
Em Reais mil
a b c d e

31/12/20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31/12/19
Capital regulamentar - valores

1 Capital Principal 4,332,117.59 4,700,212.17 4,609,952.11 4,437,921.12 4,326,085.79
2 Nível I 4,332,117.59 4,700,212.17 4,609,952.11 4,437,921.12 4,326,085.79
3 Patrimônio de Referência (PR) 4,332,117.59 4,700,212.17 5,705,152.11 5,477,661.12 5,132,225.79

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

Ativos ponderados pelo risco (RWA) - valores
4 RWA total 31,329,359.82 31,383,228.42 26,532,836.98 26,090,343.48 22,972,983.71

Capital regulamentar como proporção do RWA
5 Índice de Capital Principal (ICP) 13.83 14.98 17.37 17.01 18.83
6 Índice de Nível 1 (%) 13.83 14.98 17.37 17.01 18.83
7 Índice de Basileia 13.83 14.98 21.50 20.99 22.34

Adicional de Capital Principal (ACP) como proporção do RWA
8 Adicional de Conservação de Capital Principal - ACPConservação (%) 1.25 1.25 1.25 2.50 2.50
9 Adicional Contracíclico de Capital Principal - ACPContracíclico (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal - ACPSistêmico (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 ACP total (%) 1.25 1.25 1.25 2.50 2.50
12 Margem excedente de Capital Principal (%) 4.58 5.73 10.12 8.51 10.33

Razão de Alavancagem (RA)
13 Exposição total 62,804,565.42 70,757,157.54 62,210,029.26 57,862,546.07 53,470,644.68
14 RA (%) 6.90 6.64 7.41 7.67 8.09

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

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

Tabela KM1: Informações quantitativas sobre os requerimentos prudenciais

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



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

Em Reais mil
a b c

Requerimento 
mínimo de PR

31/12/20 30/09/20 31/12/20
0 Risco de Crédito - tratamento mediante abordagem padronizada 21,953,371.24 17,958,897.38 1,756,269.70
2    Risco de crédito em sentido estrito 14,505,887.91 14,960,612.03 1,160,471.03
6    Risco de crédito de contraparte (CCR) 45,356.07 44,946.60 3,628.49

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

NA NA NA

7a       Do qual: mediante uso da abordagem CEM 3,389,417.28 1,532,896.93 271,153.38
9       Do qual: mediante demais abordagens 1,287,442.77 501,254.27 102,995.42

10
   Acréscimo relativo ao ajuste associado à variação do valor dos derivativos 
em decorrência de variação da qualidade creditícia da contraparte (CVA) 1,125,020.44 856,504.39 90,001.64

12    Cotas de fundos não consolidados - ativos subjacentes identificados 432,148.15 130.24 34,571.85

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

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

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

25    Valores referentes às exposições não deduzidas no cálculo do PR 1,168,098.62 62,552.92 93,447.89
20 Risco de mercado 6,790,630.87 10,838,973.33 543,250.47

21
   Do qual: requerimento calculado mediante abordagem padronizada 
(RWAMPAD) 6,790,630.87 10,838,973.33 543,250.47

22    Do qual: requerimento calculado mediante modelo interno (RWAMINT) -                               -                            -                            
24 Risco operacional 2,585,357.71 2,585,357.71 206,828.62
27 Total (2+6+10+12+13+14+16+25+20+24) 26,652,499.77            29,349,077.22 2,132,199.98

Definições

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

RWA

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

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

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



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

Em Reais mil
31/12/20

Fatores de risco RWAMPAD
1 Taxas de juros 5,079,917.47

1.a Taxas de juros prefixada denominadas em Real (RWAJUR1) 2,577,209.85
1.b Taxas dos cupons de moeda estrangeira (RWAJUR2) 1,790,223.25
1.c Taxas dos cupons de índices de preço (RWAJUR3) 712,484.37
1.d Taxas dos cupons de taxas de juros (RWAJUR4) -                                    
2 Preços de ações (RWAACS) 1,215,595.36
3 Taxas de câmbio (RWACAM) 495,118.05
4 Preços de mercadorias (commodities) (RWACOM) -                                    
9 Total 6,790,630.88

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



Tabela CR1: Qualidade creditícia das exposições

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

Em Reais mil

a b c g

Exposições caracterizadas 
como operações em curso 

anormal
Em curso normal

1 Concessão de crédito -                                        13,766,656.91                    108,585.62                          13,658,071.29                    
2 Títulos de dívida 3,778.64                              3,012,673.74                       -                                        3,016,452.38                       

2.a dos quais: títulos soberanos nacionais -                                        2,114,561.12                       -                                        2,114,561.12                       
2.b dos quais: outros títulos 3,778.64                              898,112.62                          -                                        901,891.26                          

3
Operações não contabilizadas no balanço 
patrimonial -                                        1,410,084.10                       2,233.44                              1,407,850.66                       

4 Total (1+2+3) 3,778.64                              18,189,414.75                    110,819.06                          18,082,374.33                    

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

Valor bruto:

Provisões, adiantamentos 
e rendas a apropriar

Valor líquido (a+b-c)

31/12/20



Tabela CR2: Mudanças no estoque de operações em curso anormal

Em Reais mil
31/12/20

(a)
Total

1 Valor das operações em curso anormal no final do período anterior 9,025.99
2 Valor das operações que passaram a ser classificadas como em curso anormal no período corrente -                                    
3 Valor das operações reclassificadas para curso normal -                                    
4 Valor da baixa contábil por prejuízo (5,247.35)                         
5 Outros ajustes -                                    
6 Valor das operações em curso anormal no final do período corrente (1+2+3+4+5) 3,778.64

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



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

Operações no Brasil - Com Contraparte Central Em Reais Mil

31/12/2020 30/09/2020 30/06/2020

Fatores de Risco Comprada Vendida Comprada Vendida Comprada Vendida

Taxas de Juros                40,233,674                32,074,213                23,879,831                33,693,705                23,842,692                  8,779,674 

Taxas de Câmbio                16,523,444                15,062,333                11,423,875                  9,004,516                14,382,472                13,709,824 

Ações                24,924,580                25,162,108                20,405,271                18,987,036                15,412,072                14,144,284 

Operações no Brasil - Sem Contraparte Central Em Reais Mil

31/12/2020 30/09/2020 30/06/2020

Fatores de Risco Comprada Vendida Comprada Vendida Comprada Vendida

Taxas de Juros                  4,407,639                  4,085,973                  5,222,815                  4,348,143                  4,066,715                  3,890,767 

Taxas de Câmbio                14,589,961                14,789,215                  9,144,526                  7,244,426                  8,317,563                  8,803,744 

Ações                  9,606,687                     677,003                  8,275,990                     646,785                  8,188,921                  1,123,789 

Operações no Exterior - Com Contraparte Central Em Reais Mil

31/12/2020 30/09/2020 30/06/2020

Fatores de Risco Comprada Vendida Comprada Vendida Comprada Vendida

Sem Posição

Operações no Exterior - Sem Contraparte Central Em Reais Mil

31/12/2020 30/09/2020 30/06/2020

Fatores de Risco Comprada Vendida Comprada Vendida Comprada Vendida

Taxas de Juros                18,273,271                  8,999,240                  6,889,111                  1,791,046                  8,686,699                  2,966,556 

Taxas de Câmbio                17,888,242                12,390,608                17,061,331                29,054,798                27,203,036                20,308,893 

Ações                  1,742,406                       10,129                     420,818                     427,403                     665,657                     964,222 



Tabela OVA: Visão geral do gerenciamento de riscos da instituição

Conteúdo: Informações qualitativas.
Frequência: Anual
Formato: Flexível.

(a)

(b)

A natureza diversificada dos riscos potenciais aos quais o Credit Suisse Brasil está exposto requer que todas as áreas de 
gerenciamento de risco e os gerentes de negócios do Credit Suisse Brasil garantam o controle efetivo de todos os riscos e a estrita 
conformidade com os valores éticos e com os padrões profissionais detalhados no Código de Conduta do Credit Suisse Group AG 
(“Grupo”). 
Estas são as principais áreas de responsabilidade relacionadas ao apetite por risco do Credit Suisse Brasil:
 Desenvolvimento da estrutura: Promover a melhora das áreas de Estrutura de Apetite por Risco, conforme identificado pela 
avaliação contínua de seu desempenho e de sua eficácia, ou pelas lacunas identificadas pelo Executive Board, o Chief Risk Officer 
(CRO), o Comitê de Risco, os órgãos regulatórios, os auditores internos e externos, as unidades de negócios e os líderes funcionais 
nas áreas de risco e finanças do Credit Suisse Brasil.
 Planejamento de risco e calibragem do controle de risco: Estabelecer planos de risco e controles relacionados para todas as 
exposições a risco relevantes (atuais e futuras), o que envolve uma avaliação abrangente e atualizada da cobertura de risco. 
Assegurar que a tomada de risco projetada seja possível com relação à capacidade top-down de assumir risco, que seja eficaz de 
uma perspectiva bottom-up quanto à sua adequação para sustentar planos financeiros e de capital e que esteja consistentemente 
calibrada em toda a instituição. Realizar contínuas reavaliações de apetite por risco, conforme estabelecido nos pontos predefinidos 
de revisão ou fatores geradores ad hoc.
 Integridade da Declaração de Apetite por Risco (RAS): Manter a RAS como um registro atual e abrangente da capacidade e 
disposição para assumir risco, conforme definido no processo de calibragem periódica para controle e planejamento de risco e para 
quaisquer revisões intermediárias nos níveis de apetite por risco.
 Monitoramento e conformidade: Monitorar e recomendar o perfil de risco de acordo com os níveis de apetite por risco aprovados 
em todos os negócios e as classes de risco, bem como avaliar o desempenho e a eficácia atuais da própria Estrutura de Apetite por 
Risco.
Esses objetivos são princípios fundamentais e se aplicam ao Credit Suisse Brasil, em todos os níveis da instituição. Os Objetivos 
Estratégicos de Risco são representados em classes de riscos subjacentes anualmente, no contexto da RAF.
O apetite ao risco aprovado pela diretoria executiva do CS Brasil é estabelecido por objetivo estratégico de risco e classe de risco.
Os níveis de apetite ao risco propostos para o CS Brasil são aprovados pela diretoria executiva realizadas em cada  ano e registrados 
na Declaração de Apetite ao Risco (RAS), que permanece em vigor durante todo o ano vigente, sujeita a alterações.

Objetivo: Descrição das estratégias de gerenciamento de riscos e da atuação do conselho de administração (CA) e da 
diretoria, de modo a permitir o claro entendimento da relação entre o apetite por riscos da instituição e as suas principais 
atividades e riscos relevantes.

Devem ser descritos os objetivos e as políticas de gerenciamento de riscos, conforme disposto na Resolução n° 4.557, de 23 de 
fevereiro de 2017, com destaque para:

A interação entre o modelo de negócios e o perfil de riscos da instituição, e entre esse perfil e o nível de apetite por 
risco estabelecido pelo CA. A descrição deve englobar os principais riscos relacionados ao modelo de negócios.

Governança do gerenciamento de riscos: responsabilidades atribuídas ao pessoal da instituição em seus diversos níveis 
(formas de controle, delegação de autoridade, divisão de responsabilidades por tipo de risco e por unidade de negócio, 
entre outros), e o relacionamento entre as instâncias de governança (CA, diretoria, comitês de assessoramento do CA, 
unidades responsáveis pela função de conformidade e pelo gerenciamento de riscos, auditoria interna, entre outros).



(c)

(d)

(e) Processo de reporte de riscos ao CA e à diretoria.

A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos do CS segue as melhores práticas de mercado bem como as exigências locais 
regulatórias. As responsabilidades sobre o gerenciamento de risco no CS estão estruturadas em três linhas de defesa:
• Primeira linha de defesa: as áreas de negócio, que realizam a gestão dos riscos por elas originados; 
• Segunda linha de defesa (CRO): é uma unidade integrada, única e independente que executa os controles dos riscos de forma a 
assegurar que os riscos do CS sejam gerenciados de acordo com o apetite de risco, as políticas e os procedimentos estabelecidos. O 
CRO possui a estrutura de áreas especificas para o gerenciamento dos riscos de mercado, crédito, liquidez e riscos não financeiros.
• Terceira linha de defesa: a auditoria interna realiza a avaliação independente das atividades desenvolvidas na instituição, 
verificando a efetiva implementação do gerenciamento dos riscos e o cumprimento das normas internas e regulatórias.
A Diretoria Executiva é quem estabelece as diretrizes, as políticas e procedimentos para a gestão de riscos e capital. O CRO é quem 
executa o gerenciamento de riscos, acompanhando a utilização dos limites estabelecidos. O Credit Suisse também possui os 
seguintes comitês que auxiliam na gestão de riscos:  
1) Comite de Gerencimento de Riscos e Capital (CRMC) que dá suporte ao CRO 
2)  Comite de Riscos que dá suporte à Diretoria Executiva (este comitê supervisiona o desempenho do CRO). 

O CS promove a cultura de riscos dentro da Instuição. Diversos treinamentos são realizados periodicamente para os colabodores de 
forma que estes tomem ciência dos riscos envolvidos nas suas atividades e inerentes aos negócios do banco, e como agir 
tempestivamente caso necessário. O CS também disponibiliza canais para comunicar os incidentes relacionados ao risco operacional, 
que possam prejudicar o risco reputacional do banco e/ou prejuízo para a instituição. Todos os colaboradores e terceiros têm a 
responsabilidade de reportar internamente os incidentes tempestivamente.

A Estrutura de Gerenciamento do Apetite a Risco do CS Brasil é regida pelo documento Risk Appetite Framework (RAF) e engloba o 
conjunto de políticas, processos, controles, responsabilidades e sistemas com os quais a capacidade de risco e o apetite ao risco da 
entidade são estabelecidos e gerenciados para a consecução dos objetivos estratégicos do CS Brasil.  
A elaboração do RAS (Risk Appettite Stament) do CS Brasil é feita em um processo anual integrado com o exercício atual do 
planejamento financeiro. As projeções para o risco e os indicadores financeiros são estabelecidas com base em um conjunto de 
estratégias de negócio e pressupostos subjacentes comuns para o ano vigente.
  
Níveis adequados de apetite ao risco são definidos tendo como referência a decisão da diretoria executiva, os Objetivos Estratégicos 
de Risco, a visão dos gestores sobre o nível de risco necessário para dar suporte à estratégia de negócios das áreas e a capacidade 
geral de tomada de riscos pelo CS Brasil. 
O apetite por risco do Credit Suisse Brasil e, portanto, as atividades que envolvem riscos são pautados nos Objetivos Estratégicos de 
Risco acordados com a Diretoria Executiva, os quais estão detalhadamente descritos na RAS. São eles:
 Adequação de capital: Ter capital suficiente para manter índices de capital acima daqueles estabelecidos por exigências 
regulatórias mínimas e por requisitos de índice de capital mínimo para cenários de estresse. O capital disponível e o perfil de risco 
do Credit Suisse Brasil devem ser dimensionados para sustentar o rating de crédito desejado do Credit Suisse Group AG (“Grupo”).
 Estabilidade do lucro: Manter lucros estáveis e limitar nossas perdas potenciais contra riscos identificados e aceitos (inclusive 
durante eventos de estresse em potencial).
 Adequação de financiamento e liquidez: Administrar a liquidez e o risco de liquidez dos financiamentos mantendo recursos 
suficientes para cumprir todas as obrigações contratuais, contingentes e regulatórias, tanto no curso normal dos negócios quanto 
em períodos de estresse de liquidez. 
 Integridade operacional e de negócios: Manter a integridade de nossos negócios, operações e reputação no longo prazo.

Canais de disseminação da cultura de riscos na instituição (código de conduta, manuais, processos de comunicação de 
riscos, entre outros).

Escopo e principais características do processo de mensuração de riscos.



(f)

(g)

O programa de teste de estresse tem como objetivo identificar potenciais vulnerabilidades da instituição aos diversos riscos 
incorridos advindas da natureza dos seus negócios, seja como risco de mercado, risco de juros da carteira bancária, liquidez, crédito, 
operacional e socioambiental.
O teste de estresse de indicadores financeiros é um dos principais aspectos do processo de calibragem do apetite ao risco, formando 
uma ligação entre os planos de risco bottom-up gerados pelo negócio e os apetites e capacidades de risco top-down da diretoria 
executiva. 
Testes de estresse de capital são conduzidos utilizando-se tanto cenários derivados de dados históricos como cenários futuros em 
períodos de um ano e de vários anos. Os cenários desenvolvidos internamente constituem a principal ferramenta para esse 
propósito.  
Os testes de estresse de lucro são realizados para avaliar o risco de desvio da estimativa de lucro. Os cenários desenvolvidos 
internamente constituem a principal ferramenta para esse propósito.
O programa de testes de estresse se conecta com várias atividades/controles do banco:
1) Plano de capital
2) RAS
3) Aprovação de novos produtos/trades não usuais
O Comitê de Gerenciamento de Riscos e Capital (CRMC) é responsável pela elaboração dos testes de estresse a serem aplicados nas 
posições e negócios do banco.
a) Risco de Mercado:
 O teste de estresse analisa o impacto no resultado do CS (“P&L”) de grandes variações no mercado em momentos de estresse (alta 
volatilidade), aplicando nas posições correntes do CS determinados cenários de estresse verificados no passado e alguns cenários 
prospectivos baseados na conjuntura atual. Dado que o modelo de VaR captura perdas esperadas em condições normais de 
mercado, os testes de estresse nas posições do banco dão uma visão de potencial vulnerabilidades em posições de riscos de 
mercado tomadas.
b) Risco de taxa de juros na carteira bancária:
Se calcula o IRRBB segundo metodologias ΔEVE e ΔNII.
c) Risco de crédito:
O teste de estresse é realizado considerando os possíveis impactos originados da materialização de um cenário de estresse em 
comparação a um cenário base para as carteiras de crédito, derivativos, debêntures, fianças e notas comerciais. Em razão do cenário 
de estresse, é realizado o downgrade de rating das contrapartes da carteiras a depender da saúde financeira e setor de atuação das 
mesmas, impactando o PL do banco e portanto seu resultado e capital. 
d) Risco de liquidez: 
Se verifica se o banco possuiria liquidez suficiente para suportar um cenário de estresse severo durante 30 dias consecutivos 
calculando o índice de cobertura de liquidez (LCR). Também se aplica um cenário de estresse nas posicões do banco para verificar 
seu impacto no caixa de abertura em BRL. 
A Diretoria aprova o plano de estresse do conglomerado Credit Suisse Brasil. 

Para mitigar os riscos tomados, o banco definiu limites e flags para os diversos riscos assumidos, que são acompanhados 
periodicamente. Os apetites de riscos definidos podem ser quantitativos ou qualitativos, dependendo da sua natureza
Também, a fim de mitigar os riscos tomados, o CS estabeleceu planos de contigência para:
1) Recuperação de desastre 
2) Liquidez
3) Capital
O gerenciamento de capital é feito pela área de Financial Accounting.

Informações qualitativas sobre o programa de testes de estresse (portfólios considerados, cenários adotados, 
metodologias utilizadas e uso dos resultados no gerenciamento de riscos).

Estratégias de mitigação de riscos e sua efetividade.

O monitoramentos dos apetites de riscos são feitos pelos times de gerenciamento de riscos específicos:
• Market Risk
• Credit Risk
• Liquidity Risk
• Operational Risk
• Gerenciamento de capital
Os excessos que ocorram nos apetites de riscos definidos devem ser tempestivamente informados ao CRMC e à Diretoria Executiva. 
Um plano deve ser definido para sanar o excesso. O CRMc acompanha a implementação do plano e deve manter a Diretoria 



(h)

O Conglomerado Credit Suisse Brasil mantém um processo de gerenciamento de capital com o objetivo de assegurar um nível de 
Patimônio de referência adequado às suas necessidades e que possibilite a manutenção e o desenvolvimento das operações de suas 
entidades, além de atender aos requisitos previstos na Resolução CMN nº 4.557/17. A política de gerenciamento de capital é 
periodicamente revisada e está incluída no manual de controles internos do CS, que é divulgado internamente. 
Esse processo tem por finalidade garantir que o capital do Conglomerado seja suficiente para suportar o desenvolvimento das 
atividades conduzidas pelas empresas que o integram, além de fazer face aos riscos por elas incorridos. O processo de 
gerenciamento de capital do Credit Suisse considera o ambiente econômico no qual as empresas integrantes do Conglomerado 
atuam, e é compatível com a natureza de suas operações, complexidade dos produtos e serviços e o nível de exposição aos riscos. 
Esse processo é efetuado de forma contínua visando um adequado e frequente acompanhamento dos níveis de capital para a 
identificação tempestiva de eventos futuros que possam requerer maiores níveis de capital. Como parte do processo de 
gerenciamento de capital, o Credit Suisse implementou indicadores de monitoramento, que consideram não só condições normais 
de mercado, mas também situações de estresse. 
Conforme exigido pela Resolução CMN nº 4.557/17, foi implementada uma estrutura de gerenciamento de capital que é composta 
pelo Diretor de Gerenciamento de Capital e pelas áreas de Tesouraria, Finanças e Risco (SRM). Foi elaborado também um Plano de 
Capital abrangendo um período mínimo de 36 meses que considera os seguintes principais aspectos: 
§ projeção de resultados das empresas integrantes do Conglomerado; 
§ ambiente econômico e de negócios; 
§ impactos de novas estratégias/negócios; e 
§ alterações regulatórias. 

O monitoramento do capital regulatório e de suas projeções é feito pelo Comitê responsável pelo Risco de Mercado e Liquidez e 
Gerenciamento de Capital que se reúne mensalmente para a revisão dos indicadores, discussão e avaliação de potenciais impactos 
do nível de capital requerido devido a alterações nos ambientes econômico e regulatório sobre as projeções realizadas e/ou de 
decisões estratégicas do Conglomerado.

Breve descrição do gerenciamento de capital, incluindo a avaliação de suficiência e adequação do Patrimônio de 
Referência (PR) para cobertura dos riscos das atividades atuais e projetadas da instituição.



Tabela LIQA: Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de liquidez

Objetivo: Descrever as principais características do gerenciamento do risco de liquidez.
Conteúdo: Informações qualitativas.
Frequência: Anual.
Formato: Flexível.

Devem ser descritos, quando relevantes:

(a)
Estrutura organizacional e responsáveis pelo gerenciamento do risco de liquidez, incluindo 
descrição do processo estruturado de comunicação interna, conforme estabelecido na 
Resolução nº 4.557, de 2017.

(b)
Estratégias de captação de recursos, incluindo políticas relativas à diversificação das fontes 
e dos prazos de captação.

(c) Estratégias de mitigação do risco de liquidez.

(d)
Descrição da utilização dos testes de estresse para fins do gerenciamento do risco de 
liquidez.

(e) Descrição resumida do plano de contingência de liquidez.

O risco de liquidez se define como:
 A possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e 
inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas 
operações diárias e sem incorrer em perdas significativas; e
 A possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao 
seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma 
descontinuidade no mercado.
É de responsabilidade da Diretoria Executiva assegurar que o conglomerado Credit Suisse no Brasil 
(“CS”) mantenha níveis adequados e suficientes de liquidez para fazer frente às suas obrigações 
imediatas e futuras.
O conglomerado Credit Suisse no Brasil (“CS”) tem estrutura única de gerenciamento de riscos, 
incluindo o risco de liquidez, nos termos definidos pela Resolução 4.557. A atividade de suporte ao 
gerenciamento do risco de liquidez é realizada pela área de Market and Liquidity Risk Management 
(“MLRM”) do CS, área totalmente independente das áreas tomadoras de risco.
A política definida pela Diretoria Executiva é manter a liquidez em nível suficientemente alto para 
suportar as operações do CS, levando em conta as necessidades adicionais de liquidez em função dos 
movimentos de mercado bem como possíveis exposições contingentes ou inesperadas. 

As principais fontes de funding do CS são obtidas juntos aos clientes da noss plataforma de PB (Private 
Banking) bem como de linhas de funding da matriz (CS Group).

Para mitigar o risco de liquidez, o banco possui uma linha de crédito com a matriz que pode ser sacada 
a qualquer momento. Também definiu limites e flags para o risco de liquidez que são acompanhados 
periodicamente e definiu um plano de contigência.

O monitoramento da liquidez é feito através da análise dos perfis temporais dos fluxos de caixa 
esperado e estressado, por moeda, das transações e compromissos assumidos por cada empresa do 
conglomerado. O controle de liquidez é realizado diariamente, em cenário base bem como em cenário 
de estresse. Em cenário de estresse se considera saques de depositos, saques de fianças dados, 
chamadas de margem na B3 e em contratos de ISDA/CSAO, bem como perda de caixa devido a 
pagamaneto de ajustes em CCPs. CS também definiu apetite de risco baseado no LCR, conforme 
Circular BACEN 3.746. Mensalmente, o CS envia o documento DRL para o Banco Central. Conforme 
definido na RAF (Risk Appetite Framework), qualquer deficiência de liquidez identificada, esta deve ser 
escalada para a Diretoria Executiva. 



(f)
Descrição das ferramentas, métricas e limites utilizados para o gerenciamento do risco de 
liquidez.

O banco também definiu plano de contigência de liquidez, tanto para curto prazo como para longo 
prazo.
Estratégia para atender a necessidades de caixa imediatas:
 Emissão de CDBs, COEs;
 Redução das posições que demandam margem, liberando a liquidez dada em margem;
 Venda de ativos;
 Captação de recursos em dólares em linha de curto prazo existente (da matriz).
Estratégia para atender a necessidades de caixa de longo prazo:
 Emissão de LFs;
 Substituição de títulos depositados em margem por fianças;
 Captação de recursos em dólares em emissão de médio ou longo prazo em linha existente
(junto à matriz);
 Capitalização do Banco

Para monitoramento diário do perfil de liquidez das empresas do conglomerado e para a análise de 
estresse no perfil, a área de MLRM utiliza o sistema “Risco”, desenvolvido internamente pela área de IT 
do Banco. Esse sistema também é utilizado pelas mesas de operações de renda fixa e de renda variável, 
permitindo aos operadores e diretores um acompanhamento em tempo real do perfil de liquidez, do 
P&L e de exposições a riscos de mercado.
Para a confecção do Indice de cobertura de Liquidez (LCR), a área de MLRM utiliza o sistema “DRL”, 
desenvolvido internamente pela área de IT do banco.



Tabela CRA: Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de crédito

Objetivo: Descrever as principais características de gerenciamento do risco de crédito.
Conteúdo: Informações qualitativas.
Frequência: Anual.
Formato: Flexível.

(a) A forma como o modelo de negócios é refletido no perfil de risco de crédito da instituição.

(b)
Critérios utilizados no estabelecimento da política e dos limites internos associados ao risco 
de crédito.

(c) Organização da estrutura de gerenciamento do risco de crédito.

(d)
Relação entre a estrutura de gerenciamento do risco de crédito, a política de conformidade 
e a atividade de auditoria interna.

(e) Escopo e principais tópicos de gerenciamento do risco de crédito incluídos nos relatórios 
gerenciais para o conselho de administração, o comitê de riscos e a diretoria da instituição.

Devem ser descritas as políticas e estratégias de gerenciamento do risco de crédito conforme 
estabelecido na Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, destacando:

O CS Brasil atua com foco no segmento de operações estruturadas de IB com prazos maiores de 
vencimentos e garantias reais, e no segmento private banking com aplicação de ativos financeiros em 
garantia. Dada as características das operações, a carteira crédito possui concentração de risco em 
clientes classificados com rating AA e A. 

Conforme definido na RAS, a Diretoria do banco determinou limite máximo para a carteira de crédito de 
400% do PR e limite máximo para cada contraparte (ou grupo econômico) de 25% do PR.

O Credit Suisse Brasil possui uma única estrutura de gerenciamento do risco de crédito, nos termos da 
Resolução CMN nº 4.557/17, compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, 
atividades, processos e sistemas da instituição para o conglomerado Credit Suisse Brasil, subordinada ao 
CRO. 
A coordenação geral do processo de gerenciamento do risco de crédito é realizada pela área de Credit 
Risk Management (“CRM”) do CS. A aprovação de crédito ocorre de acordo com a política de alçadas, 
sendo a delegação das alçadas atribuídas pela matriz, na Suíça.

Na atual estrutura de gerenciamento do risco de crédito, as propostas de crédito ficam sob 
responsabilidade da primeira linha de defesa. As propostas são encaminhadas para Compliance e Risco 
de Crédito, atuando como segunda linha de defesa, que realizam as respectivas avaliações de riscos da 
proposta de acordo com a metodologia de análise da área. 
Além disso, atuado como a terceira linha de defesa, a Auditoria Interna periodicamente avalia a eficácia 
dos controles de gestão de risco quanto à sua assertividade na mensuração e mitigação de riscos e 
aderência aos processos e diretrizes formalizados em normas internas.

A área de CRM mensalmente apresenta para o CRMC comite de gestão de risco de crédito e capital 
relatório da carteira de crédito do CS Brasil. O escopo do relatório contempla a distribuição das 
operações de crédito por divisão, rating, setor econômico, produto de crédito, moeda, teste de estresse, 
maiores exposições por clientes, além de histórico de ativos problemáticos e análise de risco 
reputacional para as operações de crédito.   



Tabela CRB: Informações adicionais sobre a qualidade creditícia das exposições

Objetivo: Prover informações adicionais sobre a qualidade creditícia das exposições reportadas na tabela CR1.
Conteúdo: Informações quantitativas.
Frequência: Anual.
Formato: Flexível.

Devem ser informados:

(a)

Detalhamento do total das exposições por região geográfica no Brasil, por país, por setor econômico e 
por prazo remanescente de vencimento. A definição de região geográfica e de setor econômico deve 
ser a mesma aplicada pela instituição para fins do gerenciamento do risco de concentração, nos 
termos da Resolução nº 4.557, de 2017.

(b)
Total das operações em curso anormal segregado por região geográfica no Brasil, por país e setor 
econômico, bem como as respectivas provisões e baixas contábeis por prejuízo. A definição de região 
geográfica e de setor econômico deve ser a mesma aplicada pela instituição para fins do 
gerenciamento do risco de concentração, nos termos da Resolução nº 4.557, de 2017.

(c)
Total das exposições em atraso segmentadas por faixas de atraso (menor que 30 dias, entre 31 e 90 
dias, entre 91 e 180 dias, entre 181 dias e 365 dias, maior do que 365 dias).

O CS Brasil tem uma concentração maior da carteira na região sudeste, onde estão localizadas grande parte das 
sedes dos clientes corporartivos e clientes private banking. Quanto as exposições por setor econômico, verificamos 
uma concentração maior da carteira nos clientes pessoas física e administração pública. Segue abaixo a 
distribuição por setor econômico referente ao mês de dezembro 2020.
Setor:
• Pessoa Física: 48.1%
• Administração Pública: 15.4%
• Papel e Celulose: 5.4%
• Eletricidade, Gás, Água e Esgoto: 4.2%
• Financeiro: 2.7%
• Siderurgia e Metalurgia: 0.5%
• Comércio: 0.4%
• Agropecuário: 0.4%
• Construção e Imobiliário: 0.3%
• Automotivo: 0.1%
• Outros: 22.5%
Em análise ao prazo de vencimento das operações de crédito, o CS Brasil tem uma maior concetração em 
operações com o prazo de vencimento em até 3 anos. Segue abaixo a distribuição por vencimentos referente ao 
mês de dezembro 2020.
Vencimentos:
• < 1 ano: 22%
• > 1 ano e < 3 anos: 59%
• > 3 anos < 5 anos: 9%

Segue abaixo o total das operações em curso anormal segregado por região, setor econômico e as respectivas 
provisões e baixas contábeis por prejuízo, para o mês de dezembro 2020. 
Total de operações em curso anormal (BRMM): 2;
• Operações Ativas: Debênture com exposição de 3.8;
 Provisão: 0.0;
 Setor: Construção e Imobiliário; e
 Região: SP.



(d)
Segregação do total das exposições reestruturadas, entre aquelas classificadas como operações em 
curso anormal e as demais.

(e)
Percentual das dez e das cem maiores exposições em relação ao total do escopo definido na tabela 
CR1.

Total de exposições das operações ativas por faixa de atraso (BRMM):
• Menor que 30 dias: 0.0;
• Entre 31 e 90 dias: 0.0;
• Entre 91 e 180 dias: 0.0;
• Entre 181 e 365 dias: 0.0; e
• Maior que 365 dias: 3,8.

Total de exposições das operações reestruturadas (BRMM):
• Curso normal: 3,8.; e
• Curso anormal: 97.

• Dez maiores exposições: 33,1%
• Cem maiores exposições: 66.0%



Tabela CCRA: Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de crédito de contraparte (CCR)

Objetivo: Descrever as principais características do gerenciamento do risco de crédito de contraparte (CCR).
Conteúdo: Informações qualitativas.
Frequência: Anual.
Formato: Flexível.

(a)
O método utilizado para estabelecer os limites internos para fins do gerenciamento das exposições sujeitas 
ao risco de crédito de contraparte.

(b)
Políticas de avaliação do risco de crédito de contraparte, considerando garantias e outros instrumentos de 
mitigação.

(c)
O impacto no montante de colaterais que a instituição seria obrigada a empenhar no caso de rebaixamento 
da sua classificação de crédito.

Devem ser descritas, as políticas e estratégias de gerenciamento do risco de crédito de contraparte conforme 
estabelecido na Resolução nº 4.557, de 2017, incluindo as exposições as contrapartes centrais (CCPs), com destaque 
para:

Os limites para as exposições sujeitas ao risco de crédito de contraparte são definidos baseados na análise e 
mensuração do risco da operação, estimados pela área de MRM. Os valores produzidos pela área de MRM são 
utilizados pela área de CRM para aprovação e atribuição de limites. O monitoramento e análise de aderência aos limites 
definidos para as contrapartes é realizado diariamente no sistema Insight através a atualização do PE (potential 
expousure) das operações, pela área de CRM. Em caso de excessos, CRM decide por indicar ações para mitigar o risco 
ou aprovar limite maior para acomodar o valor.

A avaliação do risco de crédito de contraparte é a mesma que em qualquer outra operação de crédito. O tamanho da 
operação é mensurado conforme explicado na pergunta anterior. Como instrumento de mitigação de risco aceitamos 
caixa ou títulos públicos.

Não há nos contratos de ISDA/CSA ou CGB requerimento de aumento de colateral em casos de rebaixamento da 
classificação de crédito do Credit Suisse. 



(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Atualmente, o CS não executa emissões de valores mobiliários no mercado de capitais visando a securitização de ativos próprios.

Os objetivos da atividades de securitização e de ressecuritização, incluindo o grau de transferência de riscos associados aos 
ativos subjacentes para outras entidades e os tipos de riscos assumidos e retidos.

Listar as: 
• sociedades de propósito específico (SPE) que têm a instituição como contraparte patrocinadora* (exceto quando também 
desempenhe a atividade de originação, direta ou indireta, de ativo subjacente), indicando se integram o conglomerado 
prudencial; 
• entidades administradas ou assessoradas pela instituição que adquirem títulos de securitização emitidos pela própria 
instituição ou por SPE que tem a instituição como contraparte patrocinadora; e 
• entidades para as quais a instituição presta apoio implícito e os respectivos efeitos na apuração do montante dos ativos 
ponderados pelo risco (RWA).

Descrição resumida do tratamento contábil dado às exposições a títulos de securitização e de ressecuritização.

Descrição das operações de securitização em que tenha havido venda ou transferência dos ativos sem retenção substancial de 
riscos, inclusive o detalhamento dos fluxos no período de referência.

Total das exposições cedidas com retenção substancial de risco, nos últimos 12 meses, que tenham sido honradas, 
recompradas, ou baixadas para prejuízo, segregadas por trimestre.

* Uma instituição é considerada contraparte patrocinadora se administra ou assessora processo de securitização, se participa da colocação 
pública de títulos de securitização, ou se provê reforço de liquidez ou de crédito.

Atualmente, o CS não executa emissões de valores mobiliários no mercado de capitais visando a securitização de ativos próprios. 

O CS não atua como contraparte patrocinadora de nenhuma sociedade de propósito específico como objetivo de atuar no mercado de 
securitização. O CS também não administra entidades que adquirem títulos de securitização de sua própria emissão/originação.

Atualmente, o CS não executa emissões de valores mobiliários no mercado de capitais visando a securitização de ativos próprios. 

Atualmente, o CS não executa emissões de valores mobiliários no mercado de capitais visando a securitização de ativos próprios.

Tabela SECA: Informações qualitativas sobre o gerenciamento de riscos das exposições de securitização

Objetivo: Fornecer informações qualitativas sobre as exposições de securitização, conforme definidas na Circular nº 3.848, de 2017.
Conteúdo: Informações qualitativas e quantitativas.
Frequência: Anual.
Formato: Flexível.

Devem ser descritas as políticas e estratégias do gerenciamento dos riscos relevantes associados a exposições de securitização, tanto na 
carteira de negociação quanto na carteira bancária. Os processos assemelhados a securitização estruturados em apenas uma classe de 
priorização de pagamento não devem ser reportados. Devem ser abordados os seguintes aspectos:



Tabela MRA: Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de mercado

(a)

(b)

(c)

Estrutura responsável pela implementação das estratégias e processos empregados no 
gerenciamento do risco de mercado, incluindo os mecanismos de comunicação interna 
utilizados.

Principais características dos sistemas de informação e de mensuração dos riscos.

O risco de mercado é definido como possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação 
nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição, incluindo:
(i) o risco da variação das taxas de juros e dos preços de ações, para os instrumentos classificados na 
carteira de negociação ou na carteira bancária; e
(ii) o risco da variação cambial e dos preços de mercadorias (commodities), para os instrumentos 
classificados na carteira de negociação ou na carteira bancária.
A gestão de risco de mercado considera a alocação das operações em Carteira de Negociação e 
Carteira Bancária, de acordo com os critérios gerais estabelecidos pela Resolução CMN 4.557. A 
carteira de negociação é composta por todas as operações com instrumentos financeiros e 
mercadorias, inclusive derivativos, realizadas com a intenção de negociação. A carteira bancária é 
composta pelas operações típicas de Treasury (relacionadas à gestão de liquidez e do balanço da 
instituição) e aquelas realizadas sem a intenção de negociação e com holding periods mais longos 
(médio e longo prazos).
O CS realiza hedge econômico de operações de clientes e de posições proprietárias para reduzir a 
sua exposição ao risco de mercado. Também realiza hedge de investimentos no exterior. Derivativos 
são os instrumentos mais utilizados para a execução dos hedge.

O conglomerado Credit Suisse no Brasil (“CS”) terá estrutura única de gerenciamento dos riscos, 
incluindo o risco de mercado, nos termos definidos na Resolução 4.557. A atividade de 
gerenciamento do risco de mercado é realizada principalmente pela área de Market and Liquidity 
Risk Management (“MLRM”) do CS, área totalmente independente das áreas tomadoras de risco.
A Diretoria Executiva definiu apetites de risco baseado na metodologia VaR (Value at Risk) e em 
cenários de estresse para limitar a tomada de riscos exageradas nos mercados pelas mesas de 
operações. Para o IRRBB, a Diretoria definiu apetite baseado no dEVE. O Comitê de Gerenciamento 
de Riscos e Capital definiu flags baseados em sensibilidades de riscos que também limitam o 
tamanho dos riscos tomados pelas mesas de operações. 
O monitoramento do risco de mercado é feito através da análise de sensibilides de riscos e cálculo 
de perdas potenciais máximas advindas das posições tomadas pelas mesas dde operações. O 
gerenciamneto do risco de mercado é realizado diariamente. O CS também envia documentos para o 
banco central: DDR, frequência diária e DRM, frequência mensal. Conforme definido na RAF (Risk 
Appetite Framework), qualquer execsso de tomada de risco identificada, esta deve ser escalada para 
a Diretoria Executiva. 

Objetivo: Descrever as principais características do gerenciamento do risco de mercado.
Conteúdo: Informações qualitativas.
Frequência: Anual.
Formato: Flexível.

Devem ser descritas as políticas do gerenciamento do risco de mercado, conforme estabelecido na 
Resolução nº 4.557, de 2017, destacando:

Estratégias e processos utilizados no gerenciamento do risco de mercado. Devem ser 
divulgados: 
• os objetivos estratégicos relacionados às operações sujeitas ao risco de mercado; 
• os processos para identificar, medir, monitorar e controlar esse risco, incluindo as 
políticas associadas às estratégias de proteção (hedge), bem como o monitoramento da 
efetividade destas.



A área de MLRM utiliza o sistema “Risco”, sistema desenvolvido internamente pelo IT do CS, para o 
gerenciamento do risco de mercado do banco. As principais funcionalidades utilizadas são:
a) Captura diária da exposição do CS aos diversos fatores de risco; 
b) Suporte para cálculo do VaR;
c) Cálculo de stress testing;
d) Análise de resultado por fator de risco (Risk Based P&L);
e) P&L para backtesting do VaR
f) Cálculo de capital regulatório: parcelas PJURs, PCAM, PACS, PCOM e PBAN;
g) Cálculo do IRRBB nas metodologias ΔNII e ΔEVE 
Esse sistema também é utilizado pelas mesas de operações de renda fixa e de renda variável, 
permitindo aos operadores um acompanhamento em tempo real do P&L e de exposições a riscos, 
bem como simulações de VaR.


