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A Fitch Ratings fornece opiniões de crédito prospectivas que refletem as expectativas sobre o
comportamento de crédito dos emissores em diversos cenários, expressas nos ratings
atribuídos pela agência,. Para atingir seus objetivos, a Fitch segue procedimentos
padronizados, descritos neste relatório, para assegurar uma abordagem consistente, em
termos globais, em seus processos de rating. Informações adicionais relativas a finanças
estruturadas estão incluídas no Apêndice I. De acordo com este relatório, “emissor” se refere a
um emissor, entidade classificada ou transação.
Início do Processo de Rating: O processo de rating tem início quando um estruturador,
emissor, patrocinador ou subscritor contata um membro do grupo de Gestão de Negócios e
Relacionamento (BRM, por sua sigla em inglês) da Fitch para solicitar uma análise de crédito.
A agência pode, por sua vez, optar por iniciar a cobertura analítica mesmo que não tenha sido
solicitada, para ampliar a cobertura do setor ou oferecer uma visão aos subscritores ou ao
mercado de dívidas públicas, desde que estejam disponíveis informações públicas suficientes.

Designação da Equipe de Análise
Papel do Gestor: O diretor sênior que estiver liderando o grupo designará um analista
principal e um analista secundário para conduzir a análise, formular uma recomendação de
rating e, exceto para a área de de Finanças Estruturadas e Finanças Públicas dos Estados
Unidos, monitorar o rating.
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Ratings de Finanças Estruturadas: No caso de finanças estruturadas, uma vez atribuído o
rating inicial, o monitoramento é geralmente transferido ao analista de monitoramento
selecionado. Para alguns ativos, entretanto, o monitoramento no dia-a-dia pode permanecer
com o analista principal.
Ratings de Finanças Públicas nos EUA: No caso de finanças públicas nos EUA, o analista
principal é responsável por conduzir a análise e formular uma recomendação de rating,
embora as responsabilidades pelo monitoramento variem conforme o setor.
Papel do Analista: Os analistas da Fitch conduzem suas análises em conformidade com a
metodologia publicada aplicável à respectiva entidade, ao tipo de transação, à classe de ativo,
à região ou ao setor. Os analistas e membros do comitê devem considerar fatores relevantes,
em termos qualitativos e quantitativos, de acordo com os critérios e metodologias aplicáveis.
Os analistas podem alternar a responsabilidade pela cobertura analítica ao longo do tempo,
conforme determinação dos gestores do grupo de análise e de acordo com as leis e regras
aplicáveis.

Informações Utilizadas Para Atribuir Rating
O processo de rating engloba informações fornecidas diretamente pelo emissor, estruturador/
patrocinador ou terceiros classificados pela Fitch. A análise poderá incluir dados preliminares,
projeções, relatórios de risco ou feedback efetivo sobre relatórios analíticos propostos e outros
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comunicados. Em muitos casos, o emissor participa, por meio de sua diretoria administrativa,
do processo de rating, em reuniões da administração e da tesouraria, visitas in loco,
teleconferências e outros meios equivalentes. Além disso, os analistas consideram condições
macroeconômicas, eventos ocorridos no mercado e outros fatores considerados relevantes,
como informações dos pares de um emissor ou fornecidas por outros grupos analíticos da
Fitch.
A equipe que estiver conduzindo a análise determinará se existem informações suficientes
para formar uma opinião sobre a situação de crédito do emissor. O comitê de rating também
considerará, em conjunto, se há informações suficientes para sustentar um rating. Se a
agência acreditar que as informações disponíveis, tanto públicas como privadas, são
insuficientes para formar uma opinião, não será atribuído ou mantido nenhum rating de crédito.
Se não houver informações suficientes, a Fitch retirará a classificação.
A Fitch se apoia em informações recebidas de fontes que acredita serem confiáveis. A Fitch
verifica atentamente a precisão dos dados e obtém, de fontes independentes, adequada
comprovação destes dados. Os emissores (ou estruturadores/patrocinadores) podem decidir
não compartilhar determinadas informações com partes externas, incluindo agências de rating,
em qualquer momento. Embora a Fitch espere que os emissores participantes do processo de
rating, ou seus agentes, forneçam prontamente todas as informações importantes para a
análise tanto dos ratings do emissor quanto dos títulos relevantes, a Fitch não tem, nem
buscaria, o direito de obrigar a divulgação de informações por qualquer emissor ou quaisquer
agentes deste.

Processo Pré-Comitê
Caso necessário, um comitê de triagem de transação (CTT) poderá ser encarregado de
determinar se o processo completo de rating deverá ocorrer. Um CTT não é, por si só, um
comitê de rating, mas um comitê multidisciplinar que constitui uma etapa adicional de análise
para considerar determinadas propostas de rating em relação a novos títulos, transações ou
tipos de emissores logo no início do processo de rating. Estas propostas podem ter aspectos
únicos ou complexos, ou características que exijam uma revisão mais ampla e interdisciplinar
para avaliar como certos riscos de crédito devem ser considerados. O principal objetivo do
CTT é determinar a viabilidade da atribuição de um rating em escala internacional a um novo
título. Os comitês são selecionados a partir de um grupo formado por membros seniores das
equipes analíticas da Fitch e do grupo de Política de Crédito.

O Processo de Comitê
Os ratings são atribuídos e revisados através de um processo de comitê. Uma vez coletada a
informação e analisado o emissor, de acordo com os critérios e metodologias da Fitch, o
analista principal efetua uma recomendação de rating e registra sua análise e os fundamentos
desta em um pacote de informações de comitê. Os comitês consideram as informações e
recomendações de rating apresentadas neste pacote e discutem as recomendações do
analista principal.
Os membros votantes são escolhidos com base em suas qualificações mais relevantes.
senioridade e experiência, que são incorporados às exigências de quórum do comitê da Fitch.
Os comitês para ratings de crédito internacionais contam com, no mínimo, cinco analistas,
embora incluam, na maioria das vezes, mais membros. Os comitês abrangem:
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Um membro que modera o comitê e assegure que ele seja conduzido de acordo com as
políticas e os procedimentos da Fitch.
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Ao menos um membro independente, que não esteja vinculado à classe imediata do
ativo, ao subsetor ou à área geográfica da entidade avaliada, uma vez que a análise dos
pares (em termos de transação ou entidade) é um elemento central da discussão do
comitê de rating.

Em determinadas circunstâncias, em Finanças Estruturadas, os comitês podem ter as
exigências de quórum reduzidas, como em alguns exemplos listados a seguir:
● No caso de afirmações com base em uma ferramenta padrão de rastreamento;
● Para confirmações em resposta a alterações insignificantes nas transações;
● Para atribuição de ratings a emissões tap em que não houve nenhuma alteração para o
emissor, em termos de crédito;
●

Para rebaixamento de um rating ‘CC’, ou abaixo desta categoria, para ‘D’.

O comitê de rating considera os aspectos relevantes quantitativos e qualitativos, conforme
definidos nos critérios e metodologias da Fitch, para chegar ao rating que reflita da forma mais
apropriada tanto as condições atuais, como a expectativa de desempenho futuro.
O comitê de rating pode ajustar a aplicação de critérios para refletir os riscos de uma entidade
ou transação específica. Cada ajuste é chamado de variação. Todas as variações podem ser
divulgadas nos comentários de ações de rating, incluindo, se for apropriado, seu impacto
sobre o rating.
Uma variação pode ser aprovada pelo comitê de rating em que o risco, a característica ou
outro fator relevante para a atribuição de um rating e a metodologia aplicada a ele estão
incluídos no escopo do critério, mas a análise descrita requer uma modificação para mostrar
fatores específicos de uma entidade ou transação em particular.
Se o comitê concordar com um rating e considerar que as informações em que esta decisão
se baseia são suficientes e fortes, o rating é atribuído.
As decisões do comitê são tomadas por consenso, os votos individuais dos membros do
comitê e as opiniões individuais manifestadas não são registradas, exceto em caso de
apelação do rating. Se o presidente do comitê determinar que análise ou informações
adicionais são necessárias, antes que o comitê inicie a votação, este será suspenso, a fim de
permitir que este material seja reunido.
Os analistas mantêm um diálogo com o emissor participante durante e após o processo de
rating para resolver quaisquer pendências e solicitar informações adicionais, quando
necessário, dando continuidade à atividade de monitoramento.
Em algumas circunstâncias, os ratings que foram determinados por um comitê de rating
podem ser aplicados posteriormente a novas emissões de dívida, sem que seja realizado um
novo comitê, desde que: i) o rating determinado pelo comitê anterior se aplique à classe
específica da dívida envolvida; e ii) não tenha havido nenhuma alteração significativa no perfil
de crédito do emissor desde o comitê de rating anterior. Em todos estes casos, a Fitch
identifica a data do comitê de rating em questão no momento em que o rating da emissão da
dívida nova é informado. Além disso, considerando que a publicação ocorra no prazo de
quatro semanas do comitê de atribuição de rating e que não tenha havido qualquer evento de
crédito subsequente, os comitês de rating não são obrigados a converter i) um novo rating não
publicado em rating público e ii) um rating de proposta de emissão em rating final.
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Notificação ao Emissor e Divulgação do Rating
Uma vez concluído o comitê, o resultado é comunicado ao emissor ou, quando aplicável, ao
seu estruturador/patrocinador. A exigência de notificação está sujeita a algumas exceções,
quando necessárias e apropriadas: i) identificar ações de rating sensíveis ao tempo, movidas
por eventos  por exemplo, em resposta ao anúncio público da inadimplência de uma dívida
do emissor. Nestes casos, a notificação ao emissor é feita assim que possível, após a
publicação do rating para ii) abordar as revisões da maioria das ações de rating de finanças
estruturadas nos EUA; iii) identificar os casos em que a Fitch não tenha um contato apropriado
(como, por exemplo, emissores que não participem do processo); e iv) identificar ações de
rating realizadas em ratings vinculados  por exemplo, ações de rating realizadas em dívidas
garantidas por cartas de crédito de bancos, após uma ação de rating realizada no banco.
Ao comunicar o rating ao emissor (ou estruturador/patrocinador), o analista principal explica os
principais fundamentos dos ratings e as sensibilidades destes fundamentos, a fim de facilitar a
compreensão do emissor no que se refere aos elementos principais em que o rating se baseia,
assim como a sensibilidade e a volatilidade potencial do rating. Em geral, os analistas utilizam
uma minuta do comentário da ação de rating (ou uma minuta do relatório de pré-distribuição,
no caso de finanças estruturadas), que inclua as decisões do comitê de rating, para transmitir
estas informações. O analista principal assegura ao emissor (ou estruturador/patrocinador) a
oportunidade de rever o comunicado de ação de rating (ou sobre o relatório de pré
distribuição) da Fitch antes da publicação, de modo a permitir que o emissor (ou o
estruturador/patrocinador) verifique a exatidão dos fatos e a eventual existência de
informações confidenciais.
A Fitch avalia quaisquer feedbacks ou comentários dos emissores, mas, ainda assim detém
controle editorial completo sobre seus comunicados. A Fitch, normalmente, tem, dentro de seu
cronograma, o objetivo de publicar ações de rating referentes aos ratings públicos existentes
até o final do próximo dia útil após a conclusão do comitê, exceto se o rating estiver sujeito a
apelação ou a outras restrições, tais como regulamentações da agência de rating que
determinem o momento da divulgação dos ratings  por exemplo, aquelas relativas ao
soberano e a ações de rating de finanças públicas internacionais na União Europeia (UE) ou
exigências de notificação ao emissor. A Fitch também objetiva publicar novos ratings públicos
logo após o comitê de rating, respeitando as considerações descritas acima. Entretanto, o
momento exato da divulgação de novos ratings também pode ser afetado por outros fatores.
Por exemplo, se o rating está relacionado à emissão de dívida nova, os procedimentos
internos da Fitch exigem que ela postergue a divulgação do rating até que o conhecimento
sobre a emissão da dívida seja de domínio público.
Quando o analista principal está baseado em uma entidade registrada na União Europeia, em
uma filial de uma entidade registrada na União Europeia, a notificação de qualquer ação de
rating é realizada por escrito ao emissor (ou estruturador /patrocinador) no mínimo um dia útil
completo antes da publicação do rating de crédito ou da Perspectiva de Rating. Em outras
jurisdições, a notificação é realizada por escrito, pelo menos, 12 horas antes da publicação da
decisão de rating. Se o emissor informar, dentro do período de notificação, que não tem
comentários adicionais, o rating poderá ser publicado antes do término do prazo de notificação.
O analista principal registra o status da resposta do emissor na solicitação de publicação da
Fitch antes que o comunicado de ação de rating seja divulgado. Entretanto, se o emissor
apresentar feedback verbal, o analista principal entrará em contato com o representante do
emissor por escrito para confirmar a natureza do parecer e informar que o rating será
publicado.
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Todas as ações de rating relativas a emissores novos ou existentes, classificados
publicamente, são divulgadas no website da Fitch e, quando apropriado, são simultaneamente
distribuídas aos principais veículos de comunicação. Os comunicados com ações de rating
fornecem os fundamentos da decisão de rating, com base nos principais fatores e
sensibilidades dos ratings, e identificam a metodologia aplicada ao processo de rating.
Quaisquer exceções às metodologias da Fitch publicadas, que ocorrerem no momento de
decisão sobre o rating, são divulgadas de forma clara e explicadas no comunicado.
O prazo da publicação reflete o importante equilíbrio entre conceder tempo suficiente para que
o emissor reveja os fundamentos do rating, no que se refere à precisão dos fatos e à
existência de informações confidenciais, e a demanda dos usuários dos ratings por opiniões
objetivas e pontuais. Além dos comunicados da Fitch sobre as ações de rating publicadas,
relatórios de análise poderão ser publicados sobre os emissores individualmente, ou por setor,
e disponibilizados aos assinantes no website da Fitch.

Divergência de Opinião
Um emissor poderá solicitar uma revisão, chamada de apelação, referente a uma decisão de
rating. Entretanto, não existe um direito específico de apelação. As apelações só serão
concedidas quando um emissor fornecer informações novas ou complementares, de forma
tempestiva, que a Fitch considere relevantes para o rating.
Quando a apelação é considerada apropriada, um novo comitê é convocado para reconsiderar
a decisão do rating, à luz das novas informações. Este comitê é composto pelo presidente do
comitê original, pelos analistas seniores que não integraram o comitê anterior e por
determinados membros do comitê original, para reconsiderar a análise do rating. A Fitch
envida seus melhores esforços para concluir a análise da apelação de ratings novos o mais
rápido possível e, preferencialmente, no prazo de dois dias úteis. Nos casos em que a revisão
não for finalizada no prazo de dois dias, o rating poderá ser colocado em Observação.
Caso um comitê de apelação resulte em decisão de rating diferente da do comitê original que
foi recorrida, este fato será divulgado no comunicado sobre a ação de rating. O comunicado
ressaltará que o resultado do rating original foi submetido a apelação e que, após a apelação,
o resultado do rating foi diferente da decisão original. Entretanto, a decisão do comitê de rating
original não será incluída no comentário publicado.

Monitoramento dos Ratings
Os ratings da Fitch são normalmente monitorados em base permanente e o processo de
revisão é contínuo. Os ratings monitorados estão sujeitos a revisões programadas, em um
comitê de rating, em geral anualmente, embora a frequência da revisão possa variar se
julgada apropriada pela Fitch, ou quando a legislação local aplicável assim o exigir. Ratings
pontuais não são monitorados em bases permanentes. Estes ratings raramente são
publicados, mas, quando isto ocorre, são claramente indicados como “pontuais” no
comunicado de ação de rating que se segue.
Os analistas convocarão prontamente um comitê para revisar um rating ao invés de esperar
pela próxima revisão programada se a expectativa de resultado de um negócio, financeiro,
econômico, operacional ou qualquer outro se refletir em uma ação de rating. Por exemplo,
deterioração operacional ou fiscal, uma aquisição, um desinvestimento ou o anúncio de uma
importante recompra de ações pode levar à uma imediata revisão do rating.
O processo de monitoramento da Fitch incorpora o uso de indicadores de mercado, quando
disponíveis, além de uma variedade de informações financeiras, análises de risco sistêmico e
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de risco operacional. A Fitch continua desenvolvendo ferramentas apropriadas à atividade de
monitoramento.
A análise de pares é um outro método de monitoramento utilizado para avaliar o desempenho
relativo de entidades corporativas e instituições financeiras similares ao longo do tempo. Os
grupos de pares são criados com base em fundamentos e categorias de rating semelhantes,
dentre outros fatores. Os resultados das análises de pares da Fitch são incluídos em relatórios
de pesquisa, tais como a do Ratings Navigator, uma ferramenta de comparação de pares
utilizada pelos grupos de Corporates e de Instituições Financeiras, que proporciona a
representação gráfica dos principais fundamentos dos ratings frente às expectativas dos pares
em relação à uma determinada categoria de rating.
Os cenários de finanças estruturadas se baseiam, geralmente, em indicadores quantitativos.
Além disso, o desempenho dos ratings será acompanhado por meio de técnicas de
monitoramento, de modo a avaliar o impacto de cenários de estresse em múltiplas transações.
Essas ferramentas, normalmente, se apoiarão em dados dos relatórios de monitoramento
fornecidos pela instituição fiduciária, a fim de que seja realizada a comparação destas
informações com as expectativas originais e estressadas, para “assinalar” as transações em
que o desempenho tenha sido diferente dos parâmetros estabelecidos.

Cenários Base e de Estresse
Os ratings refletem as opiniões da Fitch acerca do desempenho futuro, com base no
desempenho histórico ao longo de diferentes ciclos econômicos. A Fitch normalmente analisa
as características de crédito sob vários cenários, para determinar a probabilidade de que as
atuais expectativas de rating sejam atendidas ou, caso contrário, o grau da diferença. Os
cenários incluem um cenário-base, que reflita a atual perspectiva da Fitch, e os cenários de
estresse. Estes cenários de estresse contemplam a probabilidade de deterioração dos
indicadores de crédito, o grau de flexibilidade em ajustar-se a um cenário de estresse e o
impacto que um cenário de estresse teria sobre o rating. Os cenários de estresse se baseiam
em eventos históricos que estejam fora dos ciclos usuais dos negócios. O risco de evento não
é considerado na maioria dos ratings e, como resultado, os ratings podem ser alterados devido
a fusões, aquisições, mudanças climáticas repentinas ou eventos políticos que alterem o
desempenho financeiro esperado a curto prazo.

Prazo do Processo
O prazo necessário para atribuição de um novo rating varia e dependerá, parcialmente, do
tempo de que o emissor (ou estruturador/patrocinador) necessita para responder aos pedidos
de informações da Fitch, se as informações não estiverem disponíveis publicamente, assim
como do tempo que o emissor leva para revisar a minuta do relatório analítico da Fitch, a fim
de que seja verificada a existência de erros nas informações ou de dados confidenciais.
Dependendo do setor e do tipo de análise de crédito envolvida, a Fitch, habitualmente,
assume um prazo de quatro a oito semanas para fornecer um rating corporativo, de instituição
financeira, soberano ou de finanças estruturadas.

Retirada de Ratings
Os ratings da Fitch permanecem sob sua propriedade para sempre. Dessa forma, a Fitch tem
total autonomia para determinar se e quando um rating deve ser retirado. A Fitch pode retirar
um rating a qualquer momento e por qualquer razão. As retiradas de ratings são, geralmente,
determinadas por um comitê de rating, de acordo com os procedimentos estabelecidos própria
Fitch.
O Processo de Ratings
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A política da Fitch, nestes casos, é publicar um comunicado de ação de rating que inclua o(s)
rating(s) atual(is) e informe que o(s) rating(s) foi(foram) retirado(s); que a Fitch deixará de
atribuir rating(s) ou de conduzir a cobertura analítica do emissor; além das razões para a
retirada. Entretanto, os comunicados de retirada não são emitidos para ratings que se
relacionam a obrigações que já venceram, foram resgatadas, quitadas ou referentes a
emissores que deixaram de existir.

Variedade de Produtos
Além das escalas de ratings internacionais e nacionais publicadas, a Fitch oferece vários
serviços complementares à sua atividade principal, que são os ratings.
A Fitch avalia um número limitado de ratings privados (ratings não publicados) de entidades,
quando solicitado. Estes ratings são normalmente fornecidos diretamente à entidade analisada.
Os ratings privados passam pela mesma análise, processos de comitês e monitoramento, que
os ratings públicos, exceto quando são divulgados como “pontuais” por natureza (veja a seção
Monitoramento dos Ratings, na página 5).
A Fitch também presta serviços de avaliação de rating (RAS) a entidades classificadas sob
determinadas circunstâncias. O RAS indica a que categoria de rating um emissor e suas
obrigações pertenceriam considerando-se um conjunto de premissas hipotéticas fornecidas
pela entidade avaliada. Esta avaliação é conduzida com base nos mesmos procedimentos
adotados em outras ações de rating e é realizada pelo grupo analítico responsável por aquela
entidade. Um feedback do rating é encaminhado à entidade avaliada, ou a seu agente, ou ao
controlador majoritário, ou ao seu agente, por escrito, incluindo a relação detalhada das
premissas e limitações aplicadas à avaliação. Os RAS não se tornam públicos, pois se
baseiam em cenários hipotéticos e não factuais. Entretanto, de acordo com as exigências
regulatórias da União Europeia, a Fitch divulga os casos em que ela prestou estes serviços,
caso o analista principal esteja localizado em uma entidade registrada na União Europeia ou
em uma sucursal de entidade registrada na União Europeia.
Finalmente, a Fitch fornece credit opinions sobre entidades e transações quando uma ou mais
características de um rating integral são omitidas ou correspondem a um padrão diferente.
Esta forma de opinião pode estar baseada em informações mais restritas e está sujeita a um
processo de comitê abreviado. As credit opinions são sinalizadas por um asterisco (por
exemplo, ‘BBB+*’) ou por um sufixo (cat), indicando que a opinião é condicional e não se
compara, em todos os aspectos, a ratings públicos naquela categoria. Na maioria dos casos,
as credit opinions são fornecidas bases confidenciais. As credit opinions não são ratings
formais e não devem ser utilizadas pelos usuários de ratings sem que sejam observadas as
limitações que possam ter ou a quaisquer condições atreladas ao seu uso.

Ratings Não Solicitados
A Fitch acredita que os investidores podem ser beneficiados pela crescente cobertura analítica
da Fitch, sejam estes ratings solicitados por emissores ou investidores, ou não solicitados.
As metodologias, os procedimentos dos comitês e os padrões mínimos de informações não
são diferentes para os ratings não solicitados e solicitados. Por isso, ratings atribuídos a
emissores com características de crédito semelhantes são comparáveis; a condição da
solicitação não tem efeito sobre a categoria de ratings atribuídos.

Padrões de Qualidade dos Ratings
Para garantir a qualidade de seu produto, processos comuns se aplicam à atribuição de
ratings a entidades, globalmente, em todos os escritórios da Fitch, independentemente do
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porte ou da localização. As metodologias referentes a cada um de seus negócios são
geralmente interpretadas em bases globais. As metodologias dos setores são desenvolvidas
de modo a permitir limites específicos, qualitativos ou quantitativos, que podem variar entre as
jurisdições.
Todos os relatórios de metodologia publicados são revistos e aprovados, antes de serem
utilizados, por um Comitê de Revisão de Metodologia (CRC), no mínimo anualmente, e as
propostas de aditamento à metodologia entre as revisões anuais precisam ser aprovadas por
um CRC. O CRC é um fórum independente, que avalia a suficiência, a transparência e o rigor
da metodologia para os ratings de crédito internacionais.
O Diretor de Risco da Fitch, que é independente dos grupos analíticos, é responsável pela
administração de risco do Grupo Fitch. Os grupos de Políticas de Crédito (CPG) da Fitch e de
Compliance Global se reportam ao Diretor de Risco. Juntos, estes grupos asseguram que as
metodologias, as políticas e os procedimentos de rating de crédito da Fitch sejam executados
de forma consistente, que os ratings sejam comparáveis dentro da Fitch e que a Fitch observe
as leis e regulamentações aplicáveis.
O CPG é uma função global, centralizada, com mandato cruzado entre setores para identificar
mudanças sustentáveis nos perfis de risco, revisar o desempenho dos ratings da Fitch e
responder a reivindicações relativas ao processo de rating. Este grupo inclui o Diretor de
Crédito, os Diretores do Grupo de Crédito, os Diretores Regionais de Crédito, um Diretor de
Metodologia, um Diretor de Gestão de Modelos e uma equipe de Pesquisa de Mercado de
Crédito. Cada um deles se reportando ao Diretor de Risco do Grupo Fitch.
O grupo Global de Compliance identifica e fornece consultoria sobre os riscos de compliance
que a Fitch enfrenta, cria um ambiente de controle para assegurar a observância às leis,
regulamentações, diretrizes e especificações relevantes para os negócios da Fitch, além de
monitorar a atividade dos funcionários para garantir a eficácia dos controles, incluindo aqueles
que se destinam a atenuar os conflitos de interesse.
Como parte do grupo Global de Compliance da Fitch, o grupo de Auditoria de Compliance
(CAG) conduz um programa de auditoria de compliance destinado a avaliar continuamente a
observância da Fitch ao Código de Conduta e a outras políticas, procedimentos e controles
estabelecidos relacionados aos ratings de crédito da Fitch e atividades relacionadas.

Definição de Relatórios de Metodologia
Os relatórios de metodologia descrevem a metodologia analítica da Fitch para atribuição de
ratings. A aplicação consistente de critérios facilita a comparabilidade dos ratings da Fitch em
diferentes regiões e setores.
As metodologias da Fitch são destinadas para serem usadas em conjunto com o experiente
julgamento dos analistas exercido durante o processo de rating. A combinação de
metodologias transparentes, julgamento analítico aplicado a cada transação ou emissor e
comentários de ratings divulgados fortalece o processo de rating da Fitch, ao mesmo tempo
em que ajuda os participantes do mercado a compreenderem as análises através de nossos
ratings.
A abordagem prospectiva dos ratings da Fitch avalia os riscos de crédito que podem impactar
a qualidade de crédito de um tomador ou de um instrumento de dívida no futuro. Os relatórios
de metodologia identificam os fatores de crédito considerados no processo de rating, priorizam
estes fatores de crédito nos principais fundamentos dos ratings e descrevem os pontos fortes
e limitações da análise da Fitch.
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Escopo dos Relatórios de Metodologia
Cada relatório de metodologia especifica o escopo e o setor a que a metodologia se aplica,
incluindo a definição da entidade ou dos títulos aos quais a metodologia se aplica. Por
exemplo, se o escopo do relatório é específico de uma determinada região geográfica, será
adotado um título para o relatório que reflita claramente este ponto.

Explicação dos Fatores de Rating
A metodologia identifica e prioriza fatores de crédito quantitativos e qualitativos relevantes
para cada um dos setores do rating e descreve sua importância relativa, identificando os
principais fundamentos dos ratings. A Fitch atualiza a metodologia quando surgem fatores
novos e significativos, ou quando os fundamentos anteriores deixam de ser relevantes.

A importância relativa dos fatores de rating identificados é explicada
em cada comunicado de ação de rating publicado. Premissas
Os relatórios de metodologia definem quais fatores críticos serão utilizados para estabelecer
as premissas nas quais o rating se baseia. Quando múltiplas análises de sensibilidade ou
projeções são empregadas na análise de rating, a metodologia descreverá, em termos amplos,
de que forma estas múltiplas análises interagem na decisão de rating.
Quando um rating é exposto a um número limitado de variáveis importantes, tais como o
desempenho de um grupo de ativos estático, a metodologia descreverá de que forma as
análises de sensibilidade se aplicariam a estas variáveis. Quando as análises de um caso
esperado e de um caso de estresse são apropriadas ao setor, os dois casos serão descritos
no relatório.

Limitações
Os relatórios de metodologia descrevem limitações nas metodologias usadas para atribuir um
rating, exceto se estas limitações estiverem incluídas na seção Definições de Rating, no
website da Fitch, em www.fitchratings.com.
A Fitch fornece orientação pública clara sobre os itens abaixo sempre que a metodologia, os
modelos e as principais premissas de rating forem publicadas pela primeira vez e/ou
significativamente alteradas:
 As premissas, os parâmetros, os limites e as incertezas envolvendo os modelos e a
metodologia.
 Cenários de estresse assumidos na metodologia nova ou modificada, modelos e
principais premissas de rating.

Estabelecimento de Critérios e Metodologias
Os relatórios de metodologia de rating descrevem a metodologia utilizada na atribuição de
ratings. Estas metodologias são desenvolvidas para serem rigorosas e sistemáticas, de modo
a manter a alta qualidade dos ratings da Fitch e sua comparabilidade entre os setores. As
metodologias descrevem os principais fatores de crédito de forma que um profissional do
mercado financeiro possa rever a metodologia, consultar os relatórios de rating publicados e
os comunicados e compreender como a Fitch chegou a determinado rating.
Os modelos são ferramentas frequentemente utilizadas para complementar as análises
qualitativas de rating. Em muitos casos, os modelos quantitativos são desenvolvidos para
gerar projeções do desempenho do crédito dos emissores ou emissões sob vários cenários,
conforme definidos pela metodologia de rating. O rating de um emissor pode não envolver um
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modelo, ou pode envolver um único ou múltiplos modelos. A importância de um modelo ao
gerar opiniões de rating varia de substancial a pequena. Os ratings são determinados por
comitês e discussões. A metodologia de rating fornece informações sobre como as projeções
de modelos são usadas no processo global de rating.

Critérios de Monitoramento
Quando a análise do monitoramento difere da metodologia de rating de uma nova emissão, a
Fitch publicará a metodologia de monitoramento, tanto em forma de relatório individual, como
extensão de um relatório existente. Novas metodologias de monitoramento descrevem como a
Fitch avaliaria uma mudança de critérios em relação aos ratings existentes que são mantidos
com base na metodologia de monitoramento. Esta metodologia está sujeita aos mesmos
procedimentos das demais metodologias da Fitch.

Variações nas Metodologias
Exceções às metodologias da Fitch não são permitidas. As variações na aplicação das
metodologias devem ser feitas através de uma alteração na revisão da metodologias ou uma
sugestão de emenda à metodologia no pacote de comitê de rating, que deve ser analisado
pelo comitê.
Uma variação pode ser somente aplicada e aprovada pelo comitê de rating se a variação dos
ratings e a metodologia analítica aplicada estiverem ambos contempladas dentro do escopo
da metodologia. Variações devem ser divulgadas em press releases em que elas se aplicam e
a todos os comentários de ratings enquanto estiverem vigentes.

Erros nas Metodologias
A Fitch estabeleceu procedimentos para abordar instâncias em que haja suspeita de erro na
metodologia ou no modelo. Os procedimentos descrevem a faixa do erro potencial e dos erros
reais, bem como as exigências de escalação, revisão, remediação e notificação de cada um.
Os procedimentos descrevem o processo de revisão da metodologia e/ou do modelo afetado,
incluindo a correção do erro, a revalidação do modelo e a subsequente revisão pelo comitê.
Além disso, os procedimentos descrevem como o uso da metodologia e do modelo
relacionado continuam ou se o seu uso deverá ser temporário ou permanentemente suspenso.
Dependendo da natureza e da magnitude do erro, os ratings afetados podem ser colocados
em Observação, até que os problemas sejam resolvidos. Se o erro da metodologia tem
implicações significativas no rating e não pode ser resolvido prontamente, novas medidas
podem ser adotadas, incluindo moratórias de rating e/ou a retirada dos ratings existentes.

Aplicação de Alterações na Metodologia
Qualquer mudança nas metodologias, modelos ou nas principais premissas de rating são
aplicadas tanto na nova carteira de rating, como na carteira existente. As Perspectivas de
Rating ou Observações são a forma considerada para indicar que uma revisão está em curso
após uma mudança na metodologia aplicada. A revisão dos ratings afetados será concluída no
prazo de seis meses da data de entrada em vigor da metodologia.
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Comunicação das Metodologias
Exposição das Propostas
A exposição das propostas de metodologias e qualquer outra proposta de alteração na
metodologia, em modelos ou nas principais premissas dos ratings que possam impactar
substancialmente os ratings são publicadas no website da Fitch, com um convite para que
terceiros apresentem seus comentários, por, no mínimo um mês. A publicação dos novos, ou
significativamente alterados, modelos, metodologias ou principais premissas de ratings inclui
uma explicação detalhada das razões e das implicações das alterações significativas
propostas.
Após a Fitch avaliar as respostas, a Fitch publicará os resultados da consulta e o conteúdo
das respostas, exceto se tiver sido solicitada a confidencialidade sobre o conteúdo da resposta.
A metodologia decorrente da consulta e uma explicação serão publicadas, incluindo a data a
partir da qual a metodologia se aplica. A Fitch só publicará os resultados das sugestões nãoconfidenciais que tiverem sido enviadas por escrito. Não serão publicadas sugestões verbais.

Alterações nas Metodologias
A íntegra das metodologias de rating de crédito está publicada no website da Fitch, em
www.fitchratings.com. A publicação da metodologia é acompanhada de um comunicado à
imprensa informando as alterações efetuadas, incluindo eventuais impactos nos ratings em
vigor a partir das mudanças na metodologia. Exposição de propostas serão publicadas com
comentários se alterações significativas forem propostas. Alterações potenciais na
metodologias serão usadas para atribuir novos ratings se a exposição de propostas estiver
pendente. Cada publicação discutirá o impacto do rating esperado se a metodologia for
implementada como indicado na exposição de proposta. Alterações não relevantes, que
reflitam as características de uma transação em particular, são informadas no comunicado de
ação de rating relativo à respectiva transação ou à entidade classificada. Mudanças na
metodologia entram em vigor imediatamente após a publicação, exceto se informada uma data
alternativa para início da vigência.

Pagamentos
A Fitch tem um grupo dedicado à gestão dos aspectos comerciais das relações com os
emissores, denominado BRM. A política da Fitch é de que todas as negociações com
emissores e intermediários sobre pagamentos relativos aos ratings e assuntos comerciais
sejam tratados exclusivamente por este grupo (BRM). Além disso, referências a qualquer
aspecto comercial da relação da Fitch com os emissores não é permitida durante discussões
analíticas.
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Apêndice I
Estruturadas



Informações

Complementares

de

Finanças

Este apêndice descreve os processos exclusivos do grupo de finanças estruturadas e
complementa as informações fornecidas anteriormente.

Informações Utilizadas Para Estabelecer um Rating
A Fitch obtém um conjunto de informações preliminares e de termos de compromissos sobre a
transação, tanto no website protegido por senha, conforme definido pela Norma da SEC 17g-5
no caso de transações nos EUA, ou diretamente do estruturador, do emissor ou do
patrocinador.
Como parte da análise da transação, a Fitch, normalmente, recebe os dados sobre o
desempenho histórico do originador, relevantes para o conjunto de ativos securitizados,
considerando o período mais longo entre: cinco anos; ou um prazo cobrindo todas as fases de,
no mínimo, um ciclo econômico. Se não houver informações suficientes a respeito do
originador, dados significativos sobre o desempenho histórico do mercado, cobrindo, no
mínimo, o mesmo prazo, serão utilizados como informações substitutas. Este seria o caso, em
particular, de classes de ativos em que as informações do originador possam oferecer
contribuição limitada ao desempenho esperado do ativo.
No caso de algumas classes de ativos, como EUA e CMBS, Fitch efetua e conta com sua
própria revisão para verificar determinadas informações subjacentes sobre colaterais. Os
resultados da revisão do conjunto subjacente, assim como o resultado da razoável
investigação das informações utilizadas na análise, são avaliados e apresentados ao comitê
de rating.
As informações fornecidas à Fitch incluem não só dados sobre os ativos subjacentes para o
rating inicial, mas também informações usadas para:
 Avaliar a veracidade dos dados no âmbito dos ativos.
 Avaliar a qualidade e a viabilidade das partes na transação.
 Avaliar a estrutura financeira e jurídica da transação.
 Avaliar se as opiniões jurídicas são compatíveis com e se embasam a opinião de rating
da Fitch.
 Avaliar a aceitabilidade das premissas de desempenho subjacentes.
 Avaliar a aceitabilidade e a adequação dos dados recebidos para manutenção dos
ratings.

Análise dos Ativos
A Fitch incorpora os resultados da revisão das informações do grupo de ativos à análise de
crédito e à determinação da perda, incluindo uma revisão das características de crédito do
conjunto, fatores de risco, resultado do modelo e histórico de desempenho, além de
tendências de colaterais semelhantes.
A próxima etapa é, normalmente, a análise da estrutura financeira da transação. Isto inclui a
prioridade de pagamento e a estrutura de fortalecimento do crédito proposta pelo organizador,
com base no feedback recebido da Fitch. No caso de determinadas classes de ativos, a
estrutura financeira é fornecida no início do processo e analisada pela Fitch como parte da
análise no âmbito do ativo. Por outro lado, em outras classes de ativos, a estrutura financeira é
analisada como uma etapa separada e apresentada em comitês subsequentes.
Problemas específicos, como os relacionados ao risco operacional ou às contrapartes da
transação, também podem ser abordados durante a análise no âmbito do ativo, ou mais
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adiante na revisão, dependendo da disponibilidade de informações. Tendo em vista o impacto
no perfil de crédito da transação, estes fatores de risco são submetidos ao comitê antes que
uma decisão de “rating esperado” seja tomada.

Analisando a Estrutura Financeira
A Fitch analisa a ordem de prioridade de pagamentos e a estrutura de fortalecimento de
crédito oferecida pelo estruturador. No caso de algumas classes de ativos, a Fitch poderá usar
modelos de fluxo de caixa, como INTEX ou modelos internos, para determinar a adequação da
estrutura de fortalecimento de crédito utilizando a inadimplência, a recuperação e/ou
expectativas de perda decididas pelo comitê de análise dos ativos, conforme descrito acima. O
pagamento antecipado, as taxas de juros, o período de inadimplência e as premissas do
cenário de estresse, de acordo com a metodologia específica dos ativos e a metodologia
global publicadas, também são aplicadas como insumo aos modelos, quando aplicável.
Além disso, a Fitch conduz análises de sensibilidade, utilizando estresses definidos nas
premissas de rating, que reduziriam o rating em questão em grau significativo. Por exemplo,
sensibilidades analisadas em relação a um título poderão incluir cenários que levariam os
ratings a serem reduzidos em uma categoria completa, deixando a categoria grau de
investimento ou atingindo ‘CCCsf’. Os resultados das análises de fluxo de caixa e de
sensibilidade são apresentados ao comitê de rating.

Avaliando o Risco Operacional: Revisões Pelo Originador e Pelo
Servicer
A Fitch conduz revisões periódicas pelo originador e pelo servicer, de modo a proporcionar
uma indicação qualitativa do risco em transações de finanças estruturadas atribuíveis ao
patamar de administração de risco e divulgação de um originador, bem como, da qualidade
das operações do servicer.
Na análise da Fitch sobre o originador, são incluídas reuniões periódicas da administração e a
divulgação da opinião da Fitch nos relatórios de pré-distribuição e de novas emissões. Cada
grupo analítico da Fitch, globalmente, em conjunto com os especialistas internos do setor/dos
ativos envolvidos, desenvolveu uma metodologia detalhada para conduzir as revisões dos
originadores para cada classe de ativos principais. A metodologia do originador é publicada
como parte dos respectivos relatórios de metodologia de rating de cada mercado e classe de
ativos, ou como um relatório separado. Além disso, uma metodologia separada, enfatizando
os diferentes fatores de risco, pode ser desenvolvida para subsetores dentro de determinada
classe de ativos.
As revisões dos servicers da Fitch e os ratings oferecem uma indicação das capacidades dos
servicers e incluem a avaliação e a análise de inúmeros fatores principais, incluindo a
estabilidade corporativa, a condição financeira, a experiência da administração e da equipe,
capacidades tecnológicas, políticas e procedimentos, controles e desempenho histórico de
servicing. A Fitch avalia as informações colhidas ao longo do processo de análise e incorpora
os dados da observação da transação obtidos, conforme aplicáveis, ao realizar sua análise.
Com base em sua avaliação e na revisão destes elementos principais, a Fitch formará uma
opinião e poderá atribuir um rating de servicer, que é separado e diferente de um rating de
crédito e reflete os pontos operacionais fortes e fracos de um servicer.
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TODOS OS RATINGS DE CRÉDITO DA FITCH ESTÃO SUJEITOS A ALGUMAS LIMITAÇÕES E TERMOS DE
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. POR FAVOR, VEJA ESTAS LIMITAÇÕES E TERMOS DE ISENÇÃO DE
RESPONSABILIDADE NO LINK A SEGUIR: HTTPS://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. AS
DEFINIÇÕES E TERMOS DE USO DOS RATINGS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE PÚBLICO DA AGÊNCIA, EM
WWW.FITCHRATINGS.COM. OS RATINGS PÙBLICOS, CRITÉRIOS E METODOLOGIAS PUBLICADOS ESTÃO
PERMANENTEMENTE DISPONÍVEIS NESTE SITE. O CÓDIGO DE CONDUTA DA FITCH E POLÍTICAS DE
CONFIDENCIALIDADE, CONFLITOS DE INTERESSE; SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO (FIREWALL) DE AFILIADAS,
COMPLIANCE E OUTRAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS RELEVANTES TAMBÉM ESTÃO DISPONÍVEIS NESTE
SITE, NA SEÇÃO "CÓDIGO DE CONDUTA". A FITCH PODE TER PRESTADO OUTROS SERVIÇOS AUTORIZADOS
À ENTIDADE AVALIADA OU A PARTES A ELA RELACIONADAS. DETALHES DESTES SERVIÇOS EM CASO DE
RATINGS CUJO ANALISTA PRINCIPAL ESTEJA BASEADO EM UMA ENTIDADE REGISTRADA NA UE PODEM SER
OBTIDOS NO RESUMO DO HISTÓRICO DA ENTIDADE, DISPONÍVEL NA PÁGINA DO EMISSOR NO WEBSITE DA
FITCH.
Copyright © 2016 da Fitch, Inc., Fitch Ratings Ltd. e suas subsidiárias. 33 Whitehall St, NY, NY 10004.Telefone:
1-800-753-4824 (para chamadas efetuadas nos Estados Unidos), ou (001212) 908-0500 (chamadas fora dos Estados
Unidos). Fax: (212) 480-4435. Proibida a reprodução ou retransmissão, integral ou parcial, exceto quando autorizada.
Todos os direitos reservados. Ao atribuir e manter seus ratings, bem como ao produzir outros relatórios (incluindo
projeções), a Fitch conta com informações factuais que recebe de emissores e underwriters e de outras fontes que a
agência considera confiáveis. A Fitch realiza um estudo detalhado das informações factuais de que dispõe, de acordo
com suas metodologias de rating, e obtém a adequada verificação destas informações de fontes independentes, na
medida em que estas fontes estejam disponíveis com determinado patamar de segurança, ou em determinada
jurisdição. A forma como é conduzida a investigação factual da Fitch e o escopo da verificação de terceiros que a
agência obtém poderão variar, dependendo da natureza do título analisado e de seu emissor, das exigências e práticas
na jurisdição em que o título analisado é oferecido e vendido e/ou em que o emissor esteja localizado, da
disponibilidade e natureza da informação pública envolvida, do acesso à administração do emissor e seus consultores,
da disponibilidade de verificações preexistentes de terceiros, como relatórios de auditoria, cartas de procedimentos
acordadas, avaliações, relatórios atuariais, relatórios de engenharia, pareceres legais e outros relatórios fornecidos por
terceiros, disponibilidade de fontes independentes e competentes de verificação, com respeito ao título em particular, ou
na jurisdição do emissor, em especial, e a diversos outros fatores. Os usuários dos ratings e dos relatórios da Fitch
devem estar cientes de que nenhuma investigação factual aprofundada, nem qualquer verificação de terceiros poderá
assegurar que todas as informações de que a Fitch dispõe com respeito a um rating serão precisas e completas. Em
última instância, o emissor e seus consultores são responsáveis pela precisão das informações fornecidas à Fitch e ao
mercado ao disponibilizar documentos e outros relatórios. Ao emitir seus ratings e relatórios, a Fitch confia no trabalho
de especialistas, incluindo auditores independentes, com respeito às demonstrações financeiras, e advogados, com
referência a assuntos legais e tributários. Além disso, os ratings e as projeções financeiras elaboradas pela agência,
além de outras informações, são essencialmente prospectivos e incorporam hipóteses e premissas sobre eventos
futuros que, por sua natureza, não podem ser confirmados como fatos. Como resultado, apesar de qualquer verificação
sobre fatos atuais, os ratings e as projeções podem ser afetados por condições ou eventos futuros não previstos na
ocasião em que um rating foi emitido ou afirmado, ou em que uma projeção foi elaborada.
As informações neste relatório são fornecidas "como se apresentam", sem que ofereçam qualquer tipo de garantia, e a
Fitch não assegura que o relatório, ou qualquer informação nele contida, atenderá a quaisquer das exigências do
destinatário do documento. Um rating da Fitch constitui opinião sobre o perfil de crédito de um título. Esta opinião e os
relatórios elaborados pela Fitch se apoiam em critérios e metodologias existentes, que são constantemente avaliados e
atualizados pela Fitch. Os ratings e os relatórios são, portanto, resultado de um trabalho de equipe na Fitch, e nenhuma
classificação ou relatório é de responsabilidade exclusiva de um indivíduo, ou de um grupo de indivíduos. O rating não
contempla o risco de perdas em função de outros riscos que não sejam o de crédito, exceto se tal risco for
especificamente mencionado. A Fitch não participa da oferta ou da venda de qualquer título. Todos os relatórios da Fitch
são de autoria compartilhada. Os profissionais identificados em um relatório da Fitch participaram de sua elaboração,
mas não são isoladamente responsáveis pelas opiniões expressas no texto. Os nomes são divulgados apenas para fins
de contato. Um relatório que contenha um rating atribuído pela Fitch não constitui um prospecto, nem substitui as
informações reunidas, verificadas e apresentadas aos investidores pelo emissor e seus agentes com respeito à venda
dos títulos. Os ratings podem ser modificados ou retirados a qualquer momento, por qualquer razão, a critério exclusivo
da Fitch. A agência não oferece aconselhamento de investimentos de qualquer espécie. Os ratings não constituem
recomendação de compra, venda ou retenção de qualquer título. Os ratings não incorporam a correção dos preços de
mercado ,a adequação de qualquer título a determinado investidor ou a natureza de isenção de impostos ou taxação
sobre pagamentos efetuados com respeito a qualquer título. A Fitch recebe pagamentos de emissores, seguradores,
garantidores, outros coobrigados e underwriters para avaliar os títulos. Estes valores geralmente variam entre
USD1.000 e USD750.000 (ou o equivalente em moeda local aplicável) por emissão. Em certos casos, a Fitch analisará
todas ou determinado número de emissões efetuadas por um emissor em particular ou seguradas ou garantidas por
determinada seguradora ou garantidor, mediante um único pagamento anual. Tais valores podem variar de USD10.000
a USD1.500.000 (ou o equivalente em moeda local aplicável). A atribuição, publicação ou disseminação de um rating
pela Fitch não implicará consentimento da agência para a utilização de seu nome como especialista, com respeito a
qualquer declaração de registro submetida mediante a legislação referente a títulos em vigor nos Estados Unidos da
América, a Lei de Serviços Financeiros e Mercados, de 2000, da Grã-Bretanha ou a legislação referente a títulos de
qualquer outra jurisdição, em particular. Devido à relativa eficiência da publicação e distribuição por meios eletrônicos, a
pesquisa da Fitch poderá ser disponibilizada para os assinantes eletrônicos até três dias antes do acesso para os
assinantes dos impressos.
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