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1. Resumo ou Justificativa

Como prestadora de serviços de assessoria financeira e empréstimos para clientes de
diversos setores e indústrias, o JP Morgan Brasil (“JPMB”) reconhece que suas decisões de
negócios têm o potencial de impactar comunidades do entorno, colaboradores, fornecedores,
clientes, governo, investidores e meio ambiente. O JPMB acredita que equilibrar as questões
sociais, ambientais e climáticas com as prioridades financeiras é fundamental para uma boa
gestão de risco e é parte central de nossa responsabilidade e missão corporativa.

O JPMB desenvolveu políticas que garantem que os impactos ambientais, sociais e
climáticos (“ESC”) sejam identificados, avaliados e gerenciados.

A atenção às questões de ESC tem o potencial de nos ajudar a gerenciar melhor os riscos,
atrair e reter talentos críticos, desenvolver expertise e fornecer aos clientes conselhos sobre
soluções de sustentabilidade em seus negócios, além de contribuir para um ambiente
sustentável.

A Política de Responsabilidade Ambiental, Social e Climática do JPMB (“Política Brasil ESC”)
incorpora os requisitos regulatórios locais no contexto do modelo de negócios do JPMB,
natureza de sua operação e complexidade de nossos produtos, serviços e processos. Este
documento deve ser lido em conjunto com as seguintes políticas do JP Morgan Chase
(“JPMC”):

• Política de Risco de Governança Ambiental e Social

• Norma de Governança de Riscos Ambientais e Sociais

• Procedimento de Política de Risco Ambiental e Social

• Estrutura de Gestão de Risco Climático

• Política de Risco Climático

• Código de conduta do fornecedor

• Outros listados ao longo e no final deste documento

Esta Política reafirma nossos esforços para a sustentabilidade em nossas operações e 
negócios, estabelece diretrizes respeitando as características do mercado local, mantendo a 
consistência com as políticas e procedimentos globais relacionados, incluindo, mas não se 
limitando ao Código de Conduta adotado pelo JPMC. 

2. Alcance

Sujeito a 

Linhas de negócios 

. 

• CIO, Tesouraria e Corporativo

• Banco comercial

• Banco Corporativo e de Investimento

Funções 
corporativas 

• Tudo

Localizações • Brasil



3 

G
E

R
E

N
C

IA
M

E
N

T
O

 D
E

 R
IS

C
O

S
 

Sujeito a 

Entidades legais • Banco JP Morgan SA

• JP Morgan Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários SA

• JP Morgan SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

• JPMorgan Chase Bank, NA – Filial São Paulo Brasil

• Atacama Multimercado – Fundo de Investimento (de propriedade do Banco JP Morgan
SA)

Todas as Pessoas Jurídicas listadas na tabela acima fazem parte do Conglomerado 
Prudencial Brasileiro e serão aqui tratadas coletivamente como “JPMB”. 

3. Alterações da versão anterior

Foram realizadas alterações em todo o documento para alinhá-lo à Resolução do Conselho
Monetário Nacional nº 4.945 de 15 de setembro de 2021, incluindo, mas não se limitando aos
tópicos materiais abaixo:

• Inclusão de referências ao risco climático, como definição, gestão de risco e abordagem de
governança

• Inclusão de um Diretor Estatutário com funções e responsabilidades correspondentes
alinhadas com a Resolução 4.945

• Ampliação do escopo para todas as Pessoas Jurídicas que fazem parte do Conglomerado
Prudencial

• Referência a outras políticas e procedimentos globais e locais relacionados a riscos
ambientais, sociais e climáticos, especificamente aqueles relacionados à gestão de riscos
climáticos

4. Definições de Riscos ESC

Conforme estabelecido pela Política de Governança de Riscos Ambientais e Sociais do
JPMC e para os fins deste documento, os riscos ambientais, sociais e climáticos são definidos
da seguinte forma:

• Risco social é definido como quaisquer impactos aos trabalhadores e comunidades
causados pelas operações e atividades de uma empresa, incluindo trabalho e
condições de trabalho, saúde, segurança e proteção, direitos humanos (por exemplo,
trabalho infantil/forçado, tráfico humano, escravidão moderna), reassentamento
involuntário, agitação, Povos Indígenas e patrimônio cultural.

• Risco ambiental é definido como quaisquer impactos na paisagem física, clima,
biodiversidade e ecossistemas, ar, solo e água causados pela extração de recursos,
desenvolvimento industrial, poluição e resíduos das operações e atividades de uma
empresa

Conforme estabelecido pela Gestão de Riscos Climáticos, a definição de risco climático é 
dividida em duas categorias alinhadas com a Resolução local: 

• Riscos de transição que cobrem uma série de impactos potenciais que decorrem de
como a sociedade responde às mudanças climáticas. Isso inclui possíveis
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mudanças na política energética e climática, bem como na regulação financeira, que 
podem levar a impactos econômicos ou impulsionar outras mudanças, como o 
desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono. Os riscos de transição também 
incluem mudanças nas preferências do consumidor em relação a bens e serviços de 
baixo carbono. Esses riscos podem impactar nossos clientes e podem ser ainda 
mais acelerados por mudanças no clima físico. 

• Riscos físicos que incluem tanto a mudança na frequência e gravidade de eventos
agudos, como furacões, incêndios florestais e inundações, quanto mudanças crônicas
de longo prazo no clima, como temperaturas mais altas sustentadas, mudanças nos
padrões de chuva ou elevação do nível do mar. Esses riscos físicos podem ter um
impacto nas próprias operações da empresa e nas operações de nossos clientes (por
exemplo, interrupções nas operações de negócios ou cadeias de suprimentos). Os
impactos físicos das mudanças climáticas provavelmente aumentarão em gravidade
ao longo do tempo.

5. Governança

O objetivo geral da empresa é gerenciar nossos negócios e os riscos associados de uma
maneira que equilibre o atendimento aos interesses de nossos clientes, clientes e
investidores, mantendo um ambiente de gerenciamento de risco sólido. Um componente
importante do processo de gestão de riscos da empresa é avaliar a abordagem de nossos
clientes e prestadores de serviços aos aspectos Ambientais e Sociais e garantir que os
impactos dos eventos climáticos adversos sejam identificados, respondidos e monitorados
como parte do relacionamento geral.

Deixar de gerenciar adequadamente os aspectos ES&C pode ter um impacto adverso em
nossa reputação, nas operações de nossos clientes e na viabilidade econômica de longo
prazo, bem como nas comunidades e no ambiente em que nós e nossos clientes operamos.

O Comitê de Risco do JPMB é o fórum que fiscaliza a adesão à Política de Responsabilidade
ESC local, sendo responsável por avaliar as ações tomadas e propor recomendações de
melhoria para o Comitê Operacional.

O Diretor de Risco do JPMB foi nomeado como o Diretor responsável pela implementação
de ações para a eficácia da estrutura local da ESC, supervisionar os assuntos ESC através
do Comitê de Risco Brasil e encaminhar para o Comitê Operacional do JPMB conforme
necessário.

Por meio do Comitê de Remuneração e de sua governança, os dirigentes do JPMB alinham
expectativas e garantem que comportamentos incompatíveis com esta Política ESC não
sejam incentivados.

O Comitê Operacional do JPMB com a assistência do Oficial ESC será responsável por
aprovar e revisar a Política ESC local e reforçar sua conformidade, eficácia, compatibilidade
e integração com outras políticas, correção de deficiências, organização e atribuição do
[Risco JPMB Comitê] e a devida conscientização entre o pessoal do JPMB.
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6. Princípios que orientam nossos negócios

O JPMC adere a uma série de princípios de melhores práticas reconhecidos
internacionalmente para avaliar os impactos de ES&C e promover um desempenho
responsável. Esses incluem:

• Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas

• Princípios de Wolfsberg (anti-lavagem de dinheiro)

• Princípios do Equador

• Princípios de Títulos Verdes

• Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas

• Compacto de commodities leves

• Acordo de Paris

• Aliança Bancária Net Zero

7. Setores e atividades sensíveis que requerem revisão aprimorada

O JPMC tem uma abordagem dupla aos riscos ES&C associados a produtos e serviços
financeiros

7.1. Gestão Global de Riscos Ambientais e Sociais - GESRM 

Este grupo estabelece as políticas, padrões e procedimentos de risco ambiental e social 
de toda a empresa, delineando os requisitos de governança de risco para a identificação, 
escalonamento e gerenciamento consistentes de transações e atividades que possam 
apresentar um risco ambiental e social.  

No nível transacional, o GESRM avalia setores e atividades proibidos, setores e 
atividades sensíveis, bem como o compromisso do cliente e a capacidade de gerenciar 
questões ambientais e sociais, analisa seu histórico associado e se envolve diretamente 
com clientes para discutir práticas ambientais e sociais, quando apropriado. 

Quando uma transação estiver dentro do escopo da Política e Norma de Governança de 
Riscos Sociais e Ambientais do JPMC, é necessário realizar uma revisão ambiental e 
social para avaliar fatores, incluindo o seguinte: 

• A indústria/setor e local(is) onde um cliente está operando

• Como o cliente propõe usar os recursos do financiamento

• Tipos específicos de atividade comercial que apresentam riscos ambientais e sociais
elevados

De acordo com as normas internas do JPMC, determinados setores e atividades 
requerem uma abordagem personalizada para garantir uma compreensão abrangente da 
transação e dos riscos associados. Quando um cliente estiver envolvido em um setor, 
atividade ou local sensível, de acordo com as políticas e padrões do JPMC, ou quando 
problemas adicionais forem identificados durante uma Revisão Ambiental e Social 
padrão, será necessária uma Revisão Aprimorada. O encaminhamento da transação para 
o Comitê de Risco de Reputação da América Latina também pode ser solicitado para
tratar do risco de reputação residual.

Mais informações sobre setores e atividades no escopo de revisão, setores sensíveis e 
atividades que exigem due diligence aprimorada, bem como atividades proibidas, podem 
ser encontradas na Estrutura de Política Ambiental e Social. 
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7.2. Equipe de Gestão de Risco Climático 

O JPMorgan Chase (JPMC) e sua subsidiária JPMB estão comprometidos em entender 
como as mudanças climáticas podem conduzir ou influenciar os riscos que identificamos 
e gerenciamos.  

A empresa comprometeu-se com uma jornada para integrar o risco climático em nossa 
estrutura global de gerenciamento de risco existente, criando a Estrutura de Gestão de 
Risco Climático (RMF) que define as responsabilidades de supervisão para o Executivo 
Global de Riscos Climáticos (FRE), bem como os princípios para gestão de riscos 
climáticos. 

O Executivo Global de Riscos Climático da empresa é responsável por definir o 
arcabouço da gestão de risco climático, incluindo o estabelecimento de políticas e 
padrões apropriados, quando aplicável, para avaliar, medir e monitorar este risco de 
forma efetiva. As responsabilidades de supervisão desta área incluem: 

• Estabelecer políticas, padrões e processos que apoiem a identificação, comunicação,
gerenciamento e monitoramento consistentes de riscos climáticos em toda a empresa,
incluindo suas subsidiárias

• Desenvolver estruturas, métricas, cenários e mecanismos de teste de estresse para
permitir que os funcionários em cada unidade de negócio e função de controle efetuem
a gestão deste risco de forma sistêmica e eficiente

A área de Risco Climático contribui com um conhecimento específico, experiência e 
treinamentos a todas as suas subsidiárias, tanto para risco de transição ou físico, além 
de oferecer dados e relatórios estruturados facilitando o monitoramento e o processo 
decisório.  

8. Direitos humanos

Em todas as nossas linhas de negócios e em cada região do mundo em que operamos, o
JPMC apoia os princípios fundamentais dos direitos humanos. Nosso respeito pela proteção
e preservação dos direitos humanos é guiado pelos princípios estabelecidos na Declaração
Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, conforme descrito em nossa
Declaração de Direitos Humanos. Além disso, reconhecemos os Princípios Orientadores
sobre Negócios e Direitos Humanos (também conhecidos como Princípios Orientadores)
como a estrutura reconhecida para que as empresas respeitem os direitos humanos em suas
próprias operações e por meio de seus relacionamentos comerciais. Estamos engajados
ativamente com as partes interessadas, instituições financeiras pares e outros no
desenvolvimento de orientações sobre como aplicar os Princípios Orientadores de maneira
mais adequada ao setor financeiro.

O JPMC acredita que é papel do governo em cada país proteger os direitos humanos.
Acreditamos também que nossos clientes e prestadores de serviços têm um papel a
desempenhar na promoção do respeito pelos direitos humanos. Temos uma série de
políticas, procedimentos e treinamentos relacionados a questões de direitos humanos. Para
mais informações, o Quadro de Políticas Ambientais e Sociais pode ser consultado.

9. Sustentabilidade em nossas operações

Como instituição financeira, o JPMB e a gestão de risco ES&C se esforçam para gerenciar
nossas operações de forma eficiente e sustentável, buscando continuamente oportunidades
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para melhorar nosso desempenho e encontrar soluções inovadoras para os atuais desafios 
ambientais e sociais. Também buscamos engajar nossos colaboradores no Brasil nesses 
esforços e ampliar seu interesse em entender os benefícios da adoção de um comportamento 
sustentável. Iniciativas especiais incentivadas pela liderança do Conglomerado buscam 
engajar toda a comunidade JPMB em atividades, palestras e eventos voltados para a criação 
de um ambiente sustentável dentro e fora da organização.  

O JPMB busca implementar princípios em nossas instalações corporativas brasileiras que 
incluem o uso consciente de água e energia, reciclagem de materiais reutilizáveis e gestão 
de resíduos com respeito ao meio ambiente. Esses princípios são executados por meio da 
adoção das melhores práticas, uso de materiais adequados e estão alinhados com os 
requisitos de confidencialidade do JPMB. Simultaneamente, buscamos formas de reduzir os 
impactos ambientais de nossas instalações utilizando tecnologia para gerenciar as operações 
prediais. 

10. Engajamento das Partes Interessadas

O JPMC tem uma variedade de partes interessadas, incluindo clientes e clientes,
funcionários, comunidades, colegas, acionistas, reguladores e formuladores de políticas,
avaliadores ESG, analistas de pesquisa e fornecedores. O JPMC se envolve com essas
partes interessadas ao longo do ano para obter informações sobre suas necessidades e
perspectivas, bem como para compartilhar informações sobre a estratégia, práticas e
desempenho de nosso JPMC.

A responsabilidade pelo envolvimento com grupos de partes interessadas é amplamente
compartilhada em todas as linhas de negócios e funções corporativas do nosso JPMC, e nos
envolvemos por meio de vários canais. A percepção que obtemos do nosso envolvimento
com as partes interessadas é considerada nas estratégias de negócios, produtos e serviços
e políticas e procedimentos do JPMB. Para mais informações sobre as ações de engajamento
para cada grupo de partes interessadas, consulte o Relatório Socioambiental e de
Governança do JPMC.

10.1. Funcionários 

Nosso Código de Conduta, Princípios Empresariais e outras políticas e procedimentos 
internos foram elaborados para promover uma cultura de respeito que permite que todos os 
funcionários se sintam seguros no trabalho e tenham o poder de se manifestar se tiverem 
preocupações sobre comportamento antiético. Nosso Código de Conduta destaca a 
responsabilidade pessoal de cada funcionário de operar com os mais altos padrões de 
integridade, transparência e conduta ética. Temos o compromisso de promover um ambiente 
de trabalho que garanta diversidade e inclusão social, livre de qualquer forma de 
discriminação, assédio e intimidação. 

Todos os colaboradores são obrigados a realizar treinamentos anuais sobre nosso Código 
de Conduta, além de cursos relacionados a DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão), combate 
à lavagem de dinheiro, privacidade e proteção de dados, segurança cibernética e 
anticorrupção. 

A proteção de dados e a privacidade são componentes-chave do nosso programa global de 
gerenciamento de risco de dados. Esse programa se concentra na execução da 
conformidade e Nosso Código de Conduta e políticas relacionadas incluem diretrizes 
específicas sobre como os funcionários devem proteger informações pessoais e 
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confidenciais. Mais informações podem ser encontradas na Política de Informações Pessoais 
– Toda a Empresa e normas e procedimentos relacionados.

10.2. Fornecedores 

Espera-se que nossos fornecedores demonstrem altos padrões de conduta e integridade nos 
negócios. Por meio de nosso Código de Conduta para Fornecedores, definimos nossos 
Princípios Empresariais que esperamos que nossos fornecedores cumpram, como 
excelência operacional, justiça e responsabilidade ambiental e social.  

O JPMB faz uso de convênios contratuais, nos quais os respectivos fornecedores 
terceirizados declaram expressamente que cumprem as leis brasileiras relacionadas a 
questões trabalhistas, previdenciárias e ESC em seu relacionamento com empregados e 
áreas afins, e respeitam e promovem a diversidade cultural e inclusão social no ambiente de 
trabalho. Tais valores estão alinhados com os já consolidados em nossa história.  

11. Aprovação, Atualização e Divulgação da Política

Esta Política é aprovada pelo Comitê Operacional do JPMB e sua implementação ocorre sob
a supervisão do Diretor da ESC e do Comitê de Risco do JPMB. As questões relacionadas a
esta Política que possam exigir encaminhamento ou aprovação adicional serão abordadas
no Comitê Operacional do JPMB e/ou no Comitê Regional de Risco Reputacional, conforme
necessário.

A Política será revisada no mínimo uma vez ao ano ou quando ocorrer qualquer evento
considerado relevante pela firma, incluindo, mas não se limitando a, novos produtos ou
serviços relevantes ou alterações relevantes nos existentes, atividades e processos,
mudanças significativas nos negócios da instituição modelo, reorganizações societárias
significativas, quaisquer outras mudanças relevantes nos negócios e/ou no ambiente em que
operamos.

Esta Política deve ser divulgada aos nossos stakeholders por meio dos seguintes canais:

• Comunicação interna: Comunicado formal aos segmentos de negócios impactados,
divulgado na intranet, e sessões de treinamento.

• Comunicação externa: Publicado no site público do JPMB.

12. Referências legais e outras

Link do Aplicativo de 
Biblioteca Empresarial 
(ELA) 

O link abaixo se conecta ao Enterprise Library Application (ELA). A lista de obrigações 
legais na ELA mapeada para esta política (se houver) pode ser encontrada pesquisando o 
título da política. 

• Política de Responsabilidade Ambiental, Social e Climática do JP Morgan Brasil

Estatutos, Leis, Regras, 
Regulamentos ou 
Orientação Externa 

Os requisitos desta política devem ser aplicados de acordo com os estatutos, leis, regras, 
regulamentos ou orientação externa das jurisdições em que a empresa opera. A lista abaixo 
pode não representar uma lista exaustiva e deve ser cruzada com as Obrigações 
vinculadas na ELA acima. 

• Resolução CMN nº 4.945, de 15 de setembro de 2021

• Resolução CMN nº 4.943, de 15 de setembro de 2021

https://ela.jpmchase.net/ela/?app=ela&oloSection=policies&policyId=117211
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13. Referências da empresa

Políticas e/ou padrões 
internos da empresa 

• Política de Governança de Riscos Ambientais e Sociais

• Norma de Governança de Riscos Ambientais e Sociais

• Política de Risco Climático

Suplementos de política, 
procedimentos e outros 
documentos 

• Procedimento Ambiental e Social

• Arcabouço de Gestão de Risco Climático

• Procedimento de Provedores de Serviços

• Código de Conduta

Formulários e Sistemas • Nenhum

14. Informações do documento

Aprovação do Comitê Local Comitê Operacional do JP Morgan Brasil 

Categoria de Risco Primário Risco de reputação 

 Nível do documento Nível 3 – Pessoa Jurídica 

Número da apólice (opcional) 07.04.40.03 

Data de Aprovação Anual Novembro de 2022 

Data da Última Revisão Julho de 2022 

Data Efetiva Inicial 30 de julho de 2015 

Contatos Adicionais N / D 


