
Em Reais mil
a b c d e

30/06/21 31/03/21 31/12/20 30/09/20 30/06/20
Capital regulamentar - valores

1 Capital Principal 4,661,491.00 4,398,854.35 4,332,117.59 4,700,212.17 4,609,952.11
2 Nível I 4,661,491.00 4,398,854.35 4,332,117.59 4,700,212.17 4,609,952.11
3 Patrimônio de Referência (PR) 4,661,491.00 4,398,854.35 4,332,117.59 4,700,212.17 5,705,152.11

3b Excesso dos recursos aplicados no ativo permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3c Destaque do PR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ativos ponderados pelo risco (RWA) - valores
4 RWA total 34,633,989.22 35,124,703.99 31,329,359.82 31,383,228.42 26,532,836.98

Capital regulamentar como proporção do RWA
5 Índice de Capital Principal (ICP) 13.46 12.52 13.83 14.98 17.37
6 Índice de Nível 1 (%) 13.46 12.52 13.83 14.98 17.37
7 Índice de Basileia 13.46 12.52 13.83 14.98 21.50

Adicional de Capital Principal (ACP) como proporção do RWA
8 Adicional de Conservação de Capital Principal - ACPConservação (%) 1.62 1.25 1.25 1.25 1.25
9 Adicional Contracíclico de Capital Principal - ACPContracíclico (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal - ACPSistêmico (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 ACP total (%) 1.62 1.25 1.25 1.25 1.25
12 Margem excedente de Capital Principal (%) 3.83 3.27 4.58 5.73 10.12

Razão de Alavancagem (RA)
13 Exposição total 52,204,406.66 71,474,025.03 62,804,565.42 70,757,157.54 62,210,029.26
14 RA (%) 8.93 6.15 6.90 6.64 7.41

Indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR)
15 Total de Ativos de Alta Liquidez (HQLA) NA NA NA NA NA
16 Total de saídas líquidas de caixa NA NA NA NA NA
17 LCR (%) NA NA NA NA NA

Indicador de Liquidez de Longo Prazo (NSFR)
18 Recursos estáveis disponíveis (ASF) NA NA NA NA NA
19 Recursos estáveis requeridos (RSF) NA NA NA NA NA
20 NSFR (%) NA NA NA NA NA

Tabela KM1: Informações quantitativas sobre os requerimentos prudenciais

Objetivo: Apresentar as principais métricas estabelecidas pela regulamentação prudencial.
Conteúdo: Informações quantitativas referentes aos componentes do capital regulamentar, à Razão de Alavancagem e aos indicadores de liquidez.
Frequência: Trimestral.



Tabela OV1: Visão geral dos ativos ponderados pelo risco (RWA)

Em Reais mil
a b c

Requerimento 
mínimo de PR

30/06/21 31/03/21 30/06/21
0 Risco de Crédito - tratamento mediante abordagem padronizada 23,503,053.19 23,438,113.28 1,880,244.26
2    Risco de crédito em sentido estrito 17,142,378.30 17,002,138.20 1,371,390.26
6    Risco de crédito de contraparte (CCR) 49,082.52 67,359.73 3,926.60

7
      Do qual: mediante abordagem padronizada para risco de crédito de 
contraparte (SA-CCR)

NA NA NA

7a       Do qual: mediante uso da abordagem CEM 2,104,751.09 2,537,428.64 168,380.09
9       Do qual: mediante demais abordagens 1,043,184.22 1,021,108.07 83,454.74

10
   Acréscimo relativo ao ajuste associado à variação do valor dos derivativos 
em decorrência de variação da qualidade creditícia da contraparte (CVA) 1,222,177.47 1,117,278.93 97,774.20

12    Cotas de fundos não consolidados - ativos subjacentes identificados 528,642.14 508,117.35 42,291.37

13
   Cotas de fundos não consolidados - ativos subjacentes inferidos 
conforme regulamento do fundo -                               -                            -                            

14    Cotas de fundos não consolidados - ativos subjacentes não identificados -                               -                            -                            

16
   Exposições de securitização - requerimento calculado mediante 
abordagem padronizada -                               -                            -                            

25    Valores referentes às exposições não deduzidas no cálculo do PR 1,412,837.45 1,184,682.36 113,027.00
20 Risco de mercado 8,400,043.47 8,955,698.16 672,003.48

21
   Do qual: requerimento calculado mediante abordagem padronizada 
(RWAMPAD) 8,400,043.47 8,955,698.16 672,003.48

22    Do qual: requerimento calculado mediante modelo interno (RWAMINT) -                               -                            -                            
24 Risco operacional 2,730,892.56 2,730,892.56 218,471.40
27 Total (2+6+10+12+13+14+16+25+20+24) 31,486,053.91            31,566,167.29 2,518,884.31

Definições

RWA (T-1) é o montante dos ativos ponderados pelo risco referente ao final do trimestre anterior ao de referência.
Requerimento mínimo de PR (T) é o requerimento do total de PR em Reais, conforme definido na Resolução nº 4.193, de 2013, art. 4º, ao final do 

RWA

Objetivo: Apresentar visão geral do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA) utilizado na apuração do requerimento mínimo de Patrimônio de 
Referência (PR).

Conteúdo: Informações quantitativas sobre o RWA e o requerimento mínimo de PR conforme estabelecido no art. 4º da Resolução nº 4.193, de 2013.
Frequência: Trimestral.

RWA (T) é o montante dos ativos ponderados pelo risco, conforme definido pela Resolução nº 4.193, de 2013, ao final do trimestre de referência.



Tabela MR1: Abordagem padronizada - fatores de risco associados ao risco de mercado

Em Reais mil
30/06/21

Fatores de risco RWAMPAD
1 Taxas de juros 6,672,458.71

1.a Taxas de juros prefixada denominadas em Real (RWAJUR1) 3,072,317.62
1.b Taxas dos cupons de moeda estrangeira (RWAJUR2) 3,071,823.77
1.c Taxas dos cupons de índices de preço (RWAJUR3) 528,317.32
1.d Taxas dos cupons de taxas de juros (RWAJUR4) -                                    
2 Preços de ações (RWAACS) 665,254.28
3 Taxas de câmbio (RWACAM) 1,062,330.48
4 Preços de mercadorias (commodities) (RWACOM) -                                    
9 Total 8,400,043.47

Objetivo: Divulgar o montante dos ativos ponderados pelo risco para o risco de mercado apurado 
mediante abordagem padronizada (RWAMPAD).
Conteúdo: RWAMPAD.
Frequência: Trimestral.



Tabela CC1: Composição do Patrimônio de Referência (PR)

Em Reais mil
30/06/21

a b

Valor (R$ mil) Referência no balanço 
do conglomerado

Capital Principal: instrumentos e reservas
1 Instrumentos elegíveis ao Capital Principal 3,000,000.00              a
2 Reservas de lucros 2,418,003.59              b
3 Outras receitas e outras reservas 567,247.38                  c

5
Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias do conglomerado 
prudencial e elegíveis ao seu Capital Principal -                                 

6 Capital Principal antes dos ajustes prudenciais 5,985,250.97              d
Capital Principal: ajustes prudenciais

7 Ajustes prudenciais relativos a apreçamentos de instrumentos financeiros (PVA)  

8
Ágios pagos na aquisição de investimentos com fundamento em expectativa de rentabilidade futura

 
9 Ativos intangíveis 62.67 e

10

Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido e os originados dessa contribuição relativos a períodos de apuração encerrados até 31 de 
dezembro de 1998 333,838.50  

11

Ajustes relativos ao valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos utilizados para hedge de 
fluxo de caixa de itens protegidos cujos ajustes de marcação a mercado não são registrados 
contabilmente  

15 Ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de benefício definido  

16

Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a compor o Capital Principal da 
instituição ou conglomerado, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética

 

18

Valor total das participações não significativas em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, instituições financeiras no exterior não consolidadas, empresas assemelhadas a 
instituições financeiras não consolidadas, sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e 
entidades abertas de previdência complementar que exceda 10% do valor do Capital Principal da 
própria instituição ou conglomerado, desconsiderando deduções específicas

 

19

Valor total das participações significativas em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, instituições financeiras no exterior não consolidadas, empresas assemelhadas a instituições 
financeiras não consolidadas, sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e entidades 
abertas de previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal da própria 
instituição ou conglomerado, desconsiderando deduções específicas

989858.81  

21

Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou 
receitas tributáveis futuras para sua realização, acima do limite de 10% do Capital Principal da própria 
instituição ou conglomerado, desconsiderando deduções específicas.  

22
Valor que excede, de forma agregada, 15% do Capital Principal da própria instituição ou conglomerado

 

Objetivo: Detalhamento da composição do Patrimônio de Referência (PR), conforme a Resolução nº 4.192, de 2013.
Conteúdo: Informações quantitativas relativas aos elementos patrimoniais que compõem o PR.
Frequência: Semestral.
Formato: Fixo.
Comentários: Alterações significativas em relação ao período anterior devem ser explicadas. 
A aquisição direta ou indireta de: (a) instrumento autorizado a compor o montante de Capital Principal, de Capital Complementar ou de Nível II, no caso de instituição 
emitente sujeita ao disposto na Resolução nº 4.192, de 2013; (b) recursos disponíveis para a absorção de perdas e a recapitalização no decurso de regime de 
resolução (TLAC); ou (c) parcela do montante de capital social de outra entidade deve ser considerada: I - significativa, se superior a 10% (dez por cento) do 
respectivo montante emitido pela instituição ou entidade; e II - não significativa, se inferior a 10% (dez por cento) do respectivo montante emitido pela instituição ou 
entidade.



23

do qual: oriundo de participações
significativas no capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e 
de instituições financeiras no exterior não consolidadas, no capital de empresas assemelhadas a 
instituições financeiras que não sejam consolidadas, de sociedades  eguradoras, resseguradoras, de 
capitalização e de entidades abertas de previdência complementar

 

25
do qual: oriundo de créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de 
geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização  

26 Ajustes regulatórios nacionais  
26.a Ativos permanentes diferidos  

26.b

Investimentos em dependências, instituições financeiras controladas no exterior ou entidades não 
financeiras que componham o conglomerado, em relação às quais o Banco Central do Brasil não 
tenha acesso a informações, dados e documentos  

26.c

Instrumentos de captação elegíveis ao Capital Principal emitidos por instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior, que não 
componham o conglomerado  

26.d Aumento de capital social não autorizado  
26.e Excedente do valor ajustado de Capital Principal  
26.f Depósito para suprir deficiência de capital  

26.g
Montante dos ativos intangíveis constituídos antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 
2013  

26.h Excesso dos recursos aplicados no Ativo Permanente  
26.i Destaque do PR, conforme Resolução nº 4.589, de 29 de junho de 2017  

26.j
Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Principal para fins 
regulatórios  

27
Dedução aplicada ao Capital Principal decorrente de insuficiência de Capital Complementar e de Nível II 
para cobrir as respectivas deduções nesses componentes  

28 Total de deduções regulatórias ao Capital Principal 1,323,759.98  
29 Capital Principal 4,661,490.99               

Capital Complementar: instrumentos
30 Instrumentos elegíveis ao Capital Complementar  
31 dos quais: classificados como capital social conforme as regras contábeis  
32 dos quais: classificados como passivo conforme as regras contábeis  

33
Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução 
nº 4.192, de 2013  

34
Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias da instituição ou 
conglomerado e elegíveis ao seu Capital Complementar  

35
da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, 
de 2013  

36 Capital Complementar antes das deduções regulatórias  

37

Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a compor o Capital Complementar da 
instituição ou conglomerado, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética

 

39

Valor total dos investimentos não significativos no Capital Complementar de instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior não consolidadas que 
exceda 10% do valor do Capital Principal da própria instituição ou conglomerado, desconsiderando 
deduções específicas  

40

Valor total dos investimentos significativos no Capital Complementar de instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior não consolidadas

 
41 Ajustes regulatórios nacionais  

41.a

Valor total dos investimentos não significativos no Capital Complementar de instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior não 
consolidadas que seja inferior a 10% do valor do Capital Principal da própria instituição ou 
conglomerado, desconsiderando deduções específicas

 
41.b Participação de não controladores no Capital Complementar  

41.c
Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Complementar para fins 
regulatórios  

42
Dedução aplicada ao Capital Complementar decorrente de insuficiência de Nível II para cobrir a 
dedução nesse componente  



43 Total de deduções regulatórias ao Capital Complementar -                                 
44 Capital Complementar -                                 
45 Nível I 4,661,490.99               

Nível II: instrumentos
46 Instrumentos elegíveis ao Nível II -                                 

47
Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

 

48
Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias do conglomerado e 
elegíveis ao seu Nível II  

49
da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, 
de 2013  

51 Nível II antes das deduções regulatórias -                                 
Nível II: deduções regulatórias

52
Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Nível II da instituição ou 
conglomerado, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética  

54

Valor total dos investimentos líquidos não significativos em instrumentos de Nível II e em outros 
passivos reconhecidos como TLAC emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil ou de instituições financeiras no exterior não consolidadas, que exceda 10% do valor do 
Capital Principal da própria instituição ou conglomerado, desconsiderando deduções específicas

 

55

Valor total dos investimentos significativos em instrumentos de Nível II e em outros passivos 
reconhecidos como TLAC emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado

 
56 Ajustes regulatórios nacionais  

56.a

Valor total dos investimentos não significativos em instrumentos de Nível II e em outros passivos 
reconhecidos como TLAC emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que seja 
inferior a 10% do valor do seu Capital Principal, desconsiderando deduções específicas

 
56.b Participação de não controladores no Nível II  

56.c
Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Nível II para fins regulatórios

 
57 Total de deduções regulatórias ao Nível II -                                 
58 Nível II -                                 
59 Patrimônio de Referência 4,661,490.99               
60 Total de ativos ponderados pelo risco (RWA) 34,633,989.22             

Índices de Basileia e Adicional de Capital Principal
61 Índice de Capital Principal (ICP) 13.46  
62 Índice de Nível I (IN1) 13.46  
63 Índice de Basileia (IB) 13.46  
64 Percentual do adicional de Capital Principal (em relação ao RWA) 1.62                               
65 do qual: adicional para conservação de capital - ACPConservação 1.62                               
66 do qual: adicional contracíclico - ACPContracíclico -                                 
67 do qual: Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal - ACPSistêmico -                                 

68
Capital Principal excedente ao montante utilizado para cumprimento dos requerimentos de capital, 
como proporção do RWA (%) 5.84                               
Valores abaixo do limite de dedução antes da aplicação de fator de ponderação de risco

72

Valor total das participações não significativas em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, instituições financeiras no exterior não consolidadas, empresas assemelhadas a 
instituições financeiras não consolidadas, sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e 
entidades abertas de previdência complementar 80,368.43                     

73

Valor total das participações significativas em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, instituições financeiras no exterior não consolidadas, empresas assemelhadas a instituições 
financeiras não consolidadas, sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e entidades 
abertas de previdência complementar  

75

Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou 
receitas tributáveis futuras para sua realização, não deduzidos do Capital Principal

 
Instrumentos autorizados a compor o PR antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013 
(aplicável entre 1º de janeiro de 2018 e 1º de janeiro de 2022)  



82
Limite atual para os instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em 
vigor da Resolução nº 4.192, de 2013  

83 Valor excluído do Capital Complementar devido ao limite da linha 82  

84
Limite atual para os instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da 
Resolução nº 4.192, de 2013  

85 Valor excluído do Nível II devido ao limite da linha 84



Tabela CC2: Conciliação do Patrimônio de Referência (PR) com o balanço patrimonial

Em Reais mil
30/06/21 30/06/21

a b c

Valores do balanço 
patrimonial no final do 

período

Valores considerados 
para fins da 

regulamentação 
prudencial no final do 

período

Referência no balanço 
do conglomerado

Ativos
Circulante e realizável a longo prazo 41,773,775.39 41,773,775.39  
Disponibilidades 710,872.68 710,872.68  
Aplicações interfinanceiras de liquidez 11,102,179.30 11,102,179.30  
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 9,865,094.32 9,865,094.32  
Relações interfinanceiras 1,251.46 1,251.46  
Relações interdependências -                                  -                                   
Operações de crédito 12,147,312.46 12,147,312.46  
Operações de arrendamento mercantil -                                  -                                   
Outros créditos 7,944,717.51 7,944,717.51  
Outros valores e bens 2,347.66 2,347.66  
Permanente 944,801.76 944,801.76  
Investimentos 915,252.98 915,252.98  
Imobilizado de uso 29,486.11 29,486.11  
Imobilizado de arrendamento -                                  -                                   
Diferido -                                  -                                   
Intangível 62.67 62.67 e
Total de ativos 42,718,577.15 42,718,577.15  
Passivos
Depósitos 3,626,715.28 3,626,715.28  
Obrigações por operações compromissadas 6,372,890.64 6,372,890.64  
Recursos de aceites cambiais, letras imobiliárias e hipotecárias, debêntures e 
similares 2,093,021.67 2,093,021.67  
Relações interfinanceiras -                                  -                                   
Relações interdependências 6,559.62                         6,559.62                          
Obrigações por empréstimos e repasses 10,138,702.26 10,138,702.26  
Instrumentos financeiros derivativos 2,857,084.82 2,857,084.82  
Outras obrigações 11,638,351.88 11,638,351.88  
Total de passivos 36,733,326.17 36,733,326.17  
Patrimônio líquido
Capital social realizado 3,000,000.00 3,000,000.00  
do qual: montante elegível para Capital Principal 3,000,000.00 3,000,000.00 a
do qual: montante elegível para Capital Complementar -                                  -                                   
Lucros retidos 2,418,003.60 2,418,003.60 b
Outros resultados abrangentes acumulados 567,247.38 567,247.38 c
Patrimônio líquido total 5,985,250.98 5,985,250.98 d

Objetivo: Demonstrar a origem, no balanço patrimonial publicado, dos valores informados na Tabela CC1.
Conteúdo: Valores das demonstrações financeiras publicadas e valores utilizados na composição do Patrimônio de Referência (PR).
Frequência: Semestral.
Formato: Flexível. As linhas devem seguir ordem apresentada nas demonstrações financeiras.
Comentários: Informações relevantes para fins da conciliação de que trata esta tabela devem ser evidenciadas a partir do acréscimo de linhas que possibilitem 
o detalhamento necessário. 



Tabela CR1: Qualidade creditícia das exposições

Conteúdo: Valores considerados para fins da regulamentação prudencial.
Frequência: Semestral.
Formato: Fixo

Em Reais mil

a b c g

Exposições caracterizadas 
como operações em curso 

anormal
Em curso normal

1 Concessão de crédito 608.00                                 13,104,361.07                    89,478.65                            13,015,490.42                    
2 Títulos de dívida 3,778.64                              1,933,041.12                       -                                        1,936,819.75                       

2.a dos quais: títulos soberanos nacionais -                                        1,105,649.45                       -                                        1,105,649.45                       
2.b dos quais: outros títulos 3,778.64                              827,391.67                          -                                        831,170.31                          

3
Operações não contabilizadas no balanço 
patrimonial -                                        3,226,816.64                       4,263.81                              3,222,552.83                       

4 Total (1+2+3) 4,386.64                              18,264,218.82                    93,742.46                            18,174,863.00                    

Objetivo: Fornecer visão geral da qualidade das exposições sujeitas ao risco de crédito relativas apenas às operações de crédito, aos títulos de dívida e às operações 
não contabilizadas no Balanço Patrimonial.

Valor bruto:

Provisões, adiantamentos 
e rendas a apropriar

Valor líquido (a+b-c)

30/06/21



Tabela CR2: Mudanças no estoque de operações em curso anormal

Em Reais mil
30/06/21

(a)
Total

1 Valor das operações em curso anormal no final do período anterior 3,778.64
2 Valor das operações que passaram a ser classificadas como em curso anormal no período corrente 608.00                             
3 Valor das operações reclassificadas para curso normal -                                    
4 Valor da baixa contábil por prejuízo -                                    
5 Outros ajustes -                                    
6 Valor das operações em curso anormal no final do período corrente (1+2+3+4+5) 4,386.64

Objetivo: Identificar mudanças no estoque de operações em curso anormal entre dois períodos, considerando as operações reportadas na tabela 
Conteúdo: Valores considerados para fins da regulamentação prudencial.
Frequência: Semestral.
Formato: Fixo
Comentários: Devem ser explicados os principais determinantes de mudanças significativas no estoque de operações em curso anormal em relação à 



Evolução da Carteira de Derivativos - Carteira de Negociação e Carteira Bancária

Operações no Brasil - Com Contraparte Central Em Reais Mil

30/06/2021 31/03/2021 31/12/2020

Fatores de Risco Comprada Vendida Comprada Vendida Comprada Vendida

Taxas de Juros              172,547,399              170,370,172              117,721,723              115,325,386                40,233,674                32,074,213 

Taxas de Câmbio                32,611,866                21,411,232                20,593,479                11,476,740                16,523,444                15,062,333 

Ações                18,174,657                18,675,194                26,472,014                24,759,787                24,924,580                25,162,108 

Operações no Brasil - Sem Contraparte Central Em Reais Mil

30/06/2021 31/03/2021 31/12/2020

Fatores de Risco Comprada Vendida Comprada Vendida Comprada Vendida

Taxas de Juros                36,672,434                34,194,780                50,103,395                47,619,266                  4,407,639                  4,085,973 

Taxas de Câmbio                20,133,987                35,647,430                65,955,715                78,105,524                14,589,961                14,789,215 

Ações                14,056,384                10,288,233                14,916,996                10,359,669                  9,606,687                     677,003 

Operações no Exterior - Com Contraparte Central Em Reais Mil

30/06/2021 31/03/2021 31/12/2020

Fatores de Risco Comprada Vendida Comprada Vendida Comprada Vendida

Sem Posição

Operações no Exterior - Sem Contraparte Central Em Reais Mil

30/06/2021 31/03/2021 31/12/2020

Fatores de Risco Comprada Vendida Comprada Vendida Comprada Vendida

Taxas de Juros                56,797,272                55,910,961                80,804,693                79,484,297                18,273,271                  8,999,240 

Taxas de Câmbio                28,642,943                27,426,963                94,585,756                88,812,037                17,888,242                12,390,608 

Ações                  7,283,979                  2,248,238                  8,897,309                  4,171,311                  1,742,406                       10,129 


