem a mudança do nível de risco, po-
derá ocorrer a reclassificação da operação para catego-
ria de menor risco.

As operações de crédito classificadas como nível “H” 
são baixadas do Ativo após decorridos seis meses da 
sua classificação neste nível, passando a ser controladas 
em contas de compensação pelo prazo mínimo de cinco 
anos e enquanto não esgotados todos os procedimen-
tos de cobrança.

Os bens recebidos em conexão a processos de con-
solidação de dívida, referentes a operações de créditos 
baixadas do ativo, são classificados como Bens Não de 
Uso e integralmente provisionados, por conta da alta 
probabilidade de ocorrência de perdas relacionadas à 
sua realização, dado que diversos fatores podem impos-
sibilitar a alienação do bem, tais como restrições judi-
ciais, falta de regularização legal, baixa probabilidade de 
venda para geração de liquidez a curto prazo pelo seu 
valor de mercado, entre outros.

O valor da provisão integral desses Bens Não de Uso é 
apresentado nessas demonstrações contábeis consolida-
das na despesa de baixa a prejuízo da operação de cré-
dito atrelada. Eventual receita é reconhecida somente por 
ocasião da venda dos bens não de uso (regime de caixa).

Para a constituição da provisão para risco de crédito, 
o Safra considera todas as operações classificadas no 
conceito de carteira de crédito expandida – Nota 8(a).

A provisão para fazer face aos riscos de crédito é cons-
tituída mensalmente em conformidade com os níveis mí-
nimos de provisionamento estabelecidos pela Resolução 
CMN nº 2.682/1999, que requer a classificação das ope-
rações em nove níveis de risco, sendo “AA” (risco mínimo) 
e “H” (risco máximo), e fundamenta-se também na análi-
se quanto ao risco de realização dos créditos, efetuada 
e revisada periodicamente pela Administração, que leva 

manutenção das atividades da entidade ou que tenham 
essa finalidade por período superior a um exercício so-
cial. São reconhecidos pelo valor de custo, líquidos das 
respectivas depreciações acumuladas e ajustados por 
redução ao valor recuperável (”impairment”). Tais depre-
ciações são calculadas pelo método linear, sendo que as 
taxas anuais aplicadas, em função da vida útil econômica 
dos bens, são as seguintes: imóveis de uso e instalações 
em imóveis próprios - 4%; sistemas de comunicação e 
segurança, aeronaves, móveis, equipamentos e utensí-
lios - 10%; e veículos e equipamentos de processamento 
de dados - 20%.

k) Intangível
Corresponde aos ativos não monetários identificáveis 
sem substância física, adquiridos ou desenvolvidos pela 
instituição, destinados à manutenção da entidade ou 
exercidos com essa finalidade. São reconhecidos pelo 
seu valor de custo e ajustados por redução ao valor  
recuperável (“impairment”). A amortização do ativo intan-
gível com vida útil definida é reconhecida, mensalmente 
e de forma linear, ao longo da sua vida útil estimada, 
sendo que a taxa anual aplicada para as aquisições e de-
senvolvimento de software é de até 20%, considerando 
o período do contrato.

l) Redução ao valor recuperável – ativos não financeiros
A Resolução CMN nº 3.566/2008 dispõe sobre proce-
dimentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e 
divulgação de perdas no valor recuperável de ativos e 
determina o atendimento ao Pronunciamento Técnico 
CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

A redução ao valor recuperável dos ativos não finan-
ceiros (“impairment”) é reconhecida como perda quan-
do o valor de um ativo ou de uma unidade geradora de 
caixa registrado contabilmente for maior do que o seu 
valor recuperável ou de realização. Uma unidade gera-
dora de caixa é o menor grupo identificável de ativos 
que gera fluxos de caixa substancialmente independen-
tes de outros ativos ou grupos de ativos. As perdas por  
(“impairment”), quando aplicável, são registradas no re-
sultado do período em que foram identificadas.

Os valores dos ativos não financeiros são objeto de 
revisão periódica, no mínimo anual, para determinar se 
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existe alguma indicação de perda no valor recuperável 
ou de realização destes ativos. 

Desta forma, em atendimento aos normativos rela-
cionados, a Administração do Grupo Safra não tem 
conhecimento de quaisquer ajustes relevantes que pos-
sam afetar a capacidade de recuperação dos ativos não  
financeiros em 31.12.2017 e 2016.

m) Captações de recursos e obrigações por emprésti-
mos e repasses
São demonstrados pelos valores das exigibilidades e consi-
deram, quando aplicável, os encargos incorridos até a data 
do balanço, reconhecidos em base “pro rata temporis”.

Os custos de transação incorridos referem-se basica-
mente a valores pagos a terceiros pelo serviço de inter-
mediação, colocação e distribuição de títulos de emissão 
própria. São contabilizados como redutores dos títulos e 
apropriados, “pro rata temporis”, para a adequada conta 
de despesa, exceto nos casos em que os títulos sejam 
mensurados a valor justo por meio do resultado.

n) Operações de seguros, resseguros e previdência 
complementar
I. Créditos e débitos das operações com seguros e  
resseguros
• Prêmios a receber – referem-se aos recursos financei-

ros a ingressar como recebimento dos prêmios rela-
tivos aos seguros, registrados na data das emissões 
das apólices;

• Ativos de resseguros – compreendem as provisões téc-
nicas referentes às operações de resseguro. As opera-
ções de resseguro são efetuadas no curso normal de 
suas atividades com o propósito de limitar sua perda po-
tencial. Os passivos relacionados às operações de res-
seguros são apresentados brutos de suas respectivas 
recuperações ativas, uma vez que a existência do con-
trato não exime as obrigações para com os segurados; 

• Custos de aquisição diferidos – incluem os custos  
diretos e indiretos relacionados à originação de segu-
ros. Estes custos, com exceção das comissões pagas 
aos corretores e outros, são lançados diretamente no 
resultado quando incorridos. Já as comissões são dife-
ridas, sendo reconhecidas no resultado proporcional-
mente ao reconhecimento das receitas com prêmios, 

emissão, correspondente ao período de vigência 
a decorrer. É calculada com base no prêmio co-
mercial, bruto de resseguro e líquido de cosse-
guro cedido, contemplando também a estimativa 
para os riscos vigentes e não emitidos (PPNG- 
RVNE). Entre a emissão e o início de vigência 
do risco, considera-se o período de vigência a de-
correr igual ao prazo de vigência do risco. Após a 
emissão e o início de vigência do risco, a provisão 
é calculada “pro rata die”. A PPNG referente às 
operações de retrocessão é constituída com base 
em informações recebidas do ressegurador;

  • Provisão de sinistros a liquidar (PSL): constituída 
com base em estimativa de pagamento de inde-
nizações, conforme avisos de sinistros recebidos 
até a data-base, e atualizada monetariamente, de 
acordo com normas da SUSEP;

  • Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 
(IBNR): constituída para a cobertura dos valores 
esperados a liquidar relativos a sinistros ocorridos 
e ainda não avisados até a data-base. Para segu-
ro de vida e ramos dos seguros compreensivos e 
secundários, o cálculo da provisão é feito por pro-
cesso estatístico-atuarial, que utiliza a experiência 
passada da Seguradora para projetar o valor dos 
sinistros já ocorridos mas ainda não reportados à 
Seguradora. Para os demais ramos de seguros, ca-
racterizados por não possuírem dados suficientes 
para aplicação de metodologia estatística-atuarial, 
a seguradora apura o valor da provisão com base 
em fatores médios de mercado. Devido a altera-
ções vigentes a partir de Dez/17, a Circular 517 
deixou de disponibilizar percentuais padronizados;

  • 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 fei-
to por processo estatístico-atuarial, que utiliza a  
experiência 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 

ou seja, pelo prazo do correspondente contrato de 
seguro. Operações com seguradoras/ressegu  ra-
doras: os créditos referem-se, basicamente, aos 
valores a receber de sinistros das operações de  
cosseguro e resseguro. Os débitos referem-se à par-
cela dos prêmios a ser repassada às seguradoras/
resseguradoras, em virtude das operações cosse-
guradas/resseguradas. São registradas na data da 
emissão das apólices e liquidadas por ocasião do re-
cebimento dos prêmios junto aos segurados; e

• Corretores de seguros – referem-se às comissões 
devidas aos corretores. São registradas na data da  
emissão das apólices e liquidadas por ocasião do  
recebimento dos prêmios junto aos segurados.

II. Risco de Crédito
É efetuada redução ao valor recuperável sobre os crédi-
tos de prêmios a receber e de operações com segurado-
ras quando houver atraso superior a 60 dias. Os crédi-
tos de operações com resseguradoras são reduzidos ao 
valor recuperável quando houver atraso superior a 180 
dias. A redução corresponde ao valor total do crédito 
a que se refere, conforme critérios estabelecidos pela 
Circular SUSEP nº 517/2015.

As reduções ao valor recuperável sobre os créditos men-
cionados são registrados concomitantemente à baixa do 
passivo correspondente aos prêmios a serem repassados 
às seguradoras e/ou resseguradoras, visto que, se não há 
mais expectativa de recebimento do prêmio, logo não ha-
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 
atuariais, conforme disposto pela SUSEP e segundo cri-
térios estabelecidos pela Resolução CNSP nº 321/2015 
e Circular SUSEP nº 517/2015, e alterações posteriores. 

 a) Seguros:
  • Provisão de prêmios não ganhos (PPNG): cons-

tituída para cobertura de sinistros e despesas 
a ocorrer, referentes aos riscos assumidos na  
data-base de cálculo, independentemente de sua 

cobertura dos compromissos assumidos com os 
participantes/segurados, na fase de acumula-
ção (PMBAC) e fase de concessão de benefícios 
(PMBC), dos planos estruturados no regime finan-
ceiro de capitalização, e conforme nota técnica 
atuarial aprovada pela SUSEP;

  • Provisão de despesas relacionadas (PDR): cons-
tituída para cobertura de todas as despesas re-
lacionadas à liquidação de indenizações e benefí-
cios, em função de sinistros ocorridos e a ocorrer 
(regime financeiro de capitalização).

 c) Teste de adequação do passivo - TAP:
  O Teste de Adequação tem por objetivo avaliar as  

obrigações decorrentes dos contratos de certifica-
dos dos planos de seguro (exceto DPVAT, DPEM 
e Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de  
Habitação) e de previdência complementar aberta, 
considerando as premissas mínimas determinadas 
pela SUSEP e pelos atuários internos da Companhia. 
Referido teste é realizado trimestralmente, de acordo 
com os critérios estabelecidos pela Circular SUSEP 
nº 517/2015, e alterações posteriores.

   O resultado do TAP é a diferença entre i) o valor 
das estimativas correntes dos fluxos de caixa e ii) a 
soma do saldo contábil na data-base das provisões 
técnicas (PPNG, PPNG-RVNE, PSL, IBNR, PMBAC 
e PMBC), deduzida dos custos de aquisição diferi-
dos e dos ativos intangíveis diretamente relaciona-
dos às provisões técnicas. 

   Para o segmento Previdência, considera-se no TAP 
as taxas de juros e tábuas atuariais contratadas pelos 
participantes (taxas de 0%, 3% ou 6% mais correção 
de IGPM ou IPCA e tábuas AT-1983, AT-2000 e BR- 
EMSsb). Faz parte da apuração do TAP os demais de-
crementos atuariais tais como: projeções de resgates 
(tábua de persistência), taxa de conversão em benefí-
cios concedidos e taxa de juros esperada disponibiliza-
da pela SUSEP (ETTJ – Estrutura a Termo da Taxa de 
Juros), conforme a curva de juros relacionada ao inde-
xador da obrigação. Para o cálculo da estimativa da va-
riável biométrica morte é considerada a tábua BR-EMS 
V.2015implementada com “Improvement” segundo a 
escala G divulgada no site do SOA (SocietyofActuaries).
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   Para o segmento de Seguros, está contido na 
apuração do TAP projeções atuariais de sinistralida-
de esperada e despesa administrativa. As estima-
tivas correntes dos fluxos de caixa são brutas de 
resseguros, descontadas a valor presente com base 
nas estruturas a termo da taxa de juros (ETTJ) livre 
de risco definidas pela SUSEP.

   Na apuração do TAP, a insuficiência relacionada 
às provisões técnicas PPNG, PMBAC e PMBC é 
constituída na Provisão Complementar de Cober-
tura - PCC e os ajustes decorrentes de insuficiên-
cias nas demais provisões técnicas são efetuados 
nas próprias provisões.

IV. Apuração de resultado de seguros, resseguros e  
previdência complementar
Os prêmios de seguros, deduzidos dos prêmios cedidos 
em cosseguro, e os respectivos custos de comercialização 
são registrados por ocasião da emissão das respectivas 
apólices ou faturas ou pela vigência do risco, conforme 
estabelece a Circular SUSEP nº 517/2015, e reconhecidos 
no resultado no decorrer do prazo de vigência das apóli-
ces, por meio da constituição de provisão de prêmios não 
ganhos e do diferimento dos custos de aquisição.

Prêmios de resseguros cedidos são diferidos e reco-
nhecidos no resultado no decorrer do prazo de cobertu-
ra, por meio de registro nos ativos de resseguro – provi-
sões técnicas. 

As receitas de contribuições previdenciárias são reco-
nhecidas por ocasião de seu recebimento. As receitas 
e despesas decorrentes de operações de seguros do 
ramo DPVAT são contabilizadas com base nas informa-
ções recebidas da Seguradora Líder dos Consórcios do 
Seguro DPVAT S.A.

o) Provisões, ativos e passivos contingentes e obriga-
ções legais (fiscais e previdenciárias)
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das 
provisões, dos ativos e passivos contingentes e das 
obrigações legais são efetuados de acordo com os cri-
térios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 25 – 
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, 
aprovados pela Resolução CMN nº 3.823/2009 e Carta 
Circular BACEN nº 3.429/2010, da seguinte forma:

(i) Ativos Contingentes - são possíveis ativos que resultam 
de eventos passados e cuja existência será confirmada 
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos 
futuros incertos e não totalmente sob controle da entida-
de. O ativo contingente não é reconhecido nas demons-
trações contábeis, e sim divulgado caso a realização do 
ganho seja provável. Porém, quando existem evidências 
de que a realização do ganho é praticamente certa, o 
ativo deixa de ser contingente e passa a ser reconhecido.
(ii) Provisões e passivos contingentes: uma obrigação 
presente (legal ou não formalizada) resultante de evento 
passado, na qual seja provável uma saída de recursos 
para sua liquidação e que seja mensurada com confia-
bilidade, deve ser reconhecida pela entidade como uma 
provisão. Caso a saída de recursos para liquidar a obri-
gação presente não seja provável ou não possa ser con-
fiavelmente mensurada, ela não se caracteriza como uma 
provisão, mas sim como um passivo contingente, não 
devendo ser reconhecida mas divulgada, a menos que a 
saída de recursos para liquidar a obrigação seja remota.

Também se caracterizam como passivo contingente as 
possíveis obrigações resultantes de eventos passados e 
cuja existência seja confirmada apenas pela ocorrência de 
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-
ministração, com base nas melhores estimativas e levando 
em consideração o parecer dos assessores jurídicos, que 
reconhece uma provisão quando a probabilidade de perda 
é considerada provável; e divulga sem reconhecer provisão 
quando a probabilidade de perda é considerada possível. 
As obrigações cuja probabilidade de perda é considerada 
remota não requerem provisão ou divulgação. Obrigações 
legais (fiscais e previdenciárias) - referem-se a demandas 
judiciais pelas quais estão sendo contestadas a legalidade 
e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. 
O montante discutido é quantificado, integralmente provi-
sionado e atualizado mensalmente, independentemente da 
probabilidade de saída de recursos, uma vez que a certeza 
de não desembolso depende exclusivamente do reconhe-
cimento da inconstitucionalidade da lei em vigor.

Os depósitos judiciais não vinculados às provisões 
para contingências e às obrigações legais são atualiza-
dos mensalmente.

p) Benefícios a empregados 
Reconhecidos e evidenciados conforme dispõe o CPC 33 
(R1) – Benefícios a empregados, recepcionado através da 
Resolução CMN nº 4.424/2015, são categorizados em:

I. Benefícios de curto prazo e longo prazo
Os benefícios de curto prazo são aqueles a serem pagos 
dentro de doze meses. Os benefícios que compõem esta 
categoria são salários, contribuições para o Instituto Na-
cional de Seguridade Social, ausências de curto prazo, 
participação nos resultados e benefícios não monetários.

O Safra não possui benefícios de longo prazo relativos 
a rescisão de contrato de trabalho além daqueles esta-
belecidos pelo sindicato da categoria. Adicionalmente, o 
Safra não possui remuneração baseada em ações para 
o seu pessoal chave e empregados.

II. Benefícios rescisórios
Os benefícios de rescisão são exigíveis quando o con-
trato de trabalho é rescindido antes da data normal de 
aposentadoria.

O Safra disponibiliza assistência médica aos seus fun-
cionários, conforme estabelecido pelo sindicato da cate-
goria, como forma de benefícios rescisórios.

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-
sultado) com base em cálculo que considera o lucro após 
certos ajustes. O Safra reconhece uma provisão quando 
está contratualmente obrigado ou quando há uma prática 
passada que criou uma obrigação não formalizada.

q) Tributos
Calculados às alíquotas abaixo demonstradas, consi-
deram, para efeito das respectivas bases de cálculo, a  
legislação vigente pertinente a cada encargo. 

Os tributos são reconhecidos na demonstração do  
resultado, exceto quando se referem a itens reconheci-
dos diretamente no patrimônio líquido.

Os tributos diferidos, representados pelos créditos 
tributários e pelas obrigações fiscais diferidas, são cal-
culados sobre as diferenças temporárias entre as bases 
fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis das 
demonstrações financeiras.

Os créditos tributários de diferenças temporárias  
decorrem principalmente da avaliação ao valor justo 
de certos ativos e passivos financeiros, incluindo con-
tratos de derivativos, provisões para contingências fis-
cais, cíveis e trabalhistas, e provisões para créditos de 
liquidação duvidosa (PDD Mínima Requerida), e são 
reconhecidos apenas quando todos os requisitos para 
sua constituição, estabelecidos pela Resolução CMN  
nº 3.059/2002, são atendidos.

Os tributos relacionados com ajustes ao valor justo dos 
ativos financeiros disponíveis para venda são reconheci-
dos em contrapartida com o respectivo ajuste no pa-
trimônio líquido e subsequentemente são reconhecidos  
no resultado pela realização dos ganhos e perdas dos 
respectivos ativos financeiros.

r) Resultados de exercícios futuros
Referem-se às rendas recebidas antes do cumprimen-
to do prazo da obrigação que lhes deu origem, e cuja 
apropriação, como renda efetiva, depende apenas da 
fluência do prazo.

s) Uso de estimativas contábeis
A preparação das demonstrações contábeis exige que 
a Administração efetue certas estimativas e adote pre-
missas, no melhor de seu julgamento, que afetam os  
montantes de certos ativos e passivos, financeiros ou 
não, receitas e despesas e outras transações, tais como: 
(i) o valor de mercado de determinados ativos e passi-
vos financeiros e instrumentos financeiros derivativos;  

Imposto de Renda 15,00%

Adicional de Imposto de Renda 10,00%

Contribuição Social (1) (2) 15,00% – 20,00%

PIS (3) 0,65%

COFINS (3) 4,00%

ISS até 5,00%

(1) A Lei nº 13.169, de 06.10.2015, alterou temporariamente a alíquota de Contribuição 
Social aplicável às instituições financeiras e assemelhadas, de 15% para 20% no perío-
do compreendido entre 01.09.2015 a 31.12.2018. A partir de 01.01.2019, a alíquota 
aplicável volta a ser de 15%. Como resultado da majoração temporária da alíquota de 
contribuição social, os impostos correntes foram calculados às alíquotas de 15% até 
31.08.2015 e 20% a partir de setembro de 2015. O Safra não reconheceu o efeito  
do aumento de 5% da alíquota sobre a constituição de seu crédito tributário - Nota 
15(b-I), dada a conjuntura macroeconômica atual, que trouxe incertezas quanto à efe-
tiva realização líquida no período de vigência da referida majoração.
(2) As controladas não financeiras permanecem sujeitas à alíquota de 9% da referida 
contribuição.
(3) As controladas não financeiras que se enquadram no regime de apuração não  
cumulativa ficam sujeitas às alíquotas do PIS e da COFINS, respectivamente, de 1,65% 
e 7,6%. As alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre as Receitas financeiras são 
0,65% e 4%, respectivamente.
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31.12.2017 31.12.2016

   Disponibilidades  535.052 468.132

   Aplicações no mercado aberto – Posição bancada  484.643 735.666

   Aplicações em moedas estrangeiras  1.963.061 941.568

Total  2.982.756 2.145.366

4. Caixa e equivalentes de caixa

5. Aplicações interfinanceiras de liquidez 

31.12.2017 31.12.2016
Valores por prazos de vencimentos

Até
90 dias

De 91 a 
365 dias

De 3 a
5 anos

Acima de
5 anos Total Total

Aplicações no mercado aberto (1)  26.467.668  7.202.392       –           –        33.670.060  44.070.112 

   Posição bancada – Tesouro Nacional  728.902  2.008.861       –           –        2.737.763  3.625.528 

   Posição financiada – Tesouro Nacional (2)  12.309.582       –             –           –        12.309.582  21.993.516 

   Posição vendida – Tesouro Nacional (2)  13.429.184  5.193.531       –           –        18.622.715  18.451.068 

Aplicações em depósitos interfinanceiros (3)  9.061  65.856  1.337.435     –        1.412.352  1.802.153 

Aplicações em moedas estrangeiras (1)  1.963.061       –             –           –        1.963.061  941.568 

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

Total em 31.12.2017  28.439.266  7.268.248  1.337.435    –  37.044.949  46.813.833 

Total em 31.12.2016  35.878.606  9.732.565  1.102.336    100.326  46.813.833  44.070.112 

(1) Inclui operações com partes relacionadas – Nota 19(c).
(2) Lastro para captação no mercado aberto – Nota 9(b).
(3) Deste montamte, R$ 65.856 (R$ 202.459 em 31.12.2016) refere-se a operações vinculadas ao crédito rural.

(ii) as taxas de depreciação dos itens do ativo imobilizado;  
(iii) amortizações de ativos intangíveis; (iv) provisões  
necessárias para absorver eventuais riscos decorren-
tes dos passivos contingentes; (v) créditos tributários;  
(vi) provisão para créditos de liquidação duvidosa e  

(vii) provisões técnicas de seguros e previdência  
complementar. Os valores de eventual liquidação destes 
ativos e passivos, financeiros ou não, podem vir a ser 
diferentes dos valores apresentados com base nessas 
estimativas.

31.12.2017 31.12.2016

   Remunerados (1) 4.161.299 2.300.587

   Não remunerados 213.353 149.665

   Exterior 68.328 52.755

Total 4.442.980 2.503.007

6. Reservas no Banco Central

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

(1) O resultado oriundo dos recolhimentos compulsórios sujeitos a remuneração foi de R$ 261.329 (R$ 229.545 em 2016), e estão apresentados em “Resultado de aplicações  
compulsórias” na demonstração de resultado do período.

31.12.2017 31.12.2016
Efeitos do ajuste a valor

de mercado no:
 Classificação contábil

dos títulos:
Custo 

Corrigido
 

Resultado
Patrimônio 

Líquido
Valor de 

Mercado
Para 

negociação
Disponíveis 
para venda

Valor de 
Mercado

Carteira de Títulos 42.640.807 163.701 48.865 42.853.373 31.338.762 11.514.611 40.264.040

   Títulos Públicos 32.941.498 189.260 44.439 33.175.197 30.130.762 3.044.435 31.288.700

      Tesouro Nacional 32.660.587 189.328 45.864 32.895.779 29.905.832 2.989.947 31.207.200

         Letras do Tesouro Nacional 14.808.918 136.615 2 14.945.535 14.942.296 3.239 14.541.682

         Notas do Tesouro Nacional 12.689.371 52.143 45.510 12.787.024 10.005.456 2.781.568 10.974.098

         Letras Financeiras do Tesouro 5.162.298 570 352 5.163.220 4.958.080 205.140 5.691.420

      Título Público Brasileiro – Exterior 55.913         – (1.425) 54.488     – 54.488       –

      Título Público Americano 224.998 (68)            – 224.930 224.930     – 81.500

   Títulos Privados Emitidos por Instituições Financeiras 1.512.835 (3.496)            – 1.509.339 1.164.549 344.790 1.376.646

         Ações 143 7            – 150 150     –       –

         Cotas de fundos de investimentos 6.713         –            – 6.713 6.713     – 9.147

         Certificado de depósito bancário 1.157.686         –            – 1.157.686 1.157.686     – 1.180.204

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

         Eurobonds     –         –            –      –     –     – 187.295

         Eurobonds – “Hedge” valor justo – Nota 7(d) 333.547 (3.503)            – 330.044     – 330.044       –

   Títulos Privados Emitidos por Empresas 8.186.474 (22.063) 4.426 8.168.837 43.451 8.125.386 7.598.694

         Ações 189.100         – 4.914 194.014     – 194.014 208.938

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

        Outros instrumentos de risco de crédito – Nota 8(a-I) 7.953.923 (22.063) (488) 7.931.372     – 7.931.372 7.389.756

            Eurobonds 94.608         – (497) 94.111     – 94.111 132.635

            Eurobonds – “Hedge” valor justo – Nota 7(d) 1.676.154 (22.063)            – 1.654.091     – 1.654.091 970.808

            Debêntures 4.799.954         –            – 4.799.954     – 4.799.954 4.902.520

            Notas Promissórias 1.220.401         –            – 1.220.401     – 1.220.401 572.556

            Certificados de recebíveis do agronegócio, cédula de
            produto rural e outros 162.806         – 9 162.815     – 162.815 811.237

Vinculados a reserva técnica de seguros e previdência 
complementar – Nota 10(b) 12.299.194 3.211            – 12.302.405 12.302.405     – 8.949.850

Risco de crédito – Notas 3(f) e 8(a)     – (453.459)            – (453.459)     – (453.459) (284.636)

Ajustes Prudenciais – Resolução CMN nº 4.277/2013 – Nota 3(e)     – (194)            – (194) (194)     – (450)

Total em 31.12.2017 54.940.001 (286.741) 48.865 54.702.125 43.640.973 11.061.152 48.928.804

Total em 31.12.2016 48.908.545 (4.013) 24.272 48.928.804 38.628.807 10.299.997

Carteira de Títulos 39.958.695 281.073 24.272 40.264.040 29.679.407 10.584.633

   Títulos Públicos 30.984.926 285.470 18.304 31.288.700 28.258.360 3.030.340

   Títulos Privados Emitidos por Instituições Financeiras 1.377.138         – (492) 1.376.646 1.174.809 201.837

   Títulos Privados Emitidos por Empresas 7.596.631 (4.397) 6.460 7.598.694 246.238 7.352.456

Vinculados a reserva técnica de seguros e previdência
complementar – Nota 10(b) 8.949.850         –            – 8.949.850 8.949.850     –

Risco de crédito – Notas 3(f) e 8(a)     – (284.636)            – (284.636)     – (284.636)

Ajustes Prudenciais – Resolução CMN nº 4.277/2013 – Nota 3(e)     – (450)            – (450) (450)     –

7. Carteira de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos

a) Títulos e valores mobiliários

I. Por classificação contábil
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II. Por prazos

31.12.2017
Valores por prazos de vencimentos

Valor de 

Mercado

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

   Títulos Públicos 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

Vinculados a reserva técnica de seguros e previdência 

complementar – Nota 10(b) 12.302.405 165.024 225.480     –      –      – 11.911.901

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

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

Total em 31.12.2017 54.702.125 309.737 5.026.986 10.951.862 1.845.375 16.993.231 19.574.934

   Títulos para negociação 43.641.167 503.619 3.800.310 8.039.552 899.075 13.441.003 16.957.608

   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) (453.459)        –     –      –      –      –

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

31.12.2016
Valores por prazos de vencimentos

Valor de 

Mercado

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 40.264.040 760.982 3.092.974 10.758.271 4.836.846 12.062.929 8.752.038

   Títulos Públicos 31.288.700 591.533 2.757.078 9.733.346 3.042.260 9.110.574 6.053.909

   Títulos Privados Emitidos por Instituições Financeiras 1.376.646 137.935 65.693     – 121.602 1.051.416 –

   Títulos Privados Emitidos por Empresas 7.598.694 31.514 270.203 1.024.925 1.672.984 1.900.939 2.698.129

Vinculados a reserva técnica de seguros e previdência 

complementar – Nota 10(b) 8.949.850 321.240        –     –       –      – 8.628.610

Risco de crédito – Notas 3(f) e 8(a) (284.636) (284.636)        –     –       –      –      –

Ajustes Prudenciais – Resolução CMN nº 4.277/2013 – Nota 3(e) (450) (450)        –     –       –      –      –

Total em 31.12.2016 48.928.804 797.136 3.092.974 10.758.271 4.836.846 12.062.929 17.380.648

   Títulos para negociação 38.629.257 1.036.166 1.548.738 9.795.733 1.784.552 9.924.843 14.539.225

   Títulos disponíveis para venda 10.584.633 46.056 1.544.236 962.538 3.052.294 2.138.086 2.841.423

   Risco de crédito – Notas 3(f) e 8(a) (284.636) (284.636)        –     –       –      –      –

   Ajustes Prudenciais – Resolução CMN nº 4.277/2013 – Nota 3(e) (450) (450)        –     –       –      –      –

31.12.2017 31.12.2016
Vinculados

Recursos garantidores 
de reservas técnicas

de seguros e previ-
dência – Nota 10(b) Total Total

Carteira
Própria

Compromissos 
de recompra sem 

livre movimen-
tação – Nota 9(b)

Títulos objeto de 
operações compromis-

sadas com livre movi-
mentação – Nota 9(b)

Prestação de 
garantias (1)

Banco 
Central

Carteira de Títulos 25.812.787 11.237.416 3.769.753 1.523.888 509.529                  – 42.853.373 40.264.040
   Títulos Públicos 19.135.364 8.615.482 3.769.753 1.145.069 509.529                  – 33.175.197 31.288.700
      Tesouro Nacional 18.855.946 8.615.482 3.769.753 1.145.069 509.529                  – 32.895.779 31.207.200
      Título Público Brasileiro – Exterior 54.488          –                   –   –     –                  – 54.488  –
      Título Público Americano 224.930          –                   –   –     –                  – 224.930 81.500
   Títulos Privados Emitidos por 

   Instituições Financeiras
1.509.339          –                   –   –     –                  – 1.509.339 1.376.646

   Títulos Privados Emitidos por Empresas 5.168.084 2.621.934                   – 378.819     –                  – 8.168.837 7.598.694
      Ações 194.014          –                   –   –     –                  – 194.014 208.938
      Cotas de fundos de investimentos –          –                   – 43.451     –                  – 43.451
      Outros instrumentos de risco de crédito – 

      Nota 8(a-I) 4.974.070 2.621.934                   – 335.368     –                  – 7.931.372 7.389.756
Vinculados a reserva técnica de seguros 

e previdência complementar – Nota 10(b) –          –                   –   –     – 12.302.405 12.302.405 8.949.850
Risco de crédito – Notas 3(f) e 8(a) (453.459)          –                   –   –     –                  – (453.459) (284.636)
Ajustes Prudenciais – Resolução

CMN nº 4.277/2013 – Nota 3(e) (194)          –                   –   –     –                  – (194) (450)
Total em 31.12.2017 25.359.134 11.237.416 3.769.753 1.523.888 509.529 12.302.405 54.702.125 48.928.804
Total em 31.12.2016 22.269.413 12.045.316 3.008.279 2.200.727 455.219 8.949.850 48.928.804

(1)  Refere-se a garantia de operações de instrumentos financeiros derivativos realizados em bolsa no valor de R$ 789.869 (R$ 1.488.315 em 31.12.2016), realizados em câmara de liquidação e custódia no valor de 
R$ 659.453 (R$ 614.892 em 31.12.2016) e recursos cíveis e trabalhistas - Nota 14(c) no valor de R$ 74.566 (R$ 97.520 em 31.12.2016).

III. Por característica

Disponível para venda
01.01 a 31.12.2017 01.01 a 31.12.2016

Saldo no início do período  10.584.633  11.507.135 
   Variação cambial no exterior  62.724  (575.911)
   Aquisição no período  10.143.463  13.576.323 
   Vendas no período  (7.157.933)  (9.994.852)
   Resgates e recebimento de juros  (3.241.574)  (5.271.274)
   Resultado  1.098.705  1.236.567 
      Receita de juros  1.001.618  1.275.683 
      Receita de dividendos  24.245  12.876 
      Lucro/(prejuízo) na venda – Nota 12(c)  93.301  (38.976)
         Eurobonds – Hedge valor de mercado  5.007  (57.126)
         Demais títulos – Nota 17(d-I e II)  88.294  18.150 
      Variação no período ao valor justo – Eurobonds – Hedge valor de mercado – Nota 7(c)  (20.459)  (13.016)
   Ajuste proveniente das alterações do valor justo – Nota 7(c)  24.593  106.645 
Saldo no final do período  11.514.611  10.584.633 

IV. Movimentação dos títulos e valores mobiliários
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Durante o período findo em 31.12.2017 e 2016, não houve 
reclassificações entre as categorias dos títulos e valores 
mobiliários.

b) Instrumentos financeiros derivativos (ativos e passivos)
A utilização de instrumentos financeiros derivativos no 
Conglomerado, tem por objetivos principais:
• proporcionar aos seus clientes produtos estruturados 

de renda fixa e produtos que possibilitem a proteção de 
seus ativos e passivos contra eventuais riscos proveni-
entes, substancialmente, de oscilações de moedas e de 
taxas de juros; e

• neutralizar os riscos assumidos pelo Safra das se-
guintes operações (“Hedge” econômico e/ou “Hedge” 
contábil – Nota 7(d)):

 - operações de crédito e captações contratadas com 
taxas pré-fixadas e outras captações – Notas 8 e 9; e

 - investimentos no exterior – em conjunto com as ope-
rações de interbancário para liquidação futura, os 
derivativos em moeda estrangeira são contratados 

de forma a minimizar os efeitos no resultado referen-
tes à exposição da variação cambial dos investimos 
no exterior. Estes derivativos são contratados com 
valor superior a fim de incluir seus efeitos fiscais – 
“over hedge”.

As posições do Banco Safra e controladas são monitora-
das por área de controle independente, que utiliza siste-
ma específico para administração de risco, com cálculo 
do VaR (ValueatRisk) com intervalo de confiança de 99%, 
testes de estresse, “backtesting” e demais recursos téc-
nicos. O Grupo possui um Comitê de Risco de Mercado, 
composto por executivos do alto escalão, que se reúne 
semanalmente, com foco principal na discussão de con-
juntura econômica, e um Comitê de Riscos e Tesouraria, 
com participação de membros do Comitê Executivo, que 
se reúne trimestralmente para discutir de forma detalha-
da aspectos da gestão de risco de mercado, bem como  
revisar limites de risco, estratégias e resultados.

31.12.2017 31.12.2016
Valores por prazos de vencimentos

Ativo
Custo 

Corrigido
Ajuste a 

Mercado
Valor de 

Mercado
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 de 
Mercado

   Non Deliverable Forward – NDF  1.602  2.655  4.257  3.083  1.039  135         –                –                 –       48.755
   Prêmios  de opções  302.657  (88.352)  214.305  7.731  164.870  9.796  31.908          –                 –       52.291
      Índice Bovespa  24.968  5.954  30.922  33  25.390  5.499         –                –                 –       3.281
      Moeda estrangeira  177.003  (36.080)  140.923  2.399  134.561  3.469  494          –                 –       29.992
      Índice DI  100.108  (58.443)  41.665  5.299  4.223  729  31.414          –                 –       18.446
      Ações  578  217  795        –        696  99         –                –                –       572
   Swap – valores a receber  187.078  46.976  234.054  73.280  90.011  35.711  24.228  6  10.818 548.154
      Taxa de juros 84.265 34.752  119.017  37.006  18.415  28.897  24.228  6  10.465 173.975
      Moeda estrangeira 101.964 12.095  114.059  36.274  70.728  6.704          –                –        353 373.312
      Outros  849  129  978        –        868  110          –                –                –       867
   Derivativos de  crédito – CDS  48.692        –        48.692  42.675  5.870  147          –                –                –       56.209
   Futuro       –        3.199  3.199        –              –             –                –                –        3.199 4.987
Risco de crédito – Notas 3(f) e 8(a)       –        (241)  (241)  (241)        –             –                –                –                –       (182)
Total em 31.12.2017  540.029  (35.763)  504.266  126.528  261.790  45.789  56.136  6  14.017 710.214
Total em 31.12.2016 685.598 24.616 710.214 124.392 423.323 112.923 22.920 10.900 15.756

I. Contas patrimoniais

1) Por tipo de operação

31.12.2017 31.12.2016
Valores por prazos de vencimentos

Passivo
Custo 

Corrigido
Ajuste a 

Mercado
Valor de 

Mercado
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 de 
Mercado

   Non Deliverable Forward – NDF  (2.169)  (11.547)  (13.716)  (8.533)  (4.208)  (261)  (55)  (659)         –        (81.306)

   Prêmios  de opções  (304.962)  91.508  (213.454)  (7.355)  (171.840)  (13.729)  (31.312)  9.619  1.163  31.701 

      Índice Bovespa  (648)  (27.047)  (27.695)  (194)  (30.174)  (13.544)  5.435  9.619  1.163  (1.281)

      Moeda estrangeira  (179.220)  35.813  (143.407)  (1.973)  (141.084)  (28)  (322)      –               –        48.533 

      Índice DI  (124.755)  83.007  (41.748)  (5.188)  (77)  (58)  (36.425)      –               –        (15.067)

      Ações  (339)  (265)  (604)     –        (505)  (99)        –            –               –        (484)

   Termo      –        (9.075)  (9.075)  (9.075)      –              –              –            –               –        (1.089)

      Compras a pagar –

      Moeda estrangeira      –        10.085  10.085  10.085      –              –              –            –               –        (1.089)

      Vendas a entregar –

      Moeda estrangeira      –        (19.160)  (19.160)  (19.160)      –              –              –            –               –              –       

   Swap – valores a pagar  (133.271)  (44.044)  (177.315)  (64.082)  (54.028)  (21.542)  (21.210)  (4.358)  (12.095)  (464.273)

      Taxa de juros  (41.393)  (38.472)  (79.865)  (17.126)  (15.242)  (10.783)  (20.933)  (4.358)  (11.423)  (133.296)

      Moeda estrangeira  (91.657)  (5.405)  (97.062)  (46.956)  (38.398)  (10.759)  (277)      –        (672)  (330.977)

      Outros  (221)  (167)  (388)    –        (388)        –              –            –               –              –       

   Derivativos de  crédito – CDS  (49.539)       –        (49.539)  (18.190)  (31.349)        –              –            –               –        (61.208)

Ajustes Prudenciais – Resolução 

CMN nº 4.277/2013 – Nota 3(e)      –  (6.657)  (6.657)  (6.657)      –              –              –            –               –        (1.385)

Total em 31.12.2017  (489.941)  20.185  (469.756)  (113.892)  (261.425)  (35.532)  (52.577)  4.602  (10.932)  (577.560)

Total em 31.12.2016  (528.180)  (49.380)  (577.560)  (164.964)  (326.111)  (46.797)  (27.603)  (10.491)  (1.594)

                  Ativo                    Passivo

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

   Instituições financeiras  130.610  347.791  (113.451)  (352.220)

   B3  188.183  22.449  (195.926)  (19.195)

   Pessoas jurídicas  130.052  307.154  (115.887)  (171.118)

   Pessoas físicas  55.662  33.002  (37.835)  (33.642)

   Risco de crédito – Notas 3(f) e 8(a)  (241)  (182)                          –                              – 

   Ajustes Prudenciais – Resolução CMN nº 4.277/2013                         –                               –  (6.657)  (1.385)

Total  504.266  710.214  (469.756)  (577.560)

2) Por contraparte a valor de mercado
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31.12.2017 31.12.2016
        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  968.106  317.163  26.426  2.638  13.996  –        1.328.329  2.486.955 
      Comprado  722.122  262.783  26.426  2.638  13.996  –        1.027.965  1.724.936 
      Vendido  245.984  54.380       –             –              –        –        300.364  762.019 
   Opções  15.783.379  19.296.061  910.135  5.117.613        –        –        41.107.188  11.670.113 
      Comprado  8.068.188  9.450.793  213.325  2.525.159        –        –        20.257.465  6.314.336 
         Ações      –        4.787  1.781       –              –        –        6.568  447.310 
         Índice DI  7.707.570  7.247.970  60.756  2.518.413        –        –        17.534.709  4.830.844 
         Índice Bovespa  15.459  459.772  80.335       –              –        –        555.566  29.603 
         Moeda estrangeira  345.159  1.738.264  70.453  6.746        –        –        2.160.622  1.006.579 
      Vendido  7.715.191  9.845.268  696.810  2.592.454        –        –        20.849.723  5.355.777 
         Ações      –        3.107  1.781       –              –        –        4.888  440.000 
         Índice DI  7.446.270  7.989.604  659.175  2.592.454        –        –        18.687.503  4.529.270 
         Índice Bovespa      –        24.276       –             –              –        –        24.276  15.137 
         Moeda estrangeira  268.921  1.828.281  35.854       –              –        –        2.133.056  371.170 
         Taxa de juros      –             –             –             –              –        –        –        200 
   Termo  14.597.468  979.963       –             –              –        –        15.577.431  1.183.478 
      Comprado – Moeda estrangeira  7.431.883       –             –              –        –        7.431.883          – 
      Obrigações por vendas a entregar –
      Moeda estrangeira  7.165.585  979.963       –             –              –        –        8.145.548  1.183.478 

   Swap
      Ativo  8.354.736  5.904.123  1.141.764  260.688  538.890  526.986  16.727.187  16.277.640 
         Taxa de juros  1.288.057  1.191.730  462.968  228.029  538.890  248.628  3.958.302  5.506.779 
         Moeda estrangeira  7.066.679  4.679.030  675.309  32.659        –        278.358  12.732.035  10.228.516 
         Outros      –        33.363  3.487       –              –        –        36.850  542.345 
      Passivo  8.354.736  5.904.123  1.141.764  260.688  538.890  526.986  16.727.187  16.277.640 
        Taxa de juros  501.054  670.560  413.338  244.355  538.890  199.484  2.567.681  3.387.641 
        Moeda estrangeira  7.853.682  5.231.883  728.426  16.333  327.502  14.157.826  12.889.999 
        Outros      –        1.680       –             –              –        –        1.680          –       
   Futuro  32.545.803  32.715.129  11.678.727  7.133.716  1.965.404  503.242  86.542.021  62.191.286 
      Comprado  6.861.410  595.328  2.207.287  5.498.184  456.137  260.487  15.878.833  11.003.851 
         Taxa de juros  78.298       –             –        5.343.638  363.098  240.608  6.025.642  2.732.903 
         Cupom cambial  6.355.765  530.419  2.207.287  46.353  26.858  19.879  9.186.561  7.963.722 
         Moeda estrangeira  37.369  64.909       –        108.193  66.181  –        276.652  253.168 
         Índice Bovespa  389.978       –             –             –              –        –        389.978  54.058 
      Vendido  25.684.393  32.119.801  9.471.440  1.635.532  1.509.267  242.755  70.663.188  51.187.435 
         Taxa de juros  18.349.034  26.693.049  6.707.649  1.496.737  1.381.368  242.755  54.870.592  40.445.737 
         Cupom cambial  6.509.445  5.426.752  2.519.651  37.000  14.840  –        14.507.688  10.539.737 
         Moeda estrangeira  825.914       –        244.140  101.795  113.059  –        1.284.908  167.608 
         Índice Bovespa      –             –             –             –              –        –        –        34.353 
   Derivativos de crédito–CDS–Risco
   recebido – Nota 7(b-III)  2.271.107       –             –             –              –        –        2.271.107  2.201.934 
   Captações estruturadas – Nota 9  9.813.800  8.670.597  3.586.475  709.324  162.169  20.661  22.963.026  47.105.860 
      Opções – Vendido  9.084.778  7.277.736  3.586.475  709.324  162.169  20.661  20.841.143  45.010.655 
         Índice DI  19.770  1.332.764  650.572  232.031  162.169  20.661  2.417.967  1.055.319 
         Moeda estrangeira  9.065.008  5.944.972  2.935.903  477.293        –        –        18.423.176  43.500.030 
         Outros      –             –             –             –              –        –        –       455.306 
      Derivativos de crédito – CDS –
      Risco transferido – Nota 7(b-III)  729.022  1.392.861       –             –              –        –        2.121.883  2.095.205 
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  143.117.266 
Total em 31.12.2016  34.139.977  76.548.367  25.630.586  4.013.753  2.389.885  394.698  143.117.266 

II. Composição por valor referencial

1) Por tipo de operação

31.12.2017 31.12.2016

Locais de Negociação B3
Instituições
Financeiras

Pessoas
Jurídicas

Pessoas
Físicas

Total
Referencial

Total
Referencial

B3  52.551.178  103.004.486  18.392.425  8.175.211  182.123.300  138.820.127 
Balcão – exterior          –        4.392.989         –                 –        4.392.989  4.297.139 
Total em 31.12.2017  52.551.178  107.397.475  18.392.425  8.175.211  186.516.289  143.117.266 
Total em 31.12.2016  10.901.728  78.777.936  51.080.599  2.357.003  143.117.266 

2) Locais de negociação por contrapartes

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

 Durante o período não houve ocorrência de evento de crédito relativo aos fatos geradores previstos nos contratos.
 Não houve efeito relevante no cálculo dos requerimentos mínimos de capital em 31.12.2017, de acordo com  
 a Resolução CMN nº 4.193/2013.

31.12.2017 31.12.2016 
Riscos Recebidos (1)  2.271.107  2.201.934 
   Swap de crédito cujos ativos subjacentes são: 
      Títulos e Valores Mobiliários

 
2.271.107 

 
2.201.934 

Riscos Transferidos (1)  (2.121.883)  (2.095.205)
   Swap de crédito cujos ativos subjacentes são: 
      Títulos e Valores Mobiliários  (2.121.883)  (2.095.205)
Total líquido de exposição recebido/(transferido) 149.224 106.729 

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

01.01 a 31.12.2017
Movimentação no período

Efeitos no
Saldo no 
início do 
período

Variação
Cambial Resultado

Patrimônio 
Líquido – 

Nota 17(d-I)

Saldo no
final do 
período

   Títulos para negociação e Obrigações vinculadas
   com títulos de livre movimentação  26.400  (38)  91.142  –        117.504 
      Títulos para negociação  286.362  (38)  (93.846)  –        192.478 
      Obrigações vinculadas com títulos de livre movimentação  (259.962)  –        184.988  –        (74.974)
   Títulos disponíveis para venda (1) – Nota 7(a-IV) e 17(d-I)  24.272  –       –        24.593  48.865 
      Títulos públicos  18.303  –       –  27.562  45.865 
      Eurobonds  (1.694)  –       –  (228)  (1.922)
      Demais títulos  7.663  –       –  (2.741)  4.922 
   Instrumentos financeiros derivativos (ativos/passivos) (2)  (23.197)  –        14.517  –        (8.680)
   Ajustes Prudenciais – Resolução CMN nº 4.277/2013 – Nota 3(e)  (2.018)  –        (5.598)  –        (7.616)
      Aplicações em depósitos interfinanceiros   –        –        (524)  –        (524)
      Títulos valores mobiliários e Aplicações em 
      depósitos interfinanceiros  (450)  –        256  –        (194)
      Instrumentos financeiros derivativos (ativos/passivos) (2)  (1.568)  –        (5.330)  –        (6.898)
   “Hedge” valor de mercado – Nota 7(d)  157.977  1.341  77.955  –        237.273 
      Carteira pré  106.826  –        93.425  –        200.251 
      Títulos e valores mobiliários – Disponível para venda – 
      Eurobonds (1) – Nota 7(a-IV)  (4.910)  (197)  (20.459)  –        (25.566)
      CD Estruturado  15.862  (163)  1.285  –        16.984 
      Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior  (4.526)  1.543  (246)  –        (3.229)
      Dívida subordinada  44.725  158  3.950  –        48.833 
Total em 31.12.2017  183.434  1.303  178.016  24.593  387.346 

c) Evolução da movimentação do ajuste a valor de mercado

(1) O ajuste a valor de mercado de títulos disponíveis para venda totaliza R$ 23.299 (R$ 19.361 em 31.12.2016) – Nota 7(a-I).
(2) O ajuste a valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos totaliza R$ (15.578) (R$ (24.764) em 2016) – Nota 7(b-I(1)), incluindo os Ajustes Prudenciais Resolução 
CMN nº 4.277/2013.
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d) “Hedge” de ativos e passivos financeiros
O objetivo dos relacionamentos de “hedge” contábil designado pelo Safra é proteger o valor justo de ativos e passivos, decorrentes do 
risco de oscilação da taxa de juros referencial de mercado (CDI ou Libor) ou variação cambial, conforme o caso.

     Valor de Mercado
MTM objeto

“hedge” Nota 7(c)
Instrumento
derivativo Valor Referencial

Estratégia – “Hedge” de Risco de Mercado 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 de “hedge” 31.12.2017 31.12.2016

Carteira pré  23.508.213  14.811.594  200.251  106.826  (23.591.587)  (15.140.449)

   Ativo (1)  26.655.428  18.648.270  279.417  177.203 

      Aplicações em depósitos 

      interfinanceiros – Nota 5        –        324.060           –        137 

      Carteira de Crédito – Nota 8(a-I)  26.655.428  18.324.210  279.417  177.066 

   Passivo (1)  (3.147.215)  (3.836.676)  (79.166)  (70.377)

      Depósitos – Nota 9(a)  (172.117)  (92.140)  (1.077)  (394)

      Captação no mercado aberto –

      Títulos de emissão própria – Nota 9(b)  (63.913)  (347.833)  (1.415)  (2.530)

      Recursos de aceites e emissão de

      títulos – Recursos de letras

      financeiras, de crédito e similares  (2.160.562)  (2.984.837)  (57.867)  (70.803)

      Certificado de operações 

      estruturadas  (638.026)  (346.363)  (7.783)  (2.744) 

      Dívida Subordinada  (112.597) (65.503)  (11.024)  6.094 

Títulos e valores mobiliários – Disponível 

para venda –  Eurobonds – Nota 7(a-I)  1.984.135  970.808  (25.566)  (4.910) Swap Libor x Pré  (2.071.595)  (982.486)

CD Estruturado – Nota 9(d)  (1.608.884)  (1.770.410)  16.984  15.862 Swap Libor x Pré  1.708.389  1.849.865 

Obrigações por títulos e valores

mobiliários no exterior – Nota 9(c) (2)  (290.014)  (1.444.694)  (3.229)  (4.526)  295.938  1.523.634 

   R$ 300.000 – 05.04.2007        –        (259.277)           –        992 Futuros DI      –        306.126 

   CHF 350.000 – 27.03.2014         –        (904.115)           –       (142) Swap Libor x Pré      –        905.694 

   CHF 100.000 – 12.12.2014   (290.014)  (281.302)  (3.229)  (5.376) Swap Libor x Pré  295.938  311.814 

Dívida subordinada – Nota 9(f) (2)  (2.745.687)  (2.739.043)  48.833 44.725  2.603.947  2.719.902 

   US$ 500.000 – 27.01.2011  (1.754.954)  (1.757.910)  41.982 43.038 Swap Libor x Pré  1.658.111  1.741.048 

   US$ 300.000 – 06.06.2014  (990.733)  (981.133)  6.851  1.687 Swap Libor x Pré  945.836  978.854 

Total  20.847.763  9.828.255  237.273 157.977  (21.054.908)  (10.029.534)
(1) A carteira pré totaliza R$ 22.955.049 (R$ 19.720.320 em 31.12.2016) no ativo e R$ (3.095.715) (R$ 3.770.900 em 31.12.2016) no passivo, quando desconsiderado o ajuste a mercado no montante de 
R$ 279.417 (R$ 177.066 em 2016) e R$ (79.166) (R$ 70.377 em 2016) e ajustes na base utilizada no cálculo do valor de mercado das operações que compõem a estratégia de “hedge” de risco de mercado no 
montante de R$ (3.420.961) (R$ 1.573.176 em 2016) e R$ 27.666 (R$ 4.601 em 2016), respectivamente. Estes ajustes correspondem basicamente a exclusão de operações vencidas há mais de 60 dias e parcelas 
com vencimento no primeiro dia útil subsequente à data de apuração.
(2) Referem-se à captações indexadas a juros pré-fixados.

A efetividade apurada para os “hedges” contábeis designados pelo Safra estão em conformidade com o estabelecido na Circular BACEN 
nº 3.082/2002.

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 
01.01.2017

Variação 
Cambial do 

Exterior
(Constituição) /

Reversão)
Baixas a 
Prejuízo

Total da 
Provisão em 

31.12.2017
   Provisão Mínima Requerida (1.832.896) (3.017) (1.013.599) 853.325 (1.996.187)
      Operações de crédito (1.499.052) (712) (853.550) 853.325 (1.499.989)
      Outros instrumentos de risco de crédito – Nota 7(a) (166.686) (2.305) (184.232) – (353.223)
      Outros créditos – Notas 3(f) e 8(a-I) (52) – (216) – (268)
      Avais e fianças – Nota 8(h) (167.106) – 24.399 – (142.707)
   Provisão Adicional (1.169.631) – (26.105) – (1.195.736)
     Operações de crédito (1.051.500) – (44.000) – (1.095.500)
     Outros instrumentos de risco de crédito – Nota 7(a) (118.131) – 17.895 – (100.236)
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)
Total da provisão da carteira de crédito expandida em 31.12.2016 – Nota 8(a-I) (2.927.541) – (1.808.856) 1.733.870 (3.002.527)
   Provisão Mínima Requerida (1.692.842) – (1.873.924) 1.733.870 (1.832.896)
   Provisão Adicional (1.234.699) – 65.068 – (1.169.631)

31.12.2017

Ajuste ao 
Valor de 

Mercado
Valor de 

Mercado

Provisão para Risco de Crédito
Custo 

Corrigido
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) 60.097.659 279.417 60.377.076 (1.499.989) (1.095.500) (2.595.489)
      Outros instrumentos de risco de

      crédito – Nota 7(a-I e III) 7.953.923 (22.551) 7.931.372 (353.223) (100.236) (453.459)
      Outros créditos – Notas 3(f) 275.891             – 275.891 (268)        – (268)
   Avais e fianças – Nota 8(h) 19.133.903             – 19.133.903 (142.707)        – (142.707)

31.12.2016

Ajuste ao 
Valor de 

Mercado
Valor de 

Mercado

Provisão para Risco de Crédito
Custo 

Corrigido
Mínima

Requerida Adicional Total
Carteira de crédito expandida 77.547.128 170.193 77.717.321 (1.832.896) (1.169.631) (3.002.527)
   Operações com características

   de concessão de crédito
60.005.424 170.193 60.175.617 (1.665.790) (1.169.631) (2.835.421)

      Operações de crédito – Nota 8(b) 52.296.286 177.066 52.473.352 (1.499.052) (1.051.500) (2.550.552)
      Outros instrumentos de risco de

      crédito – Nota 7(a-I e III)
7.396.629 (6.873) 7.389.756 (166.686) (118.131) (284.817)

      Outros créditos – Notas 3(f) 312.509             – 312.509 (52)         – (52)
   Avais e fianças – Nota 8(h) 17.541.704 170.193 17.541.704 (167.106) (1.169.631) (167.106)
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b) Distribuição da carteira e provisão das operações de crédito por nível de risco

31.12.2017 31.12.2016
Níveis de risco AA A B C D E F G H Total Total
Empréstimos, Financiamentos e 
Títulos Descontados 17.528.840 1.091.377 1.293.842 427.971 485.094 22.471 41.490 51.078 759.830 21.701.993 19.137.679
Comércio Exterior 16.269.939 341.582 338.338 60.450 8.377 3.757 2.010 5.547 46.980 17.076.980 16.290.522
Créditos Direcionados 1.973.860 139.636 95.526 16.797 3.695           – 1.735 5.966 150.607 2.387.822 2.321.870
   Rural e Agroindustrial 1.825.697 96.343 45.685 13.587 2.111           –         –         – 393 1.983.816 1.646.427
   Imobiliário 148.163 43.293 49.841 3.210 1.584           – 1.735 5.966 150.214 404.006 675.443
Repasses 4.816.377 89.154 56.288 13.302 11.456 151 1.487 48 55.432 5.043.695 5.814.939
Financiamento e Consumo 1.429.192 11.615.259 406.188 152.392 60.653 33.675 31.350 16.650 129.671 13.875.030 8.720.714
   Crédito Consignado 1.970 5.810.345 117.266 14.267 10.332 6.928 5.303 4.735 52.777 6.023.923 3.391.343
   Crédito Direto ao Consumidor 513.584 5.626.641 257.520 124.213 40.973 24.780 12.582 10.163 55.487 6.665.943 3.915.687
   Arrendamento Mercantil 741.087 140.109 18.193 10.738 7.375 1.724 12.967 1.147 15.845 949.185 1.230.339
   Demais 172.551 38.164 13.209 3.174 1.973 243 498 605 5.562 235.979 183.345
Outros Créditos  – 716      – 240 –           –         –         – 11.183 12.139 10.562
Total da carteira em 31.12.2017 42.018.208 13.277.724 2.190.182 671.152 569.275 60.054 78.072 79.289 1.153.703 60.097.659 52.296.286
Curso Anormal (1)  –    – 267.576 124.354 58.820 32.566 27.738 23.348 529.982 1.064.384 1.167.484
Curso Normal (2) 42.018.208 13.277.724 1.922.606 546.798 510.455 27.488 50.334 55.941 623.721 59.033.275 51.128.802
Provisão Mínima Requerida (6.235) (68.366) (32.656) (30.823) (83.166) (20.239) (42.826) (61.974) (1.153.704) (1.499.989)
   Específica (1)  –    – (2.730) (3.801) (6.594) (10.185) (14.617) (17.104) (529.981) (585.012)
   Genérica (2) (6.235) (68.366) (29.926) (27.022) (76.572) (10.054) (28.209) (44.870) (623.723) (914.977)
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) (131.090) (62.212) (369.680) (523.578) (46.721) (69.954) (79.269) (1.153.704) (2.595.489)
Total da carteira em 31.12.2016 39.187.086 8.561.664 1.801.905 962.582 264.717 80.917 223.440 32.759 1.181.216 52.296.286
Curso Anormal (1)  –    – 161.720 172.856 72.487 55.001 166.334 20.939 518.147 1.167.484
Curso Normal (2) 39.187.086 8.561.664 1.640.185 789.726 192.230 25.916 57.106 11.820 663.069 51.128.802
Provisão Mínima Requerida (4.870) (43.066) (28.582) (43.635) (35.495) (24.442) (114.759) (22.987) (1.181.216) (1.499.052)
   Específica (1)  –    – (1.635) (6.901) (7.649) (16.544) (83.371) (14.657) (518.147) (648.904)
   Genérica (2) (4.870) (43.066) (26.947) (36.734) (27.846) (7.898) (31.388) (8.330) (663.069) (850.148)
Provisão Adicional (140.974) (41.173) (23.482) (503.134) (189.453) (43.695) (99.820) (9.769)   – (1.051.500)
Total Provisão em 31.12.2016 (145.844) (84.239) (52.064) (546.769) (224.948) (68.137) (214.579) (32.756) (1.181.216) (2.550.552)

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

c) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa no período

I. Composição de carteira e provisão mínima requerida para devedores duvidosos
31.12.2017

Carteira de Crédito Provisão Mínima Requerida
Anormal Normal Total Específica Genérica Total

Empréstimos, Financiamentos e 
Títulos Descontados  295.783  21.406.210  21.701.993  (228.024)  (727.722)  (955.746)
Comércio Exterior  106.885  16.970.095  17.076.980  (34.768)  (32.072)  (66.840)
Créditos Direcionados  150.983  2.236.839  2.387.822  (145.477)  (15.162)  (160.639)
   Rural e Agroindustrial  544  1.983.272  1.983.816  (54)  (2.621)  (2.675)
   Imobiliário  150.439  253.567  404.006  (145.423)  (12.541)  (157.964)
Repasses  46.293  4.997.402  5.043.695  (21.450)  (39.263)  (60.713)
Financiamento e Consumo  454.240  13.420.790  13.875.030  (145.326)  (99.530)  (244.856)
   Crédito Consignado  109.500  5.914.423  6.023.923  (55.461)  (37.046)  (92.507)
   Crédito Direto ao Consumidor  303.319  6.362.624  6.665.943  (70.696)  (47.823)  (118.519)
   Arrendamento Mercantil  35.457  913.728  949.185  (15.019)  (11.579)  (26.598)
   Demais  5.964  230.015  235.979  (4.150)  (3.082)  (7.232)
Outros Créditos  10.200  1.939  12.139  (9.967)  (1.228)  (11.195)
Total em 31.12.2017  1.064.384  59.033.275  60.097.659  (585.012)  (914.977)  (1.499.989)
Total em 31.12.2016  1.167.484  51.128.802  52.296.286  (648.904)  (850.148)  (1.499.052)

II.Movimentação da provisão mínima requerida para operações de crédito

Total Provisão

em 01.01.2017 

Variação 

Cambial do 

Exterior

(Constituição) / 

Reversão

Baixas a 

Prejuízo

Total Provisão 

em 31.12.2017

Empréstimos, Financiamentos

e Títulos Descontados (1.064.322) – (501.449) 610.025 (955.746)

Comércio Exterior (36.914) (712) (44.506) 15.292 (66.840)

Créditos Direcionados (19.132) – (184.598) 43.091 (160.639)

   Rural e Agroindustrial (1.719) – (1.875) 919 (2.675)

   Imobiliário (17.413) – (182.723) 42.172 (157.964)

Repasses (165.725) – 67.434 37.578 (60.713)

Financiamento e Consumo (210.404) – (175.853) 141.401 (244.856)

   Crédito Consignado (53.076) – (85.284) 45.853 (92.507)

   Crédito Direto ao Consumidor (95.973) – (87.905) 65.359 (118.519)

   Arrendamento Mercantil (56.349) – 2.977 26.774 (26.598)

   Demais (5.006) – (5.641) 3.415 (7.232)

Outros Créditos (2.555) – (14.578) 5.938 (11.195)

Total da Provisão Mínima Requerida 

em 31.12.2017 – Nota 8(c-I) (1.499.052) (712) (853.550) 853.325 (1.499.989)

Total da Provisão Mínima Requerida

em 31.12.2016 – Nota 8(c-I) (1.572.442) – (1.660.480) 1.733.870 (1.499.052)

d) Operações renegociadas e recuperações de crédito

As recuperações de crédito no período foram de R$ 706.153 (R$ 470.032 em 2016).

Carteira Provisão %
   Curso Anormal 111.468 111.288 99,8
      Operações Vencidas:
         De 15 a 30 dias 48.948 48.944 100,0
         De 31 a 60 dias 39.269 39.224 99,9
         De 61 a 90 dias 20.364 20.294 99,7
         De 91 a 180 dias 2.595 2.534 97,6
         De 181 a 365 dias 292 292 100,0
   Curso Normal 508.731 487.655 95,9
Total em 31.12.2017 620.199 598.943 96,6
Total em 31.12.2016 599.157 569.489 95,0
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e) Distribuição da carteira por prazo de vencimento das 
operações de crédito

f) Distribuição da carteira de crédito por ramo de atividade

31.12.2017 31.12.2016
CURSO ANORMAL 1.064.384 1.167.484
Operações Vencidas:
   De 15 a 30 dias 353.089 284.629
   De 31 a 60 dias 347.909 255.884
   De 61 a 90 dias 129.820 275.814
   De 91 a 180 dias 135.490 233.233
   De 181 a 365 dias 98.076 117.924
CURSO NORMAL 59.033.275 51.128.802
Parcelas Vencidas – Vencidos até 14 dias 146.464 114.065
Parcelas Vincendas:
   De 01 a 30 dias 7.562.195 6.810.414
   De 31 a 60 dias 6.008.007 5.046.907
   De 61 a 90 dias 3.821.156 3.699.536
   De 91 a 180 dias 10.998.211 9.044.213
   De 181 a 365 dias 9.683.252 7.764.889
   De 1 a 2 anos 9.284.048 9.121.173
   De 2 a 3 anos 5.377.852 4.746.425
   De 3 a 5 anos 4.638.709 3.661.476
   Acima de 5 anos 1.513.381 1.119.704
TOTAL 60.097.659 52.296.286

O saldo das operações vencidas há mais de 60 dias,  
não atualizadas (“Non Accrual”), montam em R$ 363.386 
(R$ 626.971 em 31.12.2016) e acima de 90 dias  
R$ 233.566 (R$ 351.157 em 31.12.2016).

31.12.2017 31.12.2016

   01º ao 10º maior cliente 10.320.929 11.656.917

   11º ao 50º maior cliente 8.896.039 8.586.480

   51º ao 100º maior cliente 4.918.352 4.609.900

100 maiores clientes 24.135.321 24.853.297

Outros clientes 35.962.338 27.442.989

Total 60.097.659 52.296.286

g) Concentração de crédito

31.12.2017 31.12.2016
Avais, fianças e outras 

garantias prestadas (1) (2)  19.133.903  17.541.704 

   AA  18.736.516  17.132.514 

   A  104.529  113.061 

   B  87.623  22.040 

   C  47.665  18.156 

   D  13.221  105.883 

   E  14.538         –       

   F         –        9.068 

   H  129.811  140.982 

Limites concedidos (3)  17.574.667  14.634.728 

Total  36.708.570  32.176.432 

Prazo Contratual:

   Até 90 dias  15.258.325  13.347.083 

   De 91 a 365 dias  9.123.999  8.265.782 

   De 1 a 2 anos  4.193.049  2.603.601 

   De 2 a 3 anos  1.436.034  1.358.554 

   De 3 a 5 anos  2.947.930  2.515.994 

   Acima de 5 anos  3.749.233  4.085.418 

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

(1) O montante de provisão constituído para Avais, fianças e outras garantias prestadas é 
de R$ (142.707) (R$ (167.106) em 31.12.2016) – Notas 3(f), 8(a) e 11.  
(2) As garantias prestadas geraram uma receita no montante R$ 346.731 (R$ 338.363 
em 2016) – Nota 12(d).
(3) Referem-se basicamente a limites de crédito concedidos e não utilizados, caracte-
rizados pela opção de cancelamento pelo Safra, tendo o prazo médio de vencimento 
de 90 dias.

31.12.2017 31.12.2016
Setor Privado:
   Rural  1.668.851  1.821.413 
   Indústria  16.336.800  15.567.042 
   Comércio  11.684.915  10.178.771 
   Intermediário Financeiro  365.604  564.848 
   Outros Serviços  15.107.141  14.015.434 
   Pessoas Físicas  13.369.138  8.327.313 
   Habitação  1.565.210  1.821.465 
Total  60.097.659  52.296.286 

31.12.2017 31.12.2016
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  18.102.700  23.205.371  16.664.295  5.533.405  1.663.594  1.417.870  66.587.235 54.533.169
      Depósitos (1) (a)  5.186.081  4.533.687  1.131.289  168.738  12.315  525  11.032.635 8.264.056
      Captações no mercado aberto (b)  6.563.084  4.122.653  235.600  2.815  4.292          –        10.928.444 19.501.633
         Títulos de emissão própria  4.410.809  3.715.433  135.092  2.642  4.292          –        8.268.268 17.980.105
         Títulos Privados – Debêntures  2.152.275  407.220  100.508  173           –                –        2.660.176 1.521.528
      Recursos de aceites e emissão de títulos –
      Recursos de letras financeiras, de crédito 
      e similares (c)  5.756.885  12.842.076  13.691.370  4.818.765  1.005.112  519.809  38.634.017 20.394.332
      Captações estruturadas – Nota 7(b-II(1))(d)  596.650  1.706.955  820.522  287.747  176.613  20.668  3.609.155 4.620.122
          Renda fixa (2)  577.884  372.724  180.419  25.322           –                –        1.156.349 2.548.335
          Certificado de operações estruturadas  18.766  1.334.231  640.103  262.425  176.613  20.668  2.452.806 2.071.787
      Dívida subordinada (f)         –              –        785.514  255.340  465.262  876.868  2.382.984 1.753.026
   Recursos do mercado  3.203.414  11.566.794  2.270.740  1.368.533  2.792.860  1.329.786  22.532.127 21.273.854
      Depósitos (a)  492.155  1.078.844  63.825  5.601           –                –        1.640.425 1.649.052
         Depósitos interfinanceiros  86.922  467.186  13.827  2.227           –                –        570.162 934.579
         Depósitos a prazo  405.233  611.658  49.998  3.374           –                –        1.070.263 714.473
      Captações estruturadas – CD Estruturado – 
      Nota 7(b-II(1))(d)  520.444  453.593  705.046  616.177  433.037  9.331  2.737.628 2.773.673
      Captações no mercado aberto – Títulos de 
      emissão própria (b)  10.827        –              –                –                 –                –        10.827       –
      Recursos de aceites e emissão de títulos (c)  2.563  434.697  578.319  174.410  7.366          –        1.197.355 2.172.533
          Obrigações por títulos e valores mobiliários 
          no exterior         –        66.239  290.014          –                 –                –        356.253 1.510.380
          Recursos de letras financeiras, de crédito 
          e similares  2.563  368.458  288.305  174.410  7.366          –        841.102 662.153
      Dívida subordinada (f)  52.659        –              –        944  1.714.364  1.042.169  2.810.136 2.757.140
   Obrigações por empréstimos e repasses (e)  2.124.766  9.599.660  923.550  571.401  638.093  278.286  14.135.756 11.921.456
Total de recursos captados  21.306.114  34.772.165  18.935.035  6.901.938  4.456.454  2.747.656  89.119.362 75.807.023
   Captações no mercado aberto (3) (b)  37.973.759  5.210.002        –                 –                 –                –        43.183.761 54.331.614
   Fundos previdência complementar consolidados (4) (g)         –        –        –           –           –          –  11.911.901 8.628.610
   Fundos administrados (g)         –        –        –           –           –          –  71.018.607 58.038.378
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  215.233.631 196.805.625
Total de recursos administrados em 31.12.2016  60.590.105  39.437.539  15.468.270  7.242.949  5.048.372  2.351.403  196.805.626 

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

(1)  Não inclui depósitos a prazo com o mercado, depósitos interfinanceiros. (2)  Operações realizadas com instrumentos financeiros derivativos – Opções. (3)  Não inclui títulos de emissão própria. 
(4)  Registrado em passivos com operações de seguros e previdência complementar – Nota 10(b).

31.12.2017 31.12.2016
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  895.691       –             –               –                –              –        895.691  545.439 
Depósitos de poupança  1.932.484       –             –               –                –              –        1.932.484  1.584.793 
Depósitos interfinanceiro (1)  86.922  467.186  13.827  2.227          –              –        570.162  934.579 
Depósitos a prazo  2.763.139  5.145.345  1.181.287  172.112  12.315  525  9.274.723  6.848.297 
Total em 31.12.2017  5.678.236  5.612.531  1.195.114  174.339  12.315  525  12.673.060  9.913.108 
Total em 31.12.2016  3.891.070  4.917.045  958.514  138.979  7.433  67  9.913.108 

a) Depósitos

(1)  Deste montante, R$ 373.929 (R$ 526.113 em 31.12.2016) referem-se a operações vinculadas ao crédito rural.
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31.12.2017 31.12.2016
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 Total Total

Carteira Própria  18.757.602  4.122.653  235.600  2.815  4.292  23.122.962  36.913.493 

   Títulos de emissão própria  4.421.636  3.715.433  135.092  2.642  4.292  8.279.095  17.980.105 

   Vinculados a compromissos de recompra  14.335.966  407.220  100.508  173  –        14.843.867  18.933.388 

      Sem livre movimentação  10.653.045  407.220  100.508  173  –        11.160.946  11.917.267 

         Títulos Públicos – Tesouro Nacional – Nota 7(a-II)  8.500.770     –          –               –        –        8.500.770  10.395.739 

         Títulos Privados – Debêntures  2.152.275  407.220  100.508  173  –        2.660.176  1.521.528 

      Com livre movimentação – Títulos Públicos – 

      Tesouro Nacional – Nota 7(a-II)  3.682.921     –          –               –        –        3.682.921  7.016.121 

Carteira de Terceiros – Nota 5  25.790.068  5.210.002    –               –        –        31.000.070  36.919.754 

   Operações compromissadas – Títulos Públicos –

   Tesouro Nacional

 

12.311.415     –          –               –        –        12.311.415  18.336.326 

   Obrigações vinculadas a títulos de livre movimentação (1)  13.478.653  5.210.002    –               –        –        18.688.655  18.583.428 

      Letras do Tesouro Nacional  6.377.966  3.115.115    –               –        –        9.493.081  10.320.996 

      Notas do Tesouro Nacional  7.100.687  2.094.887    –               –        –        9.195.574  8.262.432 

Total em 31.12.2017  44.547.670  9.332.655  235.600  2.815  4.292  54.123.032  73.833.247 

Total em 31.12.2016  50.260.492  20.456.079  2.771.335  338.908  6.433  73.833.247 

31.12.2017 31.12.2016
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 letras financeiras, de crédito e similares  5.759.448  13.210.534  13.979.675  4.993.175  1.012.478  519.809  39.475.119  21.056.485 

   Letras financeiras  1.045.812  3.347.319  10.196.481  3.381.756  630.672  53.780  18.655.820  12.880.974 

   Letras de crédito de agronegócio  902.341  1.637.117  1.716.296  1.038.126  328.625  464.757  6.087.262  6.257.950 

   Letras hipotecárias  33.181  76.021  128.186  103.457       –               –        340.845  394.403 

   Letras de crédito imobiliário  130.171  415.502  398.116  48.224  9.827         –        1.001.840  1.522.109 

   Letras de arrendamento mercantil  3.647.943  7.734.575  1.540.596  421.612  43.354  356  13.388.436    – 

   Debêntures       –          –           –           –             –        916  916  1.049 

Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior       –        66.239  290.014     –             –               –        356.253  1.510.380 

   R$ 300.000 – 05.04.2007 – Pré

   (10,75% a.a.) – “Hedge” – Nota 7(d) (1)       –          –           –           –             –               –          –        259.277 

   CHF 450.000 – 27.03  e 12.12.2014 – Pré 

   (1,5% a.a. a 1,85% a.a.) – “Hedge” – Nota 7(d) (1)       –          –        290.014     –             –               –        290.014  1.185.417 

   US$ 20.000 – 18.06.2013 – Pré (3,3% a.a.)       –        66.239     –           –             –               –        66.239  65.686 

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  22.566.865 

Total em 31.12.2016  4.054.011  6.241.805  5.893.870  4.580.854  1.292.574  503.751  22.566.865 

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$ 74.974 (R$ 259.962 em 31.12.2016) – Nota 7(c).

(1) Inclui o custo de transação incorrido no montante de R$ (910) (R$ (2.445) em 31.12.2016) – Nota 3(m).

01.01. a 31.12.2017 01.01. a 31.12.2016
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  21.056.485  1.510.379  22.566.864  20.947.045  3.080.504  24.027.549 

   Variação cambial do exterior          –        97.754  97.754            –  (379.567)  (379.567)

   Captações  42.004.599         –        42.004.599  14.131.078  124.436  14.255.514 

   Resgates  (26.311.636)  (1.303.682)  (27.615.317)  (16.777.362)  (1.419.896)  (18.197.258)

   Juros pagos  (192)         –        (192)            –        (16.098)  (16.098)

   Apropriação no resultado  2.725.863  51.802  2.777.664  2.755.724  121.001  2.876.725 

      Juros – Nota 12(b)  2.726.610  36.397  2.763.006  2.741.249  114.760  2.856.009 

      Variação do ajuste a valor de

      mercado – Nota 7(d)  (747)  15.405  14.658  14.475  6.241  20.716 

Saldo no final do período  39.475.119  356.253  39.831.372 21.056.485  1.510.380  22.566.865 

II. Movimentações

31.12.2017 31.12.2016
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
Renda fixa  577.884  372.724  180.419  25.322         –                 –        1.156.349  2.548.335 
Certificado de operações 

estruturadas  18.766  1.334.231  640.103  262.425  176.613  20.668  2.452.806  2.071.787 
CD estruturados  520.444  453.593  705.046  616.177  433.037  9.331  2.737.628  2.773.673 
   Hedge – Nota 7(d)        –              –        866.297  377.569  357.182  7.836  1.608.884  1.770.410 
   Não Hedge  520.444  453.593  (161.251)  238.608  75.855  1.495  1.128.744  1.003.263 
Total em 31.12.2017  1.117.094  2.160.548  1.525.568  903.924  609.650  29.999  6.346.783  7.393.795 
Total em 31.12.2016  1.267.326  2.559.964  1.878.092  838.896  849.517          –        7.393.796 

31.12.2017 31.12.2016
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)  1.511.962  7.332.380  16.540         –               –               –        8.860.882  5.848.233 
Repasses no país  575.041  2.267.280  907.010  571.401  638.093  278.286  5.237.111  6.019.072 
    Tesouro Nacional  154.828  97.896  13.828         –               –               –        266.552  262.895 
    BNDES  222.087  1.136.182  506.344  323.963  368.824  161.681  2.719.081  2.857.811 
    FINAME  198.126  1.033.202  386.838  247.438  269.269  116.605  2.251.478  2.898.366 
Outros empréstimos  37.763      –               –               –               –               –        37.763  54.151 
Total em 31.12.2017  2.124.766  9.599.660  923.550  571.401  638.093  278.286  14.135.756  11.921.456 
Total em 31.12.2016  1.065.325  5.262.646  3.966.458  631.036  629.322  366.669  11.921.456 

d) Captações estruturadas

e) Obrigações por empréstimos e repasses

(1) Linhas de crédito destinadas para financiamentos de importações e exportações.
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Títulos/Taxas 31.12.2017 31.12.2016

   Letras financeiras – LF  2.447.433  1.771.123 

      – CDI (100% a 115,35%) + (juros de 0,88% a.a. a 1,62% a.a.)  1.278.107  790.645 

      – IGPM + (juros de 3,89% a.a. a 6,68% a.a.)  8.610  8.272 

      – IPCA + (juros de 4,22% a.a. a 8,82% a.a.)  1.003.854  866.808 

      – Pré (10,60% a.a. a 17,66% a.a.)  112.596  65.503 

      – Selic  44.266  39.895 

   Medium term notes – “Hedge” – Nota 7(d)  2.745.687  2.739.043 

      – US$ 300.000 a 7,00% a.a. – Perpétua – Nota 19(c)  990.733  981.133 

      – US$ 500.000 a 6,75% a.a.  1.754.954  1.757.910 

Total (1)  5.193.120  4.510.166 

31.12.2017 31.12.2016
Homologadas no BACEN Em processo 

de homologação

no BACEN (1)Títulos

Sem cláusula

de extinção

Com cláusula

de extinção Total Total

  2019  698.106  80.817  6.589  785.512  714.276 

  2020  25.840  213.123  17.320  256.283  232.158 

  2021  1.754.954  356.104                    –        2.111.058  2.077.681 

  2022  4.511  111.507                    –        116.018  104.685 

  2023  –        188.591  79.631  268.222  241.144 

  2024  –        258.446  78.328  336.774  92.262 

  2025  –        97.781  117.386  215.167  42.910 

  2026  –        28.700  1.168  29.868  23.917 

  2027  –        47.055  36.430  83.485            – 

  Perpétua  –        990.733                    –        990.733  981.133 

Total em 31.12.2017  2.483.411  2.372.857  336.852  5.193.120  4.510.166 

Total em 31.12.2016  2.420.164  1.984.491  105.511  4.510.166 

II. Composição do saldo por característica e prazos de vencimentos

f) Dívida subordinada

I. Composição do saldo por títulos e taxas

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

(1)  Os títulos de 2019 e 2020 estão sem cláusula de extinção e totalizam R$ 23.909 (R$ 21.715 em 31.12.2016).

01.01 a 

31.12.2017

01.01 a 

31.12.2016

Saldo no início do período  4.510.166  5.745.425 

Variação cambial do exterior  38.841  (677.814)

Captações  461.766  286.412 

Resgates          –        (1.210.854)

Juros pagos  (180.254)  (123.174)

Apropriação no resultado  362.601  490.171 

   Juros – Nota 12(b)  361.622  500.569 

   Variação do ajuste a valor de mercado “hedge” – Nota 7(d)  979  (10.398)

Saldo no final do período  5.193.120  4.510.166 

III. Movimentações

31.12.2017 31.12.2016

Valores a receber 61.117  32.499 

   Prêmios a receber – Nota 10(a-I) 49.224  25.138 

   Prêmios riscos vigentes e não emitidos 5.493  3.449 

   Créditos operacionais de seguros e resseguros 13.180  11.380 

   Risco de crédito (6.780)  (7.468)

Ativos de resseguros – Nota 10(a-II) 38.490  28.045 

Custos de aquisição diferidos 1.331  6.273 

Total – Nota 11 100.938  66.817 

10. Operações de seguros, resseguros e previdência complementar

a) Crédito das operações com seguros e resseguros

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

As receitas com taxas de gestão, administração e distribuição de cotas dos referidos fundos, registradas na rubrica 
“Receitas de Prestação de Serviços”, representam R$ 845.846 (R$ 690.703 em 2016) – Nota 12(d). Quando incluí-
da a receita auferida pelas partes relacionadas, no montante de R$ 73.621  (R$ 83.299 em 2016) – Nota 19(c) as  
receitas totalizam R$ 919.467  (R$ 774.002 em 2016).

31.12.2017 31.12.2016

Fundos administrados (1)  71.018.607 58.038.378

Fundos de aplicações em cotas  96.413.343 59.352.923

Fundos exclusivos consolidados  10.114.570 8.449.524

Fundos previdência complementar consolidados – Nota 10(b)  11.911.901 8.628.610

Total do patrimônio de fundos  189.458.421  134.469.435 

Total do patrimônio carteira administrada  710.801       –
(1) Inclui cotistas partes relacionadas no montante de R$ 3.929.904 (R$ 3.217.037 em 31.12.2016).
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31.12.2017 31.12.2016
CURSO ANORMAL (1) NORMAL (2) TOTAL TOTAL
   Parcelas Vencidas:  997  2.906  3.903  4.164 
      De 01 a 30 dias  290  2.365  2.655  2.409 
      De 31 a 60 dias  333  541  874  1.129 
      De 61 a 120 dias  359                 –        359  586 
      De 121 a 180 dias                   –                       –                       –        39 
      Acima de 5 anos  15                 –        15  1 
   Parcelas Vincendas:  1.292  44.029  45.321  20.974 
      De 01 a 30 dias  415  11.515  11.930  8.237 
      De 31 a 60 dias  134  4.755  4.889  4.335 
      De 61 a 120 dias  195  6.511  6.706  4.771 
      De 121 a 180 dias  111  4.229  4.340  2.658 
      De 181 a 365 dias  261  6.681  6.942  879 
      De 1 a 2 anos  82  5.137  5.219  94 
      De 2 a 3 anos  65  2.615  2.680                 – 
      De 3 a 5 anos  29  2.318  2.347                 – 
      Acima de 5 anos                   –        268  268                 – 
TOTAL  2.289  46.935  49.224  25.138 
   Apólices vencidas:  2.289 
      De 61 a 90 dias  2.270 
      De 90 a 121 dias  3 
      Acima de 365 dias  16 

01.01 a 

31.12.2017

01.01 a 

31.12.2016
Saldo no início do período 25.852  26.244 
(+) Prêmios emitidos e riscos vigentes e não emitidos (1) 313.884  298.880 
(-) Recebimentos (2) (291.155)  (303.559)
(+) Variação de riscos de crédito 446  309 
(+) Juros sobre recebimento de prêmios 3.401  3.978 
Saldo no final do período 52.428  25.852 

01.01. a 31.12.2017

01.01. a 

31.12.2016
Prêmios a

receber

Operações com 

seguradoras

Operações com 

resseguradoras

Débitos de operações com 

seguros e resseguros (1) Total (2) Total
Saldo no início do período  (2.735)  (1.018)  (3.715)  724  (6.744)  (7.465)
   Constituição/(Reversão)  446  431  (189)  (39)  649  721 
Saldo no final do período  (2.289)  (587)  (3.904)  685  (6.095)  (6.744)

(1) Não inclui valores a repassar de prêmio de cosseguro de R$ 1.212 (R$ 4.018 em 31.12.2016) e de prêmio de resseguro de  R$ 28.566 (R$ 10.711 em 31.12.2016).
(2) Não inclui DPVAT no montante de R$ 55.534 (R$ 80.869 em 31.12.2016).

(1) Inclui repasses de prêmios/comissões a corretores, seguradoras e resseguradoras e IOF sobre prêmios não pagos.  (2) Nota 12(e).

I. Prêmios a receber

1) Composição do saldo

2) Movimentação no período

3) Movimentação do risco de crédito

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

01.01 a 31.12.2017
01.01 a 

31.12.2016
PPNG PSL (1) IBNR PCC (2) Total Total

Saldo no início do período  10.189  11.100  567  6.189  28.045  15.730 
   Variação das provisões técnicas  12.541  3.955  1.382  579  18.457  13.714 
   Recuperações                –  (8.394)                   –                  –  (8.394)  (3.177)
   Atualização monetária               –  382                   –                  –  382  1.778 
Saldo no final do período  22.730  7.043  1.949  6.768  38.490  28.045 

II. Ativos de resseguros – Provisões técnicas – Movimentação

(1) Inclui 21 (87 em 31.12.2016) sinistros judiciais no montante de R$ 3.453 (R$ 8.849 em 31.12.2016).
(2) Nota 10(d).

31.12.2017 31.12.2016
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos – Nota 7(a) 12.302.405  8.949.850 
   Cotas de fundos PGBL/VGBL 11.911.901  8.628.610 
      Operações compromissadas 86.715  31.728 
         Debêntures 35.056 31.728
         Letras do Tesouro Nacional 51.659            –
      Títulos Privados 515.438  608.394 
         Certificados de depósitos bancários – CDB 115.769  105.142 
         Letras financeiras 250.778  398.511 
         Debêntures 72.960  75.567 
         Ações 75.931  29.174 
      Títulos Públicos – Tesouro Nacional  11.320.952  7.991.596 
         Letras do Tesouro Nacional 3.588.281  2.832.212 
         Letras Financeiras do Tesouro 4.599.967  3.672.012 
         Notas do Tesouro Nacional 3.132.704  1.487.372 
      Cotas de fundos de investimentos – FIDC           –  136 
      Outros (11.204)  (3.244)
   Outros títulos 390.504  321.240 
      Cotas de fundos – Vinculados a Reserva Técnica 225.480  181.217 
         Títulos Públicos - Tesouro Nacional – Letras do Tesouro Nacional 225.480  180.050 
         Outros           –  1.167 
      Cotas de fundos de investimento – DPVAT convênio 165.024  140.023 
Créditos com operações de resseguros – Nota 10(a-II) (1) 15.760  17.856 
Direitos creditórios –- Prêmios a receber de seguros  12.146  10.502 
Total 12.330.311  8.978.208 

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

(1) O valor apresentado líquido de PPNG no montante de R$ (22.730) (R$ (10.189) em 31.12.2016), não foi oferecido como ativo redutor das provisões técnicas.

(1) Composto por PSL no montante de R$ 24.223 (R$ 39.324 em 31.12.2016), IBNR no montante de R$ 139.660 (R$ 99.594 em 31.12.2016) e PPNG no montante de R$ 920  
(R$ 1.074 em 31.12.2016).

31.12.2017 31.12.2016
Provisões técnicas – Nota 10(c-I(1)) 12.272.792 8.942.553
    Previdência complementar 11.930.334 8.645.862
    Seguros 177.655 156.699
    DPVAT convênio (1) 164.803 139.992
Débitos de operações com seguros e resseguros 22.480 11.463
Comissões e outros passivos de seguros 9.451 13.628
Risco de crédito – Nota 10(a-I(3)) (626) (562)
Total 12.304.097 8.967.082

c) Operações de seguros e previdência complementar (passivo)

As operações de seguros e previdência complementar estão demonstradas conforme abaixo:
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31.12.2017 31.12.2016

Recursos garantidores de reservas técnicas de seguros e previdência complementar – Nota 10(b) 12.330.311 8.978.208

Provisões técnicas – Nota 10(c-I(1)) (12.272.792) (8.942.553)

Excesso de cobertura 57.519 35.655

01.01. a 

31.12.2017

01.01. a 

31.12.2016

Saldo no início do período 8.645.862 6.308.275

  Contribuições 1.219.868 743.506

  Transferências aceitas líquidas 1.717.435 1.150.653

  Resgates (671.165) (551.174)

  Benefícios pagos (487) (260)

  Atualização financeira 1.017.575 984.444

  Variação de provisões 1.246 10.418

     PCC e PDR – Nota 10(d) 1.246 10.473

     Outros      – (55)

Saldo no final do período 11.930.334 8.645.862

01.01. a 31.12.2017
Sinistros

PPNG

PSL, IBNR

e PDR

PSL e PDR

judicial Sub Total

PCC – Nota 

10(d-II) Total

Saldo no início do período  117.601  4.477  17.945  22.422  16.675 156.698

Sinistros Ocorridos            –        10.139  408  10.547                –       10.547

   Variação de provisões técnicas – avisadas            –        10.668  408  11.076               –       11.076

   Alteração de estimativa            –        (529)              –        (529)               –       (529)

Variação de provisões técnicas  19.193              –                    –                   –        2.194 21.387

Sinistros pagos            –        (5.316)  (5.721)  (11.037)               –       (11.037)

Atualização monetária            –                    –                    –                   –        60 60

Saldo no final do período  136.794  9.300  12.632  21.932  18.929 177.655

     Seguros         Previdência       Total

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

PMBAC e PMBC          –            – 11.911.831 8.628.606 11.911.831 8.628.606

PPNG 136.794 117.601        –        – 136.794 117.601

PSL 18.625 20.940        –        – 18.625 20.940

DPVAT convênio 164.803 139.992        –        – 164.803 139.992

IBNR 3.307 1.483        –        – 3.307 1.483

Provisão complementar – Nota 10(d) 18.929 16.675 18.503 17.256 37.432 33.931

   PCC 18.929 16.675 165 190 19.094 16.865

   PDR          –            – 18.338 17.066 18.338 17.066

Total 342.458 296.691 11.930.334 8.645.862 12.272.792 8.942.553

2) Cobertura

3) Movimentação da provisão matemática de previdência complementar

4) Movimentação da provisão matemática de seguros

I. Provisões técnicas

1) Composição

2017 2016

Resultado com operações de resseguro – Nota 10(a-II) 579 6.189

Operações de seguros – Nota 10(c-I(4)) (2.194) (11.809)

Variação em previdência complementar – Nota 10(c-I(3)) (1.246) (10.473)

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

Líquida – Nota 12(e) (2.861) (16.093)

II. Efeitos no resultado

2017 2016

Resultado da intermediação financeira 21.698 27.593

   Receitas financeiras com seguros e previdência complementar – Nota 12(a) 1.040.507 1.030.425

   Despesas financeiras com seguros e previdência complementar– Nota 12(b) (1) (1.018.809) (1.002.832)

Resultado das operações com seguros, resseguros e previdência complementar – Nota 12(e) 240.214 252.378

Receita com prestação de serviços com gestão de fundos de previdência complementar – Nota 9(g) 24.383 73.780

Total 286.295 353.751

e) Operações de seguros e previdência complementar

31.12.2017 31.12.2016
Ativo Passivo Ativo Passivo

Carteira de câmbio – Nota 11(a) 1.146.563  1.148.365  1.988.735  2.054.699 
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados           –  16.341          –        23.550 
Negociação e intermediação de valores – Nota 11(b) 401.248  594.266  532.122  569.620 
Relações interfinanceiras e interdependências 57  283.671  634  250.485 
Outros 819.081  902.201  102.221  339.433 
   Provisões de avais e fianças – Notas 8(a-I e II) e 8(h)           –  142.707          –        167.106 
   Rendas a receber – Comissão sobre fundos e avais e fianças 47.038           –        33.459            –       
   Valores a receber/(pagar) – Credenciadora (1) 669.758  526.395          –                  –       
      Valores a receber/(pagar) 513.155 526.395          –           –
      Antecipação de recebíveis a lojistas e outros 156.603          –          –           –
   Créditos das operações com seguros e resseguros – Nota 10(a) 100.938          –        66.817           –       
   Obrigações com administração de cartões de créditos           –  198.974          –        154.181 
   Demais 1.347  34.125  1.945  18.146 
Total 2.366.949  2.944.844  2.623.712  3.237.787 

11. Outros ativos e passivos financeiros

(1) Representado substancialmente por atualização matemática de seguros.

(1) Referem-se a operações do mercado de adquirência – “Safra Pay”  iniciadas em 2017.

31.12.2017 31.12.2016

Ativo – Ativos de resseguros – Nota 10(a-II) 6.768 6.189

Passivo (37.432) (33.931)

   Provisões técnicas – Seguros – Pessoas – Nota 10(c-I(1)) (18.929) (16.675)

   Provisões técnicas – Previdência Complementar – Nota 10(c-I(1)) (18.503) (17.256)

Provisão complementar de cobertura – PCC e Provisão de Despesa Relacionada - PDR - Líquida (30.664) (27.742)

d) Provisão Complementar de Cobertura – PCC e Teste de Adequação de Passivos – TAP – Nota 3(n-III(c))

I. Composição
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31.12.2017 31.12.2016
Ativo Passivo Ativo Passivo

Câmbio comprado a liquidar (M.E.) e Obrigações por compra de 
câmbio (M.N.)  786.436  787.636  991.734  1.051.509 
   Variação cambial (1)  (1.200)          –        (59.627)           – 
   Interbancário para liquidação pronta  774.140  774.140  978.010  978.010 
   Demais  13.496  13.496  73.351  73.499 
Direitos por venda de câmbio (M.N.) e Câmbio vendido a liquidar (M.E.)  360.127  360.729  997.001  1.003.190 
   Variação cambial            –        (194)            –        (1.336)
   Interbancário para liquidação pronta  165.395  165.395  977.810  977.810 
   (–) Adiantamentos recebidos  (4.412)         –        (11.794)           – 
   Demais  199.144  195.528  30.985  26.716 
Total  1.146.563  1.148.365  1.988.735  2.054.699 

a) Carteira de câmbio

(1) A variação cambial positiva das operações de adiantamento sobre contratos de câmbio - Nota 3(f) monta R$ 38.549 (R$ 7.591 em 31.12.2016) e foi apresentada na rubrica Outros 
créditos - Operações de crédito - Nota 8.

31.12.2017 31.12.2016
ATIVO  401.248 532.122

   Devedores conta de liquidação pendente (1)  119.402 129.677

   Caixa de registro e liquidação (1)  226.993 87.004

   Margem de derivativos no exterior  39.108 300.582

   Ativos financeiros e mercadorias a liquidar  15.745 14.859

PASSIVO  594.266 569.620

   Credores conta de liquidação pendente (1)  421.929 117.585

   Caixa de registro e liquidação (1)  160.635 55.095

   Ativos financeiros e mercadorias a liquidar  11.646 396.605

   Outras  56 335

b) Negociação e intermediação de valores

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

2017 2016
   Operações de crédito  6.801.231  6.785.333 
   Resultado de operações com títulos e valores mobiliários  8.611.279  10.176.554 
      Aplicações interfinanceiras de liquidez – Posição própria  928.040  1.435.518 
         Aplicações no mercado aberto – Posição bancada  749.398  1.182.030 
         Aplicações em depósitos interfinanceiros  166.275  247.963 
         Aplicações no exterior  12.367  5.525 
      Aplicações interfinanceiras de liquidez – Posição de terceiros  4.324.884  3.499.600 
         Posição financiada  3.182.039  1.769.099 
         Posição vendida  1.142.845  1.730.501 
      Títulos e valores mobiliários  3.358.355  5.241.436 
         Títulos públicos  2.507.614  4.269.202 
         Títulos privados emitidos por Instituições financeiras e Empresas  751.999  757.100 
         Títulos no exterior  74.497  202.258 
         Dividendos  24.245  12.876 
   Receitas financeiras das operações com seguros e previdência complementar – Nota 10(e)  1.040.507  1.030.425 
   Resultado de aplicações compulsórias  261.329  229.545 
   Outras receitas financeiras  12.553  13.962 
Total das receitas de juros  16.726.899  18.235.819 

12. Receitas, despesas e resultados com operações

a) Receitas da intermediação financeira

2017 2016
Operações de captação no mercado  (10.767.121)  (12.449.245)
   Depósitos  (740.950)  (581.430)
   Títulos de emissão própria – Mercado aberto  (1.267.075)  (2.168.818)
   Captações no mercado aberto  (5.166.304)  (5.818.814)
      Carteira própria  (1.348.720)  (2.104.290)
      Carteira de terceiros  (2.780.476)  (1.700.518)
      Obrigações por livre movimentação  (1.037.108)  (2.014.006)
   Recursos de aceites e emissão de títulos  (2.763.007)  (2.856.009)
      Recursos de letras financeiras, de crédito e similares – Nota 9(c-II)  (2.726.610)  (2.741.249)
      Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior – Nota 9(c-II)  (36.397)  (114.760)
   Dívida subordinada – Nota 9(f-III)  (361.622)  (500.569)
   Captações estruturadas  (468.163)  (523.605)
Operações de empréstimos e repasses  (555.228)  (501.031)
   Empréstimos no exterior  (138.327)  (125.409)
   Repasses no país  (398.166)  (315.891)
   Outros empréstimos  (18.735)  (59.731)
Despesas financeiras  das  operações com seguros e previdência complementar – Nota 10(e)  (1.018.809)  (1.002.832)
Outras despesas financeiras – Nota 14(c)  (144.048)  (107.146)
Total das despesas de juros  (12.485.206)  (14.060.254)

2017 2016
   Sub Total – Derivativos  (104.264)  421.579 
      Swap  119.393  438.239 
      Futuros  (152.811)  168.313 
      Variação Cambial  (15.618)  (53.995)
         Investimentos no exterior  106.822  (452.958)
         Operações  (122.440)  398.963 
      Outros  (55.228)  (130.978)
   Sub Total – Resultado realizado e não realizado  154.461  502.485 
      Ajuste a valor de mercado de TVM e Derivativos no resultado – Nota 7(c)  175.185  334.952 
      Ajuste a valor de mercado não realizado de operações de Futuro  (74.833)  (92.531)
      Lucro/(Prejuízo) na venda de títulos – Realizado  54.109  260.064 
         Negociação  (39.192)  265.423 
         Disponível para venda – Nota 7(a-IV)  93.301  (38.976)
         Derivativos               –  33.617 
Total – Nota 18(i-II)  50.197  924.064 

2017 2016
Receitas de prestação de serviços 1.531.449  1.369.110 
   Serviços de gestão e administração de fundos de investimento – Nota 9(g) 845.846 690.703
   Corretagem, custódia e administração de carteiras 169.233 134.459
      Rendas de serviços de custódia e administração de carteiras 29.408 21.394
      Rendas de colocação de títulos 90.088 73.820
      Corretagem sobre operações em bolsa 49.737 39.245
   Cobrança 91.326 89.377
   Garantias prestadas – Nota 8(h) 346.731 338.363
   Operações e cartões de crédito 45.433 65.061
   Serviços de câmbio 30.727 50.174
   Outras 2.153 973
Receitas de tarifas bancárias  276.202 223.428
   Operações de crédito 44.616 54.298
   DOC/TED 12.819 13.577
   Pacotes de serviços e cadastros 174.538 143.123
   Outros serviços de conta corrente 44.229 12.430
Total 1.807.651 1.592.538

b) Despesas da intermediação financeira

c) Resultado com instrumentos financeiros derivativos

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

a) Outros créditos – Diversos
Está composto substancialmente por Devedores de depósito em garantia de contingências no montante de  
R$ 276.578 (R$ 238.767 em 31.12.2016), sendo R$ 145.709 (R$ 143.275 em 31.12.2016) referentes a Fiscais 
e previdenciárias e obrigações legais e R$ 130.869 (R$ 95.492 em 31.12.2016) referentes a Cíveis e trabalhistas  
e Impostos e contribuições a compensar no montante de R$ 272.736 (R$ 84.515 em 31.12.2016).

31.12.2017 31.12.2016

Provisão para pagamentos a efetuar 466.784  349.775 

Operações passivas a processar 36.478  43.900 

Outros 35.856  58.715 

Total 539.118  452.390 

b) Outras obrigações – Diversas

2017 2016

   Remuneração e participação nos resultados (1.368.605)  (1.141.345)

   Benefícios (127.882)  (110.979)

   Encargos sociais (314.901)  (281.169)

Sub-total (1.811.388)  (1.533.493)

   Desligamentos (41.371)  (36.475)

   Proteção a informação (184.995)  (83.791)

Sub-total (226.366)  (120.266)

Total (2.037.754)  (1.653.759)

c) Despesas de pessoal

2017 2016
Receita de prêmios retidos líquida 277.453 277.017
   Receita de prêmios – Nota 10(a-I(2)) 284.106 284.151
   Variação das provisões técnicas (6.653) (7.134)
Despesas com sinistros (4.394) (36)
Despesas de comercialização – Nota 19(c) (3.205) (10.645)
Risco de crédito – Nota 10(a-I(3)) 649 721
Contingências de resseguros – Nota 14(c) (25.913)              –
Variação em provisão complementar – Nota 10(d-II) (3.658) (16.139)
   Provisão complementar de contribuição – PCC (1.591) (448)
   Provisão de despesa relacionada – PDR (2.067) (15.691)
Outras receitas e despesas (718) 1.460
Total – Nota 10(e) (1) 240.214 252.378

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

(1) Inclui o resultado líquido de DPVAT convênio.

2017 2016

Instalações e Aluguéis – Nota 19(c) (177.314) (161.110)

Depreciação e amortização – Nota 16(b) (66.636) (51.614)

Processamento de dados e telecomunicações (93.334) (66.541)

Cartórios e honorários advocatícios (126.390) (105.520)

Serviços de terceiros (59.813) (53.609)

Viagens (64.936) (60.950)

Serviços do sistema financeiro (74.240) (66.887)

Serviços de vigilância, segurança e transportes (49.267) (44.146)

Publicidade e propaganda (30.270) (16.729)

Outras (33.000) (35.362)

Total (775.200) (662.468)

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
São quantificados conforme segue:
I. Ações Cíveis
Estão representadas, substancialmente, por pleitos de 
indenização por danos materiais e/ou morais, versan-
do, principalmente, sobre questões atinentes a crédito 
direto ao consumidor, cobrança e empréstimos, protes-
tos de títulos, inclusão de informações no cadastro de 
restrições ao crédito e expurgos inflacionários em Pla-
nos Econômicos sobre saldos de poupança. As ações 
cíveis são avaliadas quando do recebimento da notifi-
cação judicial, sendo classificadas como massificadas, 
quando relacionadas a causas semelhantes e de valor 
não relevante, ou como especiais, quando há alguma 
peculiaridade na ação recepcionada, seja decorrente da 
relevância do valor envolvido ou, ainda, de matéria com 
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-
cerradas nos últimos 12 meses, considerando também 
a média dos honorários pagos no mesmo período e 
causas encerradas por êxito. Este custo médio é atuali-
zado trimestralmente, e multiplicado pela quantidade de 

ações em aberto na carteira no último dia útil do mês. 
As ações especiais são avaliadas individualmente quan-
to à probabilidade de perda, sendo revisadas periodica-
mente e quantificadas com base na fase processual, nas 
provas apresentadas e/ou na jurisprudência de acordo 
com a avaliação da Administração e dos advogados in-
ternos. A provisão é constituída quando a probabilidade 
de perda é considerada provável.

II. Ações Trabalhistas 
Buscam o pagamento de pretensos direitos trabalhis-
tas, relativos à legislação trabalhista específica da ca-
tegoria profissional, em especial horas extras. As ações 
trabalhistas são avaliadas quando do recebimento da 
notificação judicial, sendo classificadas como avaliadas 
tecnicamente. As ações são avaliadas individualmente 
quanto à probabilidade de perda, sendo revisadas pe-
riodicamente e quantificadas com base na fase proces-
sual, nas provas apresentadas e na jurisprudência de 
acordo com a avaliação da Administração e dos advo-
gados internos. A provisão é constituída quando a pro-
babilidade de perda é considerada provável, reajustada 
por uma regressão não linear entre a avaliação técnica 
e os pagamentos efetuados historicamente dos últimos 
dois anos. Esta regressão é recalculada semestralmente. 
As ações com mais de 4 anos e que não possuem 
depósito judicial ou títulos públicos atrelados são pro-
visionadas em 100% e atualizadas monetariamente.  
A provisão decorrente de avaliação técnica é reajusta-
da pelos valores de depósitos judiciais. Provisiona-se o 
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valor integral dos depósitos em espécie e 85% do valor 
dos depósitos em títulos públicos e 65% das fianças e 
seguros garantias. Adicionalmente, a partir de abril de 
2016, se houver depósito de título dado em garantia 
com excedente de 30%, será provisionado 65% do valor 
total dos depósitos.

III. Ações Fiscais e Previdenciárias
Estão representadas, principalmente, por processos 
administrativos e judiciais relacionados a tributos muni-
cipais e federais. Quantificadas individualmente quando 

do recebimento da notificação dos processos adminis-
trativos, com base no valor de autuação e atualizados 
mensalmente. A provisão é constituída pelo valor inte-
gral para os processos classificados como risco de per-
da provável. A obrigação legal é constituída indepen-
dentemente da classificação do risco de perda.

IV. Outros riscos
Contingências específicas quantificadas e provisionadas 
por avaliação individual, basicamente representadas por 
provisões de FCVS e Resseguro.

01.01 a 31.12.2017

01.01 a 

31.12.2016

Cíveis Trabalhista

Contingências 
Fiscais, Previden- 

ciárias e Obrigações 
Legais (3) Outras Total Total

Saldo no início do período em 01.01.2017 388.359 338.356 438.129 77.721 1.242.565 1.224.238

Atualização/Encargos (1) 26.592 26.014 23.218 20.067 95.891 66.030

Movimentação do período Refletida no Resultado (2) 72.985 216.937 (59.807) 25.913 256.028 338.213

   Constituição/(Reversão) 82.262 220.018 23.270 25.913 351.463 460.723

   Reversão por êxito (9.277) (3.081) (83.077)         – (95.435) (122.510)

Pagamento (69.004) (134.190) (42.216)         – (245.410) (386.695)

Outras movimentações       –          – 723 1.097 1.820 779

Saldo no final do período em 31.12.2017 418.932 447.117 360.047 124.798 1.350.894 1.242.565

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

Depósitos em Garantia de Recursos (4) 40.502 54.990 35.039         – 130.531

Títulos e valores mobiliários em garantia (5) 1.752 95.768                       –         – 97.520

Total de Recursos em Garantia em 31.12.2016 42.254 150.758 35.039         – 228.051

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

(1) Registrada em “Outras despesas financeiras”. (2) A movimentação das contingências cíveis, fiscais e trabalhistas estão registradas em “Outras despesas operacionais”e outras 
contingências estão registradas em “Resultado com operações de seguros, resseguros e previdência complementar” – Nota 12(d). (3) As principais ações relativas às Contingências 
Fiscais e Previdenciárias e Obrigações Legais que compõem o saldo são: (i) Encargos sociais sobre aviso prévio e 1/3 de férias no montante de R$ 27.050 (R$ 44.815 em 31.12.2016), 
Fator acidentário de prevenção (FAP) – Discute-se a legalidade do FAP, no montante de R$ 37.465 (R$ 34.927 em 31.12.2016) e sobre verbas não remuneratórias relativos a fatos 
geradores do período de 2009 a 2016 de R$ 6.818 (R$ 84.141 em 31.12.2016); (ii) ISS Atividades Bancárias: diversos autos de infração e processos judiciais relacionados à incidência 
do imposto sobre as receitas de operações bancárias cujas receitas não se confundem com preço por serviço prestado, no montante de R$ 60.412 (R$ 58.884 em 31.12.2016) e  
(iii)Dedutibilidade da carteira de mútuos no montante de R$ 45.697 (R$ 42.672 em 31.12.2016). Adesão ao PERT Nota 14(d). (4) Nota 13(a). (5) Nota 7(a-III).

O valor dos passivos contingentes classificado como perda possível relativo a ações cíveis, não reconhecido, é de 
R$ 52.333 (R$ 22.241 em 31.12.2016). Não há passivos contingentes trabalhistas e ações fiscais e previdenciárias 
classificados como perda possível.

d) Adesão ao Programa Especial de Regularização  
Tributária – PERT:
Em outubro/2017, O Safra decidiu por aderir ao Progra-
ma Especial de Regularização Tributária (PERT), estabe-
lecido pela Lei nº 13.496, de 24.10.2017. O valor total 
dos débitos relativos aos programas foi de R$ (69.055) 
na data da adesão, sendo R$ (26.001) líquidado fi-
nanceiramente no período e o saldo remanescente,  

atualizado em 31.12.2017, monta em R$ (43.776) e está 
registrado em “Obrigações fiscais e previdenciárias”.  
O efeito no resultado foi de R$ (57.720) – Nota 14(c).  
Os débitos inseridos no PERT referem-se a i) IRRF  
sobre prêmio de referência, ii) contingência de Encargos  
Sociais sobre verbas não remuneratórias e iii) IRPJ –  
trava de compensação de prejuízo fiscal.

2017 2016

Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 2.638.484  2.601.922 
Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às alíquotas vigentes – Nota 3(q) (1.187.317)  (1.170.865)
(Inclusões) Exclusões Permanentes 463.414  267.195 
   Efeito da variação cambial sobre investimentos no exterior 17.104  (203.831)
   Juros sobre capital próprio 294.812  302.538 
   Despesas indedutíveis líquidas de receitas não tributadas 21.151  48.629 
   Crédito tributário não reconhecido no período / reconhecimento de períodos anteriores e outros 130.347  119.859 
Imposto de Renda e Contribuição Social do período – Nota 18(i-II) (723.903)  (903.669)

2017 2016

PIS / COFINS  (351.223)  (386.759)
ISS – Imposto sobre serviços  (79.757)  (70.433)
Total – Nota 18(i-II)  (430.980)  (457.192)

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 

01.01.2017

Constituição/ 

(Reversão) Realização

Saldo em 

31.12.2017

Provisões para contingências 440.341 151.238 (111.924) 479.655

   Cíveis 155.172 43.207 (32.733) 165.646

   Trabalhista 135.317 101.127 (57.644) 178.800

   Fiscal 128.812 (10.393) (21.547) 96.872

   Outros 21.040 17.297            – 38.337

Provisão de risco de crédito 1.231.736 218.732 (324.732) 1.125.736

Outros 149.142 20.992 (15.937) 154.197

Total dos créditos tributários sobre diferenças temporárias 1.821.219 390.962 (452.593) 1.759.588

Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social 43.870 (5.074)           – 38.796

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

Total dos créditos tributários em 31.12.2016 1.653.371 958.711 (746.993) 1.865.089

b) Tributos Diferidos

I. Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos
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31.12.2017 31.12.2016

Superveniência de depreciação  204.823  188.988 

Ajuste a valor de mercado de instrumentos financeiros derivativos  56.601  31.879 

Ajuste a valor de mercado de títulos disponíveis para venda – Nota 17(d-I)  18.710  6.609 

Outras  20.614  20.003 

Total  300.748  247.479 

O saldo de créditos tributários sobre diferenças temporárias, não reconhecidos à alíquota de 40%, monta a im-
portância de R$ 502.406 (R$ 467.852 em 31.12.2016), e se refere a créditos tributários decorrentes da constituição 
de PDD Adicional (Operações de crédito e Outros instrumentos de risco de crédito).
O efeito da majoração temporária de 5% da alíquota de contribuição social sobre o crédito tributário – Nota 3(q), se 
reconhecido, montaria em R$ 224.435 (R$ 228.038 em 31.12.2016).

II. Obrigações fiscais diferidas

Créditos Tributários Provisão para  Impostos Tributos

Diferenças Prejuízo fiscal e e Contribuições Diferidos

Exercícios de realização Temporárias base negativa Total Diferidos Líquidos

2017 577.030 29.118 606.148 (89.475) 516.673
2018 722.469 9.678 732.147 (36.818) 695.329
2019 155.926                             – 155.926 (34.172) 121.754
2020 156.633                             – 156.633 (19.055) 137.578
2021 78.861                             – 78.861 (20.250) 58.611
2022 a 2026 68.669                             – 68.669 (100.978) (32.309)
Total 1.759.588 38.796 1.798.384 (300.748) 1.497.636
Valor Presente (1) 1.608.680 36.914 1.645.594 (260.965) 1.384.629

III. Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias, prejuízo fiscal e base negativa de 
contribuição social e impostos diferidos sobre superveniência.

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

c) As obrigações fiscais e previdenciárias estão assim demonstradas

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

31.12.2017 31.12.2016

Impostos e contribuições sobre o lucro a pagar 271.910 233.092
Impostos e contribuições a recolher 149.736 125.448
Total 421.646 358.540

16. Imobilizado de uso e ativos intangíveis

a) Composição

31.12.2017 31.12.2016

Custo

Depreciação/
Amortização  

Acumulada
Imobilizado 

Líquido Custo

Depreciação/
Amortização  

Acumulada
Imobilizado 

Líquido
Ativos imobilizados  374.686  (121.493)  253.193  310.394  (115.771)  194.623 
   Instalações, móveis e equipamentos de uso  164.671  (35.499)  129.172  127.321  (35.281)  92.040 
   Equipamentos de informática e processamento  103.298  (57.191)  46.107  97.012  (59.416)  37.596 
   Imobilizações em curso  8.497          –        8.497  14.030          –     14.030 
   Sistema de transporte  65.721  (23.843)  41.878  61.503  (17.584)  43.919 
   Outros  32.499  (4.960)  27.539  10.528  (3.490)  7.038 

Ativos intangíveis – Software  213.729  (79.772)  133.957  161.782  (67.966)  93.816 

b) Movimentação

            Imobilizado            Intangível

2017 2016 2017 2016

Saldo no início do período  194.623  152.258  93.816  56.397 
   Entradas por aquisição  90.612  69.203  77.891  65.255 
   Baixas por alienação  (1.896)  (1.124)           –           –
   Variação cambial e transferências  (1.080)  (2.047)  (180)  111 
   Despesas de depreciação / amortização – Nota 13(d)  (29.066)  (23.667)  (37.570)  (27.947)
Saldo no final do período  253.193  194.623  133.957  93.816 

17. Patrimônio líquido

a) Ações
O capital social do Banco Safra S.A. está representado por 15.301 (15.301 em 31.12.2016) ações nominativas e sem 
valor nominal, sendo 7.651 (7.651 em 31.12.2016) ordinárias e 7.650 (7.650 em 31.12.2016) preferenciais – Nota 19(b).

b) Dividendos e Juros sobre capital próprio
Os acionistas têm direito ao dividendo mínimo obrigatório anual estabelecido no estatuto social equivalente a 1% e 2% 
sobre o valor do capital social correspondente as ações ordinárias e preferenciais, respectivamente.

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

Imposto 
retido na fonte

Valor
líquido

Aprovado (3)  1.666.230  (98.271)  1.567.959 
  Em 16.03.2017 (1)  400.000                  –   400.000 
  Em 29.06.2017 (2)  337.005  (50.551)  286.454 
  Em 31.10.2017 (1)  196.064                  –  196.064 
  Em 14.11.2017 (2)  212.089  (31.813)  180.276 
  Em 30.11.2017 (1)  45.015                  –  45.015 
  Em 21.12.2017 (2)  106.044  (15.907)  90.137 
  Em 21.12.2017 (1)  370.013                 –  370.013 

(3) Pagos no período.
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(1) Reserva constituída objetivando possibilitar a formação de recursos para futuras incorporações desses recursos ao capital social, pagamento de dividendos intermediários, manu-
tenção de margem operacional compatível com desenvolvimento das operações da sociedade e/ou expansão de suas atividades.

31.12.2017 31.12.2016

Reservas de lucros 1.086.001 837.650
  Legal 195.820 100.091
  Especial (1) 890.181 737.559

01.01. a 31.12.2017 01.01. a 31.12.2016

Saldo no início do período  17.663  (49.248)
   Ajuste proveniente das alterações do valor justo – Nota 17(d-II)  12.492  66.911 
      Títulos disponíveis para venda – Nota 7(c)  24.593  106.645 
         Variação no período ao valor justo  112.887  124.795 
         Prejuízo/(Lucro) na venda de títulos – Nota 7(a-IV)  (88.294)  (18.150)
      Efeito fiscal  (12.101)  (39.734)
Saldo no final do período  30.155  17.663 
         Valor bruto – Nota 7(c)  48.865  24.272 
         Efeito fiscal – Nota 15(b)  (18.710)  (6.609)

c) Reservas de lucros

d) Ajuste de avaliação patrimonial dos ativos financeiros disponíveis para venda

I. Movimentação do ajuste dos ativos financeiros

2017 2016

Lucro líquido 1.914.581  1.698.253 
   Ativos financeiros disponíveis para venda – Nota 17(d-I) 12.492  66.911 
      Variação líquida nos ganhos/(perdas) não realizados 57.341  78.299 
         Variação no período ao valor justo 112.887  124.795 
         Efeito fiscal (55.546)  (46.496)
      Ganhos realizados transferidos ao resultado do período (44.849)  (11.388)
         Prejuízo/(Lucro) na venda de títulos – Nota 7(a-IV) (88.294)  (18.150)
         Efeito fiscal 43.445  6.762 
Resultado abrangente 1.927.073  1.765.164 

II. Demonstração do resultado abrangente

18. Gestão de riscos

O Banco Safra mantém um conjunto de normas e pro-
cedimentos para assegurar o cumprimento das deter-
minações legais, regulamentares, das melhores práti-
cas de mercado e de suas políticas internas. O Banco  
Safra concentra na Diretoria Executiva de Riscos Cor-
porativos as estruturas responsáveis pela gestão dos 
riscos de mercado, liquidez e operacional e na Direto-
ria de Análise de Crédito a gestão do risco de crédito,  

formando a base necessária para atendimento da regu-
lamentação vigente.

No site do Banco Safra (www.safra.com.br) estão dis-
poníveis as informações relativas às estruturas de ge-
renciamento de riscos de crédito, mercado, liquidez e 
operacional e de gestão de risco. O relatório de gestão 
de risco será disponibilizado nesse endereço no prazo 
estabelecido pela Circular BACEN nº 3.678/2013.

a) Risco de crédito
O Banco Safra está exposto ao risco de crédito, que é 
o risco de uma contraparte causar perda financeira ao 
não liquidar uma obrigação. Mudanças significativas na 
economia ou na saúde financeira de um segmento es-
pecífico da indústria que represente uma concentração 
das carteiras de investimentos, de empréstimos e adian-
tamentos mantidas pelo Banco Safra podem resultar em 
perdas que são diferentes daquelas provisionadas na 
data do Balanço Patrimonial. Portanto, o Banco Safra 
controla e reavalia cuidadosamente a exposição ao risco 
de crédito constantemente.

Exposições a este tipo de risco decorrem principal-
mente de operações de crédito diretas, indiretas (repas-
ses por meio de agentes financeiros), de debêntures, de 
operações com derivativos e de outros títulos e valores 
mobiliários, assim como em acordos financeiros não re-
gistrados no Balanço Patrimonial, como compromissos 
de empréstimos ou prestação de garantias financeiras, 
tais como avais e fianças.

O Comitê de Gerenciamento de Risco de Crédito con-
centra a governança do Risco de Crédito de modo a 
garantir a visão completa do ciclo de crédito. Para as-
segurar a independência necessária para a sua atua-
ção, este comitê conta com a participação de diretores 
e superintendentes executivos responsáveis pelas áreas 
de Gerenciamento de Riscos Corporativos, Análise de 
Crédito, Políticas, Modelagens e Gestão de Carteira, 
Monitoramento, Cobrança e Validação. De acordo com 
a natureza do assunto, o Comitê pode remetê-lo ao Con-
selho de Administração.

b) Risco de mercado
Define-se como risco de mercado a possibilidade de 
ocorrência de perdas resultantes de flutuações nos valo-
res de mercado de posições detidas.

O Banco Safra mantém sua exposição total a riscos de 
mercado, medida pelo VaR(ValueatRisk) diário com 99% 
de confiança, adotando como política a perda máxima 
esperada inferior a 3% do seu Patrimônio de Referência. 
Visando ao cumprimento desta determinação, estipula 
metas para a Tesouraria compatíveis com esta exposi-
ção ao risco.

O Banco Safra complementa suas avaliações de risco 
de mercado com a utilização de métricas de estresse, 
contemplando crises em períodos históricos e cenários 
econômicos estressados prospectivos, além de efeitos 
de estresse de correlações entre famílias de fatores de 
riscos. Adicionalmente, são estabelecidos limites de per-
da máxima (Stop Loss).

A área de Risco de Mercado tem participação rele-
vante na aprovação de novos produtos ou instrumentos 
financeiros que ocasionem novos fatores de risco para 
a gestão da Tesouraria. Por ser responsável pelos pro-
cessos de apreçamento para marcação a mercado e 
apuração de resultado e risco, é requerida a aprovação 
da área de Risco de Mercado antes da implantação de 
novos produtos.

As políticas que regem a gestão do risco de mercado – 
Política de Risco de Mercado e Norma de Limites de 
Riscos de Mercado – são elaboradas de acordo com a 
Resolução CMN nº 4.277/2013, observando os requisi-
tos mínimos a serem feitos no processo de apreçamen-
to de instrumentos financeiros avaliados pelo valor de 
mercado e são divulgadas aos gestores da Tesouraria 
e das áreas de controle e suporte (gestores de risco de 
mercado e de liquidez, de auditoria interna, de controles 
internos e “compliance”, de validação de risco de mer-
cado e de liquidez e de tecnologia da informação), atra-
vés da Intranet corporativa, além de haver publicação 
da estrutura de gerenciamento de Risco de Mercado em 
ambiente de acesso público.

c) Risco de liquidez
O Risco de Liquidez consiste na possibilidade de a insti-
tuição não ser capaz de honrar eficientemente suas obri-
gações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, 
inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem 
afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas 
significativas.

Para a gestão do risco de liquidez, são realizados co-
mitês para a gestão de ativos e passivos, com perio-
dicidade trimestral, tendo como objetivo definir as es-
tratégias de liquidez a serem seguidas em um horizonte 
de dois anos. O caixa é monitorado diariamente, com 
reportes aos gestores e diretores responsáveis.
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O Banco Safra envia ao Banco Central os relatórios 
de risco de liquidez determinados pela Resolução CMN 
nº 4.090/2012, com especificações estabelecidas pela 
Circular BACEN nº 3.749/2015. Esses reportes são ela-
borados pela área de Riscos de Investimento de modo a 
atender à regulamentação vigente.

O LCR - Liquidity Coverage Ratio que corresponde ao 
índice de liquidez de curto prazo (até 30 dias) passou a 
ter disclosure ao mercado através da Circular BACEN  
nº 3.678/2013.

A área de Riscos de Investimento utiliza estatísticas 
e projeções sobre o comportamento de pagamentos e 
recebimentos, a fim de avaliar os impactos no caixa ao 
longo do tempo em um conjunto de cenários: básico, 
esgotamento de ativos e de passivos (run off), crise geral 
(stress) e crise geral mais crise específica (hard stress), 
havendo ainda a possibilidade de utilização de cenário 
arbitrário. Os resultados produzidos pela aplicação des-
ses cenários são discutidos nas reuniões do Comitê de 
Ativos e Passivos.

d) Gestão de capital
O objetivo do Banco Safra na gestão de capital é ge-
rir seu “patrimônio” face aos riscos associados às suas 
operações.
Abrange os seguintes aspectos:
- Cumprimento das exigências estabelecidas pelos órgãos 

reguladores dos mercados bancários onde opera;
- Salvaguardar a capacidade operacional de forma que 

continue proporcionando retorno aos acionistas e  
benefícios aos outros interessados; e

- Manutenção de uma sólida base de capital para  
suportar o desenvolvimento de seus negócios.

A adequação do capital e o uso de capital regulatório 
são monitorados pelo Banco Safra, através de técnicas 
baseadas em orientações estabelecidas pelo Comitê Basi-
leia, na forma implementada pelo Banco Central do Brasil -  
BACEN, para fins de supervisão. As informações exigidas 
são submetidas mensalmente ao órgão competente.

A autoridade bancária exige que cada Banco ou grupo 
de instituições bancárias mantenha um registro mínimo 
de 10,5% do capital regulatório. O capital regulatório do 

Banco Safra está dividido em dois níveis (I e II) e o adicio-
nal de capital principal:

Capital nível I – capital social, lucros acumulados, re-
servas criadas para apropriação de lucros acumulados e 
instrumentos de captação elegíveis ao Capital Comple-
mentar - Nível I.

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

Adicional de capital principal, que é composto pelas 
seguintes parcelas: Adicional de Conservação;Adicional 
Contracíclico; e Adicional de Importância Sistêmica.

O Adicional de Importância Sistêmica de Capital Prin-
cipal não é aplicável ao Banco Safra, por este não ser 
classificado como grandes bancos sistemicamente im-
portantes a nível regional (D-SIB).

Ativos ponderados pelo risco são mensurados de 
acordo com a natureza de cada ativo e sua contra-
partida, refletindo uma estimativa de riscos de crédito,  
liquidez, mercado e outros riscos associados. Um trata-
mento similar é adotado para exposição não registrada 
contabilmente, com alguns ajustes efetuados para refletir 
a natureza mais contingente das perdas potenciais.

e) Risco operacional
De acordo com a Resolução CMN nº 3.380/06, define-se 
como risco operacional a possibilidade de ocorrência de 
perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação 
de processos internos, pessoas e sistemas, ou de even-
tos externos. O risco operacional inclui também o risco 
legal, inerente aos afazeres do SAFRA, bem como san-
ções em razão de descumprimento de dispositivos legais 
e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das 
atividades desenvolvidas pelo SAFRA. A avaliação do 
risco legal é realizada de forma contínua nas áreas jurídi-
cas do SAFRA e nos Comitês específicos. Dessa defini-
ção estão excluídos o risco reputacional ou de imagem e 
o estratégico ou de negócios.

A área de Risco Operacional é uma unidade de controle 
(UC) independente, segregada da unidade executora da 
atividade de auditoria interna. É responsável por atender 
as exigências emanadas da Resolução CMN n° 3.380/06, 
sobre a necessidade de identificação, avaliação, monito-
ramento, controle e mitigação do risco operacional, bem 

Carteira Trading em 31.12.2017

          Cenários

Fatores de Riscos Risco de Variação em 1 2 3

Ações Variação do preço de ações  (3.145)  (78.623)  (157.245)

Commodities Variação nos preços de commodities  (9)  (222)  (445)

Cupom e moedas Taxa dos cupons de moedas estrangeiras e Variação cambial  (442)  (11.875)  (23.608)

Renda fixa Variação de taxas de juros denominadas em real  (107)  (21.447)  (41.215)

Opções Variação no valor a mercado das opções  (140)  (10.016)  (19.883)

Total sem Correlação  (3.843)  (122.183)  (242.396)

Total com Correlação  (2.502)  (38.111)  (77.907)

Carteira Trading e Banking em 31.12.2017

          Cenários

Fatores de Riscos Risco de Variação em 1 2 3

Ações Variação do preço de ações  (3.145)  (78.623)  (157.245)

Commodities Variação nos preços de commodities  (9)  (222)  (445)

Cupom e moedas Taxa dos cupons de moedas estrangeiras e Variação cambial  (1.892)  (54.693)  (109.356)

Renda fixa Variação de taxas de juros denominadas em real  (1.490)  (254.282)  (494.887)

Opções Variação no valor a mercado das opções  (140)  (10.016)  (19.883)

Total sem Correlação  (6.676)  (397.836)  (781.816)

Total com Correlação  (24)  (216.700)  (419.604)

como pela elaboração, disseminação e manutenção da 
política de Risco Operacional. É, também, responsável pe-
las atividades de Controles Internos e Compliance e pela 
definição das responsabilidades dos prestadores de servi-
ços terceirizados relevantes, conforme diretrizes estabele-
cidas na Política “Gestão dos Serviços Terceirizados”.

f) Análise de sensibilidade (Carteiras Trading e Banking)
De acordo com os critérios de classificação de opera-
ções previstos na Resolução CMN nº 3.464/2007 e na 
Circular BACEN nº 3.354/2007 e no Novo Acordo de 
Capitais – Basileia II, os instrumentos financeiros são se-
gregados em Carteira de Negociação (Trading) e Carteira 
Estrutural (Banking).

A Carteira Trading consiste em todas as opera-
ções, inclusive derivativos, detidas com a intenção de  
negociação ou destinadas a “hedge” de outros instru-
mentos financeiros desta estratégia. São operações 

destinadas à revenda, obtenção de benefícios dos movi-
mentos de preços, efetivos ou esperados ou realização 
de arbitragens. Esta carteira tem limites rígidos definidos 
pelas áreas de risco e é diariamente controlada.

A Carteira Banking abriga as operações que não se 
enquadram no conceito de Carteira Trading e são, tipi-
camente, operações estruturais das linhas de negócio 
da instituição e seus respectivos “hedges”, que podem 
ou não ser realizados com instrumentos financeiros de-
rivativos. Portanto, os derivativos desta carteira não são 
utilizados para fins especulativos.

A análise de sensibilidade abaixo consiste em uma 
simulação que não considera o poder de reação da  
Administração frente aos cenários apresentados, o que 
certamente mitigaria as perdas que seriam incorridas. 
Além disso, os impactos apresentados não representam 
potencial prejuízo contábil, pois a metodologia utilizada 
não se baseia em práticas contábeis do Safra.
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A análise de sensibilidade foi efetuada a partir dos se-
guintes cenários:
• Cenário 1: Aplicação de choques de 1 ponto-base 

para taxa de juros e 1% de variação para preços, 
com base nas informações de mercado (B3, Anbima 
etc.). Exemplo: a cotação Real/Dólar utilizada foi de 
R$ 3,3368 e a taxa pré-fixada de 1 ano aplicada foi de 
6,88% a.a.

• Cenário 2: Aplicação de choque de 25% nas respecti-
vas curvas ou preços, com base no mercado. Exemplo: 
a cotação Real/Dólar utilizada foi de R$ 4,1298 e a taxa 
pré-fixada de 1 ano aplicada foi de 8,59% a.a.

• Cenário 3: Aplicação de choque de 50% nas respec-
tivas curvas ou preços, com base no mercado. Exem-
plo: a cotação Real/Dólar utilizada foi de R$ 4,9557 e 
a taxa pré-fixada de 1 ano aplicada foi de 10,31% a.a.

g) Risco de Subscrição
É a possibilidade de ocorrência de perdas que contra-
riem as expectativas da instituição associadas, direta-
mente ou indiretamente, às bases técnicas e atuariais 
utilizadas para cálculo de prêmios, contribuições e pro-
visões técnicas, decorrentes das operações de seguro e 
previdência complementar.

O Safra possui uma política de subscrição de riscos ela-
borada pela Diretoria Técnica, onde estão descritas todas 
as regras para a análise e aceitação de riscos, além de di-
retrizes para os riscos sujeitos à análise prévia, bem como 
os riscos excluídos.

A avaliação dos riscos é feita pela Diretoria Técnica do 
Safra e envolve as atividades abaixo descritas:
I. Criação de novos produtos;
II. Definição das políticas de aceitação;
III. Negociação de tratados de Resseguro e de condi-

ções e taxas para apólices avulsas;
IV. Acompanhamento e avaliação das condições de  

Cosseguro; e
V. Suporte técnico a clientes e prepostos.

 O Safra adota uma política de repasse de riscos em 
resseguro e cosseguro, evitando que os sinistros de baixa 
freqüência e valor elevado afetem a estabilidade do re-
sultado de suas operações. As mudanças na expectativa 
de vida ou mortalidade, que afetam diretamente o risco  

assumido, são controladas por meio de acompanhamen-
to periódico da área atuarial do Safra e seu resultado é re-
fletido, se necessário, nos ajustes das provisões técnicas.

Os principais ramos de seguros operados pelo Safra são: 
seguros compreensivos, D&O, seguro garantia, prestamis-
ta, acidentes pessoais e vida. 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-
rações de previdência complementar, apresentam como 
principais riscos de negócio a variação na taxa de juros, 
expectativa de sobrevivência e a probabilidade de con-
versão do fundo acumulado em renda.

h) Valor de mercado de ativos e passivos financeiros
I. Metodologia de apuração do valor de mercado:
O valor justo dos instrumentos financeiros é apura-
do com base no preço que seria recebido para vender 
um ativo ou pago para transferir um passivo em uma  
transação realizada entre participantes independentes 
na data da mensuração, sem favorecimento. Há diferen-
tes níveis de dados que devem ser usados para mensu-
rar o valor justo dos instrumentos financeiros: os dados 
observáveis que refletem os preços cotados de ativos 
ou passivos idênticos nos mercados ativos (nível 1), 
os dados que são direta ou indiretamente observáveis 
como ativos ou passivos semelhantes (nível 2), ativos  
ou passivos idênticos em mercados sem liquidez e  
dados de mercado não observáveis que refletem as  
próprias premissas do Safra ao precificar um ativo ou 
passivo (nível 3). Maximiza-se o uso dos dados observá-
veis e minimiza-se o uso dos dados não observáveis ao 
apurar o valor justo. 

Para chegar a uma estimativa de valor justo de  
um instrumento financeiro mensurado com base em 
mercados não observáveis, que inclui, por exemplo,  
instrumentos financeiros com baixa liquidez, o Safra pri-
meiro determina o modelo apropriado a ser adotado, 
baseado em todas as informações relevantes, inclusi-
ve, porém não se limitando, a curvas de rentabilidade,  
taxas de juros, volatilidades, diferença entre preços co-
tados e efetivamente praticados, preços de participa-
ções no capital ou dívidas, taxas de câmbio e curvas 
de crédito.

31.12.2017 (1)

Nível 1 Nível 2 Total

Carteira de Títulos (2) – Nota 7(a-I) 33.175.347 9.678.026 42.853.373

   Títulos Públicos 33.175.197          – 33.175.197

   Títulos Emitidos por Instituições Financeiras 150 1.509.189 1.509.339

   Títulos Emitidos por Empresas         – 8.168.837 8.168.837

(–) Títulos designados para “Hedge” de Risco de Mercado (3)         – (1.984.135) (1.984.135)

Vinculados a reserva técnica de seguros e previdência complementar – Nota 10(b) (2) 11.912.006 390.399 12.302.405

Instrumentos financeiros derivativos – Ativo – Nota 7(b-I(1)) 3.199 501.067 504.266

   Non Deliverable Forward – NDF         – 4.257 4.257

   Prêmios de opções         – 214.305 214.305

   Swap – valores a receber         – 234.054 234.054

   Derivativos de crédito – CDS         – 48.692 48.692

   Futuros 3.199          – 3.199

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

Instrumentos financeiros derivativos – Passivo – Nota 7(b-I(1)) (9.075) (460.681) (469.756)

   Non Deliverable Forward – NDF         – (13.716) (13.716)

   Prêmios de opções         – (213.454) (213.454)

   Termo (9.075)          – (9.075)

   Swap – valores a pagar         – (177.315) (177.315)

   Derivativos de  crédito – CDS         – (49.539) (49.539)

   Ajustes Prudenciais – Resolução CMN nº 4.277/2013         – (6.657) (6.657)

Obrigações vinculadas a operações compromissadas com títulos de livre 

movimentação – Títulos públicos –  Nota 9(b) (18.688.655)          – (18.688.655)

Estratégia – “Hedge” de Risco de Mercado – Nota 7(d)         – 20.847.763 20.847.763

   Carteira pré 23.508.213 23.508.213

      Ativo         – 26.655.428 26.655.428

      Passivo         – (3.147.215) (3.147.215)

   Títulos e valores mobiliários – Disponível para venda – Eurobonds (3)         – 1.984.135 1.984.135

   CD Estruturado         – (1.608.884) (1.608.884)

   Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior         – (290.014) (290.014)

   Dívida subordinada – “Medium term notes”         – (2.745.687) (2.745.687)

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

 (1) Não havia operações classificadas no nível 3.
(2)  Destes montantes, R$ 43.641.167 referem-se a títulos para negociação (R$ 41.884.126 classificados em nível 1 e R$ 1.757.041 em nível 2) e R$ 11.614.511 referem-se a títulos 
disponíveis para venda (R$ 3.044.435 classificados em nível 1 e R$ 8.470.146 em nível 2).
(3)  Reclassificação do montante relativo a títulos designados para hedge de risco de mercado (Eurobonds).

No caso de instrumentos financeiros não negociados 
em bolsa, o Safra utiliza seu melhor julgamento para de-
terminar o nível apropriado de ajustes para determinação 
de um preço de mercado que melhor reflita o valor pro-
vável de realização do instrumento financeiro, conside-
rando a qualidade de crédito da contraparte, o próprio 
valor de crédito, limitações de liquidez e parâmetros não 

observáveis, quando relevantes. Embora se acredite que 
os métodos de avaliação sejam apropriados e consisten-
tes com aqueles praticados no mercado, o uso de me-
todologias ou premissas diferentes para apurar o valor 
justo de determinados instrumentos financeiros poderia 
resultar em uma estimativa diferente de valor justo na 
data de divulgação e/ou liquidação.
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I. Balanço

POR MOEDAS 31.12.2017

Ativo BRL US$ Outras Moedas Total
   Disponibilidades 216.742 188.415 129.895 535.052
   Aplicações interfinanceiras de liquidez 35.081.888 1.963.061                    – 37.044.949
   Reservas no Banco Central 4.374.652                  – 68.328 4.442.980
   Títulos e valores mobiliários 52.344.459 2.357.666                    – 54.702.125
   Instrumentos financeiros derivativos 267.853 229.025 7.388 504.266
Operações com característica de concessão de crédito 46.505.488 11.222.184 329.538 58.057.210
   Outros ativos financeiros 1.534.650 806.928 25.371 2.366.949
   Outros créditos 2.354.937 555                    – 2.355.492
   Outros valores e bens 56.432 15                    – 56.447
   Investimento 6.875 6                    – 6.881
   Ativos imobilizado e intangíveis 387.047 103                    – 387.150
Total do Ativo 143.131.023 16.767.958 560.520 160.459.501
   Posição Comprada – Futuro Cupom Cambial – Nota 7(b-II(1)) 14.507.688 9.186.561                    – 23.694.249
   Futuro 685.617 276.651                    – 962.268
   NDF – Nota 7(b-II(1)) 300.364 1.027.965                    – 1.328.329
   Swap Cambial 14.157.825 15.071.332 716.163 29.945.320
Off Balance – Ativo 29.651.494 25.562.509 716.163 55.930.166
Total do Ativo em 31.12.2017 (A) 172.782.517 42.330.467 1.276.683 216.389.667

Passivo BRL US$ Outras Moedas Total
   Depósitos 11.143.348 1.509.280 20.432 12.673.060
   Captações no mercado aberto 54.123.032                  –                    – 54.123.032
   Recursos de aceites e emissão de títulos 39.475.119 65.525 290.728 39.831.372
   Captações estruturadas 2.459.316 3.864.810 22.657 6.346.783
   Obrigações por empréstimos e repasses 5.274.874 8.662.849 198.033 14.135.756
   Instrumentos financeiros derivativos 188.450 269.608 11.698 469.756
   Operações de seguros e previdência complementar 12.304.097                  –                    – 12.304.097
   Outros passivos financeiros 2.419.259 520.048 5.537 2.944.844
   Dívidas subordinadas 4.202.387 990.733                    – 5.193.120
   Outras obrigações 2.628.456 169                    – 2.628.625
   Resultado de exercícios futuros 40.508                  –                    – 40.508
Total do Passivo 134.258.846 15.883.022 549.085 150.690.953
   Posição Vendida – Futuro Cupom Cambial – Nota 7(b-II(1)) 9.186.561 14.507.688                    – 23.694.249
   Futuro 276.651 639.831 45.786 962.268
   NDF – Nota 7(b-II(1)) 1.027.965 300.364                    – 1.328.329
   Swap Cambial 15.787.495 13.564.858 592.967 29.945.320
Off Balance –  Passivo 26.278.672 29.012.741 638.753 55.930.166
Total do Passivo em 31.12.2017 (B) 160.537.518 44.895.763 1.187.838 206.621.119

Exposição Líquida – Patrimônio Líquido (C) = (A) – (B) 12.244.999 (2.565.296) 88.845 9.768.548
"Over Hedge" de Investimento no Exterior – Nota 18(i-II) (2.110.111) 2.110.111                    –                –
Posição líquida – Comprada/(Vendida) em 31.12.2017 10.134.888 (455.185) 88.845 9.768.548

Posição líquida – Comprada/(Vendida) em 31.12.2016 9.519.087 (1.748) (9.634) 9.507.705

i) Exposição cambial
Os valores das exposições em ouro, moeda estrangeira e ativos e passivos sujeitos à variação cambial, incluindo instru-
mentos financeiros derivativos e investimentos permanentes no exterior, apresentados às autoridades legais são:

19. Operações com partes relacionadas

a) Remuneração da Administração
Em Atos Societários realizados em 2017, foi estabelecida a remuneração máxima total anual para a Administração no 
montante de R$ 134.200 (R$ 103.950 em 2016). A remuneração recebida pela Administração monta a R$ (119.298)  
(R$ (85.639) em 2016).

O Grupo não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em 
ações para o seu pessoal-chave da Administração.

b) Participação acionária – Nota 

Acionistas Quantidades (%)

   Joseph Yacoub Safra (residente no exterior) 15.296 99,97

   Minoritários 5 0,03

Total 15.301 100,00

II. “Over Hedge” de investimentos no exterior
Para garantir 100% de efetividade na proteção cambial dos investimentos no exterior, o Safra contrata um montan-
te suficientemente maior de derivativos em relação à exposição cambial apresentada (“Over Hedge”), de forma a 
neutralizar, no resultado, os efeitos tributários correspondentes. O ajuste da exposição cambial por esta posição é 
regulamentada pela Circular Bacen nº 3.641/2013.

O resultado da variação cambial do excesso de derivativos contratados (“Over Hedge”) é contabilizado como re-
sultado de derivativo, conforme previsão normativa, afetando a margem financeira bruta da entidade.

Dado o racional econômico da operação, segue abaixo as linhas da demonstração do resultado, reclassificadas 
considerando a estratégia de proteção cambial adotada pelo Safra:

2017         2016

Contábil Ajuste “Over hedge” Saldo Ajustado Saldo Ajustado

RESULTADO COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

DERIVATIVOS – Nota 12(c) 50.197 30.320 80.517 513.344
DESPESAS TRIBUTÁRIAS DAS OPERAÇÕES – Nota 15(a-II) (430.980) (2.965) (433.945) (417.027)
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES 5.684.378 27.355 5.711.733 4.892.552
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO 2.638.484 27.355 2.665.839 2.231.367
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – Nota 15(a-I) (723.903) (27.355) (751.258) (533.114)
LUCRO LÍQUIDO 1.914.581                         – 1.914.581 1.698.253

2016

Contábil Ajuste “Over hedge” Saldo Ajustado

RESULTADO COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS

DERIVATIVOS – Nota 12(c)  924.064  (410.720)  513.344 
DESPESAS TRIBUTÁRIAS DAS OPERAÇÕES – Nota 15(a-II)  (457.192)  40.165  (417.027)
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES  5.263.107  (370.555)  4.892.552 
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO  2.601.922  (370.555)  2.231.367 
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – Nota 15(a-I)  (903.669)  370.555  (533.114)
LUCRO LÍQUIDO  1.698.253                        –        1.698.253 
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Ativos/(Passivos) Receitas/(Despesas)

31.12.2017 31.12.2016 2017 2016

Disponibilidades – Nota 4  134.423  108.997  53 (82)

   Grupo J. Safra Sarasin  122.816  99.252  53 (82)

   Safra National Bank of New York  11.607 9.745  –       –

Aplicações em moedas estrangeiras – Nota 5 – Safra National Bank of New York  1.665.024 863.677  4.408 2.151

Depósitos a vista/poupança – Nota 9(a)  (13.404) (11.822)  –       –

Depósitos interfinanceiro – Grupo J. Safra Sarasin  –       (22.448)  –       346

Depósitos a prazo – Nota 9(a)  (988.065) (701.287)  (3.323) (9.275)

   Grupo J. Safra Sarasin  (253.230) (149.936)  (1.429) (2.791)

   Safra National Bank of New York  (734.835) (551.351)  (1.894) (6.484)

Captações no mercado aberto  –  Debêntures – Nota 9(b)  (576) (17.520)  (632) (926)

Recursos de aceites e emissão de títulos – Nota 9(c)  (67.186) (66.303)  (2.293) (2.524)

   Recursos de letras financeiras, de crédito e similares – Debêntures  (947) (1.049) (100) (306)

   Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior – 
   Grupo J. Safra Sarasin  (66.239)           (65.254) (2.193) (2.218)

Negociação e intermediação de valores (Ativos e Passivos) – Nota 11(b)  158 14.904 – –

      Safra Securities  324 15.217 – –

      Demais empresas  (166) (313) – –

Dívidas subordinadas – Nota 9(f) – Andromeda Global Strategy 
Fund Ltd. – Fundo exclusivo  (990.733) (981.133)  (67.273) (65.343)

Comissões de Seguros – Canárias Corretora de Seguros S.A.  (13) –  (98) 18

Outras rendas de serviços – –  2.196 1.741

Despesas administrativas – –  (109.251) (105.313)

   Despesas de aluguéis – Nota 13(d) – –  (109.139) (105.210)

      Exton Participações Ltda. – –  (39.611) (39.588)

      J. Safra Participações Ltda. – –  (22.304) (22.035)

      Kiama S.A. – –  (29.112) (25.670)

      Lebec Participações Ltda. – –  (9.996) (9.254)

      Demais empresas – –  (8.116) (8.663)

   Outras – –  (112) (103)

Receitas de aluguéis – Casablanc Representação e Participação Ltda. – –  102 126

Operações com fundos de investimentos – Nota 9(g)

   Aplicações no mercado aberto – Títulos públicos – Nota 5  1.686.513  –        41.901  514.805 

   Captações no mercado aberto – Títulos públicos – Nota 9(b)  (15.256.997)  (25.086.695)  (2.257.485)  (1.971.230)

   Recursos de aceites e emissão de títulos – Letras financeiras (1) – Nota 9(c)  (1.107.351)  (672.706)  (45.159)  (98.276)

   Dívida subordinada – Certificado de depósito bancário – Nota 9(g)  –        –        –        (23.427)

   Receita de gestão e administração de fundos de investimento – – 919.467  774.002 

      Empresas consolidadas – Nota 9(g) – – 845.846  690.703 

      Partes relacionadas – Nota 9(g) – – 73.621  83.299 
(1) Deste montante, R$ 360.267 (R$ 296.684 em 31.12.2016) referem-se a letras financeiras subordinadas.

c) Transações com partes relacionadas
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução CMN nº 3.750/2009. 
Essas operações são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas.

As operações entre as empresas incluídas na consolidação foram eliminadas nas demonstrações contábeis consolida-
das e consideram, ainda, a ausência de risco.

20. Outras informações

a) Política de seguros
O Banco Safra e suas controladas, apesar de possuírem 
reduzido grau de risco em função da não concentração 
física de seus ativos, tem como política segurar seus 
valores e bens a valores considerados adequados para 
cobertura de eventuais sinistros.

b) Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria (“Comitê”) do Banco Safra S/A, 
doravante denominado SAFRA, é um órgão estatutário 

de caráter permanente que atua em consonância com 
as disposições da Resolução nº 3.198, de 27.05.2004, 
do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e Resolução  
nº 312, de 16.06.2014, do Conselho Nacional de Segu-
ros Privados (“CNSP”).

O Comitê reporta-se diretamente ao Conselho de  
Administração, e é composto por 05 (cinco) integrantes, 
sendo 03 (três) deles Diretores da Sociedade e 02 (dois) 
integrantes independentes.
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Resumo do relatório do comitê
de auditoria

O Comitê de Auditoria (“Comitê”) do Banco Safra S/A, 
doravante denominado SAFRA, é um órgão estatutário 
de caráter permanente que atua em consonância com 
as disposições da Resolução nº 3.198, de 27.05.2004, 
do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e Resolução 
nº 312, de 16.06.2014, do Conselho Nacional de Segu-
ros Privados (“CNSP”).

O Comitê reporta-se diretamente ao Conselho de 
Administração, é composto por 05 (cinco) integrantes, 
sendo 03 (três) deles Diretores da Sociedade e 02 (dois) 
integrantes independentes. 

O Comitê desenvolve suas atividades com base  
nas disposições de seu regimento interno e pelo Esta-
tuto Social.

Dentre os trabalhos de avaliação e supervisão efetua-
dos no 2º semestre de 2017, o Comitê realizou reuniões 
periódicas mensais com pautas previamente estabeleci-
das, conforme segue:

a) Realização de reuniões com as Auditorias Interna e 
Externa para análise dos trabalhos por eles efetuados;

b) Aprovação das Demonstrações Contábeis do Banco 
Safra e de suas empresas controladas;

c) Apreciação do relatório da Ouvidoria sobre as medi-
das corretivas ou de aprimoramento de procedimen-
tos e rotinas, em decorrência da análise das reclama-
ções recebidas;

d) Ratificação do Diretor responsável pela Ouvidoria que 
não houve casos de denúncia de fraudes relevantes 
no período;

e) Reunião com o Banco Central do Brasil – BACEN, em 
atendimento a Inspeção do Rating 2017 – SCR, para 
reporte dos assuntos discutidos e ou deliberados  
durante os Comitês de Auditoria realizados em 2017;

f) Aprovação do planejamento das reuniões do Comitê 
de Auditoria para o ano de 2018;

g) Aprovação do plano de trabalho das Auditorias Inter-
na e Externa para o ano de 2018;

h) Participação dos membros independentes deste  
Comitê de Auditoria no Comitê de Gestão de Riscos 
Operacionais e Compliance – CGROC, onde foram 
abordados os seguintes temas: 1) Gestão Integrada 
de Riscos – GIR; 2) Compliance Regulatório; 3) Risco 
Socioambiental e Risco de Reputação; 4) Controles 
Internos; 5) Prevenção à Lavagem de Dinheiro – PLD; 
6) Compliance SafraPay; e 7) Compliance Seguros  
e Previdência;

i) Apresentação dos trabalhos de Prevenção a Lava-
gem de Dinheiro – PLD/FT; 

j) Acompanhamento, follow-up e reporte mensal dos 
apontamentos de Órgãos Reguladores, da Auditoria 
Externa, das áreas de Risco Operacional, Contro-
les Internos e Compliance, por meio do Comitê de  
Controles Internos Regular - CCI; e

k) Acompanhamento e follow-up dos resultados de  
inspeções do Banco Central do Brasil (BACEN).

 
 Em vista dos resultados dos trabalhos que desen-
volveu, o Comitê de Auditoria recomenda ao Conselho  
de Administração a aprovação das demonstrações  
contábeis consolidadas datadas de 24 de janeiro de 
2018, referentes ao período findo em 31 de dezembro 
de 2017.

São Paulo, 24 de janeiro 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 suas controladas (“Consolidado” 
ou “Banco Safra”), que compreendem o balanço patri-
monial consolidado em 31 de dezembro de 2017, e as 
respectivas demonstrações consolidadas do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de cai-
xa para o exercício findo nessa data, assim como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.
 Em nossa opinião, as demonstrações contábeis con-
solidadas acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira do Banco Safra e suas controladas, em 31 
de dezembro de 2017, o desempenho consolidado de 
suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às ins-
tituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão des-
critas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis con-
solidadas”. Somos independentes em relação ao Banco  
Safra e suas controladas, de acordo com os princípios éti-
cos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 

do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com  
essas normas. Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar  
nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nos-
so julgamento profissional, foram os mais significativos 
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 
contábeis consolidadas e, portanto, não expressamos 
uma opinião separada sobre esses assuntos.

Hedge Accounting
Por que é um PAA?
O Banco Safra possui operações com instrumentos  
financeiros derivativos designadas para “hedge accoun-
ting” com o objetivo de proteger o valor justo de ativos 
e passivos, decorrentes do risco de oscilação da taxa 
de juros referencial de mercado ou variação cambial, 
conforme o caso, incluindo macro “hedge” das cartei-
ras prefixada (vide nota explicativa 7. (d) às demonstra-
ções contábeis). Conforme circular nº 3.082 do Banco 
Central, as operações destinadas a “hedge accounting” 
devem atender certas condições, cumulativamente, 
como comprovar a efetividade da operação desde sua 
concepção e no decorrer da operação. Devido à com-
plexidade do assunto e do alto nível de estimativa na 
determinação dos valores justos dos ativos e passivos 
financeiros objeto de “hedge”, demandamos esforços na 
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foi considerada uma área de foco em nossa auditoria de-
vido à relevância no contexto das demonstrações contá-
beis consolidadas, o uso de julgamento da Administração 
e a utilização de técnicas de precificação baseadas em 
modelos internos que levam em consideração dados ob-
serváveis ou referenciais de mercado. Esses instrumen-
tos financeiros são representados substancialmente por 
instrumentos financeiros derivativos e por títulos priva-
dos. As divulgações sobre a metodologia de apuração 
do valor de mercado estão incluídas na nota explicativa 
nº 3.e) às demonstrações contábeis.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria?
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre ou-
tros: (a) entendimento do desenho e testes de efetividade 
operacional dos controles internos relevantes que envol-
vem a apuração do valor de mercado, reconhecimento 
e divulgação desses instrumentos financeiros; (b) análise 
da política de marcação a mercado no que diz respeito 
a critérios de definição da existência de mercado ativo;  
(c) constatação, em base de amostra, do baixo volume 
de negociação frente as emissões de tais ativos financei-
ros; (d) entendimento da metodologia 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 des-
tes instrumentos financeiros, o resultado dos nossos 
procedimentos foi considerado apropriado.

 
Ambiente de tecnologia da informação
Porque é um PAA?
As operações do Banco Safra dependem do ambiente 
de tecnologia e infraestrutura capaz de suportar um ele-
vado número de transações processadas diariamente 
em seus sistemas de informação que alimentam os seus 
registros contábeis. Os processos inerentes à tecnologia 
da informação, associados aos seus controles, podem, 
eventualmente, conter riscos no processamento e na ge-
ração de informações críticas, inclusive aquelas utiliza-
das na elaboração das demonstrações contábeis conso-
lidadas, justificando nossa consideração como área de 

auditoria incluindo o trabalho de membros seniores da 
nossa equipe de auditoria na análise da efetividade do 
“hedge” e da adequação da documentação, das políti-
cas e designação das operações, bem como do teste de 
efetividade do “hedge”.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria?
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre ou-
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 
de “hedge” com a descrição do risco objeto de “hedge”, 
e informação detalhada sobre a operação, destacados 
o processo de gerenciamento de risco e a metodologia 
utilizada na avaliação da efetividade do “hedge” des-
de a concepção da operação; (c) análise dos testes de 
efetividade das estruturas de “hedge” elaborados pela 
Administração; (d) revisão das demonstrações contábeis 
consolidadas atentando-se as divulgações mínimas re-
queridas, conforme demonstrado na nota explicativa 7 
às demonstrações contábeis.

Conclusão da avaliação
Considerando a política, os critérios adotados para fins 
de atender às estratégias e aos processos de análise de 
efetividade das estruturas e as divulgações de “hedge 
accounting” realizadas pela Administração, o resultado 
dos nossos procedimentos foi considerado apropriado.

“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)
Por que é um PAA?
O Banco Safra possui operações de crédito e aplicação 
em títulos privados detidos com o propósito de cole-
tar os fluxos de caixa de juros e principal desses ativos  
financeiros, de maneira similar a uma operação de crédito 
(carteira de crédito expandida). Com isso, o tratamento 
dado ao risco de crédito dos títulos privados é similar 
ao tratamento dado às operações de crédito, na aná-
lise de perda de crédito desses títulos (“impairment”).  
Para tanto, o Banco Safra desenvolve modelos de  

foco em nossa auditoria devido à relevância no contexto 
das demonstrações contábeis consolidadas.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria?
Com o envolvimento de nossos especialistas em audito-
ria de sistemas, avaliamos o desenho dos controles gerais 
do ambiente de processamento e testamos a efetividade 
operacional desses controles relacionadas a segurança da 
informação, desenvolvimento e manutenção de sistemas e 
operação de computadores relacionados com a infraestru-
tura que suporta os negócios do Banco Safra.

Conclusão da avaliação
Considerando os processos e controles do ambiente de 
tecnologia da informação, associados aos testes realiza-
dos mencionados acima, julgamos o resultado dos nos-
sos procedimentos como apropriado.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
A demonstração consolidada do valor adicionado (DVA) 
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, 
elaborada sob a responsabilidade da administração do 
Banco Safra e suas Controladas, e apresentada como 
informação suplementar, foi submetida a procedimentos 
de auditoria executados em conjunto com a auditoria 
das demonstrações contábeis consolidadas do Banco 
e suas Controladas. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essa demonstração está conciliada com 
as demonstrações contábeis e registros contábeis,  
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo es-
tão de acordo com os critérios definidos no Pronun-
ciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor 
Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do  
valor adicionado foi adequadamente elaborada, em  
todos os aspectos relevantes, segundo os critérios  
definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consisten-
te em relação às demonstrações contábeis consolida-
das tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstra-
ções contábeis consolidadas e o relatório do auditor
A Administração do Banco Safra é responsável por es-
sas outras informações, que compreendem o Relatório 

provisão para perdas de crédito que abrangem essas 
operações e efetua provisão, quando necessário, para 
cobrir seu risco de crédito, conforme divulgado nas 
notas explicativas nº 3.f) e nº 8 às demonstrações con-
tábeis. Devido à complexidade do modelo de provisão 
para perdas de crédito, do uso de estimativa e do alto 
nível de julgamento por parte da Administração na deter-
minação das provisões que são constituídas, demanda-
mos esforços na auditoria incluindo o trabalho de mem-
bros seniores da nossa equipe por termos considerado 
o assunto relevante para a nossa auditoria.

 
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria?
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre 
outros: (a) entendimento do critério de provisionamen-
to adotado pelo Banco Safra para a carteira de crédi-
to expandida; (b) leitura da política de provisionamento 
do Banco Safra para a carteira de crédito expandida;  
(c) envolvimento de especialistas na revisão dos modelos 
utilizados; (d) revisão e teste de controles internos sobre 
o processo de atribuição de rating; (e) análise dos crité-
rios de provisionamento dessas operações, em base de 
amostra; (f) análise do nível de provisionamento total das 
carteiras e desafio aos critérios utilizados na política do 
Banco Safra; e (g) pesquisa, com base em amostra, da 
situação de inadimplência dos emissores desses ativos 
financeiros no mercado e no Banco Safra.

Conclusão da avaliação
Considerando a política e os critérios adotados pela  
Administração para determinar a provisão para perdas 
com crédito, o resultado dos nossos procedimentos foi 
considerado apropriado.

Apuração do valor de mercado de instrumentos 
financeiros
Por que é um PAA?
O Banco Safra aplica metodologia de apuração do valor 
de mercado de instrumentos financeiros desenvolvida  
internamente, quando não existem preços de negocia-
ção observados em mercado ativo, ou os ativos apresen-
tam baixo volume de negociação que não representam o 
mercado ativo devido à baixa liquidez dos papéis. A apu-
ração do valor de mercado de instrumentos financeiros 
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da Administração, obtido antes da data deste relatório, e 
também o Relatório Anual de 2017, que deve ser dispo-
nibilizado após a data desse relatório.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 
consolidadas não abrange o Relatório da Administração 
e o Relatório Anual de 2017 e não expressamos ou ex-
pressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações con-
tábeis consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler as 
outras informações identificadas acima e, ao fazê-lo, con-
siderar se essas informações estão, de forma relevante, 
inconsistentes com as demonstrações contábeis ou com 
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra for-
ma, aparentam estar distorcidas de forma relevante.

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante nas outras informações  
obtidas antes da data deste relatório, somos requeri-
dos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a  
esse respeito.

Responsabilidade da administração e da governança 
pelas demonstrações contábeis consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação das demonstrações contábeis consoli-
dadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a admi-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade 
de o Banco e suas controladas continuarem operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis 
consolidadas, a não ser que a administração pretenda 
liquidar o Banco e suas controladas ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Consolidado são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis consolidadas.

condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal do Banco e suas controladas. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações nas demonstrações contábeis consolidadas 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar o Banco e suas controladas 
a não mais se manterem em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o con-
teúdo das demonstrações contábeis consolidadas, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações con-
tábeis consolidadas representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
referente às informações financeiras das entidades ou 
atividades de negócio do grupo para expressar uma 
opinião sobre as demonstrações contábeis consolida-
das. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria do grupo e, consequente-
mente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance  

Responsabilidades do auditor pela auditoria das  
demonstrações contábeis consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis consolidadas, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir re-
latório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detecta as eventuais distorções relevantes existentes.  
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individualmen-
te ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma  
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos  
usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções contábeis consolidadas.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exer-
cemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção re-

levante nas demonstrações contábeis consolidadas,  
independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos do Banco e suas controladas.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utili-
zadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou 

planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identifica-
mos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governan-
ça declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicamos todos os eventuais  
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, con-
sideravelmente, nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com 
os responsáveis pela governança, determinamos aque-
les que foram considerados como mais significativos 
na auditoria das demonstrações contábeis do exercício 
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais 
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em 
nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regu-
lamento tenha proibido divulgação pública do assunto, 
ou quando, em circunstâncias extremamente raras, de-
terminarmos que o assunto não deve ser comunicado 
em nosso relatório porque as consequências adversas 
de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva 
razoável, superar os benefícios da comunicação para o 
interesse público.

São Paulo, 24 de janeiro de 2018

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes – CRC nº 2SP011609 /O-8

Marcelo Luis Teixeira Santos 
Contador – CRC nº 1 PR 050377/O-6
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MATRIZ
Av. Paulista, 2100
Tel.: (11) 3175.7575
CEP: 01310-930

SÃO PAULO (SP)
Angélica
Rua Maranhão, 527
Tels.: (11) 3829.2201
 (11) 3829.2211
CEP: 01240-001

Barão
Rua Barão de
Itapetininga, 215
Tels.: (11) 3124.7414
 (11) 3124.7400
CEP: 01042-001

Berrini
Av. Eng. Luís Carlos
Berrini, 1062
Tels.: (11) 5503.2212
 (11) 5503.2298
CEP: 04571-000

Bom Retiro
Rua da Graça, 109
Tels.: (11) 3353.3399
 (11) 3353.3370
CEP: 01125-001

Brás
Rua Mendes Júnior, 605
Tels.: (11) 2799.9980
 (11) 2799.9970
CEP: 03013-011

Central XV/Boa Vista
Rua XV de Novembro, 212
Tels.: (11) 3293.7113
 (11) 3293.7111
CEP: 01013-000

Campinas
Rua Dr. Costa Aguiar, 700
Tels.: (19) 3733.8533
 (19) 3733.8504
CEP: 13010-061

Nova Campinas
Av. José de Souza 
Campos, 900
Tels.: (19) 2103.6750
 (19) 2103.6849
CEP: 13092-123

Guarulhos
Cumbica
Aeroporto Internacional 
de São Paulo/Guarulhos
Terminal 3 - Piso de 
Embarque - Área Restrita
Tel.: (11) 2445.7137
CEP: 07141-970

Guarulhos
Rua Felício Marcondes, 365
Tels.: (11) 2472.4112
 (11) 2472.4120
CEP: 07010-030

Jundiaí
Rua Rangel Pestana, 305
Tels.: (11) 4583.4395
 (11) 4583.4399
CEP: 13201-000

Mogi das Cruzes
Av. Voluntário Fernando
Pinheiro Franco, 249 - loja
Tels.: (11) 4736.9100
 (11) 4736.9110
CEP: 08710-500

Osasco
Rua Antônio Agu, 1015
Tels.: (11) 3652.2212
 (11) 3652.2219
CEP: 06013-000

Piracicaba
Praça José Bonifácio, 783
Tels.: (19) 3437.8511
 (19) 3437.8515
CEP: 13400-340

Alto da Boa Vista
Av. Presidente Vargas, 2164
Tel.: (16) 2111.5555
CEP: 14025-700

Ribeirão Preto
Rua Duque de Caxias, 521
Tels.: (16) 3977.4933
 (16) 3977.4900
CEP: 14015-020

Santo André
Rua Senador Flaquer, 304
Tels.: (11) 4433.3313
 (11) 4433.3300
CEP: 09010-160

Santos
Rua São Francisco, 165
Tels.: (13) 3226.2200
 (13) 3226.2201
CEP: 11013-201

São Bernardo do Campo
Rua Mal. Deodoro, 490
Tels.: (11) 4122.6221
 (11) 4122.6212
CEP: 09710-000

São Caetano do Sul
Rua Manoel Coelho, 560
Tels.: (11) 4223.7310
 (11) 4223.1313
CEP: 09510-101

Cidade Jardim
Av. Brig. Faria Lima, 2668
Tels.: (11) 3039.2212
 (11) 3039.2211
CEP: 01452-002

Einstein
Av. Albert Einstein, 665
Tels.: (11) 3745.2209
 (11) 3745.2200
CEP: 05652-000

Faria Lima/Gabriel Monteiro
Av. Brig. Faria Lima, 1581
Tels.: (11) 3035.2201
 (11) 3035.2219
CEP: 01451-001

Graça
Rua da Graça, 206
Tels.: (11) 2177.5569
 (11) 2177.5550
CEP: 01125-000

Higienópolis
Av. Angélica, 1263
Tels.: (11) 3821.2212
 (11) 3821.2200
CEP: 01227-100

Ipiranga
Rua Silva Bueno, 1100
Tels.: (11) 2066.7111
 (11) 2066.7140
CEP: 04208-000

Itaim
Rua Joaquim Floriano, 737
Tels.: (11) 3074.1601
 (11) 3074.1660
CEP: 04532-031

São José do Rio Preto
R. Bernardino de 
Campos, 3390
Tels.: (17) 3214.6200 
 (17) 3214.6222
CEP: 15015-300

São José dos Campos
Av. 9 de Julho, 95
salas 2 e 4
Tels.: (12) 3924.4411
 (12) 3924.4400
CEP: 12243-000

Sorocaba
Rua São Bento, 141
Tels.: (15) 3331.8515
 (15) 3331.8560
CEP: 18010-030

Taubaté
Av. Charles Schnneider, 1555
Tels.: (12) 3265.2192
 (12) 3265.2190
CEP: 12040-000

BELÉM (PA)
Av. Nazaré, 811
Tels.: (91) 4005.4927
 (91) 4005.4911
CEP: 66035-170

BRASÍLIA (DF)
SCS - Quadra 6 - bloco A - loja 
76 - Ed. Sofia
Tels.: (61) 2102.4400
 (61) 2102.4490
CEP: 70300-968

CAMPO GRANDE (MS)
Rua Mal. Rondon, 1740
Tels.: (67) 2106.6800
 (67) 2106.6870
CEP: 79002-200

CUIABÁ (MT)
Av. Hist. Rubens de 
Mendonça, 1757
Tels.: (65) 2121.7400
 (65) 2121.7423
CEP: 78050-000

FORTALEZA (CE)
Aldeota
Av. Santos Dumont, 2750
Tels.: (85) 4006.5900
 (85) 4006.5950
CEP: 60150-161

Fortaleza
Rua Barão do Rio Branco, 716
Tels.: (85) 4006.6200
 (85) 4006.6250
CEP: 60025-060

GOIÂNIA (GO)
Anápolis
Pça. Dom Emanoel Gomes 
de Oliveira, 152
Tel.: (62) 3360.1500
CEP: 75113-020

Goiânia/Centro-Oeste
Av. República do Líbano, 2030
Tels.: (62) 4005.4200
 (62) 4005.4234
CEP: 74115-030

Nova Suíça
Av. T63, 1509
Quadra 585 - lote 01
Tels.: (62) 3237.9800
 (62) 3237.9809
CEP: 74280-235

MACEIÓ (AL)
Rua do Sol, 154
Tels.: (82) 2121.5202
 (82) 2121.5241
CEP: 57020-070

Jardins
Rua Hungria, 1000
Tel.: (11) 3814.0876
CEP: 01455-000

JK
Av. Juscelino Kubitscheck, 1327
Tels.: (11) 3217.2501
 (11) 3217.2511
CEP: 04543-011

Lapa
Rua Roma, 695
Tels.: (11) 3677.2218
 (11) 3677.2200
CEP: 05050-090

Moema
Av. Min. Gabriel Resende
Passos, 500
Tels.: (11) 5053.2250
 (11) 5053.2255
CEP: 05421-022

Mooca
Av. Paes de Barros, 242
Tels.: (11) 2797.6686
 (11) 2797.6670
CEP: 03114-000

Morumbi
Av. Morumbi, 8384
Tels.: (11) 5097.2201
 (11) 5097.2200
CEP: 04703-004

Pacaembu
Praça Charles Miller, 8
Tels.: (11) 2886.5570
 (11) 2886.5555
CEP: 01234-010

JOÃO PESSOA (PB)
Av. Presidente Epitácio 
Pessoa, 1251
Tels.: (83) 3034.4016
 (83) 3034.4051
CEP: 69005-130

MANAUS (AM)
Rua José Paranaguá, 186
Tels.: (92) 2121.9100
 (92) 2121.9150
CEP: 69005-130

MINAS GERAIS (MG)
Belo Horizonte
Av. João Pinheiro, 215
Tels.: (31) 2122.7930
 (31) 2122.7947
CEP: 30130-180

Savassi
Av. do Contorno, 6082
Tels.: (31) 2127.6250
 (31) 2127.6230
CEP: 30110-110

Juiz de Fora
Av. Barão do Rio Branco, 2957
Tels.: (32) 3133.3100
 (32) 3133.3132
CEP: 36010-012

Uberlândia
Av. Afonso Pena, 778
Tels.: (34) 2101.1300
 (34) 2101.1333
CEP: 38400-130

NATAL (RN)
Av. Prudente de Morais, 2936
Tels.: (84) 4005.3650
 (84) 4005.3720
CEP: 59022-305

PARANÁ (PR)
Curitiba
Batel
Rua Comendador Araújo, 565
5º andar - conjuntos 501 e 502
Tels.: (41) 2102.5500
 (41) 2102.5555
CEP: 80420-908

Curitiba
Rua Marechal Deodoro, 240
Tels.: (41) 2106.1400
 (41) 2106.1427
CEP: 80010-010

Portão
Rua Francisco Frischiman, 3166
Tels.: (41) 2106.5000
 (41) 2106.5055
CEP: 80320-250

Cascavel
Rua Barão do Cerro Azul, 1266
Tels.: (45) 2101.5200
 (45) 2101.5220
CEP: 85801-080

Londrina
Av. Higienópolis, 270
Tels.: (43) 2101.9400
 (43) 2101.9401
CEP: 86020-080

Maringá
Rua Santos Dumont, 2699/2705
Tels.: (44) 2101.4720
 (44) 2101.4730
CEP: 87013-050

São José dos Pinhais
R. Visc. do Rio Branco, 2156
Tels.: (41) 3586.5000
 (41) 3586.5023
CEP: 83005-420

Paraíso
Praça Oswaldo Cruz, 74
Tels.: (11) 3265.2204
 (11) 3265.2202
CEP: 04004-070

Paulista
Av. Paulista, 2100
Tels.: (11) 3175.7245
 (11) 3175.9368
CEP: 01310-930

Santana
R. Voluntários da Pátria, 1409
Tels.: (11) 2224.7313
 (11) 2224.7311
CEP: 02011-100

Santo Amaro
Av. Santo Amaro, 7123
Tels.: (11) 5525.2240
 (11) 5525.2212
CEP: 04701-200

Saúde
Rua Carneiro da 
Cunha, 39/39A
Tels.: (11) 5591.2160
 (11) 5591.2170
CEP: 04144-000

Sírio Libanês
Rua Barata Ribeiro, 360 - loja
Tels.: (11) 3122.6700
 (11) 3122.6714
CEP: 01308-000

Sumaré
Av. Sumaré, 1106
Tels.: (11) 3868.6420
 (11) 3868.6400
CEP: 05016-110

RECIFE (PE)
Boa Viagem
Av. Conselheiro Aguiar, 3190
Tels.: (81) 2129.7820
 (81) 2129.7860
CEP: 51020-021

Recife
Av. Governador Agamenon 
Magalhães, 4.581
Tels.: (81) 2122-1266
 (81) 2122-1290
CEP 50070-160

RIO DE JANEIRO (RJ)
Barra da Tijuca
Av. das Américas, 3500 – 
bloco 2 – lojas A e B
Tels.: (21) 2122.8135
 (21) 2122.8122
CEP: 22640-102

Botafogo
Av. Praia do Botafogo, 440
Tel.: (21) 3541.2470
CEP: 22250-908

Candelária
Praça Pio X, 17
Tels.: (21) 2199.2831
 (21) 2199.2923
CEP: 20040-020

Castelo
Av. Erasmo Braga, 277
Tels.: (21) 2122.5000
 (21) 2122.5017
CEP: 20020-000

Copacabana
Av. Atlântica, 1782 - lojas A e B
Tel.: (21) 2545.1900
CEP: 22021-001

Galeão
Av. Vinte de Janeiro, s/nº 
Tel.: (21) 2462.5050
CEP: 21941-900

Ipanema
Rua Visconde de Pirajá, 240
Tels.: (21) 2141.2100
 (21) 2141.2121
CEP: 22410-000

Leblon
Av. Afrânio de Melo 
Franco, 290 - pavimento L2
Shopping Leblon
Tels.: (21) 3797.4300
 (21) 3797.4320
CEP: 22430-060

Rio Branco
Av. Rio Branco, 80
Tels.: (21) 2122.3400
 (21) 2122.3421
CEP: 20040-070

Niterói
Av. Ernani do Amaral 
Peixoto, 479
Tels.: (21) 2199.5603
 (21) 2199.5622
CEP: 24020-072

RIO GRANDE DO SUL (RS)
Moinhos de Vento/
Corporate Porto Alegre
R. Mariante, 86 - lojas 3 a 5
Tels.: (51) 2139.6240
 (51) 2139.6250
CEP: 90430-180

Porto Alegre
Rua dos Andradas, 1035
Tels.: (51) 2131.3722
 (51) 2131.3700
CEP: 90020-007

Tatuapé
Rua Cantagalo, 76
Tels.: (11) 2095.6175
 (11) 2095.6160
CEP: 03323-010

Trianon
Av. Paulista, 2150
Tels.: (11) 3178.2250
 (11) 3178.2200
CEP: 01310-300

Vila Maria
Av. Guilherme Cotching, 955
Tels.: (11) 2633.1111
 (11) 2633.1100 
CEP: 02113-013

Araçatuba
R. Floriano Peixoto, 73
Tels.: (18) 3607.1360
 (18) 3607.1350 
CEP: 16010-220 

Barueri
Alphaville
Al. Rio Negro, 1084 - loja 2
Tels.: (11) 4166.6531
 (11) 4166.6520
CEP: 06454-000

Bauru
Rua Rio Branco
Quadra 24, 65
Tels.: (14) 3104.4010
 (14) 3104.4000
CEP: 17016-190

Campinas
Cambuí
Rua Olavo Bilac, 101
Tels.: (19) 3753.8500
 (19) 3753.8515
CEP: 13024-110

Caxias do Sul
Rua Júlio de Castilhos, 1500
Tels.: (54) 2101.7500
 (54) 2101.7532
CEP: 95010-000

Novo Hamburgo
Rua Júlio de Castilhos, 400
Tels.: (51) 2123.9900
 (51) 2123.9912
CEP: 93510-130

SALVADOR (BA)
Iguatemi
Av. Tancredo Neves, 148
Shopping da Bahia
Tels.: (71) 2106.8334
 (71) 2106.8300
CEP: 41820-020

Salvador
Av. Estados Unidos, 14
Tels.: (71) 2106.4501
 (71) 2106.4500
CEP: 40010-020

SANTA CATARINA (SC)
Florianópolis
Rua Arcipreste Paiva, 187
Tels.: (48) 2107.3500
 (48) 2107.3523
CEP: 88010-530

Blumenau
Rua 7 de Setembro, 673
Tels.: (47) 2123.6650
 (47) 2123.6600
CEP: 89010-201

Chapecó
Av. Getúlio Dorneles Vargas, 927 N
Tels.: (49) 3361.1153
 (49) 3361.1122
CEP: 89802-002

Criciúma
Rua Almirante Saldanha 
da Gama, 3954
Tels.: (48) 2101.3200
 (48) 2101.3221
CEP: 88802-470

Joinville
Rua do Príncipe, 158
Tels.: (47) 2101.7640
 (47) 2101.7600
CEP: 89201-000

SÃO LUIS (MA)
Av. Cel. Colares Moreira, 07
loja 01
Tels.: (98) 2109.9655
 (98) 2109.9620
CEP: 65075-440

VITÓRIA (ES)
Av. N. Sra. dos Navegantes, 451
Tels.: (27) 2121.1720
 (27) 2121.1750
CEP: 29050-335

AGÊNCIAS NO EXTERIOR

CAYMAN ISLANDS 
P. O. 1353, Harbour Place, 5th 
Floor, 103 South Church Street, 
George Town, Grand Cayman 
KY1-1108 - Cayman Islands 

LUXEMBOURG
17–21, Boulevard Joseph II
L-1840, Luxembourg

Banco Safra: agências no Brasil
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Banco Safra S.A.

Conselho de Administração

Carlos Alberto Vieira
Presidente

Alberto Corsetti
Alberto Joseph Safra
David Joseph Safra 
Rossano Maranhão Pinto

Silvio Aparecido de Carvalho

Diretoria

Rossano Maranhão Pinto
Diretor-presidente

Agostinho Stefanelli Filho
Altamir Batista Mateus da Silva
Eduardo Pinto de Oliveira
Eduardo Sosa Filho
Ernesto David Chayo
Fernando Cruz Rabello
Helio Albert Sarfaty
Hiromiti Mizusaki
Jayme Srur
Luiz Carlos Zambaldi
Marcelo Dantas de Carvalho
Marcos Lima Monteiro
Paulo Sérgio Cavalheiro
Sergio Luiz Ambrosi
Sidney da Silva Mano

Silvio Aparecido de Carvalho

Largo dos Amores - São Luís / MA

Rio Poli - Terezina / PI

Forte São José - Macapá / AP

Ponte Aracaju-Barra - Aracaju / SE

Pier de Iracema - Fortaleza / CE

Ponte Hercílio Luz - Florianópolis / SC

Parque Vaca Brava - Goiânia / GO

Palácio Rio Branco - Rio Branco / AC

Forte dos Reis Magos - Natal / RN

Fachada do Mercado Cultural - 
Porto Velho / RO

Forte do Castelo - Belém / PA

Igreja Nossa Senhora do Carmo - 
Boa Vista / RR

Centro Histórico - Recife / PE

Praça Antenor Navarro -
João Pessoa / PB

Associação Comercial de Maceió -
Maceió / AL

3ª Ponte - Vitória / ES

Ponte Sérgio Motta - Cuiabá / MT

Lago do Amor - Campo Grande / MS

Palácio do Araguaia - Palmas / TO

Elevador Lacerda - Salvador / BA




