Declaração Sobre a
“Definição de Atividade Subsidiária
Sumário
Objetivo:

Definir “Atividade Subsidiária” e as declarações regulatórias para as ações de rating
(RAC) da Fitch

Aplicação:

A todo o grupo analítico, globalmente

Propósito:

Assegurar que todas as situações em que uma divisão do Grupo Fitch localizada na
União Europeia que preste serviços de rating para uma entidade da Fitch ou empresa
afiliada divulgue ações de rating (RAC) de acordo com a legislação e regulamentação
aplicável

1.1 Declaração
1.1.1

O termo “atividade subsidiária” na Fitch Ratings (“Fitch”) significa qualquer atividade
diferente da prestação de serviços de análise independente e opiniões de rating sobre vários
riscos no mercado financeiro. Ao longo do tempo, a Fitch desenvolveu e continuará a
desenvolver novas escalas de rating, produtos de monitoramento, produtos de pesquisa e
outros serviços analíticos; entretanto, essas novas escalas, produtos e serviços sempre
refletirão a análise de risco independente da Fitch. As opiniões de rating da Fitch – por
exemplo, os ratings de crédito, avaliações de crédito, scores e outras medidas relativas à
força financeira ou operacional – não abordam a adequação de qualquer tipo de
investimento ou o grau apropriado de risco para qualquer usuário das opiniões de crédito.
Na elaboração de suas opiniões de rating, a Fitch é indiferente aos graus de classificação ou
avaliação alcançados e não sugere nem alerta contra patamares individuais “alvos” de
classificação ou avaliação. Consequentemente, a Fitch não presta serviços de assessoria ou
consultoria para qualquer entidade, pois esses serviços constituiriam atividades subsidiárias.

1.1.2

Exemplos dos negócios “principais” da Fitch incluem, mas não se limitam aos seguintes:
atribuição e acompanhamento de ratings públicos e privados; emissão de opiniões
diferentes de rating – por exemplo, avaliações de crédito e scores, emissão de ratings
preliminares ou indicativos; avaliações de rating, que forneçam às empresas a oportunidade
de receber uma indicação do impacto que um determinado conjunto de eventos teria sobre
seus ratings ou avaliações de crédito (por exemplo, uma aquisição ou recapitalização);
confirmação de ratings existentes, baseada na proposta de uma ação ou inação; no contexto
de operações financeiras estruturadas, fornecimento de informação às partes da operação a
respeito dos graus de rating, com base em informações fornecidas pelas partes e seus
assessores; desenvolvimento de modelos; divulgação de comunicados de ação de rating;
relatórios de rating; relatórios analíticos e outras publicações, incluindo, entre outros,
metodologias, modelos, boletins de notícias, comunicados e estudos setoriais; diálogos
verbal e escrito regular com todos os participantes do mercado, incluindo, entre outros,
investidores, intermediários, órgãos reguladores e imprensa; e organização e participação
em conferências, palestras e seminários educacionais.

(*) Este documento é uma tradução livre do texto em inglês. Embora tenham sido envidados esforços na preparação desta tradução, a
Fitch não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros, ambiguidades ou omissões decorrentes desta tradução e/ou
quaisquer outros danos (sejam diretos, indiretos, casuais, consequentes ou punitivos) que possam surgir em decorrência desta
tradução. Em caso de divergência entre a tradução e o texto original em inglês, o texto original deverá prevalecer.

www.fitchratings.com.br

1

08 de Julho de 2016

Declaração Sobre a
“Definição de Atividade Subsidiária

1.1.3
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Qualquer atividade subsidiária do Grupo Fitch é fornecida por companhias fora do grupo de
empresas de rating ou por divisões separadas, todas sujeitas à Política de Segregação da
Fitch, não apresentando, portanto, nenhum conflito de interesse para o grupo de ratings. Se
uma divisão separada de uma empresa do grupo de rating localizada na União Europeia
fornecer serviços a uma entidade classificada ou qualquer terceiro relacionado com tal
entidade que esteja dentro da definição de “Atividade Subsidiária”, conforme determinado
nos termos do Regulamento (CE) nº 1.060/2.009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
16 de setembro de 2009, sobre agências de rating, a Fitch divulgará tais serviços
subsidiários no comunicado de ação de rating para a entidade classificada.
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