
 

Banco Woori Bank do Brasil S.A. 
Demonstrações Financeiras  
Referentes ao Semestre Findo em  
30 de Junho de 2021 e  
Relatório do Auditor Independente 
 
 
 
 
 
 
 
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 

 



 

Banco Woori Bank do Brasil S.A. 
Avenida das Nações Unidas, 14.171 – Conj. 803 – Crystal Tower – São Paulo – SP – Brasil 

Tel: 0800-291-2215 ouvidoria@wooribank.com.br 
Tel: 0800-291-2214 sac@wooribank.com.br 

2021SP008617_Relatório da Administração 2021-06 - Final.docx 

Relatório da Administração 

A Administração do Banco Woori Bank do Brasil S.A. submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações 
financeiras relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2021.  

Em cumprimento ao disposto no artigo 11 do regulamento anexo I à Resolução nº 4.122/2012 esta Administração 
declara aderência ao Plano de Negócios apresentados ao Banco Central do Brasil. 

O lucro líquido no semestre foi de R$ 7.916 mil, resultado 65% acima do valor observado no mesmo período de 
2020, o total dos ativos foi de R$ 976.676 mil em 30 de junho de 2021. 

O processo de gestão de capital do Banco é conduzido de forma prospectiva para estabelecer uma avaliação da 
necessidade de capital que antecipe a possibilidade de eventos ou mudanças nas condições do mercado.  
Estes procedimentos são realizados através, principalmente, do acompanhamento do Plano de Negócios e dos 
Ativos Ponderados por risco. 

São Paulo, 30 de agosto de 2021 

A Diretoria 

mailto:ouvidoria@wooribank.com.br
mailto:sac@wooribank.com.br
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

À Administração e aos Acionistas do 
Banco Woori Bank do Brasil S.A. 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras do Banco Woori Bank do Brasil S.A. (“Banco”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Woori Bank do Brasil S.A. em  
30 de junho de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN. 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor 

A Administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração, e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a esse respeito. 
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Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo BACEN e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de o Banco continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a Administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório 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, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 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 proveniente 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 relevantes 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. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional do Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar o Banco a não mais se manter em continuidade operacional. 
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• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 30 de agosto de 2021 

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Guilherme Jorge Dagli Júnior 
Auditores Independentes Contador 
CRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 223225/O-0 
 



Banco Woori Bank do Brasil S.A.

Balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e de 31 de dezembro de 2020

ATIVO Nota 2021 2020

Disponibilidades 4 11.118                        4.222                         

Relações interfinanceiras 1.959                          1.495                         

Instrumentos financeiros 950.983                     725.735                    

Aplicações interfinanceiras de liquidez 4 e 5 350.297                      227.007                     

Títulos e valores mobiliários  6 444.112                      369.789                     

Operações de crédito 7(a) 156.253                      129.288                     

Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito 7(e) (214)                            (635)                           

Carteira de câmbio 8 535                             286                            

Ativos fiscais correntes e diferidos 10.785                        319                            

Imposto de renda e contribuição social ‐ a compensar 9 27                               21                              

Imposto de renda e contribuição social ‐ diferido 22 10.758                        298                            

Outros créditos 68                               150                            

Diversas 9 68                               150                            

Outros valores e bens 121                             46                              

Despesas pagas antecipadamente 121                             46                              

Imobilizado de uso  10 1.642                          1.901                         

Outras imobilizações de uso 4.056                          4.053                         

(Depreciações acumuladas) (2.414)                         (2.152)                        
   

TOTAL DO ATIVO 976.676                     733.868                    

PASSIVO

Instrumentos financeiros 853.185                     603.372                    

Depósitos 11 852.074                      602.809                     

Carteira de câmbio 8 1.111                          563                            

Relações interfinanceiras e interdependências 13 5.768                          1.231                         

Obrigações fiscais correntes e diferidas 6.295                          8.968                         

Imposto de renda e contribuição social ‐ corrente 14(a) 6.282                          5.865                         

Imposto de renda e contribuição social ‐ diferido 6(b) 13                               3.103                         

Outras obrigações 1.181                          1.121                         

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 93                               75                              

Diversos 14(b) 1.088                          1.046                         

Resultado de exercícios futuros 201                             255                            

Patrimônio líquido 15 110.046                     118.921                    

Capital social 15(a) 77.094                        77.094                       

Reservas de lucros 15(c) e 15(d) 38.446                        38.050                       

Outros resultados abrangentes acumulados 6(b) (13.014)                      3.777                         

Lucros acumulados 7.520                          ‐                                 
   

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 976.676                     733.868                    

Em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Banco Woori Bank do Brasil S.A.

Nota 2021 2020

Receitas da intermediação financeira 34.319                       18.811                      

Operações de crédito  7(b) 3.355                          4.878                         

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários  6(c) 27.572                        10.900                       

Resultado de operações de câmbio 8 3.392                          3.033                         

Despesas da intermediação financeira (9.972)                        (6.418)                       

Operações de captação no mercado 11 e 12 (9.972)                         (6.418)                        

(Provisão) / reversão de provisão para perdas associadas ao risco de crédito 326                             2.073                         

Carteira de crédito  7(f) 326                             2.073                         

Resultado de intermediação financeira 24.673                       14.466                      

Outras receitas (despesas) operacionais (9.443)                        (7.366)                       

Receitas de prestação de serviços 59                                68                               

Rendas de tarifas bancárias 6                                  5                                 

Despesas com pessoal  16 (4.478)                         (3.375)                        

Despesas administrativas 18 (3.451)                         (3.237)                        

Despesas tributárias 17 (1.194)                         (633)                           

Outras receitas e (despesas) operacionais (3)                                (11)                             

Despesas de depreciação e amortização 10(a) (262)                            (258)                           

(Provisão) / reversão de provisão para riscos 14(c) (120)                            75                               

Resultado operacional  15.230                       7.100                         

Resultado não operacional 1                                  ‐                             

Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 15.231                       7.100                         

Imposto de renda e contribuição social  19 (7.154)                         (2.174)                        

Imposto de renda e contribuição social correntes (6.965)                         (2.174)                        

Imposto de renda e contribuição social diferidos (189)                            ‐                             

 Participação estatutária no lucro 19 (161)                            (128)                           
   

Lucro líquido do semestre 7.916                          4.798                         

Número de ações (em milhares)  15 (a) 77.094                        77.094                       

Lucro por lote de mil ações básico e diluído ‐ R$ 102,68                        62,24                         

Semestres findos em 30 de junho de

Demonstração do resultado para os semestres findos em 30 de junho de 2021 e de 2020
Em milhares de reais, exceto lucro por ação

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Banco Woori Bank do Brasil S.A.

Demonstração do resultado abrangente para os semestres findos em 30 de junho de 2021 e de  2020

2021 2020

Lucro líquido do semestre 7.916                          4.798                         

Outros resultados abrangentes

Títulos disponíveis para venda  (30.528)                       7.560                         

Efeitos tributários 13.737                        (3.402)                        

   

Outros resultados abrangentes líquidos dos impostos (16.791)                      4.158                         

   

Total do resultado abrangente do semestre (8.875)                         8.956                         

Em milhares de reais, exceto lucro por ação

Semestres findos em 30 de junho de

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Banco Woori Bank do Brasil S.A.

Capital social Legal Estatutária

Outros Resultados 

Abrangentes 

Acumulados

Lucros 

acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2019 77.094                1.430                  26.027                347                                    ‐                            104.898             

Ajuste ao valor de mercado ‐ TVM (Nota 6 (b)) ‐                            ‐                            ‐                            4.158                                 ‐                            4.158                 

Lucro líquido do semestre ‐                            ‐                            ‐                            ‐                                         4.798                  4.798                 

Destinação:
Reserva legal ‐                            240                     ‐                            ‐                                         (240)                    ‐                           

           

Em 30 de junho de 2020 77.094                1.670                  26.027                4.505                                 4.558                  113.854             

Mutações do semestre ‐                            240                     ‐                      4.158                                 4.558                  8.956                 

Em 31 de dezembro de 2020 77.094                1.960                  36.090                3.777                                 ‐                            118.921             

Ajuste ao valor de mercado ‐ TVM (Nota 6 (b)) ‐                            ‐                            ‐                            (16.791)                             ‐                            (16.791)              

Lucro líquido do semestre ‐                            ‐                            ‐                            ‐                                         7.916                  7.916                 

Destinação:
Reserva legal ‐                            396                     ‐                            ‐                                         (396)                    ‐                           

           

Em 30 de junho de 2021 77.094                2.356                  36.090                (13.014)                             7.520                  110.046             

Mutações do semestre ‐                            396                     ‐                      (16.791)                             7.520                  (8.875)                

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para o semestre findos em 30 de junho de 2021 e de 2020.

Reservas de lucros

Em milhares de reais
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Banco Woori Bank do Brasil S.A.

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2021 2020

Lucro do semestre 7.916                          4.798                         

Ajustes para reconciliar o lucro

Depreciação e amortização (nota 10(a)) 262                              258                             

Provisão / (reversão) para perdas associadas ao risco de crédito (nota 7 (f)) (326)                            (2.073)                        

Provisão para IRPJ e CSLL (nota 19) 6.965                          2.174                         
Impostos diferidos 189                              ‐

Lucro ajustado do semestre/exercício 15.006                        5.157                         

(Aumento) redução nos ativos operacionais

Títulos e valores mobiliários (104.853)                   (106.399)                  

Operações de crédito (27.060)                       (19.234)                      

Operações de câmbio (249)                            (955)                           

Relações interfinanceiras e interdependências (464)                            (256)                           
Outros créditos e outros valores e bens 1                                  5                                 

Aumento (redução) nos passivos operacionais

Depósitos 249.265                      136.062                     

Relações interfinanceiras e interdependências 4.537                          163                             

Outras obrigações 692                              5.128                         
Resultado de exercícios futuros (54)                              (27)                             

Caixa gerado pelas operações 136.821                      19.644                       

IRPJ e CSLL pagos  (6.632)                         (2.539)                        

Caixa líquido originado pelas atividades operacionais 130.189                      17.105                       

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

(Aquisição) / alienação de imobilizado de uso (3)                                 (90)                             

Caixa líquido originado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos (3)                                 (90)                             

Aumento / (redução) de caixa e equivalentes de caixa 130.186                      17.015                       

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre (notas 4 e 5) 231.229                      272.912                     

Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre (notas 4 e 5) 361.415                      289.927                     

Aumento / (redução) de caixa e equivalentes de caixa 130.186                      17.015                       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa para os semestres findos em 30 de junho de 2021 e de 2020

Semetres findos em 30 de junho

Em milhares de reais
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Banco Woori Bank do Brasil S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os semestres findos em 30 de junho de 2021 e de 
2020 e para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 
Expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
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1   Contexto operacional 
 
O Banco Woori Bank do Brasil S.A. (“Banco”) recebeu autorização para operar pelo Banco Central do Brasil em 22 de 
março de 2012, por meio do Ofício 01824/2012 BCB/Deorf/GTSP1. O Banco está sediado à Avenida das Nações 
Unidas, 14.171, São Paulo, e possui autorização para operar na forma de banco múltiplo, estando autorizado a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil com as carteiras comerciais, de investimento e a execução de operações no 
mercado de câmbio. 
 
O Banco Woori Bank do Brasil S.A. iniciou suas operações em 3 de setembro de 2012. 
 
 
2 Apresentação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis ás 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen, que consideram as diretrizes contábeis 
emanadas da Lei 6.404/76 alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, e com os critérios estabelecidos pelo plano 
contábil das instituições do sistema financeiro nacional – COSIF, do Banco Central do Brasil. 
 
Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas e suas 
interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às 
instituições financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN. Os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo 
BACEN são:  
 

• Resolução CMN nº 4.144/12 – CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro, aplicável onde não conflitam com as normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional 
– CMN ou pelo Banco Central do Brasil – BACEN. 

• Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) – Redução ao valor recuperável de ativos; 

• Resolução CMN nº 4.524/16 – CPC 02 (R2) – Efeito das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de 
demonstrações contábeis; 

• Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) – Demonstração do fluxo de caixa; 

• Resolução CMN nº 4.534/16 – CPC 04 (R1) – Ativo Intangível; 

• Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) – Divulgação sobre partes relacionadas; 

• Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) – Pagamento baseado em ações; 

• Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 – Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro; 

• Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 – Eventos subsequentes; 

• Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; 

• Resolução CMN nº 4.535/16 – CPC 27 – Ativo Imobilizado; 

• Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 – Benefícios a empregados; 

• Resolução CMN nº 4.720/19 – CPC 41 (R1) – Resultado por Ação; e 

• Resolução CMN nº 4.748/19 – CPC 46 – Mensuração do valor justo. 
 

Até a presente data, não é possível estimar quando os demais pronunciamentos contábeis do CPC serão aprovados 
pelo Bacen. A Administração do Banco concluiu que na presente data, não são esperados efeitos decorrentes da 
entrada em vigor desses novos pronunciamentos. 
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A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
instituições financeiras autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil, requer que a Administração se utilize de 
premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis, como provisão para perdas 
esperadas associadas ao risco de crédito, a valorização a mercado de títulos e valores mobiliários, determinação da 
vida útil remanescente de ativos tangíveis, bem como da depreciação e as análises de “impairment”. A liquidação 
dessas transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a 
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 
 
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria e autorizadas a serem divulgadas em  
26 de agosto de 2021. 
 
 
3 Resumo das principais práticas contábeis 
 
As principais práticas contábeis são assim resumidas: 
 
a) Apuração das receitas e despesas  
As receitas e despesas são reconhecidas no resultado com base no regime de competência de exercícios, incluindo os 
rendimentos, encargos, variações monetárias ou cambiais a índices oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos 
circulantes e a longo prazo. Inclui também os efeitos dos ajustes dos ativos para valor de mercado ou de realização. As 
rendas sobre operações de crédito vencidas há mais de 60 dias somente são reconhecidas quando efetivamente 
recebidas.  
 
b) Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução CMN nº 3.604/08, inclui dinheiro em caixa, depósitos bancários, 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor, com prazo de vencimento 
original igual ou inferior a 90 dias.  
 
c) Instrumentos financeiros 
 

i) Aplicações interfinanceiras de liquidez 
São registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, deduzidas de 
provisão para desvalorização, quando aplicável. 
 
ii) Títulos e valores mobiliários 
Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção da Administração, no tocante à sua 
manutenção em carteira ou disponibilidade para negociação, e são registrados como segue: 

• Títulos para negociação: são adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e 
são ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período. 

• Títulos mantidos até o vencimento: são adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua 
manutenção em carteira até os respectivos vencimentos e são avaliados pelo custo de aquisição, 
acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período. Perdas de caráter 
permanente são reconhecidas no resultado do exercício. 

• Títulos disponíveis para venda: são aqueles que não se enquadram como para negociação nem como 
mantidos até o vencimento, e são ajustados ao valor de mercado, sendo a diferença entre os valores 
atualizados pela curva do papel e os valores de mercado, registrada em contrapartida a conta destacada 
do patrimônio líquido, pelo valor líquido dos efeitos tributários, sendo transferida para o resultado do 
período em que houver a sua efetiva realização ou perdas de caráter permanente. 

• Instrumentos financeiros derivativos: são ajustados para o valor de mercado em contrapartida ao 
resultado do exercício.  Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o Banco não possuía 
instrumentos financeiros derivativos em aberto, tampouco realizou transações desta natureza no 
período e no exercício findos nestas datas, respectivamente. 
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iii) Mensuração do valor justo 
 
A metodologia aplicada para mensuração do valor justo dos ativos financeiros e instrumentos financeiros 
derivativos avaliados a valor justo é baseada no cenário econômico e nos modelos de precificação desenvolvidos 
pela Administração, que incluem a captura de preços médios praticados no mercado aplicáveis para a data-base 
do balanço. Assim, quando da efetiva liquidação financeira destes itens, os resultados poderão vir a ser diferentes 
dos estimados. 
O modelo de mensuração do valor justo de instrumentos financeiros ativos e passivos, incluindo os derivativos, 
desenvolvidos pela Administração, leva em consideração o cenário econômico, a coleta de indicadores e preços 
praticados no mercado, aplicáveis a estes instrumentos na data do balanço. Os valores de liquidação destes 
instrumentos financeiros poderão ser diferentes dos valores estimados. 

 
e) Operações de crédito e provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito 
As operações de crédito são classificadas de acordo com o julgamento da Administração quanto ao nível de risco, 
levando em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação à 
operação, aos devedores e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 2.682 do Banco 
Central do Brasil, que requer a análise periódica da carteira e sua classificação em nove níveis, sendo “AA” (sem risco) 
e “H” (perda). A pior faixa de risco dos clientes é arrastada para todos os demais saldos que estes possuírem em 
aberto com o Banco. 
 
As operações classificadas como nível “H” permanecem nessa classificação pelo prazo mínimo de seis meses, 
contados a partir de sua classificação nesse nível de risco, sendo posteriormente baixadas contra a provisão existente 
e controladas, por no mínimo cinco anos, em contas de compensação, não mais figurando no balanço patrimonial. 
 
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas. As renegociações 
de operações de crédito que já haviam sido baixadas contra a provisão e que estavam em contas de compensação são 
classificadas como nível “H” e os eventuais ganhos provenientes da renegociação somente são reconhecidos como 
receita, quando efetivamente recebidos. 
 
As rendas das operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente de seu nível de risco, somente 
são reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. 
 
A provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito, considerada suficiente pela Administração, atende 
aos critérios estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. 
 
f) Outros créditos e outras obrigações 
São reconhecidos pelos valores a pagar e/ou a receber na data do balanço, acrescidos, quando aplicável, de juros e 
variação cambial pró-rata temporis. 
 
g) Imobilizado de uso 
Os bens e direitos, classificados no imobilizado de uso, são demonstrados pelo custo de aquisição deduzido, quando 
aplicável, dos saldos da respectiva conta de depreciação, calculados pelo método linear, com base em taxas que 
levam em conta a vida útil-econômica dos bens. 
 
A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear, com base em taxas anuais, que contemplam a vida útil-
econômica dos bens, sendo: móveis, utensílios e instalações - 10%; e sistema de processamento de dados e veículos - 
20%.  
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h) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (impairment) 
É reconhecida uma perda por impairment se o valor de contabilização de um ativo ou de sua unidade geradora de 
caixa excede seu valor recuperável. Perdas por impairment são reconhecidas no resultado do período.  
 
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Administração do Banco não identificou indicativo de impairment. 
 
i) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 
O imposto de renda é calculado pela alíquota de 15%, com um adicional de 10%, sobre o lucro tributável excedente a 
R$ 240 para o exercício, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação.  
 
A Lei nº 13.169, de 06.10.2015, alterou temporariamente a alíquota de Contribuição Social aplicável às instituições 
financeiras e assemelhadas, de 15% para 20% no período compreendido entre 01.09.2015 a 31.12.2018. A partir de 
01.01.2019, a alíquota aplicável voltou a ser de 15%. 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. A partir de março/2020, a alíquota da contribuição social passou de 15% para 20% (alteração 
introduzida pela Emenda Constitucional nº 103/19). Em 01.03.2021, foi publicada a Medida Provisória nº 1.034 a que, 
entre outras medidas, majorou a partir de 1º de julho de 2021 até 31 de dezembro de 2021 a alíquota da contribuição 
social de 20% para 25%. 
 
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, após análise de realização, são calculados sobre as adições 
temporárias, prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social acumulados. Os tributos diferidos passivos são 
calculados sobre as exclusões temporárias. Ambos são registrados pelas alíquotas em vigência quando de sua 
realização ou compensação.. 
 
j) Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais são 
efetuados de acordo com as determinações estabelecidas no pronunciamento técnico CPC 25, aprovado pela 
Resolução BACEN nº 3.823/09. 
   
• Ativos contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de 
evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos. 
 
• Provisões - são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado avaliação da Administração, 
suportado pela opinião de seus assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. 
 
• Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em 
notas explicativas, enquanto aqueles classificados como perda remota não requerem provisão e divulgação. 
 
• Obrigações legais - fiscais e previdenciárias - referem-se a demandas judiciais, nas quais estão sendo contestadas 
a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. Os montantes discutidos são integralmente 
registrados nas demonstrações financeiras e atualizados de acordo com a legislação fiscal. 
 
• Os depósitos judiciais são mantidos em conta de ativo, sem serem deduzidos das provisões para passivos 
contingentes, em atendimento às normas do BACEN. 
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k) Outros ativos e passivos 
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações 
monetárias auferidas (em base “pro rata” dia) e provisão para perda, quando julgada necessária. Os passivos 
demonstrados incluem os valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias 
incorridos (em base “pro rata” dia). 
 
l) Classificação dos ativos e passivos circulantes e realizáveis/exigíveis a longo prazo 
Os ativos e passivos operacionais, cujos vencimentos ou possibilidade efetiva de liquidação ocorram até o prazo de 1 
ano da data do balanço, estão classificados no circulante e aqueles, cujos vencimentos ou possibilidade efetiva de 
liquidação ocorram após esse prazo, são classificados no longo prazo. 
 
 
4 Caixa e equivalentes de caixa 
 
 jun/21  dez/20 
Caixa 3.307  442 
Banco Central - Reserva livre em espécie 193  1.039 
Depósito no exterior em moeda estrangeira - Deutsche Bank 7.618  2.741 
Disponibilidades 11.118  4.222 
Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 5) 350.297  227.007 
Total de caixa e equivalentes de caixa 361.415  231.229 

 
 
5 Aplicações interfinanceiras de liquidez 
 
a) Composição 
 jun/21  dez/20 
Aplicações no mercado aberto com    
lastro em títulos públicos (i)    

Letras Financeiras do Tesouro – LFT 102.084  - 
Letras do Tesouro Nacional – LTN 248.213  27.000 
Notas do Tesouro Nacional – NTN -  200.007 

Subtotal 350.297  227.007 

    
Circulante 350.297  227.007 
Não circulante -  - 

 
(i) Aplicações em operações compromissadas, com vencimento em até 1 dia útil, atualizadas pela taxa CDI. 
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6 Títulos e valores mobiliários 
 
a) Composição 
 
Em 30 de junho de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, os títulos foram classificados na categoria disponíveis para a 
venda, como segue: 
 
  jun/21  dez/20 

  Valor da 
curva 

Patrimônio 
Líquido 

Valor 
justo 

 Valor da 
curva 

Patrimônio 
Líquido 

Valor 
justo    

Carteira própria           
Letras do Tesouro Nacional – LTN  93.739 (2.653) 91.086  108.435 4.611 113.046 
Notas do Tesouro Nacional – NTN  374.035 (21.009) 353.026  254.486 2.257 256.743 

  467.774 (23.662) 444.112  362.921 6.868 369.789 
         

Circulante    444.112    369.789 
Não circulante    -    - 

 
b) Ajuste de marcação a mercado, líquido dos efeitos tributários 
 
 Jun/21  dez/20 

 Ajuste a 
valor de 
mercado 

Efeito 
tributário Líquido 

 Ajuste a 
valor de 
mercado 

Efeito 
tributário Líquido  

 
Disponíveis para venda    

 
   

Ajuste negativo (23.691) 10.661 (13.030)  (29) 13 (16) 
Ajuste positivo 30 (14) 16  6.896 (3.103) 3.793 

 (23.661) 10.647 (13.014)  6.867 (3.090) 3.777 
 
O efeito tributário do ajuste negativo de marcação a mercado registrado no ativo no valor de R$ 10.661 (R$ 13 em 
2020), e o efeito tributário do ajuste positivo de marcação a mercado registrado no passivo de R$ 14 (R$ 3.103 em 
2020). Os créditos tributários e obrigações tributárias diferidas decorrentes do ajuste de marcação a mercado, estão 
integralmente reconhecidos no ativo e passivo não circulante, respectivamente. 
 
c) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários: 
 
 jun/21  jun/20 
Aplicações interfinanceiras de liquidez (nota 5) 5.086  4.270 
Rendas de títulos e valores mobiliários 22.486  6.630 
 27.572  10.900 

 
d) Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o Banco não possuía posições em instrumentos financeiros 
derivativos, tampouco realizou transações desta natureza no semestre e exercício findos nestas datas. 
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7 Operações de crédito 
 
a) A composição do saldo das operações de crédito está assim demonstrada: 
 
 jun/21 dez/20 

 Setor Privado 
Indústria   
Vendor PJ – Pré 25.033 29.974 
Empréstimos 82.193 54.840 
Conta garantida 42.699 37.203 
Financiamento 1.746 2.218 
Subtotal 151.671 124.235 
Pessoa Física   

Crédito pessoal 4.582 5.053 
Subtotal 4.582 5.053 
Total 156.253 129.288 
Fianças prestadas (off balance) (nota 7 (i)) 24.773 26.616 
Carteira de crédito expandida 181.026 155.904 

 
 
b) O resultado auferido com juros sobre operações de crédito no semestre foi de R$ 3.355 (R$ 4.878 em 2020). 
 
c) A composição do saldo das operações de crédito, por prazo de vencimento, está assim demonstrada: 
 
 jun/21  dez/20 

 Vencidos 
até 360 dias 

Vencimento 
até 360 dias 

Vencimento 
acima de 360 

dias 
Total  Vencidos 

até 360 dias 
Vencimento 
até 360 dias 

Vencimento 
acima de 360 

dias 
Total 

Empréstimos - 81.518 675 82.193  - 53.862 978 54.840 

Conta Garantida - 36.699 6.000 42.699  - 37.203 - 37.203 

Vendor PJ – Pré - 25.033 - 25.033  - 29.974 - 29.974 

Financiamento 7 717 1.022 1.746  - 786 1.432 2.218 

Crédito Pessoal 9 1.873 2.700 4.582  27 1.104 3.922 5.053 

TOTAL 16 145.840 10.397 156.253  27 122.929 6.332 129.288 

 
d) A concentração do risco de crédito é assim demonstrada:  
 

 jun21  dez/20 

   % sobre   % sobre 

 Saldo a carteira  Saldo a carteira 

Os três maiores devedores totalizam 75.056 48  52.529 41 

Os demais dez maiores totalizam 63.448 41  57.421 44 

Demais clientes 17.749 11  19.338 15 

Total carteira de crédito 156.253  100  129.288 100 
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e) Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a carteira de operações de crédito e a provisão para perdas 
esperadas associadas ao risco de crédito por nível de risco, estão assim demonstradas: 
 

  Jun/21  dez/20 

  Total das operações  
Provisão 
Res. 2682 

 Total das operações  
Provisão 
Res. 2682 

Nível 
de 

risco 

% de  
Provisão 

Curso 
Normal 

Curso 
Anormal Total   Curso 

Normal 
Curso 

Anormal Total   

  
  

AA - 135.015 - 135.015  -  105.079 - 105.079  - 
A 0,5% 14.203 - 14.203  71  15.533 - 15.533  78 
B 1% 6.642 - 6.642  66  7.495 - 7.495  75 
C 3% 326 - 326  10  714 - 714  21 
D 10% - - -  -  - - -  - 
E 30% - - -  -  - 3 3  1 
F 50% - - -  -  - - -  - 
G 70% - - -  -  - 14 14  104 
H 100% 50 17 67  67  356 91 450  450 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Total  156.236 17 156.253  214  129.177 111 129.288  635 

 
f) A movimentação das provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito  é assim demostrada: 

 jun/21  jun/20 
Saldo no início do semestre 635  3.447 
Constituição (reversão) no semestre (326)  (2.073) 
Baixa para prejuízo (95)  (418) 
Saldo no final do semestre 214  956 

 
No semestre findo em 30 de junho de 2021 o valor da reversão da provisão para perdas esperadas associadas ao risco 
de crédito foi de R$ 326 (R$ 2.073 no mesmo período de 2020). 
 
g) Créditos renegociados 
 
No semestre findo em 30 de junho de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro 2020 não houve renegociação de 
operações de crédito. 
 
h) Cessão de títulos 
 
O Banco não realizou cessões de instrumentos financeiros no semestre findo em 30 de junho de 2021 e exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020. 
 
i) Compromissos de crédito/fianças prestadas (off balance) 
 
Os valores fora do balanço (off balance) referentes a garantias financeiras estão demonstrados abaixo: 
 

 Jun/21  dez/20 
    
Fianças - Nível de risco AA 24.773  26.616 
Limites concedidos e não utilizados 63.511  54.011 
    

 
No semestre findo em 30 de junho de 2021, o resultado com fianças concedidas foi de R$ 55 (R$ 61 no mesmo 
período de 2020). 
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8 Carteira de câmbio 
 
 jun/21 dez/20 

 Até   Até  
Ativo  1 dia útil  Valor   1 dia útil  Valor 

Câmbio comprado a liquidar           535  535           286      286  
Direitos sobre vendas de câmbio 580 580  280 280 
(-) Adiantamentos em moeda nacional recebidos (580) (580)  (280) (280) 

Total  535 535           286      286  

      
      
 Até   Até  
Passivo  1 dia útil  Valor   1 dia útil  Valor 

Câmbio vendido a liquidar           577  577  278 278 
Obrigações por compras de câmbio 534 534            285     285  

Total  1.111 1.111            563 563  
 
Refere-se à operação de câmbio comprado a liquidar, direitos sobre vendas de câmbio-financeiro, e interbancário com 
vencimento em até 1 dia útil. 
 
No semestre findo em 30 de junho de 2021, o resultado com operações de câmbio foi um ganho de R$ 3.392 (ganho 
de R$ 3.033 no mesmo período de 2020). 
 
 
9 Outros Créditos  
 
 jun/21  dez/20 
Participações pagas antecipadamente - PLR -  147 
Imposto de renda e contribuição social - a compensar 27  21 
Devedores diversos 4  3 
Adiantamento de salário 63  - 
Adiantamentos 1  - 
Total 95  171 

 
 
10 Ativo Imobilizado 
 

   jun/21  dez/20 
 Taxa 

dep. 
a.a. 

Valor 
Custo 

Depreciação 
acumulada 

Valor 
Líquido 

 Valor 
Custo 

Depreciação 
acumulada 

Valor 
Líquido  

 
Móveis e equipamentos de uso 10% 718 (491) 227  717 (455) 262 

Sistema de comunicação 10% 18 (12) 6  18 (12) 6 

Equipamentos de processamento de dados 20% 1.942 (1.062) 880  1.942 (906) 1.036 

Sistema de Segurança 10% 55 (40) 15  52 (37) 15 

Instalações 10% 998 (501) 497  998 (451) 547 

Veículos 20% 325 (308) 17  326 (291) 34 
   4.056 (2.414) 1.642  4.053 (2.152) 1.901 

 
a) No semestre findo em 30 de junho de 2021, a despesa de depreciação foi de R$ 262 (R$ 258 no mesmo 

período de 2020). 
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11 Depósitos 
         
       jun/21      dez/20 

 
Sem 

vencimento 
1 a 30 
dias 

31 a 180 
dias 

181 a 365 
dias 

acima de 
365 dias Total  Total 

Depósitos à vista 108.675 - - - - 108.675  82.590  
Depósitos a prazo - 8.346 41.431 152.582 539.393 741.752  519.136 
Depósitos a vista em moeda 
estrangeira 1.647 - - - - 1.647  1.083 

 110.322 8.346 41.431 152.582 539.393 852.074  602.809 
 
Em 30 de junho de 2021, os depósitos a prazo possuíam remuneração entre 85% e 105% do indexador CDI, com 
vencimento até junho de 2024. O montante de despesas com depósitos a prazo no semestre findo em 30 de junho de 
2021 foi de R$ 9.972 (R$ 6.398 no mesmo período de 2020). 
 
 
12 Captações no Mercado Aberto 
 
Referem-se a operações compromissadas lastreadas com títulos próprios com vencimento em até 1 dia útil. O 
montante de despesa com captação no semestre findo em 30 de junho 2020 foi de R$ 20. Não houve operações 
compromissadas no semestre findo em 30 de junho de 2021. 
 
 
13 Relações interfinanceiras e interdependências 
 
Referem-se substancialmente ao valor das ordens de pagamento em moedas estrangeiras provenientes do exterior, a 
serem cumpridas no País por seu contra valor em moeda nacional. 
 
 
14 Outras obrigações 
 
a) Fiscais e previdenciárias 
 

 jun/21  dez/20 
Provisão para IR e CSLL 5.684   5.352 
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 22  16 
Impostos e contribuições sobre salários 257  263 
IRRF/IOF sobre resgate de aplicações 102  8 
PIS e COFINS a recolher 209  220 
Outros 8  6 
 6.282   5.865 

 
b) Diversas 
 

 jun/21  dez/20 
Provisões para 13º salário, férias e participação nos lucros 510   622 
Fornecedores de bens e serviços 440  252 
Aluguel 73  70 
Outras contas a pagar 65  102 

 1.088   1.046 
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c) Provisões, ativos e passivos contingentes 
 
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 o Banco não possui nenhum processo de natureza trabalhista, 
fiscal ou cível classificado como possível para fins de divulgação. 
 
 
15 Patrimônio Líquido 
 

a) Capital social 
O capital social do Banco é representado por 77.094.000 ações ordinárias, nominativas ao valor nominal de R$1,00 
(um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas. 
 

b) Dividendos mínimos 
Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido anual, ajustado nos termos da legislação 
societária. A distribuição de dividendos está sujeita à proposta da Diretoria, mediante Assembleia Geral dos 
Acionistas, a qual poderá deliberar sobre a retenção total ou parcial dos lucros, nos termos do parágrafo 3º do artigo 
202 da lei das Sociedade Anônimas. O Banco Woori Bank do Brasil S.A. poderá remunerar os acionistas mediante 
pagamento de juros sobre o capital próprio, na forma e dentro dos limites estabelecidos em lei. 

a) Reservas de lucros 
A reserva legal é constituída com a destinação de 5% do lucro líquido, deixando tal destinação de ser obrigatória assim 
que a referida reserva legal atingir 20% do capital social.  
 

b) Reserva estatutária 
Conforme decisão dos acionistas será transferida para reserva estatutária o resultado do exercício após a constituição 
da reserva legal. 
 
 
16 Despesas com pessoal 
 
 jun/21  jun/20 
Honorários para diretoria (nota 20) 2.522  1.477 
Proventos 985  941 
Benefícios 649  622 
Encargos sociais 315  318 
Estagiários 4  12 
Treinamento 3  5 
Total 4.478  3.375 

 
 
17 Despesas tributárias 
 
 Jun/21  Jun/20 
Despesa de PIS e COFINS 1.147  585 
IPTU 36  37 
Tributos municipais 11  11 
Outros tributos -  - 
Total 1.194  633 
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18 Despesas administrativas 

 jun/21  jun/20 

Processamento de dados 1.019  839 
Despesas de aluguéis 740  728 
Despesa de comunicação 397  454 
Serviço técnico especializado 339  492 
Despesas de Serviços do sistema financeiro 194  161 
Despesas de promoções, relações públicas e publicidade 147  85 
Despesas de serviços de vigilância e segurança 127  126 
Lanches e refeições 94  42 
Despesas com transporte 61  39 
Despesa de publicações 55  45 
Manutenção e conservação de bens 54  50 
Despesas de viagem 42  37 
Contribuições sindicais e associativas 29  28 
Despesas de serviços de terceiros 22  26 
Despesa de materiais 10  31 
Despesas de seguros 10  7 
Outras despesas operacionais 111  47 

 Total 3.451  3.237 
 
 
19 Imposto de renda e contribuição social 
 
 jun/21  jun/20 
    
Resultado antes da tributação e participação nos lucros 15.231  7.100 
Participação estatutária no lucro – Empregados (161)  (128) 

Resultado antes da tributação e após participação nos lucros 15.070  6.972 
Expectativa de (Despesa)/Crédito de IRPJ e CSLL de acordo com a alíquota vigente (45%) (6.770)  (3.125) 
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças temporárias:    

Provisões para perdas associadas ao risco de crédito -  1.121 
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças permanentes:    

Despesas indedutíveis (390)  (175) 
Incentivos fiscais – PAT 5  6 

Outros 1  (1) 
Despesa de IRPJ e CSLL (7.154)  (2.174) 

Corrente (6.965)  (2.174 
Diferido (189)  - 
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20 Transações com partes relacionadas 
 
Foi pago à diretoria e lançado como despesa no semestre findo em 30 de junho de 2021 o montante de R$ 2.522 a 
título de remuneração (R$ 1.477 em 2020). 
 
Não existem benefícios pós-emprego, outros benefícios de longo prazo e remuneração baseada em ações. 
 
Em 30 de junho de 2021, os diretores detêm o montante total de R$ 733 em depósitos a prazo (R$ 586 em 2020) e o 
montante total de R$ 404 em depósitos a vista (R$ 394 em 2020) junto ao Banco. O montante de despesas destes 
depósitos foi de R$ 10 (R$ 11 em 2020), com vencimento até 2024. 
 
 
21 Valor justo dos instrumentos financeiros 
 
Classificação contábil por meio de outros resultados abrangentes – PL, através de preços cotados no mercado de 
ativos para o mesmo instrumento. 
 
  Jun/21 dez/20 

Critério de 
mensuração 

Nível de 
valor justo Descrição  

Valor 
Contábil Valor Justo Valor 

Contábil Valor Justo 

Títulos públicos federais  444.112 444.112 369.789 369.789 Valor Justo 1 

Total de ativos financeiros  444.112 444.112 369.789 369.789   

 
 
22 Créditos tributários 
 
Os créditos tributários são constituídos em conformidade com a Resolução CMN nº 4.842 de 30 de julho de 2020. A 
expectativa de realização dos créditos tributários, está baseada em projeções de resultados futuros e fundamentada 
em estudo técnico. A alíquota da CSLL para os bancos de qualquer espécie, as instituições financeiras, pessoas 
jurídicas de seguros privados e as de capitalização (pessoas jurídicas do setor financeiro) foi majorada em 5% para o 
período-base compreendido entre 1 de julho de 2021 e 31 de dezembro de 2021, nos termos da Lei 14.183/2021 
(resultado da conversão em Lei da Medida Provisória (MP) 1.034/2021). 
 
a) Natureza e origem dos créditos tributários 
 

 jun/21  dez/20 
Diferença temporárias:    

Marcação a mercado de papéis 10.662  13 
Provisão para crédito de liquidações duvidosas 96  285 

Total 10.758  298 
 
b) Expectativa de realização 

 
 Exercícios de realização  
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2028 TOTAL 

Créditos tributários (i) 39 35 21 1.209 1.208 3.713 4.533 10.758 
  

(i) Refere-se substancialmente a marcação a mercado de títulos e valores mobiliários, portanto a Administração entende que 
os créditos tributários já refletem o valor justo na data base das demonstrações financeiras. 
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22 Informações complementares 
 
a) COVID19 

 
A administração continua monitorando os possíveis impactos da pandemia nas operações que possam afetar 
adversamente seus resultados, nenhum impacto direto relevante foi percebido nas operações. Várias medidas foram 
adotadas para aumentar a segurança de seus clientes e colaboradores durante esse período, abaixo algumas medidas 
preventivas adotadas: 
  

• O acesso às dependências do banco está disponível apenas com aferição de temperatura corporal e com o 
uso obrigatório de máscara; 

• As catracas de acesso as dependências são acionadas com cartão de aproximação sem contato físico; 
• Orientação do condomínio para lotação máxima de 4 pessoas no elevador; 
• Higienização constante dos equipamentos e das instalações; 
• Disponibilização de álcool em gel e máscara; 
• Priorização das reuniões on-line; 

 
Adicionamento, testes são solicitados sempre que identificado algum colaborador com sinais, sintomas ou contato 
recente com o vírus. Em caso de resultado positivo, o colaborador é afastado imediatamente para tratamento, 
seguindo os protocolos internos. 
 
b) Acordo de Basiléia 

O Banco Woori Bank do Brasil acredita que o gerenciamento de riscos é fundamental para conduzir um 
crescimento sustentável e rentável, fortalecendo a estabilidade do sistema financeiro e fomentando o 
desenvolvimento socioeconômico do país. 

O Banco possui uma estrutura segregada e independente das demais atividades de negócio para a atividade de 
gestão de riscos, buscando com isso assegurar total independência e que os riscos incorridos sejam mitigados e 
administrados de acordo com os limites estabelecidos pela Administração e plena aderência às boas práticas 
internacionais e atendendo a todos os critérios estabelecidos pelo Banco Central e pelo Comitê de Basileia. 

Para a Administração do Banco, é de suma importância que o processo de gerenciamento de riscos seja 
condizente com a estrutura da instituição, mas também que esteja em plena aderência às normas regulamentares 
e às boas práticas internacionais. Esse processo consiste em identificar, mensurar, mitigar, acompanhar e reportar 
os riscos e isso é realizado através de estratégias para definição de limites de exposição, identificação de 
oportunidades, apetite ao risco e acompanhamento constante das posições assumidas, através de políticas 
internas que são divulgadas a todas das áreas de negócio do banco e controles específicos para o negócio, alinhados, 
aprovados e acompanhados periodicamente pela Alta Administração. 
 
Risco de liquidez 
 
Risco de liquidez pode ser definido como a possibilidade da instituição não conseguir honrar seus compromissos no 
curto e no longo prazo, seja pela incapacidade de negociar uma posição de ativos a preço de mercado, seja por se 
tratar de um volume elevado em relação ao normalmente transacionado, ou ainda em razão de alguma 
descontinuidade do mercado, o que ocasionaria perdas significativas à instituição. 
 
Para fazer frente a esse risco, o Banco possui uma carteira de ativos composta por títulos públicos de alta qualidade 
e liquidez com a qual realiza a manutenção do fluxo de caixa diário através de operações compromissadas, 
dispondo de planos de contingência que são registrados em política interna e submetidos à aprovação da 
Diretoria. 
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Risco de Mercado 
 
Risco de mercado refere-se à possibilidade dos preços dos ativos, passivos ou receitas variarem 
desfavoravelmente em decorrência de movimentos do mercado. Isso inclui os riscos em operações sujeitas à variação 
cambial, às taxas de juros, aos preços de ações e nos preços de mercadorias (commodities). 
 
Atualmente, o Banco atua com estratégias conservadoras que permitem que sejam mantidos níveis de exposição com 
relação a risco de mercado em níveis muito baixos. Para operar, a Instituição dispõe de uma carteira de títulos 
públicos de alta qualidade e liquidez, sendo que as operações são negociadas exclusivamente na carteira banking e 
operações de câmbio são todas no mercado à vista.  

Risco de Crédito 
 
O risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrerem perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou 
contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, bem como à desvalorização de 
contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou 
remunerações, às vantagens concedidas na renegociação, aos custos de recuperação e a outros valores relativos ao 
descumprimento de obrigações financeiras da contraparte.  
 
Risco Operacional 
 
Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas efetivas ou estimadas, em função de ineficiência ou 
ausência de processos e/ou controles internos inadequados, falhas humanas, sistêmicas, ou ainda de perdas 
decorrentes de eventos externos (catástrofes naturais, crises sociais e econômicas do mercado, problemas com 
infraestrutura e crises sistêmicas). Inclui ainda o risco legal, associado à inadequação ou deficiência em contratos 
firmados pela Instituição, bem como as sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a 
indenização por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela Instituição. 

O Comitê de Riscos foi constituído para fortalecer a estrutura de governança interna no processo de 
Gerenciamento do Risco Operacional da instituição, sendo responsável por auxiliar na fiscalização, nas definições e 
na comunicação dos resultados dos processos de riscos para a Alta Administração e órgãos reguladores.  

Entre as metodologias e ferramentas utilizadas para garantir o Gerenciamento do Risco Operacional destaca-se o 
mapeamento realizado pela área de Riscos, que permite a identificação dos riscos e controles atrelados aos 
processos da organização. Além disso, a disseminação da cultura de Gerenciamento de Risco Operacional é 
efetuada através de treinamentos periódicos aos colaboradores.  
 
Em atendimento ao disposto pela Circular n.º 3.640/2013 do Banco Central do Brasil, a Administração do Banco 
Woori Bank do Brasil optou por adotar a Abordagem do Indicador Básico (BIA) para cálculo do Capital Regulatório 
para Risco Operacional. 
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O PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 
 
O Patrimônio de Referência é um conceito que mede a necessidade de capital da Instituição perante suas operações 
e é apurado de acordo com as definições contidas na Resolução n.º 4.192, onde: 
 
PATRIMONIO DE REFERÊNCIA (PR) = CAPITAL NIVEL 1 (*) + NIVEL 2 

(*) Capital Nivel 1 = Capital Principal + Capital Complementar 

Nesse quesito, o Banco apresenta situação extremamente confortável e conservadora, com a totalidade de seu 
Patrimônio de Referência sendo composto de Capital Nivel 1. 

RWA - ATIVOS PONDERADOS PELO RISCO 

Em outubro de 2013, a Resolução n.º 4.193 do Banco Central do Brasil, em consonância com o ditames do Acordo de 
Basileia 3, instaurou a metodologia de apuração de riscos baseada no conceito de RWA - Risk Weighted Assets, onde 
basicamente o risco de exposição total da Instituição é o somatório de cada parcela de risco ao qual ela estaria 
exposta. 

O RWA (Ativos Ponderados pelo Risco) é assim representado: 

RWA = RWACpad (Risco de Crédito) + RWAOPad (Risco Operacional) + RWAMPad (Risco Mercado) 

O cálculo do RWA é Sistêmico e realizado com periodicidade mensal pela área de gerenciamento de riscos, com o 
intuito de analisar se o grau de exposição e o índice de Basileia estão em níveis corretos e satisfatórios, sendo 
tais informações remetidas mensalmente ao Banco Central do Brasil através do Documento DLO (Demonstrativo de 
Limites Operacionais). 

ÍNDICES E LIMITES 

No quadro abaixo, demonstra-se, de maneira resumida, cada uma das modalidades e exposição ao Risco da 
Instituição, bem como o Índice de Basileia apurado nos dois últimos anos.  

Nota-se que o Banco Woori Bank do Brasil, mesmo com certa queda no seu Índice de Basileia face a uma atuação mais 
ativa e diversificada nesse primeiro semestre de 2021, ainda se encontra em situação bastante confortável e segura 
perante o índice mínimo regulamentar exigido, fruto de uma administração consciente na Gestão de Riscos. 
 
(R$ Mil) JUN/20 JUN/21 

   

RWA CPAD 258.132 290.395 

RWA PARA RISCO DE MERCADO 438 633 
RWA CAM 438 633 

RWA OPAD 41.370 43.721 
TOTAL RWA  299.940 334.749 
   
Patrimônio de Referência 113.854 110.046 
Índice de Basiléia 37,96 32,87 
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Razão de Alavancagem 

Em atendimento às recomendações do Comitê de Basileia, em outubro de 2015 entrou em vigor a Circular nº 3.748 do 
Banco Central do Brasil, que dispõe sobre o cálculo da  Razão de Alavancagem (RA). É um índice que atua em conjunto 
com o Índice de Basileia na limitação do nível de exposição a risco assumido pelas instituições financeiras e avalia a 
alavancagem por meio da relação entre Capital Nível I e os ativos registrados em valores contábeis, acrescidas de 
exposições off-balance (limites, avais, fianças e derivativos). 
 
A seguir, apresentamos o modelo de divulgação de informações sobre a Razão de Alavancagem: 

 
  Valor (R$) 

Itens contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)   
Itens patrimoniais, exceto instrumentos financeiros derivativos, títulos e valores 
mobiliários recebidos por empréstimo e revenda a liquidar em operações 
compromissadas 

R$ 625.844.702,99 

Ajustes relativos aos elementos patrimoniais deduzidos na apuração do Nível I R$ 0,00 
Total das exposições contabilizadas no BP R$ 625.844.702,99 
Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos   
Valor de reposição em operações com derivativos. R$ 0,00 
Ganho potencial futuro decorrente de operações com derivativos R$ 0,00 
Ajuste relativo à garantia prestada em operações com derivativos R$ 0,00 
Ajuste relativo à margem de garantia diária prestada  R$ 0,00 
Derivativos em nome de clientes em que não há obrigatoriedade contratual de 
reembolso em função de falência ou inadimplemento das entidades responsáveis pelo 
sistema de liquidação 

R$ 0,00 

Valor de referência ajustado em derivativos de crédito R$ 0,00 
Ajuste sob o valor de referência ajustado em derivativos de crédito R$ 0,00 
Total das exposições relativas a operações com instrumentos financeiros derivativos R$ 0,00 

Operações Compromissadas e de Empréstimo de Títulos e Valores Mobiliários (TVM)   

Aplicações em operações compromissadas e de empréstimo de TVM R$ 350.296.992,80 
Ajuste relativo a recompras a liquidar e credores por empréstimo de TVM R$ 0,00 
Valor relativo ao risco de crédito da contraparte R$ 0,00 
Valor relativo ao risco de crédito da contraparte em operações de intermediação R$ 0,00 

Total das exposições relativas a operações compromissadas e de empréstimo de 
títulos e valores mobiliários 

R$ 350.296.992,80 

Itens não contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)   
Valor de referência das operações não contabilizadas no BP R$ 88.284.301,51 
Ajuste relativo à aplicação de FCC específico às operações não contabilizadas no BP -R$ 50.808.958,85 

Total das exposições não contabilizadas no Balanço Patrimonial R$ 37.475.342,66 
Capital e Exposição Total   
Nível I R$ 110.046.679,31 
Exposição Total R$ 1.013.617.038,45 
Razão de Alavancagem (RA)   
Razão de Alavancagem de Basileia III. R$ 10,86 
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23  Eventos subsequentes 
 
Não há eventos subsequentes, que requeiram ajustes ou divulgações, para as demonstrações financeiras encerradas 
em 30 de junho de 2021. 

24  Resultados recorrentes e não recorrentes 

Conforme resolução BCB Nº 2 de 2020, em 2020 e 2019 o Banco Woori Bank do Brasil S.A. não incorreu em resultado 
não recorrente, que não esteja relacionado com sua atividade típica e que não esteja previsto para ocorrer nos 
exercícios futuros. 

25  Outras informações 

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Em cumprimento às disposições da Resolução nº 4.818 do Conselho Monetário Nacional – CMN e Resolução BCB nº 2 
do BACEN, os diretores do Banco Woori Bank do Brasil S.A., declaram para os devidos fins, por ocasião do 
encerramento das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020 do Banco Woori Bank do Brasil S.A., com 
sede no Estado e Cidade de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.171 – Crystal Tower – Cj 803, no bairro Vila 
Gertrudes – CEP 04794-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.357.060/0001-33, que referidas demonstrações 
financeiras são efetivamente reais, e fidedignas, espelhando corretamente os resultados obtidos pelo Banco no 
mencionado período. 

Nestes termos, colocamo-nos à disposição para prestação de quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

 

Yong Chang Shin – Diretor Presidente 

Jinhan Kim – Diretor Executivo 

Young Geun Ko – Diretor Executivo 

Jungsun Kim – Diretor Executivo 

Woojae Kim – Diretor Executivo 

Edson Corrêa de Freitas – Contador - CRC 1SP-289730/O-7 
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