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1. Introdução 

O Apetite por Riscos é uma declaração de alto nível do apetite de risco do JPMorgan Chase 

& Company (JPMC / a Firma). A estrutura do Apetite ao Risco da Empresa é regida por uma 

Política Quantitativa de Apetite ao Risco e uma Política Qualitativa de Apetite ao Risco. Eles 

definem parâmetros quantitativos e riscos qualitativos que são usados para monitorar e 

medir o apetite de risco da empresa.  A estrutura para o Apetite por Riscos integra risco e 

controles, os resultados, a gestão de capital, a gestão de liquidez e as metas de retorno 

para definir o apetite por riscos da instituição, no contexto de seus objetivos para as 

principais partes interessadas, incluindo, sem limitação, acionistas, depositários, 

reguladores e clientes. 

O JPMorgan Brasil, aqui definido como as entidades jurídicas pertencentes ao 

Conglomerado Prudencial, está sujeito à Política Quantitativa de Apetite ao Risco e se 

beneficia da estrutura de Apetite por Riscos da instituição. O JPMorgan Brasil define sua 

estrutura de apetite de risco para ser compatível com o modelo de negócios local, a natureza 

e a complexidade do portfólio, dos produtos, dos serviços e das atividades locais da 

instituição. 

Objetivos estratégicos da instituição, condições competitivas e ambiente regulatório 

O JPMC é um líder global em serviços financeiros, oferecendo soluções às corporações 

mais importantes do mundo, assim como a governos e a instituições, em mais de cem 

países. O JPMC participa nas atividades internacionais através de sua subsidiária integral, 

o J.P. Morgan International Finance Limited, que detém 99.65% do capital do Conglomerado 

Prudencial no Brasil.   

A visão de longo prazo para o Brasil concentra-se na expansão orgânica dos segmentos de 

negócios já existentes: Corporate e Investment Bank, Commercial Banking, Asset 

Management e International Consumer Banking.  

O JPMorgan Brasil está estruturado para proporcionar maior cobertura ao cliente, incluindo 

relacionamentos multinacionais, alavancando plataformas globais de produtos e 

continuamente personalizando produtos para o ambiente competitivo e regulatório do país.  

2.   Escopo 

 

Linhas de 
negócios 

Todos os negócios operando no Brasil, incluindo CIB, CB e AWM. 

Departamento(s) Áreas de Gestão de Risco relevantes aos negócios no Brasil, incluindo Capital, Risco 

Operacional, de Liquidez/IRRBB, de Mercado e de Crédito; Finanças. 

Localização Brasil 

https://dogma.gaiacloud.jpmchase.net/#/docDownload/%7B90F8DA20-D7DD-45B6-B163-BD437F117AC1%7D
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Pessoas 
Jurídicas 

As entidades do JPMorgan, como parte do conglomerado prudencial, operando no 

Brasil sob a supervisão do Banco Central do Brasil, incluindo: 

• Banco J.P.Morgan S.A. (2768) 

• Atacama Multimercado Fundo de Investimento (2773) 

• J.P.Morgan Distribuidora de Títulos Mobiliários “DTVM” (2776) 

• J.P.Morgan Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários “CCVM” (2777) 

• J.P.Morgan Chase Bank, N.A. – São Paulo Branch (2778) 

2.2 Fora do escopo: 

Outras entidades bancárias e não bancárias da rede, que são parte do JPMC, com 

presença no Brasil, mas que não são parte do conglomerado prudencial do JPMorgan 

Brasil, conforme a definição do regulador. 

3. Alterações da versão anterior 

• Atualização da Política de Apetite ao Risco para se aplicar especificamente ao 
Quantitative Risk Appetite Framework; O apetite de risco qualitativo agora é 
coberto pela Declaração de apetite de risco qualitativo de toda a empresa. 

• Atualização da seção de objetivos estratégicos da instituição, condições 
competitivas e ambiente regulatório.   

• Atualização do parâmetro de Risco de Crédito. 

4.Declarações 

• A política de Apetite ao Risco Quantitativo do JPM é aplicável às pessoas jurídicas do 

JPMorgan Brasil que são parte do conglomerado prudencial. A abordagem não será 

menos conservadora do que a política global, em nenhum caso. 

• Certas tolerâncias de apetite de risco podem ser suspensas e substituídas por medidas 

de risco alternativas, lucratividade ou medidas de capital para monitorar e avaliar o 

perfil de risco da empresa quando o ambiente econômico atual ou previsto pela gestão 

é considerado mais severo do que o assumido em condições moderadamente 

estressadas. Este protocolo também pode ser aprovado em períodos de estresse 

extremo ou incerteza. 

• Princípios Chave. O JPMorgan Brasil está sujeito à política de Apetite ao Risco 

Quantitativo para toda a instituição. 

• Parâmetros. Os parâmetros para apetite por riscos são definidos e avaliados no 

contexto da estratégia de negócio e adoção de risco do JPMorgan Brasil, assim como 

do planejamento de capital e de liquidez determinado durante o processo de avaliação 

periódica. Consulte Parâmetros no item 5.  

• Definição, Aprovação e Revisão dos Parâmetros, Fatores e Apetite por Riscos. 

Parâmetros, Fatores e o Apetite por Riscos são avaliados pelo Comitê de Riscos e 

definidos e aprovados pela a Diretoria do JPMorgan Brasil. Consulte Definição, 

Aprovação e Revisão dos Parâmetros, Fatores e Apetite por Riscos no item6.  

• Monitoramento de Resultados e Requisitos de Encaminhamento. Os resultados 

do Apetite por Riscos devem ser revisados e encaminhados conforme apropriado. 

Consulte Monitoramento de Resultados e Requisitos de Encaminhamento nos items7 

e 8. 

https://dogma.gaiacloud.jpmchase.net/#/docDownload/%7B90F8DA20-D7DD-45B6-B163-BD437F117AC1%7D
https://dogma.gaiacloud.jpmchase.net/#/docDownload/%7B90F8DA20-D7DD-45B6-B163-BD437F117AC1%7D
https://dogma.gaiacloud.jpmchase.net/#/docDownload/%7B90F8DA20-D7DD-45B6-B163-BD437F117AC1%7D
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• Responsabilidades da Diretoria do JPMorgan Brasil. A Diretoria do JPMorgan 

Brasil é responsável por revisar e aprovar a declaração de Apetite por Riscos, além 

dos parâmetros, das exceções e dos resultados. A Diretoria do JPMorgan Brasil 

revisará e aprovará, ao menos anualmente, esta Declaração, além de todos os 

documentos relacionados ou complementares, conforme aplicável.  

5. Parâmetros Quantitativos 

O Apetite por Riscos é definido e avaliado no contexto da estratégia de negócio e adoção de 

risco do JPMorgan Brasil, assim como do planejamento de capital e de liquidez determinado 

durante o processo de avaliação periódica. Uma declaração de Apetite de risco é expressa nos 

parâmetros quantitativos definidos abaixo. 

 

▪ O apetite por riscos do JPMorgan Brasil é definido pelos seguintes parâmetros 

quantitativos e tipos de risco: 

a. Risco de Capital;  

b. Risco de Crédito; 

c. Risco de Mercado; 

d. Risco de Juros da Carteira Bancária; 

e. Risco de Liquidez; e 

f. Risco Operacional. 

 
 

Tipo de risco Parâmetro Definição 

Risco de 
Capital 

Margem de capital  

nível 1 
Patrimônio de Referência / Requerimento de Capital1 

Risco de 
Crédito 

Perdas líquidas de 

Recuperação 

Piores perdas líquidas de recuperação em 4 trimestres 

consecutivos dentre os 9 trimestres projetados em cenário 

adverso. 

Risco de 
Mercado 

Valor em Risco (Value-

at-Risk, VaR) 
10T 95% VaR Diário 

Estresse de Marcação 

a Mercado (Market-to-

Market, MTM) 

Pior hipótese em Firmwide Stress Infrastructure (FSI) para 

perdas no Estresse de MTM  

Risco de 
Juros da 
Carteira 
Bancária 

Delta NII / EaR 

Diferença entre o resultado das atividades dos instrumentos 

da carteira bancária sujeitas ao IRRBB em um cenário-base e 

o resultado dessas atividades em um cenário de choque na 

taxa de juros. 

Delta EVE / EVS 
Diferença entre o valor presente da soma dos fluxos 

reprecificados dos instrumentos sujeitos ao IRRBB em um 

 
1 Requerimento de Capital = RWA (Pillar I) + Banking Book + margem conservadora de capital. 
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cenário-base e o valor presente da soma dos fluxos dos 

mesmos instrumentos em um cenário de choques na taxa de 

juros. 

Risco de 
Liquidez 

JPM Stress de 90 dias 
Menor Buffer de Ativos Líquidos / Saques sob Stress em um 

período de 90 dias 

Risco 
Operacional 

Limiar de tolerância 

para os principais 

segmentos de risco 

operacional 

Perdas de risco operacional para principais riscos recorrentes 

e idiossincráticos baseado em teste de estresse. Teste de 

estresse para risco operacional inclui eventos relacionados a 

conformidade e conduta. 

 

 

6. Definição, Aprovação e Revisão dos Parâmetros, Fatores e Apetite 

por Riscos  

6.1. Definição e Aprovação dos Parâmetros e Apetite por Riscos 

• Os parâmetros ,  e o apetite por riscos são definidos e aprovados pela Diretoria do 

JPMorgan Brasil, que inclui, entre outros, os CEO, CRO e CFO do Conglomerado. 

6.1.1. Tabela de Definição e Aprovação dos Parâmetros e Apetite por Riscos 

Escopo 
Parte  

Responsável 
Ação Frequência 

Parâmetros  

Apetite por Riscos 

Diretoria do 

JPMorgan Brasil 

Definição Conforme 

necessário, 

revisão no 

mínimo anual 
Aprovação 

 

6.2. Revisão dos Parâmetros, Fatores  e Apetite por Riscos 

• Os parâmetros e o apetite por riscos devem ser avaliados pelo Comitê de Riscos do 

Brasil (CR) e revisados pela Diretoria do JPMorgan Brasil ao menos uma vez por ano. 

6.2.1. Tabela da Revisão dos Parâmetros e Apetite por Riscos 

Escopo 
Parte  

Responsável 
Ação Frequência 

Parâmetros  

Apetite por Riscos 

CR Brasil 
Reavaliação da 

estrutura Ao menos uma 

vez por ano Diretoria do 

JPMorgan Brasil 
Revisão da estrutura 
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6.3. Notificação de Modificação dos Parâmetros e Apetite por Riscos 

• A Diretoria do JPMorgan Brasil será notificada sempre que houver propostas de 

alterações nos parâmetros  e/ou o apetite por riscos.  Notificações serão dadas pelo 

CRO Brasil ou seu representante.  

 

6.3.1. Tabela da Notificação de Modificação dos Parâmetros  e Apetite por Riscos 

Escopo 
Parte  

Responsável 
Ação Frequência 

Modificado: 

Parâmetros  

Apetite por Riscos 

CRO Brasil ou 

representante 

Notificação para 

CR Brasil 

Diretoria do 

JPMorgan Brasil 

Na reunião 

seguinte. 

 

 

7. Monitoramento de Resultados e Requisitos para Encaminhamento 

7.1. Monitoramento dos Resultados da Estrutura de Apetite por Riscos  

• Os resultados da estrutura de apetite por riscos para parâmetros devem ser 

monitorados pelo comitê de gestão relevante, incluindo o CR Brasil, ao menos 

trimestralmente. Um Painel de Resultados de Apetite por Riscos deve ser 

disponibilizado ao comitê, para facilitar a visualização e o monitoramento dos 

resultados. 

7.1.1. Tabela de Monitoramento dos Resultados da Estrutura de Apetite por Riscos 

Escopo Parte 

Responsável 

Ação Frequência 

Resultados da Estrutura de 

Apetite por Riscos 
CR Brasil Reavaliação Trimestral 

 

7.2. Encaminhamento dos Resultados da Estrutura de Apetite por Riscos  

• Se os resultados da RAS do Brasil excederem ou com previsão para exceder o nível 

de Apetite por Riscos, o CRO Brasil, ou seu representante, deve notificar os 

relevantes comitês de gestão, incluindo o CR Brasil e a Diretoria do JPMorgan Brasil.   

7.2.1. Tabela para Encaminhamento dos Resultados da Estrutura de Apetite por Riscos 

Escopo Parte 

Responsável 

Ação Frequência 

Resultados da estrutura de 

apetite por riscos que 

excederem o nível de Apetite 

CRO Brasil, ou 

representante 

Notificar o 

responsável pela 

reunião de Diretoria 

e do CR Brasil 

Antes ou na 

próxima 

reunião 

agendada 
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por Riscos, ou com previsão 

para exceder  

Notificar o CR Brasil 

e Diretoria do 

JPMorgan Brasil 

Próxima 

reunião 

agendada 

 

• Se os resultados da RAS do Brasil excederam o Apetite por Riscos, ou com previsão 

para exceder, a alta administração deve recomendar as ações a serem tomadas aos 

comitês relevantes de gestão, incluindo o CR e Diretoria do JPMorgan Brasil. Essas 

recomendações podem incluir, dentre outras, a decisão de eliminar ou aceitar os níveis 

de risco considerando fatores adicionais, como a magnitude e a duração esperadas 

dos riscos contribuintes, além do impacto sobre as principais partes interessadas, 

incluindo, dentre outras, acionistas, depositários, reguladores e clientes. 

8. Funções e responsabilidades 

8.1. CRO do Conglomerado 

▪ Responsável pela supervisão do desenvolvimento, implementação e efetividade da 

estrutura de gestão do risco no país, incluindo seu aprimoramento contínuo. 

▪ Responsável por garantir a adequação das políticas, dos processos, dos relatórios, dos 

sistemas e modelos usados para fins de gestão do risco, à RAS e aos objetivos 

estratégicos da instituição. 

▪ Responsável por garantir a qualificação apropriada dos membros das unidades 

específicas de risco em relação a políticas, processos, relatórios, sistemas e modelos da 

estrutura de gestão de risco, incluindo aquelas desenvolvidas por terceiros. 

▪ Oferecer suporte e participar do processo estratégico de tomada de decisão relativo à 
gestão de risco e, conforme aplicável, à gestão de capital, ajudando a Diretoria do 
JPMorgan Brasil. 

8.2. Diretoria do JPMorgan Brasil 

▪ A Diretoria do JPMorgan Brasil deve executar responsabilidades relacionadas ao apetite 

de risco e resultados para parâmetros e fatores. Essas responsabilidades incluem, mas 

não se limitam às descritas na Seção 4. 

 

9. Legal and other references 

Statutes, Laws, Rules, 
Regulations or External 

Guidance  

RESOLUTION CMN 4,557 OF FEBRUARY 23, 2017 

 

10.Referências Corporativas 

Outras políticas  
• Quantitative Risk Appetite  

•  
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Procedimentos e outros 
documentos 

• N/A 

Formulários/Sistemas • N/A 

11.Informações do Documento 

 

Primary Risk Category Risk Management 

Data da última revisão / Data 
inicial da aprovação 

Agosto 1, 2022 Fevereiro 23, 2018 

Data da última atualização Agosto 1, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


