Procedimento de Revisão Retrospect iva
Revisando o Trabalho Analít ico de Demissionários
Sumário Executivo
Objetivo:

Estabelecer procedimentos de revisão do trabalho de Analistas que aceitam emprego em
entidades classificadas ou participantes de transações.

Aplicação:

A todo o grupo analítico da Fitch Ratings, Inc. ou de qualquer afiliada constante do Item 3.

Finalidade:

Identificar e administrar conflitos de interesse que possam surgir quando um funcionário do
grupo analítico da Fitch Ratings aceita uma oferta de emprego em entidades classificadas.

1.0

Introdução

1.1.

Finalidade: Identificar e administrar conflitos de interesse que possam surgir quando um funcionário
do grupo analítico da Fitch Ratings aceita uma oferta de emprego em entidades classificadas ou
participantes de transações.

1.2.

Escopo: Este procedimento se aplica a Analistas e a seus supervisores que se dediquem a atribuir
Ratings de Crédito em nome da Fitch Ratings, Inc. e de suas subsidiárias que realizam negócios de
classificação de crédito (excluindo joint ventures ou investimentos minoritários nos quais a Fitch
Ratings Inc. não exerça controle das atividades diárias, “Fitch Ratings”). Estes requerimentos não se
aplicam a funcionários que participam da atribuição de ratings que não os de Crédito (por exemplo,
rating de servicers).

2.0

Definições

2.1

Analista significa um funcionário da Fitch Ratings que participa da atribuição de Ratings de Crédito a
Entidades Classificadas.

2.2

Atividades Analíticas significam a condução de análises para determinar um rating de crédito, uma
opinião de crédito, rating assessment ou credit score; ou (b) participação em comitê de rating, e
podem ser efetuadas por um Analista ou por um membro do Grupo de Políticas de Crédito.

2.3

Grupo Analítico significa um grupo específico que desempenha Atividades Analíticas.

2.4

Comitê de Revisão de Conflitos significa um comitê de revisão independente que se reúne para rever
os Ratings de Crédito que uma Pessoa Designada (“PD”) concluiu que possam ter sido influenciados
por um conflito, segundo a Avaliação Baseada em Risco.

2.5

Rating de Crédito tem o significado estabelecido nas Definições de Ratings e Outras Formas de
Opinião da Fitch. Para fins deste procedimento, Ratings de Crédito se referem a novos ratings1
apenas para avaliar a participação de Analistas Demissionários em comitês de um grupo de finanças
estruturadas.

1 No caso de Analista Demissionário do Grupo de Finanças Estruturadas que participava apenas de comitês de monitoramento, uma amostra de, pelo menos, sete desses comitês
deverá ser revisada (ou seja, aplicável quando o Demissionário tiver participado em mais de sete comitês).
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2.6

Pessoa Designada (PD) significa um Analista com título de Diretor Sênior ou acima que tenha sido
designado para conduzir uma Avaliação Baseada em Risco relacionada a um Analista
Demissionário.

2.7

Afiliada Item 3 significa uma das afiliadas de rating de crédito da Fitch Ratings, Inc. estabelecida no
Item 3 do Formulário de certificação anual NRSRO da Fitch, disponível no website público da
agência, em https://www.fitchratings.com/site/regulatory.

2.8

Data da Última Participação em Comitê de Entidade Classificada significa a última data em que o
Analista Demissionário participou de um comitê de Rating de Crédito a uma Entidade Classificada ou
em que o futuro empregador foi um Participante de Transação. A Data da Última Participação em
Comitê não poderá ser superior a três anos da data de desligamento.

2.9

Demissionário significa um Analista que tenha se desligado ou se desligará de seu emprego na Fitch
Ratings. Para fins do Processo de Cinco Anos descrito na seção 8, Demissionários também incluem
a) executivos seniores definidos como diretores-executivos, e b) supervisores dos Demissionários
dedicados a atribuir Ratings de Crédito.

2.10

Look Back Mailbox significa a caixa de e-mail usada pela Gerência de Operações Globais (GOM)
para registrar informações relativas aos Desligamentos.

2.11

Participação significa presença como membro votante de um comitê (incluindo de apelação) de
Rating de Crédito a uma Entidade Classificada ou em que o futuro empregador for Participante de
Transação.

2.12

Entidade Classificada significa a) entidade ou seus títulos e valores mobiliários à qual a Fitch Ratings
atribuiu um Rating de Crédito.

2.13

Avaliação Baseada em Risco significa uma revisão do produto do trabalho analítico do Demissionário
com respeito a uma Entidade Classificada ou Participante de Transação para determinar se eventual
conflito de interesses influenciou o processo de rating com respeito a essa entidade.

2.14

Desligamento significa um Analista que de forma voluntária ou involuntária tenha se desligado de
seu emprego na Fitch Ratings.

2.15

Data de Desligamento significa a data em que um indivíduo se desligou de seu emprego na Fitch
Ratings.

2.16 Participante de Transação significa um emissor, estruturador, subscritor ou patrocinador (que pode
ou não ser uma Entidade Classificada), títulos e valores mobiliários ou instrumentos financeiros para
os quais a Fitch atribui rating.

3.0

Notificação do Desligamento de um Analista
3.1 Gerentes ou Heads de Grupos Analíticos deverão notificar imediatamente a área de Recursos
Humanos (RH) ou GOM sobre o Desligamento de qualquer Analista.
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3.1.1 Gerentes de Demissionários, o Head do Grupo Analítico e o RH devem perguntar ao
Demissionário em um Desligamento voluntário o nome de seu futuro empregador ou se o
Demissionário pretende retornar aos estudos, se aposentar ou tirar um período sabático e
documentar os detalhes disponíveis ao Look Back Mailbox.
3.1.2 Um membro do GOM, do RH, o gerente do Demissionário ou o Head do Grupo Analítico
deverá prontamente notificar a PD do respectivo grupo sobre o Desligamento.
3.1.3 O Head do Grupo Regional2 escolherá um indivíduo(s) que atuará(ão) como PD(s)
permanente(s) para seu Grupo Analítico. As PDs poderão ser do mesmo grupo analítico
amplo ou de um grupo analítico diferente.
3.1.4 Uma pessoa é elegível para atuar como PD se não tiver participado de nenhum comitê de
crédito que será revisado no processo de Avaliação Baseada em Risco e não for gerente
imediato do Demissionário em qualquer momento dos 12 meses anteriores à Data da Última
Participação em Comitê de Entidade Classificada.
Se for necessária uma Avaliação Baseada em Risco e a PD estiver em conflito, o Head do
Grupo Regional escolherá outra PD.

4.0

Envolvimento dos Demissionários com a Entidade Classificada
ou Participante de Transação

4.1

A PD deverá determinar, em até cinco dias úteis após ser notificada sobre o Desligamento do
Demissionário, se o futuro empregador é uma Entidade Classificada ou Participante de Transação.
Caso seja, se o Demissionário: a) participou do processo de Rating de Crédito daquela Entidade
Classificada; ou b) participou de uma ação de Rating de Crédito da qual o próximo empregador
tenha sido Participante de Transação nos 24 meses anteriores à Data da Última Participação em
Comitê da Entidade Classificada pelo Demissionário.

4.2

A PD deverá prontamente documentar estes resultados no Questionário do Analista Demissionário
(“ALQ”) e submeter o documento ao Look Back Mailbox.

4.3

O ALQ não precisa ser submetido em caso de Desligamento Involuntário.

5.0
5.1

Identificação do Futuro Empregador do Demissionário
Quando o Futuro Empregador do Demissionário for Conhecido. Se um Demissionário tiver aceitado
emprego em uma Entidade Classificada ou Participante de Transação e tiver participado de um
comitê de Rating de Crédito a) de uma Entidade Classificada ou b) futuro empregador tenha sido um
Participante de Transação nos 24 meses anteriores à Data da última Participação em Comitê da
Entidade Classificada pelo Demissionário, deverá ser conduzida a Avaliação Baseada em Risco
descrita na seção 6.

2

Para fins deste procedimento, o Head do Grupo Regional é um indivíduo que tenha responsabilidade de gerência regional
de uma área específica de produto (por exemplo, Head do Grupo Regional de EMEA Corporates).
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5.2

Quando o Futuro Empregador do Demissionário Não for Conhecido. Se o futuro empregador de um
Demissionário não tiver sido divulgado ou se o Desligamento for involuntário, nos noventa dias
corridos subsequentes à Data de Desligamento do Demissionário, o GOM tentará determinar se o
futuro empregador do Demissionário é uma Entidade Classificada ou Participante de Transação,
mediante busca no Linkedin.
5.2.1 Se o perfil público do Demissionário no Linkedin indicar que ele posteriormente aceitou
emprego em uma Entidade Classificada ou Participante em Transação e ele tiver participado
de um comitê de Rating de Crédito de: a) Entidade Classificada ou b) Participante de
Transação nos 24 meses anteriores à Data da última Participação em Comitê da Entidade
Classificada pelo Demissionário, GOM levará o assunto à PD relevante e será conduzida a
Avaliação Baseada em Risco descrita na seção 6.
5.2.2 Caso a busca no Linkedin não apresente resultado, mas a Fitch receba informação de outra
fonte em até noventa dias que o Demissionário aceitou oferta de emprego em Entidade
Classificada ou Participante de Transação, GOM deverá proceder conforme descrito acima.
5.2.3 Caso a busca no Linkedin não apresente resultado ou o futuro empregador do Demissionário
não seja uma Entidade Classificada ou Participante de Transação, não será necessária outra
providência até o processo de revisão anual (conforme descrito na seção 8).

6.0
6.1
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Avaliação Baseada em Risco
A Avaliação Baseada em Risco é realizada pela PD, que deverá considerar vários fatores para
determinar se de fato acredita que um conflito possa ter influenciado um Rating de Crédito. Os
fatores a serem considerados incluem, embora não estejam necessariamente limitados a:
a)

Revisão de e-mails trocados entre a Entidade Classificada ou Participante de Transação e o
Demissionário para determinar se os ratings da entidade foram influenciados por potencial
conflito de interesse do Demissionário. A revisão compreenderá o período descrito na seção 6.3
abaixo;

b)

Revisão dos ratings da entidade e seus pares para determinar se a entidade pareceu ser um
caso atípico, com base nas características de preço de títulos, CDS ou indicadores baseados no
patrimônio ou em outros ratings públicos (não se aplica a Finanças Estruturadas);

c)

Exceções a qualquer política, como adiamento de comitês, publicação de RACs, quóruns de
comitês;

d)

Variações nas metodologias critérios ou no modelo, inclusive se o arquivo do rating documentou
claramente uma base razoável ou um racional para a variação;

e)

Comitês de apelação para determinar se o resultado do comitê foi influenciado por eventual
conflito de interesse do Demissionário; e

f)

Comparação de fatores de crédito da Entidade Classificada com os de seus pares para avaliar
desvios ou análise de rating que possam ter sido excepcionalmente favoráveis, particularmente
em relação a exceções à metodologia, incluindo: revisão do pacote do último comitê, os
comentários sobre a ação de rating (RACs) da entidade; e as notas das reuniões com a
administração.
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Em relação à parcela da Avaliação Baseada em Risco que compreende o período entre a Data da
última Participação em Comitê da Entidade Classificada pelo Demissionário e a Data do
Desligamento (veja a seção 6.2), a PD deverá determinar se de fato acredita que um potencial
conflito pode ter influenciado um Rating de Crédito (ou o Demissionário não participou destes
comitês). Os fatores a serem considerados incluem, embora não estejam necessariamente limitados
a:

6.2

a)

Revisão dos ratings da entidade para determinar se os ratings atribuídos no período se
mostram inconsistentes com aqueles atribuídos nos 24 meses anteriores à Data da Última
Participação em Comitê da Entidade Classificada pelo Demissionário ; e

b)

Revisão dos e-mails conforme descrito na seção 6.1(a) acima.

A Avaliação Baseada em Risco deverá compreender o período a partir da data: (a) 24 meses
anteriores à Data da Última Participação em Comitê da Entidade Classificada pelo Demissionário (a
Data da Última Participação em Comitê não poderá ser superior a três anos da data de
desligamento); e (b) a Data da última Participação em Comitê da Entidade Classificada pelo
Demissionário até a Data de seu Desligamento.
As Avaliações Baseadas em Risco efetuadas como parte do Processo de cinco anos (conforme
descrito na Seção 8) compreenderão os 12 meses anteriores à Data de Desligamento do
Demissionário.

6.3

Se, com base na análise de fatores relevantes, não for identificado qualquer potencial conflito que
pareça ter influenciado o Rating de Crédito, a PD deverá documentar os resultados da análise no
modelo apropriado (ou seja, no formulário de Avaliação Baseada em Risco ou formulário do
Processo de Cinco Anos) e submeter o documento ao Look Back Mailbox. Uma vez submetido, não
é necessária outra providência.

6.4

A PD deverá concluir a Avaliação Baseada em Risco em até trinta dias após a notificação do
Desligamento do Demissionário e submeter o modelo preenchido e sua avaliação final ao Head do
Grupo
Global,
ao
Diretor
de
Crédito,
RH
e
ao
Look
Back
mailbox.
Avaliações Baseadas em Risco efetuadas como parte do Processo de Cinco Anos devem ser
concluídas trinta dias após a Fitch tomar conhecimento de que o futuro empregador do
Demissionário é uma Entidade Classificada ou Participante de Transação e que ele participou do
processo de Rating de Crédito daquela Entidade Classificada nos 12 meses anteriores a seu
Desligamento.

6.5

Se, com base na análise dos fatores relevantes, parecer que um conflito pode ter influenciado o
Rating de Crédito, a PD submeterá a questão ao Diretor Regional de Crédito e dará início a um
Comitê de Revisão de Conflitos, conforme descrito na seção 7. Além disso, a PD deverá:
6.5.1 Publicar, no prazo de um dia útil, um comunicado de ação de rating (RAC) colocando o Rating
de Crédito em questão em Observação. A Fitch deverá divulgar no RAC: a) que a revisão foi
motivada pela saída do analista; b) que a razão para a ação foi a descoberta de que o Rating
de Crédito atribuído àquela Entidade Classificada pela Fitch pode ter sido influenciado por um
conflito de interesses; e c) a data e o Rating de Crédito associado a cada ação de rating
anterior, determinada pela Fitch, podem ter sido influenciados pelo conflito.
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7.0
7.1

Comitê de Revisão de Conflitos
Comitê de Revisão de Conflitos deverá ser convocado pela PD em consulta com o Diretor Regional
de Crédito pertinente para reclassificar todos os Rating de Créditos identificados pela PD como
potencialmente influenciados pelo possível conflito, devendo ser concluída no prazo de 15 dias
corridos da notificação de um potencial conflito.
7.1.1 O quórum do Comitê de Revisão de Conflitos deverá ser composto por, pelo menos, cinco
membros, sujeitos às especificações a seguir:

7.2

a)

deverá incluir pelo menos dois diretores seniores que não participaram como membros
do comitê do (s) rating(s) em questão;

b)

incluir a PD;

c)

a maioria dos membros do Comitê de Revisão de Conflitos não deverá ter participado
do(s) Comitê(s) de Rating de Crédito original(is); e

d)

o presidente não deverá ter participado como membro do comitê com respeito ao
rating(s) em questão.

Após a conclusão do Comitê de Revisão de Conflitos, o comitê publicará, em um dia útil, se o atual
Rating de Crédito atribuído à Entidade Classificada deverá ser revisado (conforme aplicável):
7.2.1

Um Rating de Crédito revisado, se apropriado, e incluir no RAC que divulgar o Rating de
Crédito revisado: a) que a revisão foi motivada pela saída do analista; b) uma explicação
sobre o motivo para a ação ter sido a descoberta de que o Rating de Crédito atribuído à
Entidade Classificada em uma ou mais ações de rating anteriores foi influenciado por um
conflito de interesses; c) a data e o Rating de Crédito associado de cada ação de rating
anterior determinada pela Fitch como tendo sido influenciada pelo conflito, se houver, e d)
uma descrição do impacto que o conflito teve em cada uma destas ações de rating
anteriores; ou
Uma afirmação do Rating de Crédito, se apropriada, e incluir no RAC a afirmação: a) de
que a revisão foi motivada pela saída do analista; b) uma explicação da razão pela qual
nenhuma ação de rating ocorreu para revisar o Rating de Crédito apesar do conflito; c) a
data e o Rating de Crédito associado a cada ação de rating que a Fitch concluiu ter sido
influenciada pelo conflito, se houver; e d) uma descrição do impacto do conflito em cada
uma dessas ações de rating, se houver.

7.2.2

8.0

Um relatório resumido sobre as conclusões do comitê (incluindo uma relação dos créditos
impactados) deverá ser fornecido ao Diretor de Compliance no prazo de um dia útil após a
conclusão do Comitê de Revisão de Conflitos.

Período de Um a Cinco Após Desligamento
No caso de Demissionários da Fitch Ratings, Inc. ou de qualquer Afiliada no Item 3:

8.1

www.fitchratings.com

GOM revisará o perfil público do Demissionário no Linkedin, a partir do final de cada mês de
dezembro e continuará a fazê-lo por até cinco anos, a contar da Data de Desligamento, para
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determinar se o Demissionário se tornou, posteriormente, empregado de uma Entidade Classificada
ou Participante de Transação (“Processo de Cinco Anos”).
8.2

Primeiro e segundo Anos. Se o Demissionário participou de um comitê de Rating de Crédito de a)
uma Entidade Classificada ou b) um Participante de Transação nos 12 meses anteriores à Data de
Desligamento do Demissionário, então GOM deverá notificar a PD do respectivo Grupo Analítico,
que deverá conduzir uma Avaliação Baseada em Risco, conforme definido na seção 6.

8.3

Anos Três Até Cinco. A Avaliação Baseada em Risco, conforme definida na seção 6 não é
necessária se o antigo funcionário tiver participado de um comitê para atribuição de Rating de
Crédito à a) Entidade Classificada ou b) um Participante de Transação nos 12 meses anteriores à
Data do Desligamento do Demissionário, a não ser que a equipe Analítica em questão possa ter, de
qualquer outra forma, razão para acreditar que um conflito de interesses influenciou o Rating de
Crédito.

9.0
9.1

Manutenção do Arquivo
Toda a documentação relativa ao processo de revisão retrospectiva deverá ser retida pelo GOM
durante os períodos especificados no Boletim 11 - Política de Manutenção e Arquivamento de
Documentos para Analistas.
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