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ESTA POLÍTICA SE APLICA À INVESTIMENTOS BEMGE S.A. POR SER
CONTROLADA PELO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
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CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

RELATÓRIO DE ACESSO PÚBLICO - GESTÃO E CONTROLE DE RISCO DE MERCADO

OBJETIVO
Estabelecer a estrutura de gestão e controle de risco de mercado do Itaú Unibanco Holding S.A, observando as
regulamentações aplicáveis e as melhores práticas de mercado.

INTRODUÇÃO
O risco de mercado é a possibilidade de perdas resultantes da flutuação nos preços de mercado sobre posições detidas
por uma instituição, incluindo os riscos das operações sujeitas à variação das taxas de câmbio, das taxas de juros, dos
preços de ações, dos índices de preços e dos preços de mercadorias (commodities).
Risco de mercado depende do comportamento do preço do ativo diante das condições de mercado. Além da Tesouraria,
que opera comprando e vendendo títulos e valores mobiliários, outras áreas podem impactar o risco de mercado assumido
pelo banco. São exemplos a área de compras, quando faz uma compra em moeda estrangeira ou mesmo a área de
marketing quando se compromete a patrocinar, por exemplo, a seleção brasileira de futebol.
O controle do risco de mercado é realizado com base, principalmente, nas seguintes métricas:


Valor em Risco (VaR): medida estatística que quantifica a perda econômica potencial máxima esperada em
condições normais de mercado, considerando um determinado horizonte de tempo e intervalo de confiança.

Por exemplo, o VaR para um determinado dia pode ser de R$ 5.000.000,00 considerando um intervalo de confiança de
99%. Isso quer dizer que o banco tem 99% de confiança que a perda nesse dia não será maior do que esse valor.


Marcação a Mercado (MtM - Mark to Market / Apreçamento): marcar a mercado ou precificar os títulos significa
atualizar os valores das operações que compõe a carteira do Banco utilizando as referências de valor de
negociação mais justas.

Essas métricas, entre outras, são utilizadas para definir limites e disparar alertas para as áreas

DIRETRIZES
Os processos de controle de risco de mercado devem observar rigorosamente os princípios definidos neste documento.
Estes princípios refletem-se nas seguintes diretrizes, segundo as quais a estrutura de gestão e controle de risco de
mercado do Itaú Unibanco deve:








Assegurar a utilização de bases de dados integras, que reflitam os negócios realizados a partir de produtos
devidamente aprovados, com garantia de informações e cálculos corretos, desde o registro até sua contabilização;
Aplicar modelos que reflitam as melhores práticas de mercado;
Garantir que o apreçamento das carteiras seja preferencialmente baseado em cotações observadas nos mercados
financeiros, capturadas através de fontes externas integras. Quando não houver preço disponível, o cálculo deve
ser realizado com o uso de um modelo de apreçamento que represente a justa valorização das posições. Nesses
casos, tais avaliações devem ser consistentes e passíveis de verificação, com referenciais de mercado e dados
utilizados na avaliação revistos regularmente;
Calcular os resultados das posições das carteiras marcadas a mercado seguindo a governança de modelos do
Banco;
Possuir áreas de controle de risco responsáveis pela definição e aplicação de parâmetros de apreçamento,
independentes das áreas de negócio;
Estabelecer e assegurar que os processos e sistemas adotados para medir, monitorar e controlar a exposição ao
risco de mercado:





Sejam compatíveis com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da
exposição a risco de mercado da Instituição;
Contenham todas as fontes de risco de mercado; e
Gerem relatórios tempestivos de exposição de riscos para as unidades de negócios, para a diretoria da
Instituição e para o Conselho de Administração.

PRINCIPAIS PAPÉIS E ATRIBUIÇÕES
A estrutura de controle de Risco de Mercado no Itaú Unibanco envolve as partes indicadas a seguir, para as quais
destacamos seus papéis em relação a esse assunto.
Conselho de Administração:
- Definir o apetite de risco da instituição e revisá-lo anualmente.

Comissão Superior de Risco de Mercado e Liquidez:
- Definir as alçadas relacionadas com o controle de risco de mercado e revisá-las anualmente.
- Acompanhar os indicadores de risco de mercado, tomando as decisões necessárias e respeitando o apetite de risco.

Chief Risk Officer:
- Responsável pela gestão de risco de mercado do Itaú Unibanco.

Controle de Risco de Mercado:
- Identificar, mensurar, controlar, monitorar e reportar a exposição ao risco de mercado às áreas de negócios e reportar às
comissões superiores;
- Monitorar o enquadramento das exposições em relação aos limites aprovados, disparar alertas e demais medidas de
controle de risco de mercado, informando os eventuais desenquadramentos às alçadas competentes e solicitando plano
de ação para reenquadramento;
- Manter equipes especializadas e adequadamente dimensionadas para apoiar os processos e sistemas de risco de
mercado, que estão sob sua governança e gestão de desenvolvimento.
- Realizar o cálculo do resultado gerencial das posições e divulgar para áreas competentes, possibilitando o
acompanhamento e o auxílio na tomada de decisões.

Áreas de Negócio:
No nível mais fundamental, é esperado do colaborador entender completamente a natureza do risco nas carteiras sob
gestão e o efetivo gerenciamento deste risco, garantindo sua transparência para gestores das mesas e enquadramento
nos limites estabelecidos.

CONTROLE DE RISCO DE MERCADO
O controle de Risco de Mercado no Itaú Unibanco é realizado por meio de governanças e processos que garantam o
atendimento das seguintes determinações ou parâmetros:









A Instituição deve operar de acordo com o apetite de risco definido em Conselho de Administração, revisado e
aprovado anualmente a partir de uma de estrutura de limites e alertas. Os limites são dimensionados avaliandose os resultados projetados do balanço, o tamanho do patrimônio, a liquidez, a complexidade e as volatilidades
dos mercados, bem como o apetite de risco da Instituição;
O consumo dos limites deve ser reportado pela área de Risco de Mercado para as Áreas de Negócios e para os
executivos do banco. Os alertas funcionam como indicadores do limite pré-estabelecido;
Aa estrutura de limites e alertas da instituição é composta por métricas agregadas, as quais monitoraram e
limitam o risco de maneira global, e granulares, que visam evitar uma concentração excessiva de risco em um
único fator de risco;
Os limites são valores que as áreas de negócios devem respeitar. Já os alertas são métricas que emitem um sinal
para a instituição, a partir dos quais, por meio de uma governança claramente definida, são estabelecidos
estabelecem procedimentos a serem adotados caso o alerta seja acionado;
O processo de marcação a mercado (apreçamento) das posições deve ser realizado com base em cotações
capturadas de fontes externas ou, caso não seja possível, calculado a partir de modelos desenvolvidos e validados
conforme diretrizes estabelecidas em políticas específicas;
As informações relativas aos preços e posições negociadas são armazenadas em uma base de dados histórica
única e corporativa, com controles que assegurem a sua integridade e completude, com funcionalidades que
permitam a consulta de informações históricas;






Os modelos utilizados capturem a correta sensibilidade, as oscilações de mercado, com base na aplicação de
testes de aderência periódicos para a carteira total e as subcarteiras, incluindo todas as categorias de risco. Seus
resultados devem ser analisados e utilizados para melhorar os modelos e gerir o risco da Instituição.
Adicionalmente, o resultado gerencial deve ser utilizado para verificação da aderência dos modelos de mensuração
de risco de mercado;
A mensuração do risco potencial em situações extremas de mercado, que complementem as medidas de risco
estatísticas, com a aplicação de testes de estresse para totalidade das posições constantes das carteiras das
empresas financeiras e não financeiras;
Para posições em carteira que não tenham preços observado diretamente no mercado, que sejam pouco liquidas
ou que sejam avaliadas por modelo de apreçamento interno, particularmente TVMs (títulos de valores mobiliários)
e derivativos, aplicar ajustes prudenciais, que corrijam possíveis erro de marcação, respeitando critério de
relevância e materialidade.
Aprovado pelo Conselho de Administração de 14/12/2018.
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RELATÓRIO DE ACESSO PÚBLICO - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RISCO OPERACIONAL E CONTROLES
INTERNOS
OBJETIVO
Estabelecer as diretrizes e responsabilidades associadas ao gerenciamento de risco operacional e controles internos,
observando as boas práticas de mercado, normas e regulamentações aplicáveis.

INTRODUÇÃO
Todos somos gestores de risco. Riscos são elementos inerentes a todas as atividades da Instituição e fazem parte do dia
a dia dos colaboradores, estando presentes nos processos, produtos e serviços existentes ou novos, inclusive nos
serviços terceirizados. Gerenciar adequadamente os riscos operacionais é condição essencial para a sustentabilidade dos
negócios do Itaú Unibanco.
O Banco Central do Brasil define risco operacional como “a possibilidade da ocorrência de perdas resultantes de evento
externos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas. Inclui também o risco legal
associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela Instituição, às sanções em razão de descumprimento
de dispositivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela Instituição. ”
O gerenciamento adequado do risco operacional pressupõe a identificação dos riscos inerentes às atividades, projetos,
produtos ou serviços e a sua priorização, em função do nível de criticidade (importância), levando-se em conta seus
impactos nos objetivos do processo ou organização. Uma vez priorizados os riscos, são tomadas medidas de resposta,
ou seja, ações que enderecem cada um dos riscos identificados, de modo a enquadrá-los em patamares aceitáveis de
exposição. Tais ações podem contemplar a implantação de controles preventivos, a fim de reduzir a possibilidade de
materialização do risco, ou envolver controles direcionados à detecção de materialização. Pode haver a decisão de
compartilhar um risco, transferindo a atividade de forma parcial ou total, como a terceirização da atividade, por exemplo.
Os riscos mencionados podem também ser evitados, simplesmente optando-se pela descontinuidade da atividade
geradora do risco, ou assumidos, caso em que a decisão é a de não adotar medidas adicionais de controle em relação às
já existentes
DIRETRIZES
O Conselho de Administração aprova as diretrizes, estratégias e políticas referentes ao risco operacional e controles
internos, garantindo que haja claro entendimento dos papéis e responsabilidades para todos os níveis do conglomerado.
A seguir são definidas as diretrizes específicas relacionadas à gestão do risco operacional e controles internos

Modelo de gerenciamento de riscos operacionais
O Itaú Unibanco adota a estratégia das três linhas de defesa para operacionalizar sua estrutura de gerenciamento de
riscos.

Identificação dos riscos operacionais
Os riscos operacionais que podem influenciar o cumprimento dos objetivos estratégicos e operacionais definidos pelo
Conglomerado devem ser continuamente identificados e atualizados. O escopo da identificação contempla os riscos
operacionais inerentes às atividades do Conglomerado, aos produtos e serviços existentes ou novos, inclusive nos
serviços terceirizados.
A identificação de riscos pode ocorrer a qualquer momento, no desenho de um novo processo, projeto ou produto, bem
como durante sua existência. Para isso, deve-se avaliar o risco inerente, ou seja, desconsiderar do contexto a existência
de qualquer atividade de controle, avaliando quais falhas o escopo da identificação do risco está sujeito e que, portanto,
poderiam afetar o resultado planejado (objetivos).
A exposição a eventos de riscos operacionais raros e de alta severidade, porém considerados plausíveis, é avaliada por
meio da criação de cenários, fornecendo informações sobre o risco potencial, gerando estimativas de perdas e
considerando, quando necessário, o impacto da ocorrência simultânea de múltiplos eventos de risco operacional.

Priorização dos riscos operacionais
Os riscos operacionais identificados são priorizados em função do seu nível de impacto na Diretoria e/ou no
Conglomerado. Para auxiliar na adequada avaliação de impacto, é importante considerar as diversas possibilidades de
impacto e sua abrangência, como por exemplo:






Financeiro: avaliar a representatividade do impacto financeiro que a exposição ao risco operacional pode gerar no
negócio e/ou na Organização. Riscos que possam levar a erros significativos nas demonstrações contábeis são
classificados como Lei Sarbanes-Oxley (SOX).
Imagem/Reputação: avaliar a possível repercussão negativa nas mídias nacionais e internacionais (visibilidade e
divulgação), bem como os danos na marca e sua possibilidade de reversão.
Legal/Regulatório: avaliar as possibilidades de gerar descumprimento regulatório, assim como a possibilidade de
acarretar multas, advertências, fiscalizações, processos administrativos ou perdas de licenças de operação.
Clientes: avaliar o volume de clientes impactados, as segmentações ou canais de distribuição envolvidos.

Resposta ao risco operacional
Responder ao risco operacional significa definir qual será a ação adotada em relação ao risco identificado. Algumas ações
possíveis:






Mitigar: são estabelecidas ações que reduzem a probabilidade do risco operacional se materializar no processo
ou ações que diminuem o impacto produzido.
Compartilhar: são estabelecidas ações que visam reduzir o impacto e/ou a probabilidade de ocorrência do risco
através da transferência ou, em alguns casos, do compartilhamento de uma parte do risco. Pode envolver a
terceirização de atividades ou a contratação de seguro, por exemplo.
Evitar: são estabelecidas ações que eliminam a probabilidade do risco se materializar. Pode envolver a
descontinuidade da atividade/operação sujeita ao risco.
Assumir: nenhuma ação é estabelecida para reduzir o impacto e/ou a probabilidade de ocorrência do risco. Neste
caso, deve ser observada a governança de assunção de risco.

Ações que demandam desenvolvimento tecnológico devem ser validadas, pela segunda linha de defesa, quanto à sua
classificação de risco e devem estar associados a apontamentos de risco, apontamento de Compliance e/ou
apontamentos de Auditoria Interna.

Monitoramento do nível de exposição aos riscos operacionais
Exposição aos riscos operacionais relevantes deve ser monitorada pela Organização por meio de indicadores de risco, de
acordo com os níveis de tolerância estabelecidos.
Os apontamentos de Risco Operacional, Auditorias Interna e Externa devem ser executados e, periodicamente,
acompanhados pela primeira linha de defesa.
A segunda linha de defesa deve validar a implantação dos planos de ação dos apontamentos de risco operacional de
nível moderado e elevado, de acordo com a política de gerenciamento de apontamento de risco operacional, bem como
os pontos de auditoria interna moderados, conforme políticas internas.

Reporte dos riscos operacionais
Os apontamentos de nível de risco elevado identificados pelas linhas de defesa, reguladores ou auditoria externa devem
ser comunicados às comissões superiores, aos executivos das unidades de negócio, aos Chief Risk Officers (CROs), ao
Comitê de Auditoria, ao Conselho de Administração e ao Comitê de Riscos. A comunicação de apontamentos da Auditoria
Interna deve obedecer a políticas interna.

Divulgação das ações de gerenciamento dos riscos operacionais
A descrição da estrutura de gerenciamento de Risco Operacional é disponibilizada por meio de relatório de acesso
público, aprovado pelo Conselho de Administração. Adicionalmente, um resumo da descrição da estrutura de
gerenciamento de Risco Operacional e Controles Internos é publicado em conjunto com as demonstrações contábeis.
As decisões, políticas e estratégias definidas para o gerenciamento do risco operacional das unidades internacionais são
divulgadas aos Chief Risk Officers (CROs).

Gerenciamento da base de perdas de riscos operacionais
Todas as áreas do Itaú Unibanco estão expostas a eventos de risco operacional, sendo responsabilidade das Unidades
de Negócio (primeira linha de defesa) a identificação de tais eventos e os valores de perda associados, para compor a
Base de Dados de Perdas Operacionais (BDPO).
Despesas e provisões relacionadas a eventos de risco operacional que impactem as contas de resultado do Banco devem
ser reportadas à BDPO.

Alocação de capital para risco operacional
O conglomerado utiliza a Abordagem Padronizada Alternativa (ASA) no cálculo e alocação do capital regulatório para
risco operacional. Adicionalmente, é efetuado o cálculo e a alocação de capital econômico para risco operacional
(ICAAP).
A adequação do nível de Patrimônio de Referência (PR), com relação ao risco operacional assumido pelo Conglomerado,
deve ser periodicamente monitorado.

PRINCIPAIS PAPÉIS E ATRIBUIÇÕES
Conselho de Administração:
- Aprovar as diretrizes, estratégias e políticas referentes ao risco operacional e controles internos, garantindo que haja
claro entendimento dos papéis e responsabilidades para todos os níveis do conglomerado.
Comitê de Auditoria:
- Supervisionar os processos de controles internos e de administração de risco.
Comissão Superior de Risco Operacional:
- Conhecer os riscos dos processos e negócios do Itaú Unibanco, definir as diretrizes para gestão dos riscos operacionais
e avaliar os resultados dos trabalhos realizados.
Comitê de Compliance e Risco Operacional:
- Acompanhar e promover o desenvolvimento e implementação das diretrizes aprovadas e definidas pela CSRO em cada
Área Executiva, discutir os principais riscos existentes e potenciais das Áreas de Negócio, bem como os planos de ação
propostos para mitigação.
Comitê de Interno de Risco Operacional:
- Discutir assuntos relativos a Riscos Operacionais e Controles Internos de cada Unidade de Negócio, que serão levados
a uma alçada superior de decisão nos Comitês de Compliance e Risco Operacional.
Chief Risk Officer:
- Responsável pela gestão de risco operacional na instituição.
Controles Internos e Risco Operacional:
Inserida na segunda linha de defesa, a estrutura é representada pelos superintendentes que atuam como Oficiais de
Controles Internos e Riscos (OCIRs) e, em conjunto com suas equipes, são responsáveis por:
Apoiar a primeira linha de defesa na observação de suas responsabilidades diretas.




Desenvolver e disponibilizar as metodologias, ferramentas, sistemas, infraestrutura e governança necessárias para
suportar o gerenciamento integrado de Risco Operacional e Controles Internos nas atividades do conglomerado e
terceirizadas relevantes;
Coordenar as atividades de Risco Operacional e Controles Internos junto às áreas de Negócio e Suporte, sendo
independente no exercício de suas funções e possuindo comunicação direta com qualquer administrador ou
colaborador, bem como acesso a quaisquer informações necessárias no âmbito de suas responsabilidades. Por
esse motivo, é vedada a essa área realizar a gestão de qualquer negócio que possa comprometer a sua
independência.

Áreas de Negócio/Suporte:
- Responsáveis primárias por identificar, priorizar, responder ao risco, monitorar e reportar os eventos de risco operacional
que podem influenciar o cumprimento dos objetivos estratégicos e operacionais definidos.

Auditoria Interna:
- Verificar, de forma independente e periódica, a adequação dos processos e procedimentos de identificação e
gerenciamento dos riscos, conforme as diretrizes estabelecidas nas políticas internas.

Aprovado pelo Conselho de Administração de 14/12/2018.
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RELATÓRIO DE ACESSO PÚBLICO - POLÍTICA DE COMPLIANCE

OBJETIVO
Estabelecer as diretrizes e principais atribuições associadas à função de Compliance, observando as boas práticas de
mercado e regulamentações aplicáveis.

INTRODUÇÃO
A função de Compliance tem como objetivo a prevenção e a mitigação da exposição do Itaú Unibanco a situações de não
conformidade com normas internas e externas (Risco de Compliance), sendo responsável pelos aspectos de governança,
certificação de aderência, conduta e transparência.
Risco de Compliance é o risco de sanções legais ou regulatórias, de perdas financeiras ou de danos reputacionais,
decorrentes da falta de cumprimento de disposições legais e regulamentares, normas de mercado local e internacional ou
de compromissos assumidos por meio de códigos de autorregulação, padrões técnicos, códigos de conduta ou políticas
internas.
O Itaú Unibanco adota a estratégia de três linhas de defesa para operacionalizar sua estrutura de gerenciamento de
riscos (inclusive o de Compliance) e para assegurar o cumprimento das diretrizes previstas nesta política, com clara
divisão de papéis e responsabilidades.
1. Primeira Linha de Defesa
É representada pelas áreas de Negócio e Suporte. Seus colaboradores são os responsáveis diretos pela gestão dos
riscos e aderência às normas associadas às suas atividades, bem como pela execução dos controles e pela
implementação de medidas corretivas para o devido tratamento dos riscos.
2. Segunda Linha de Defesa
É representada pelas funções de controle de riscos, que são integralmente segregadas das atividades da auditoria interna
e do jurídico, tendo independência no exercício de suas funções.
Possui comunicação direta tanto com os administradores, incluindo os membros do Conselho de Administração e do
Comitê de Auditoria, quanto com qualquer colaborador. Tem acesso a quaisquer informações necessárias no âmbito de
suas responsabilidades.
É vedada, no Brasil e no exterior, às áreas que compõem a segunda linha de defesa, a gestão de qualquer negócio ou
processo que possa comprometer sua independência ou gerar conflitos de interesse. Pelo mesmo motivo, suas metas e
sua remuneração não podem estar relacionadas ao desempenho das áreas de negócio.
3. Terceira Linha de Defesa
É representada pela Auditoria Interna, que fornece uma avaliação independente das atividades da instituição, por meio de
técnicas de auditoria. Permite à administração aferir a adequação dos controles, a efetividade do gerenciamento dos
riscos, a confiabilidade das demonstrações contábeis e o cumprimento das normas e regulamentações

DIRETRIZES
Quanto à função de Compliance
O gerenciamento dos riscos de Compliance deve contemplar os processos, produtos e serviços, existentes ou novos,
inclusive os serviços terceirizados relevantes. Tais processos, produtos e serviços devem ser periodicamente testados e
avaliados quanto à aderência às normas aplicáveis, aos compromissos firmados junto aos reguladores e aos requisitos
relacionados ao Código de Ética, quando aplicável às normas internas.
A função de Compliance é executada pela Diretoria Executiva de Risco Operacional e Compliace, com reporte à Área de
Finanças e Risco e atuação independente das demais áreas de suporte e negócio do Conglomerado.
Nas Unidades Internacionais, existem estruturas locais e independentes responsáveis pelo controle dos riscos
Operacional e de Compliance, sob responsabilidade dos CROs locais, os quais se reportam matricialmente à Diretoria
Executiva de Risco Operacional e Compliace.
Os apontamentos levantados pelas áreas executivas, auditorias interna e externa, reguladores e demais órgãos de
supervisão e fiscalização devem ser acompanhados, para que seu efetivo tratamento seja garantido pelas áreas
competentes.
Os relatórios de riscos de Compliance devem ser claros, objetivos e tempestivos, e devem ser reportados às comissões
superiores, aos executivos das unidades de negócios, ao Vice-Presidente de Riscos, ao Comitê de Gestão de Risco e
Capital, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, para que os níveis de exposição e enquadramento aos

limites estabelecidos sejam monitorados. Nas Unidades Internacionais, os relatórios de riscos de Compliance devem ser
reportados aos fóruns competentes de cada Unidade.
Para contribuir com o adequado gerenciamento dos riscos, o Itaú Unibanco dispõe de uma metodologia de gestão de
riscos composta por 5 etapas: identificação, priorização, resposta ao risco, monitoramento e reporte.

PRINCIPAIS PAPÉIS E ATRIBUIÇÕES
Comuns a todas as áreas do Itaú Unibanco
- Realizar os treinamentos de Integridade e Ética e de Gestão de Riscos disponibilizados pelo Itaú Unibanco.
- Assinar anualmente o Termo “Políticas de Integridade Corporativas”, atestando seu conhecimento e concordância com o
estabelecido nesta Política.
- Definir, implantar e cumprir políticas e procedimentos para aderência a regulamentações.
- Atender às disposições estabelecidas pelas políticas internas do conglomerado.
- Comunicar fato ou suspeita de violação ao disposto nesta política.

Conselho de Administração
Cabe ao Conselho de Administração:
- Aprovar:
a) as diretrizes, estratégias e políticas referentes ao Compliance, com o objetivo de garantir o claro entendimento dos
papéis e responsabilidades por todos os níveis do Conglomerado; e
b) a posição da DEROC na estrutura organizacional da instituição, de forma a evitar possíveis conflitos de interesses,
principalmente com as áreas de negócios.
- Prover os meios necessários para que as atividades relacionadas à função de Compliance sejam exercidas
adequadamente, incluindo disponibilidade de recursos para alocação de pessoal em quantidade suficiente, com
experiência e treinamento necessários.
- Reunir-se com a DEROC, no mínimo anualmente, como parte da avaliação da efetividade da gestão integrada de risco
operacional, controles internos e Compliance.
- Assegurar a:
a) adequada gestão desta política;
b) efetividade e a continuidade da aplicação desta política;
c) comunicação desta política a todos os colaboradores e prestadores de serviços terceirizados relevantes;
d) disseminação de padrões de integridade e conduta ética como parte da cultura da instituição; e
e) adoção de medidas corretivas para falhas de Compliance identificadas.
A avaliação destes itens pelo Conselho de Administração será realizada com base em reuniões periódicas e no relatório
anual elaborado pela DEROC, bem como pela avaliação anual feita pelo Comitê de Auditoria.

Comitê de Auditoria
Cabe ao Comitê de Auditoria:
- Validar a Política de Compliance antes de seu envio para aprovação do Conselho de Administração.
- Avaliar, no mínimo anualmente, a estrutura de Compliance, em relação aos seguintes aspectos:
a) Definição clara das atribuições, papeis e responsabilidades da função de Compliance, evitando possíveis conflitos de
interesses, principalmente com as áreas de negócios da instituição;
b) Posicionamento em nível hierárquico adequado, independente e segregado de áreas operacionais e de negócio, com
mandato devidamente exercido quanto à definição de escopo, execução do trabalho e comunicação de seus resultados;
c) Estrutura organizacional consistente com as necessidades do Conglomerado e alocação de pessoal em quantidade
suficiente, adequadamente treinado e com experiência necessária para o exercício das atividades relacionadas às
respectivas funções;
d) Efetividade da gestão de Compliance; e

e) Aderência da estrutura à regulação aplicável.
- Verificar a realização da:
a) comunicação desta política a todos os colaboradores e prestadores de serviços terceirizados relevantes;
b) disseminação de padrões de integridade e conduta ética como parte da cultura da instituição; e
c) adoção de medidas corretivas para falhas identificadas.

Primeira Linha de Defesa
- Informar e capacitar colaboradores e prestadores de serviços terceirizados relevantes em assuntos relativos
a Compliance;
- Relacionar-se com Órgãos Reguladores, Autorreguladores, Supervisores e Fiscalizadores, atendendo às suas
solicitações e emitindo a eles os reportes devidos;
- Identificar, mensurar, avaliar e gerenciar os eventos de risco de Compliance que possam influenciar o cumprimento dos
objetivos estratégicos e operacionais do Conglomerado;
- Manter um efetivo ambiente de controle, consistente com a natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o perfil de
risco e o modelo de negócio das operações realizadas, de forma a assegurar o efetivo gerenciamento dos riscos de
Compliance, mantendo a exposição aos riscos em níveis aceitáveis, conforme o apetite de risco estabelecido para o
Conglomerado;
- Definir e implantar os planos de ação para endereçamento dos apontamentos de não conformidade efetuados pelas
auditorias interna e externa, Controles Internos, Compliance, reguladores, autorreguladores e demais órgãos de
supervisão e fiscalização;
- Comunicar prontamente à área de Compliance sempre que identificar alterações em relação às normas e
regulamentações vigentes ou riscos de Compliance não previstos pelas atividades de controle; e
- Manter a conformidade com as normas e exigências regulatórias locais e internacionais.

Segunda Linha de Defesa
Área de Riscos e Finanças
- Calcular, monitorar e controlar os limites operacionais estabelecidos pelos reguladores para garantir a aderência
regulatória do Itaú Unibanco, mesmo quando não houver obrigatoriedade de envio periódico ao regulador.

Diretoria Executiva de Risco Operacional e Compliance
Cabe à Diretoria Executiva de Riscos Operacionais e Compliance, por meio das Diretorias de Compliance Corporativo e
Controles Internos e Risco Operacional:
- Apoiar a primeira linha de defesa na observação de suas responsabilidades diretas;
- Disseminar os padrões de integridade e ética como parte da cultura de riscos e controles do Conglomerado, e divulgar
as boas práticas e políticas relacionadas à função de Compliance;
- Orientar e aconselhar os administradores e colaboradores do Conglomerado, direcionando soluções específicas sobre o
cumprimento de normas internas relacionadas ao Programa de Integridade e Ética;
- Orientar e aconselhar os administradores e colaboradores do Conglomerado, direcionando soluções específicas
relacionadas ao cumprimento de normas externas;
- Avaliar os incentivos a cumprimento de regulamentações e compromissos assumidos com reguladores e reportar estes
resultados aos Comitês de Remuneração e de Auditoria;
- Assegurar-se que as equipes responsáveis pela execução das funções de Compliance tenham autoridade apropriada e
que são adequadas, tanto em recursos quanto em conhecimento, através de programa estruturado de treinamento;
- Categorizar os temas de Compliance conforme sua severidade e monitorar a exposição do conglomerado a esses
riscos;
- Certificar a eficiência do ambiente de controle de Compliance da Primeira Linha de Defesa por meio de programas de
monitoramento e testes, reportando os resultados à Alta Administração e aos órgãos reguladores, quando solicitado;
- Revisar e acompanhar os planos de ação adotados para o endereçamento dos apontamentos efetuados pelas auditorias
interna e externa e órgãos reguladores;

- Reportar à Diretoria, ao Comitê de Auditoria, ao Comitê de Gestão de Risco e Capital e ao Conselho de Administração
as situações relevantes e que não estejam em conformidade;
- Supervisionar as Unidades Internacionais na avaliação da aderência às diretrizes corporativas, bem como na adoção da
metodologia de Compliance e monitoramento e reporte consolidado para a Matriz;
- Coordenar a implantação, o monitoramento e a evolução do Programa Corporativo de Integridade e Ética nas Unidades
Internacionais; e
- Coordenar a governança de Programas de Compliance de regulamentações internacionais relevantes para o
conglomerado.

Cabe exclusivamente à Diretoria de Compliance Corporativo:
- Manter evidência da aprovação deste documento pelo Conselho de Administração;
- Definir princípios e diretrizes para disseminação da Cultura de Compliance, incluindo treinamentos;
- Desenvolver e disponibilizar as metodologias, ferramentas, sistemas, infraestrutura e governança necessárias para
suportar a função de Compliance nas atividades do Conglomerado e terceirizadas relevantes;
- Gerenciar o processo de captura, triagem, avaliação de impacto e monitoramento de aderência às regulamentações;
- Coordenar a governança de políticas e procedimentos do Itaú Unibanco, conforme regulamentações aplicáveis e
melhores práticas de mercado;
- Realizar o monitoramento das Políticas de Investimentos Pessoais e da Política de Negociação de Valores Mobiliários
de emissão do Itaú Unibanco Holding S.A;
- Reportar tempestivamente informações relevantes, tanto dos resultados das avaliações de Compliance realizadas que
tenham identificados falhas materiais, quanto de alterações significativas no ambiente regulatório;
- Enviar relatório anual ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, contendo sumário dos resultados das
atividades relacionadas aos temas de Compliance, principais conclusões, recomendações e planos de ação adotados
para tratamento das deficiências identificadas;
- Gerir os programas de Integridade e Ética e Monitoramento de Práticas Abusivas (Trade Surveillance);
- Coordenar o relacionamento com reguladores, autorreguladores e demais órgãos de fiscalização e supervisão,
acompanhando as ações originadas dos compromissos assumidos, facilitando o compartilhamento de informações e
garantindo a consistência do posicionamento institucional.

Terceira Linha de Defesa
Verificar, de forma independente e periódica, a adequação dos processos e procedimentos de identificação e
gerenciamento dos riscos, incluindo o gerenciamento integrado de risco operacional, controles internos e Compliance,
conforme as diretrizes estabelecidas em documentos internos, e submeter os resultados dos seus apontamentos ao
Comitê de Auditoria.

Aprovado pelo Conselho de Administração de 28/02/2019.
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RELATÓRIO DE ACESSO PÚBLICO - GESTÃO DE CONTROLE DE RISCO DE LIQUIDEZ

OBJETIVO
Estabelecer a estrutura de gestão e controle do risco de liquidez do Itaú Unibanco Holding S.A. (Itaú Unibanco),
observando as regulamentações aplicáveis e as melhores práticas de mercado.

INTRODUÇÃO
O risco de liquidez é definido como a possibilidade de a Instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas
obrigações. O risco de liquidez pode ocorrer quando houver descasamento entre fluxos de caixa (ativos e passivos) que
afete suas operações ou produza perdas significativas.
Exemplo: Cliente A faz um depósito de R$ 100,00. Cliente B solicita um empréstimo de R$ 100,00 pelo prazo de um ano.
Neste momento, o banco repassa o valor depositado pelo cliente A para o Cliente B. Após alguns dias, o Cliente A solicita
o saque do valor depositado. Caso o banco não tenha este valor disponível, não poderá honrar o compromisso, expondo
um problema de liquidez. Podem ocorrer perdas significativas se o banco for obrigado a vender algum ativo para gerar
caixa e honrar o compromisso com o Cliente A.
O controle de risco de liquidez é realizado por uma área independente das áreas de negócio. O objetivo é comparar os
ativos (geralmente os mais líquidos) com as obrigações financeiras (geralmente de prazos mais curtos) e garantir que a
disponibilidade de caixa seja suficiente para honrar as obrigações.
O controle do risco de liquidez é realizado de acordo com a Estrutura de Limites estabelecida pelo Conselho de
Administração e pelas Comissões Superiores.

DIRETRIZES
Os processos de gestão e controle de risco de liquidez devem observar rigorosamente os princípios definidos neste
documento.
A mensuração do risco de liquidez deve abranger todas as operações financeiras das empresas do Itaú Unibanco, assim
como possíveis exposições contingentes (situações de exposição sem data prevista para ocorrer) ou inesperadas
(mudanças nas entradas ou saídas de caixa). Essas situações são comumente originadas por:
- Serviços de liquidação (por exemplo: diminuição significativa na arrecadação de tributos, liquidação de boletos bancários
ou transferências bancárias);
- Prestação de avais e garantias (por exemplo: clientes que executem avais e/ou garantias por falta de pagamento de
empréstimos);
- Linhas de crédito contratadas e não utilizadas. (por exemplo: aumento na utilização de limites de cheque especial ou
cartões de crédito);
A principal medida no controle de risco de liquidez deve ser a reserva, que é composta por:
- Disponibilidades no país (títulos públicos federais, numerário, depósitos no BACEN, qualquer ativo que possa ser
imediatamente negociado e convertido em dinheiro sem perda significativa de valor);
- Disponibilidades no exterior (ativos que possam ser imediatamente negociados e convertidos em dinheiro no exterior
sem perda significativa de valor, como, por exemplo, moedas em espécie, disponibilidades em outros bancos)
- Todos os ativos conversíveis imediatamente (D0) em meios de pagamento.
O Controle do Risco de Liquidez contempla planos de contingência e de recuperação de liquidez para definir claramente
as ações de restabelecimento da liquidez em diferentes situações de estresse.

PRINCIPAIS PAPÉIS E ATRIBUIÇÕES
A estrutura de controle de Risco de Liquidez no Itaú Unibanco envolve as partes indicadas a seguir, para as quais
destacamos seus papeis em relação a este assunto.

Conselho de Administração:
- Definir o apetite de risco da instituição e revisá-lo anualmente.

Comissão Superior de Risco de Mercado e Liquidez:
- Definir as alçadas relacionadas com o controle de risco de liquidez e revisá-las anualmente;
- Acompanhar os indicadores de risco de liquidez, tomando as decisões necessárias, respeitado o apetite de risco
anteriormente definido;
- Submeter para aprovação do Conselho de Administração, no mínimo anualmente, o plano de contingência de liquidez
(Brasil).

Chief Risk Officer (responsável pela gestão de risco de liquidez do Itaú Unibanco):
Controle de Risco de Liquidez
- Definir a composição da reserva, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela alta administração;
- Identificar, avaliar, monitorar, controlar e reportar diariamente a exposição ao risco de liquidez.
- Propor limites de risco de liquidez;
- Monitorar os planos de contingência e de recuperação, bem como os limites estabelecidos para cada um desses planos
e informar eventuais desenquadramentos às alçadas competentes.
- Realizar simulações do risco de liquidez sob condições de estresse.
- Reportar periodicamente os principais controles de risco de liquidez do Brasil e das Unidades Externas, bem como as
situações de reduções bruscas de liquidez e aspectos relevantes das providências em andamento para os órgãos
colegiados, Tesouraria, Superintendência de Gestão Integrada de Capital, CRO e o Conselho de Administração;
- Informar eventuais desenquadramentos, tanto do apetite de risco gerencial quantos dos triggers de Contingência e
Recuperação. Informar igualmente à Superintendência de Gestão Integrada de Capital os níveis do indicador diário de
LCR (Índice de Liquidez de Curto Prazo (LCR – Liquidity Cover Ratio), garantindo suporte ao monitoramento do Plano de
recuperação;
- Em relação às métricas do apetite de risco, monitorar, analisar e reportar as informações que compõem o Relatório de
Apetite de Risco, além de comunicar aos envolvidos os aspectos relevantes, tais como decisões de comitês, solicitação
de planos de ação e avisos sobre pontos de atenção.
- Manter equipes especializadas e adequadamente dimensionadas para apoiar os processos e sistemas de risco de
liquidez sob sua governança e gestão de desenvolvimento.

Tesouraria Institucional (Brasil e Internacional):
- Centralizar a gestão do risco de liquidez do Itaú Unibanco, assegurando níveis adequados e suficientes de liquidez;

- Piloto de Reserva:
- Identificar, avaliar, monitorar e alertar sobre as necessidades de caixa para as operações realizadas durante o dia;

Tecnologia da Informação:
- Manter equipes especializadas e adequadamente dimensionadas para apoiar os processos e sistemas de risco de
liquidez que estão sob a governança e gestão de desenvolvimento de tecnologia, e para os processos de Hosting
(hospedagem) definidos em acordos específicos de prestação de serviços;

CONTROLE DE RISCO DE LIQUIDEZ

O controle de Risco de Liquidez no Itaú Unibanco inclui a mensuração, o monitoramento, o controle e a informação dos
níveis de exposição, além dos planos de contingência e recuperação de liquidez.
A mensuração da exposição ao risco de liquidez baseia-se na análise diária da evolução dos fluxos de caixa e
atendimento aos índices regulatórios, conforme descrito a seguir:
- Fluxo de caixa projetado (Cenário de Continuidade dos Negócios): demonstra as expectativas de fluxos de caixa,
considerando a continuidade dos negócios em condição de normalidade;
- Cenário de Liquidação das Carteiras (run-off): demonstra os fluxos de caixa esperados, considerando a liquidação das
carteiras atuais e a descontinuidade dos negócios.
- Índice de Liquidez de Curto Prazo (LCR – Liquidity Cover Ratio): demostra que os ativos líquidos de alta qualidade do
conglomerado prudencial são suficientes para suportar uma crise de liquidez severa, por um prazo de 30 dias, conforme
premissas definidas pelo Banco Central do Brasil; e
- Net Stable Funding Ratio (NSFR): demonstra que o conglomerado prudencial possui recursos estáveis disponíveis
superiores ao exigido pelas saídas de caixa num cenário de estresse de um ano.

Os cenários acima descritos devem ser calculados diariamente e disponibilizados para a área gestora de liquidez.
A utilização dos limites de risco de liquidez deve ser verificada com relação aos limites aprovados.
O controle deve ser realizado e reportado diariamente à Tesouraria Institucional e à alta administração.
Os desenquadramentos dos limites e indicadores estabelecidos devem ser reportados pelo controle de risco de liquidez à
alta administração, às áreas relevantes para reenquadramento imediato da exposição e aos comitês pertinentes.
Os planos de contingência e de recuperação têm o objetivo de restabelecer os níveis adequados de liquidez e preservar a
viabilidade do Itaú Unibanco, em respostas às situações de estresse. Os planos devem conter uma lista de ações a serem
implantadas, contemplando volumes, prazos e responsáveis. As ações do plano de contingência devem contemplar uma
gradação por nível de criticidade. A ordem das ações deve ser determinada pela facilidade de implantação, levando-se
em consideração as características do mercado.
Aprovado pelo Conselho de Administração de 14/12/2018.
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RELATÓRIO DE ACESSO PÚBLICO - RISCO DE CRÉDITO

OBJETIVO
Este documento tem por objetivo estabelecer a estrutura e atuação do controle do risco de crédito do Itaú Unibanco Holding
S.A. (Itaú Unibanco), observando as regulamentações aplicáveis, as melhores práticas do mercado e a aplicação das
decisões corporativas pelas Unidades de Negócio.

INTRODUÇÃO
Entende-se como Risco de Crédito, o risco de perdas devido ao não cumprimento das obrigações financeiras por parte do
tomador, emissor ou contraparte. Ou seja, a possibilidade de perdas causadas pelo não pagamento de valores contratados
(“Calote”).
Os processos de controle de risco de crédito devem apoiar a instituição, observando rigorosamente os princípios definidos
nas políticas internas.
O controle centralizado do risco de crédito é realizado, de forma independente, pela Área de Riscos e Finanças (ARF),
segregada das Unidades de Negócio e da área executora da atividade de auditoria interna.
Nas Unidades Internacionais, a estrutura independente responsável pelo controle local dos riscos está sob responsabilidade
dos Chief Risk Officers locais (CROs locais), apoiando o CRO do Itaú Unibanco Holding.
A estrutura possibilita o gerenciamento contínuo e integrado do risco de crédito e deve considerar tanto as operações
classificadas na carteira de negociação quanto as classificadas na carteira de não negociação.

DIRETRIZES
De acordo com as determinações do Banco Central, o gerenciamento de riscos deve ser integrado, possibilitando a
identificação, a mensuração, a avaliação, o monitoramento, o reporte, o controle e a mitigação do Risco de Crédito.
As estruturas de gerenciamento de Risco de Crédito devem ser proporcionais à dimensão e à relevância da exposição aos
riscos, ser compatíveis com o modelo de negócio, com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos,
serviços, atividades e processos do Itaú Unibanco. Para tanto, devem manter equipes especializadas e adequadamente
dimensionadas para apoiar os processos e sistemas de risco de crédito que estão sob sua governança.
A estrutura de gerenciamento de Risco de Crédito deve prever:
Políticas e estratégias claramente documentadas para o gerenciamento de riscos, que estabeleçam limites e procedimentos
destinados a manter a exposição aos riscos em conformidade com política interna. Também devem levar em consideração
a identificação prévia dos riscos de crédito inerentes a:










Novos produtos e serviços;
Modificações relevantes em produtos ou serviços existentes;
Mudanças significativas em processos, sistemas, operações e modelo de negócio da instituição;
Estratégias de proteção (hedge) e iniciativas de assunção de riscos;
Reorganizações societárias significativas; e
Alterações nas perspectivas macroeconômicas.
Processos de monitoramento, a fim de identificar pontos em não conformidade com as políticas de gerenciamento
de riscos de crédito, contendo as respectivas justificativas e ações esperadas para a resolução das divergências;
Sistemas, rotinas e procedimentos para o gerenciamento de riscos de crédito, incluindo suas atualizações;
Relatórios gerenciais periódicos para a diretoria bem como para outros fóruns em que o tema Risco de Crédito
esteja em pauta.

As diretrizes estabelecidas devem ser aplicadas para os riscos de crédito, de contraparte, país, de ocorrência de
desembolsos para honrar avais, fianças, coobrigações, compromissos de crédito ou outras operações de natureza
semelhante e de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações relativas à liquidação de operações que envolvam
fluxos bilaterais, incluindo a negociação de ativos financeiros ou de derivativos.

PAPÉIS E ATRIBUIÇÕES
Controle de Risco de Crédito
Deve:




Definir o ambiente de controle centralizado de risco de crédito;
Revisar anualmente as políticas, estratégias e procedimentos que estabeleçam limites operacionais, mecanismos
de mitigação de riscos e procedimentos destinados a manter a exposição ao risco de crédito em níveis aceitáveis
pela administração, e aprová-los nas alçadas competentes; e
Divulgar as decisões de crédito, políticas corporativas e estratégias para o gerenciamento do risco de crédito às
Unidades de Negócio e aos CROs das Unidades Internacionais.

Modelagem de Risco de Crédito e Mercado
Deve contribuir na execução das atividades de Controle de Risco de Crédito, seguindo as atribuições previstas na Política
de Risco de Modelos.

Finanças
Definir regras para realização de simulações e cálculos em linha com as normas e regulações aplicáveis, além de publicar
as demonstrações contábeis e outros relatórios que auxiliem e complementem o Controle e Gestão do Risco de Crédito.

Colegiados da Áreas de Riscos e Finanças
Responsáveis pela tomada de decisão conforme especificidade de cada fórum, prezando pela mitigação de riscos, a fim de
manter a exposição ao risco de crédito em níveis aceitáveis pela administração.

Unidades de Negócio (Brasil e Unidades Internacionais):
No nível mais fundamental, é esperado de cada colaborador entender completamente a natureza do risco nas carteiras sob
sua gestão e gerenciar efetivamente seus riscos, garantindo que ele seja transparente para a administração e esteja
enquadrado dentro das regras e limites estabelecidos.
Para cada um dos processos de controle de Risco de Crédito previstos nesta política deverá haver uma descrição mais
detalhada, nos respectivos manuais de procedimentos, das responsabilidades e atribuições de cada uma das unidades
envolvidas.

GOVERNANÇA DO CONTROLE DE RISCO DE CRÉDITO
Governança de Grupos Econômicos
Definir governança de formação e alteração de grupos econômicos no Itaú Unibanco Holding para fins de gerenciamento
do risco de crédito.

Risco de Crédito de Contraparte
O Itaú Unibanco entende o risco de crédito da contraparte como a possibilidade de não cumprimento, por determinada
contraparte, de obrigações relativas à liquidação de operações que envolvam a negociação de ativos financeiros com risco
bilateral. Abrange os instrumentos financeiros derivativos, operações a liquidar, empréstimos de ativos e operações
compromissadas.

Gerenciamento de Risco País
Adicionalmente às unidades externas, o Itaú Unibanco mantém relacionamento com tomadores, emissores, contrapartes e
garantidores de diversas localidades no mundo, independentemente de possuir uma unidade externa na localidade do
tomador, emissor, contraparte ou garantidor. Desta forma o Risco País é um risco presente na instituição.
Tal risco é definido, no Itaú Unibanco, como o risco de perdas decorrentes do não cumprimento de obrigações financeiras,
dentro dos termos pactuados, por tomadores, emissores, contrapartes ou garantidores, em decorrência de ações realizadas
pelo governo do país onde está o tomador, emissor, contraparte ou garantidor, ou de eventos político-econômicos e sociais
relacionados a esse país.

Monitoramento da Carteira de Crédito

Entende-se por monitoramento da carteira o acompanhamento de indicadores relacionados ao total de operações ativas de
crédito. Em linhas gerais, são acompanhados, no monitoramento, indicadores referentes a saldo da carteira ativa,
concessão de crédito no mês (também conhecido como safra) e indicadores de inadimplência (saldo em atraso em relação
ao saldo da carteira ou safra). Os monitoramentos da carteira têm por objetivo verificar a saúde financeira das operações
de crédito concedido, adequando as estratégias de crédito ao apetite de risco do conglomerado.

Revisão de Carteiras e Processos de Crédito
A revisão tem como missão efetuar uma avaliação da qualidade e integridade do processo de crédito de cada
unidade de negócio, abrangendo as avaliações de qualidade da concessão, da atribuição de rating e da etapa pósconcessão.
Aprovado pelo Conselho de Administração de 28/03/2019.
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RELATÓRIO DE ACESSO PÚBLICO - GERENCIAMENTO DE CAPITAL
OBJETIVO
Estabelecer a gestão de capital do Itaú Unibanco Holding S.A. (Itaú Unibanco), observando as regulamentações aplicáveis
e melhores práticas de mercado.

INTRODUÇÃO
Para que qualquer empresa possa operar, é necessário que ela tenha capital, que é o investimento efetuado por acionistas.
Além disso, os recursos que a empresa gera e que não são distribuídos, sendo mantidos em seu patrimônio, também são
chamados de capital.
Para as instituições financeiras, o Banco Central do Brasil exige um capital mínimo (capital requerido), que é o capital
necessário para fazer face aos riscos aos quais as instituições estão expostas, garantindo suas solvências.
A gestão de capital constitui-se como instrumento fundamental para a sustentabilidade do sistema bancário. Os métodos
de identificação, avaliação, controle, mitigação e monitoramento dos riscos apoiam as instituições financeiras em momentos
adversos. O Itaú Unibanco considera fundamental o gerenciamento de capital para o processo de tomada de decisão,
contribuindo para a otimização e a eficiência na utilização do Capital em suas operações. Nessa gestão, são consideradas
as empresas controladas pelo Itaú Unibanco no Brasil e no exterior.
Mudanças no ambiente financeiro mundial, tais como a integração entre os mercados, o surgimento de novas transações
e produtos, o aumento da sofisticação tecnológica e as novas regulamentações tornam as atividades financeiras e seus
riscos cada vez mais complexos.
Adicionalmente, o conhecimento originado em crises financeiras passadas reforça a importância da gestão de riscos
(hyperlink para a Política de Riscos) e da gestão de capital para fortalecimento da saúde financeira da indústria bancária.
A participação brasileira no Comitê de Basileia para a Supervisão Bancária (BCBS - Basel Committee on Banking
Supervision) estimula a implementação tempestiva de normas prudenciais internacionais no arcabouço regulatório
brasileiro.
Alinhado a essa perspectiva, o Itaú Unibanco investe no aperfeiçoamento contínuo dos processos e das práticas de gestão
de capital, em conformidade com os referenciais internacionais de mercado, de regulação e de supervisão. A gestão do
capital do Itaú Unibanco consiste em um processo contínuo de planejamento, avaliação, controle e monitoramento do capital
necessário para fazer frente aos riscos relevantes da empresa e para suportar os requerimentos de capital exigidos pelo
regulador, ou aqueles definidos internamente pela Instituição, com objetivo de otimizar a alocação de capital.
As áreas definidas na estrutura de gestão de capital respondem, em conjunto ou individualmente, pelas atividades de:














Identificação dos riscos aos quais a instituição está exposta e análise de sua materialidade;
Avaliação do capital necessário para suportar os riscos;
Desenvolvimento de metodologias para quantificação de capital adicional;
Quantificação de capital e avaliação interna de adequação de capital;
Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP);
Projeção dos indices de capital;
Apuração do patrimônio de referência (PR) e Cálculo dos índices de Capital;
Elaboração do plano de capital e do plano de contingência;
Elaboração do plano de recuperação;
Monitoramento do plano de regularização de solvência e liquidez das empresas SUSEP;
Testes de estresse;
Apuração do Índice de Importância Sistêmica Global (ISG);
Elaboração do relatório trimestral de gerenciamento de riscos e capital – Pilar 3.

A estrutura de gestão de capital do Itaú Unibanco permite o monitoramento e o controle do capital mantido pela Instituição,
a avaliação da necessidade de capital para fazer frente aos riscos a que a Instituição está exposta e o planejamento de
metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da Instituição e/ ou situações adversas. Com

isso, o Itaú Unibanco adota uma postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis
mudanças nas condições de mercado.

CONCEITOS
Capital requerido: é o capital necessário para fazer face aos riscos aos quais a instituição está exposta, garantindo sua
solvência e abrangendo também as unidades internacionais. Os requerimentos são normatizados pelo BACEN, para o
Brasil, e pelos órgãos reguladores locais, nas unidades internacionais.
Tais requerimentos são expressos na forma de índices que relacionam o capital disponível ao total de ativos ponderados
pelo risco (RWA)
O PR utilizado para verificar o cumprimento dos limites operacionais definidos pelo BACEN consiste no somatório de três
itens, denominados:




Capital Principal: soma do capital social, das reservas e dos lucros acumulados, subtraída de deduções e ajustes
prudenciais;
Capital Complementar: composto por instrumentos de caráter perpétuo que atendem a requisitos de elegibilidade.
Somado ao Capital Principal, compõe o Nível I;
Nível II: composto por instrumentos de dívida subordinada de vencimento definido que atendem a requisitos de
elegibilidade. Somado ao Capital Principal e ao Capital Complementar, compõe o Capital Total.

Para fins de cálculo desses requerimentos mínimos de capital, apura-se o montante total do RWA pela soma das parcelas
dos ativos ponderados pelos riscos de crédito, de mercado e operacional:

RWA = RWACPAD + RWAMINT + RWAOPAD




RWACPAD = parcela relativa às exposições ao risco de crédito, calculada segundo abordagem padronizada;
RWAMINT = parcela relativa ao capital requerido para risco de mercado, composta pelo máximo entre o modelo
interno e 80% do modelo padronizado;
RWAOPAD = parcela relativa ao capital requerido para o risco operacional, calculada segundo abordagem
padronizada.

Além dos mínimos regulatórios, as normas do BACEN estabeleceram um Adicional de Capital Principal (ACP)
correspondente à soma das parcelas ACPConservação, ACPContracíclico e ACPSistêmico, que, em conjunto com as
exigências mencionadas, aumentam a necessidade de capital:




ACPConservação: representa um “colchão” extra de capital para absorver possíveis perdas;
ACPContracíclico: é uma parcela adicional de capital a ser acumulado durante a fase de expansão do ciclo de
crédito e a ser consumido durante sua fase de contração;
ACPSistêmico: para as instituições com importância sistêmica é exigido um adicional de capital para fazer face
ao risco sistêmico.

Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP)
É um relatório disponibilizado anualmente ao BACEN, que tem como objetivo evidenciar o processo interno de avaliação
de adequação de capital (ICAAP) do Itaú Unibanco. Visa, também, prover uma visão geral e abrangente do gerenciamento
de riscos e de capital da instituição, e demonstrar os resultados relativos à auto avaliação de adequação do seu nível de
capital em função do seu perfil de risco.

Plano de Capital
O plano de capital é um documento inserido no ICAAP que tem como objetivo garantir a manutenção de um nível adequado
e sustentável de capital. Incorpora, em sua elaboração, os limites estabelecidos pelo apetite de risco e as análises dos
ambientes econômico e regulamentar. Adicionalmente, é estruturado de forma consistente com o planejamento estratégico
do Itaú Unibanco.
Esse plano apresenta as projeções financeiras e de capital no curto e no médio prazo (no mínimo três anos seguintes ao
ano da data base), tanto em cenários de normalidade quanto de estresse, as suas principais fontes de capital, a política de
distribuição de resultados e o plano de contingência.

Plano de Contingência de Capital
O Itaú Unibanco possui um plano de contingência de capital para casos em que suas fontes de capital se revelem inviáveis
ou insuficientes, ou para casos de ocorrência de imprevistos que possam afetar a adequação de capital da instituição.
O plano contempla um conjunto de ações de contingência e seus responsáveis, que permitem ao Itaú Unibanco aumentar
seus níveis de capitalização. Deve conter, no mínimo, a definição dos limites de capital que disparam o seu acionamento e
a governança correspondente, visando manter um nível adequado de capitalização do Itaú Unibanco em uma situação
adversa.

Teste de Estresse
O teste de estresse é um processo de simulação de condições extremas de mercado e econômicas, nos resultados e capital
da instituição. Os cenários de estresse devem ser aprovados pelo Conselho de Administração, e seus resultados devem
ser considerados na definição da estratégia de negócios e de capital do Itaú Unibanco.
O teste de estresse, para o Itaú Unibanco, pode ser dividido em interno e regulatório. O primeiro busca mensurar a
vulnerabilidade e solidez do conglomerado em cenários hipotéticos, porém plausíveis, de crise econômica, baseados em
simulações e projeções macroeconômicas desenvolvidas pela própria instituição. O Teste de Estresse regulatório possui o
mesmo objetivo, porém utiliza um cenário desenvolvido pelo Banco Central. Em ambos os processos, as principais análises
são sobre o resultado do Banco (DRE), sua distribuição entre as carteiras e atividades do conglomerado e sobre o nível de
capital da instituição.
Adicionalmente, para complementar os resultados obtidos com os processos descritos acima, são realizadas, anualmente,
análises de sensibilidade e testes de estresse reversos.
A estrutura de gerenciamento de capital deve prever a avaliação dos impactos no capital a partir da definição de cenários
severos escolhidos pela instituição e incluí-las nos resultados do programa de teste de estresse.

Plano de Recuperação
É um relatório disponibilizado anualmente ao BACEN, que tem como objetivo definir a maneira de reestabelecer níveis
adequados de capital e liquidez em resposta a situações de estresse. Desta maneira, uma instituição conseguiria preservar
sua viabilidade e continuidade financeira sem prejudicar o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, e mitigaria a
necessidade de recorrer ao bailout (injeção de recursos públicos).

Para isso, o Itaú Unibanco consolida seu plano de recuperação descrevendo:




As funções críticas e serviços essenciais da instituição;
Acompanhando mensalmente, através do programa de monitoramento de um conjunto de indicadores, potenciais
riscos à solvência e liquidez, informando à alta gestão via comitês- Comitê de Capital (CCap), Comitê de Gestão
de Riscos e Capital e Comissão Superior de Risco de Mercado e Liquidez;
Estabelecendo cenários severos de estresse, de natureza sistêmica e idiossincrática (evento específico de uma
única instituição), que ameacem a viabilidade da instituição, para simular as estratégias de recuperação de capital
e liquidez, os impactos financeiros dessas, os riscos para a efetivação e seus possíveis mitigadores. Além disso,
estabelece um plano de comunicação transparente com os órgãos reguladores, investidores e mercado de
capitais, colaboradores, imprensa e clientes.

Plano de Regularização de Solvência e Liquidez - SUSEP
Mensalmente, é realizado um monitoramento do indicador de Medida de Suficiência de Capital. A partir da constatação de
sua insuficiência, define-se, juntamente com as áreas de gestão de ativos do grupo segurador, medidas de regularização
dos índices de solvência e liquidez das empresas sujeitas às diretrizes da SUSEP.

Índice de Importância Sistêmica Global (ISG)
O índice mede a importância de cada instituição financeira no mercado global e é composto de cinco indicadores principais:






Porte: reflete a participação relativa da instituição na atividade global;
Atividade no exterior: participação relativa da instituição em atividades internacionais;
Interconexão: participação relativa da instituição no mercado interbancário e no mercado global de capitais;
Substituição: participação relativa da instituição na oferta global de serviços financeiros;
Complexidade: participação relativa da instituição em instrumentos complexos ou de baixa liquidez.

Relatório de Gerenciamento de Riscos e Capital – Pilar 3
É um relatório que contém informações referentes à gestão de riscos e capital do Itaú Unibanco, à apuração do montante
dos ativos ponderados pelo risco (RWA) e à apuração e adequação do Patrimônio de Referência (PR), divulgado
trimestralmente no site de Relação com Investidores da Instituição

DIRETRIZES
O gerenciamento de capital deve apoiar a instituição segundo os princípios definidos na política de Gerenciamento de
Riscos e Capital. Esses princípios refletem-se nas seguintes diretrizes, segundo as quais a estrutura de gerenciamento de
capital do Itaú Unibanco deve:


















Assegurar que as políticas e estratégias para o gerenciamento de capital sejam claramente
documentadas e estabeleçam mecanismos e procedimentos destinados a manter o Patrimônio de
Referência (PR), o Nível I e o Capital Principal compatíveis com os riscos incorridos pela instituição.
Manter sistemas, rotinas e procedimentos para o gerenciamento de capital.
Ser compatível com a natureza de suas operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos
e a dimensão da exposição a risco.
Garantir o encaminhamento das políticas e estratégias para o gerenciamento de capital, bem como o
plano de capital, para aprovação e revisão, no mínimo anualmente, pelo Conselho de Administração, a
fim de determinar sua compatibilidade com o planejamento estratégico da instituição e com as
condições de mercado.
Gerar relatórios gerenciais tempestivos para a diretoria da instituição, o comitê de riscos e o Conselho
de Administração, que apontem eventuais deficiências da estrutura de gerenciamento de capital e ações
para corrigi-las e a adequação dos níveis do PR, Nível I e Capital Principal aos riscos incorridos OU
eventuais deficiências da estrutura de gerenciamento de capital, bem como ações para corrigi-las.
Garantir que o Plano de Regularização de Solvência e Liquidez para SUSEP seja atendido em uma
eventual situação de insolvência ou não-liquidez por parte de uma ou mais empresas do ramo
segurador, assegurando que as áreas envolvidas na gestão de ativos dessas empresas sejam
acionadas para a definição de proposta de ação corretiva, bem como para submetê-la à avaliação de
impactos.
Definir a governança e as responsabilidades do processo de gerenciamento de capital, divulgar
decisões e políticas relacionadas a esse processo para as áreas impactadas e monitorar o capital
regulatório do Itaú Unibanco e de suas unidades internacionais.
As unidades de negócio e unidades internacionais devem garantir que as decisões e políticas aprovadas
sejam devidamente implantadas.
Garantir que as informações divulgadas no relatório de Gerenciamento de Riscos e Capital- Pilar 3
possuam detalhamento adequado de escopo, complexidade das operações, sofisticação dos sistemas,
e processos de gestão de riscos da instituição, e também assegurar que diferenças relevantes em
relação a outras informações divulgadas pela instituição sejam esclarecidas;
Assegurar que as informações publicadas estejam aderentes às regras vigentes estabelecidas pelos
órgãos reguladores;
Calcular, monitorar e controlar os limites operacionais regulatórios do Itaú Unibanco Holding.

PRINCIPAIS PAPÉIS E ATRIBUIÇÕES
A administração do Itaú Unibanco está diretamente envolvida no processo interno de avaliação da adequação de capital e
sua avaliação dos riscos. Dentre os comitês e comissões que discutem o processo de gestão de capital, destacam-se:





Conselho de Administração (CA):
Comitê de Gestão de Riscos e Capital (CGRC):
Comitê de Capital (CCap):
Comitê Gestor do Teste de Estresse (CGTE)

Área de Riscos e Finanças
Visa assegurar que os riscos do Itaú Unibanco sejam administrados de acordo com as políticas e procedimentos
estabelecidos, além de ser responsável por centralizar a gestão de capital da instituição. O objetivo do controle centralizado
é prover ao Conselho de Administração e à alta administração uma visão global das exposições do Itaú Unibanco aos

riscos, bem como uma visão prospectiva sobre a adequação do seu capital, de forma a otimizar e agilizar as decisões
corporativas.

Áreas de Negócio:
No nível mais fundamental, é esperado que as áreas forneçam as informações necessárias para a identificação dos riscos,
para a análise de sua materialidade e para a mensuração do capital requerido, e também para que sejam elaborados o
orçamento de capital, o plano de capital, o plano de contingência, o plano de recuperação, o relatório de gerenciamento de
riscos e capital – Pilar 3 e os demais relatórios regulatórios e gerenciais, garantindo sua completude, integridade e
consistência, e considerando tanto o crescimento quanto a evolução do perfil de risco esperados dos negócios da unidade.
As áreas envolvidas no processo de gestão de capital devem estar aptas a realizar as ações requeridas sempre que forem
acionadas.
O detalhamento das responsabilidades de cada uma das áreas envolvidas no processo de gestão de capital está descrito
nos procedimentos.

Aprovado pelo Conselho de Administração em 28/03/2019.

