Boletim nº 11*

Política de Manutenção e Arquivamento de Documentos Para Grupos
Analíticos, Política de Crédito, Operações com Conteúdo Global e
Administração de Operações Globais
Entrada em Vigor: 5 de agosto de 2016
Versão: 10
Autor: Departamento Jurídico

OBJETIVO

Estabelecer diretrizes para gestão, manutenção e disposição ordenada da documentação analítica,
incluindo documentação relativa às políticas, procedimentos, critérios e metodologias utilizados
para determinar os ratings de crédito e os padrões de treinamento, experiência e competência dos
analistas de crédito.
PROPÓSITO

(i)

Retenção da documentação para os períodos exigidos por leis e normas aplicáveis.

(ii)

Retenção da documentação necessária por motivos analíticos e de negócios por um período
que relativamente garantirá sua disponibilidade quando necessário.

(iii)

Retenção da documentação em conformidade com as políticas e procedimentos da Fitch,
leis e normas relevantes.

(iv)

Disposição sistemática e não seletiva dos documentos desnecessários para questões
jurídicas ou de negócios.

(v)

Preservação de documentos que possam necessitar ser retidos em circunstâncias
específicas, como ameaça de litígio ou investigação governamental.

(vi)

Preservação da confidencialidade e segurança da documentação.

SEÇÃO 1 – ESCOPO E COBERTURA

1.1

Grupos/Equipe Coberta

Esta política se aplica a toda a equipe dos grupos de Análise, Política de Crédito, Operações de
Conteúdo Global e Gestão de Operações Globais, em todo o mundo.
(*) Este documento é uma tradução do texto em inglês, fornecida apenas com o propósito informativo. Embora tenham sido envidados esforços
adequados na preparação desta tradução, a Fitch não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros, ambiguidades ou omissões que
apareçam na tradução e/ou quaisquer outros danos (sejam diretos, indiretos, casuais, consequentes ou punitivos) que possam surgir em conexão
com esta tradução. Em caso de qualquer discrepância entre a tradução e o texto original em inglês, que este documento pretende refletir, o texto
do documento original em inglês deverá prevalecer.
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1.2

Informações Cobertas

Esta política se aplica a todos os documentos, papéis de trabalho, correspondências e outras
informações elaborados ou recebidos em ou após 16 de agosto de 2010, de posse da Fitch
Ratings Inc., ou de quaisquer de suas subsidiárias de rating de crédito, ou de quaisquer de seus
funcionários, na Data de Entrada em Vigor desta política e substitui e anula todas as versões
anteriores do Boletim número 11 (“Política de Manutenção e Arquivamento de Documentos para
Analistas”) em sua totalidade, com respeito a tal documentação). Os documentos, papéis de
trabalho e outras informações elaborados ou recebidos antes de 16 de agosto de 2010 também
devem ser mantidos de acordo com esta política, sempre que viável e de qualquer outra forma, de
acordo com a política de manutenção e arquivamento aplicável a esses documentos, com
vigência na data de sua elaboração ou recebimento.
1.3

Tipos de Informação cobertas

Esta política cobre todos os meios de armazenamento de informação, tanto físicos quanto
eletrônicos, incluindo documentos, papéis de trabalho, anotações, desenhos, gráficos, imagens,
tabelas, modelos e dados ou compilações de dados de onde informações sobre ou relacionadas a
atividades analíticas (conforme definidas abaixo) podem ser obtidas. Informações localizadas em
escritórios remotos, em residências de funcionários ou em qualquer outro local que não seja a
empresa estão sujeitas a esta política e devem ser administradas em consistência com esta
política.
1.4

Requisitos jurisdicionais locais

À medida que os requisitos legais ou regulamentares de qualquer jurisdição em que a Fitch esteja
localizada sejam incompatíveis com qualquer disposição desta política, os funcionários da Fitch
localizados em tal jurisdição devem cumprir os requisitos locais, de acordo com os
procedimentos aprovados pelo diretor de grupo global responsável pela área (o “GGH”) ou
aprovados pela pessoa designada pelo GGH para tomar decisões conforme esta política (“pessoa
designada”). O diretor da Fitch em tal jurisdição deve registrar tais procedimentos nos arquivos
da empresa e notificar o Grupo de Compliance e os diretores de grupo sobre seus conteúdos.
1.5

Definições

Para o propósito desta política, os termos destacados abaixo possuem os seguintes significados:
Atividades analíticas: atividades realizadas pela equipe da Fitch relacionadas à iniciação,
definição, manutenção, alteração, confirmação, verificação ou retirada de ratings públicos e
privados, emissão de ratings preliminares/iniciais/indicativos, rating assessment, credit opinions,
scores de crédito e outros tipos de rating ou scores analíticos, se houver, atribuídos pela Fitch de
tempos em tempos.
Arquivo completo: Uma ou mais cópias físicas e/ou arquivos eletrônicos contendo informações
relacionadas às atividades analíticas associadas com um IRE, transação, critério ou política.
Inclui dados de suporte e normativos para relatórios especiais, metodologia ou políticas.
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IRE: Um emissor ou qualquer outra pessoa jurídica com que a Fitch conduz ou conduziu
atividades analíticas.
Obsoleta: Informação ultrapassada após o período de retenção pertinente especificado nos
Apêndices e que esteja sujeita à disposição de acordo com esta política.
Diretor regional: Funcionário da Fitch com responsabilidade de administrar um escritório
regional.
Rating: Qualquer rating de crédito ou perspectiva de rating (inclusive observação de rating)
atribuído pela Fitch, incluindo, mas não limitado a, qualquer rating de crédito internacional de
curto ou longo prazo, rating de probabilidade de inadimplência do IRE, rating de recuperação,
rating bancário individual ou de suporte, rating de especialista (incluindo rating de servicer),
rating de crédito e volatilidade para fundo gerenciado, rating de força financeira de seguradora,
rating de gestores de recursos, rating de gestores de ativos CDO e rating nacional.
Redundante: Informação duplicada de outra informação retida e sem importância analítica
complementar.
Arquivo de trabalho: Uma ou mais cópias físicas e/ou arquivos eletrônicos mantidos por um ou
mais analistas para fins de facilitar as atividades analíticas.
SEÇÃO 2 – FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES

2.1

Manutenção de arquivos completos de IRE/Transações

O analista principal e o de desempenho (monitoramento de finanças estruturadas) são
responsáveis por manter um arquivo completo para os IREs e/ou transações que cobrem. Os
documentos e papéis de trabalho que são considerados parte de um arquivo completo e devem
ser mantidos pelos analistas por períodos especificados nesta política estão relacionados no
Apêndice 1.
Como opção do analista principal ou de desempenho, cópias de relatórios de pesquisa,
comunicados de ação de rating e históricos de ratings também podem ser incluídos no arquivo
completo.
Faturas e outros documentos relativos a acordos de honorários não devem ser incluídos no
arquivo completo.
2.2
Manutenção de informações relacionadas a Políticas de Crédito, Procedimentos,
Critérios e Metodologias
Documentos relativos às políticas, procedimentos, critérios e metodologias (incluindo dados
qualitativos e quantitativos e modelos) usados para determinar ratings de crédito e outras
avaliações de situação creditícia, devem ser mantidos pelos grupos analíticos, de Gestão da
Política de Crédito e de Operações Globais pelos períodos especificados nos Apêndices desta
Política.
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2.3

Retenção de Informações Relativas a Controles Internos

Documentos relativos a controles internos referentes ao processo de rating devem ser retidos
pelos grupos de Política de Crédito, Operações de Conteúdo Global e Gestão de Operações
Globais pelos períodos especificados nos Apêndices a esta Política.
2.4 Retenção de Informações Relativas a Padrões de Treinamento, Experiência e
Competência de Analistas de Crédito
Documentos relativos aos padrões de treinamento, experiência e competência de analistas de
crédito devem ser retidos pelo grupo de Política de Crédito pelos períodos especificados no
Apêndice 2 desta Política.
2.5 Retenção de Informações Relativas a Revisões Passadas (look-back)
Documentos relativos a revisões passadas (look-back) realizadas em conexão com os analistas de
crédito que estão deixando a agência devem ser retidas pela Gerência de Operações Globais
pelos períodos especificados no Apêndice 4 desta Política.
2.6

Retenção de informações relacionadas a Projetos Especiais e Pesquisa

Documentos relativos a projetos especiais e pesquisa, cujos resultados podem impactar as
Atividades de Análise devem ser retidos dentro do grupo de análise pelos períodos especificados
no Apêndice 1 e pelo grupo de Política de Crédito pelos períodos especificados no Apêndice 2.
2.7

Retenção de informações analíticas não relacionadas a rating

Por opção própria, os analistas podem manter os documentos, papéis de trabalho e outras
informações relativas a Relatórios Especiais, Relatórios de Metodologia, relatórios setoriais e
trabalhos de análise semelhantes não específicos a um rating em base individual que considerem
importante para o desempenho de suas funções pela duração de sua relevância para o processo de
rating.
2.8

Registro de arquivos

Arquivos sujeitos à retenção nos termos desta política devem ser claramente nomeados para
indicar o assunto e o período de tempo de seu conteúdo, incluindo, se for o caso, o nome do
IRE/transação, relatório, metodologias ou modelo.
Anotações de reuniões devem indicar a data e o assunto da reunião, nomes dos participantes,
identificação de quem redigiu as anotações e o nome do IRE/transação, se for o caso.
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2.9

Acessibilidade
de
Confidencialidade

Arquivos;

Retenção

Eletrônica

Quando

Possível;

Todos os arquivos sujeitos à retenção mediante esta Política deverão ser mantidos de acordo com
o Boletim 41 (“Política de Confidencialidade”) e de forma que torne os arquivos imediatamente
identificáveis e recuperáveis pela equipe autorizada.
Os documentos devem ser armazenados em forma eletrônica sempre que isso for viável, a não
ser que tenham que ser mantidos em cópia física por determinação de lei aplicável.
Os documentos mantidos eletronicamente deverão ser armazenados no Sistema de Gestão de
Documentos (“DMS”) da Fitch ou em drives compartilhados na rede da Fitch ou por outros
métodos aprovados pelo grupo.
Os documentos que são recuperáveis a partir do website de um IRE ou de outra entidade ou que
sejam acessíveis por conexões eletrônicas, mas não estejam armazenados na rede da Fitch não
são considerados parte dos registros da Fitch.
Documentos em cópia física que sejam armazenados devem ser nomeados e indexados de acordo
com os procedimentos ou práticas de arquivamento de cópias físicas estabelecidos pelo
escritório.
2.10

Armazenamento externo; Custódia Terceirizada

Documentos, papéis de trabalho e outras informações sujeitas à retenção mediante esta Política
devem ser mantidos nas instalações da Fitch nos primeiros três anos da elaboração ou
recebimento. Daí em diante, os registros podem ficar retidos em arquivos externos aprovados,
exceto os registros relacionados a políticas, procedimentos, estrutura de controles internos da
Fitch, padrões de treinamento, experiência e competência dos analistas, que devem ser mantidos
em arquivos próprios. Nenhuma exceção aos requisitos desta Seção 2.10 poderá ser autorizada,
exceto se a Fitch tiver previamente obtido, do proponente prestador de serviços de manutenção
de documentos externos, substanciais comprometimentos, conforme os requisitos do Apêndice 1.
A Fitch pode contratar terceiros para que efetuem a guarda de qualquer um dos documentos
sujeitos a esta política, desde que o terceiro custodiante atenda substancialmente ao conteúdo do
Anexo 1.
SEÇÃO 3 – PERÍODOS DE RETENÇÃO; DOCUMENTOS OBSOLETOS, ARQUIVOS DE
TRABALHO; INFORMAÇÕES NÃO SUJEITAS À RETENÇÃO

3.1

Períodos de retenção

Todas as informações a serem mantidas nos termos desta política estão sujeitas a um dos vários
potenciais períodos de retenção: permanente; vencimento original ou data de término mais seis
anos; seis anos de rolagem; cinco anos da data de elaboração ou recebimento; quaisquer outros
períodos de retenção que as leis da jurisdição local possam determinar; ou qualquer outro
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período de retenção que possa ser especificado de tempos em tempos nos Apêndices desta
Política.
Os períodos de retenção aplicáveis a categorias específicas de documentos a serem retidos por
cada grupo coberto por esta Política são estabelecidos nos Apêndices desta Política.
3.2

Informações obsoletas

Documentos, papéis de trabalho e outras formas de informação com idade acima do período de
retenção determinado nos Apêndices estão obsoletos. A menos que sujeito à Retenção Legal nos
termos do item 5.1, o objetivo é que os documentos obsoletos sejam descartados no final do
período de retenção aplicável ou, quando relevante, como parte do próximo ciclo de avaliação de
crédito do emissor. Documentos obsoletos devem ser descartados de acordo com práticas que
preservem a segurança das informações confidenciais neles contidas.
3.3

Registros e arquivos duplicados

A manutenção de arquivos duplicados e não centralizados não é recomendada, exceto nas
seguintes circunstâncias:
.
O analista principal, o de backup e o analista de desempenho (monitoramento de
finanças estruturadas) e seus gestores podem considerar útil manter os arquivos de trabalho de
um IRE/transação pelo período do ciclo analítico do IRE/transação.
.
Quando os analistas em mais de um escritório, local ou grupo estiverem fazendo uma
contribuição analítica ativa para a decisão de rating, cada escritório, local ou grupo que estiver
contribuindo poderá desejar manter os arquivos relativos à atividade de rating.
Ao concluir o relevante ciclo do crédito, os documentos mantidos nos Arquivos de Trabalho ou
nos escritórios, locais ou grupos que contribuíram devem ser arquivados ou descartados de
acordo com esta Política.
3.4

Informação não sujeita à retenção

Documentos, papéis de trabalho e outros tipos de informação que não precisam ser mantidos nos
termos desta política e não se enquadram no âmbito das Seções 2.7 ou 3.3 devem ser
descartados, pelo menos anualmente, de acordo com as práticas que preservem a segurança de
suas informações. Exemplos de documentos, papéis de trabalho e outros tipos de informação que
devem ser descartados regularmente incluem:






Cópias idênticas de itens já armazenados em arquivos da Fitch (desde que diferentes
daquelas que contenham anotação, alterações e informações adicionais).
Documentos baixados de um arquivo de registro eletrônico central da Fitch, desde que
seja sensato esperar que o documento permaneça acessível no arquivo central durante
o período de retenção.
Avisos de declaração de dividendos e notificações de reuniões de acionistas/analistas.
Avisos emitidos pelos IREs a respeito da marcação de conferências públicas.
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Arquivos de regulamentação ou outros que não sejam analiticamente relevantes, como
notificações referentes a assuntos administrativos.
Esboços de pesquisa.
Esboços de documentos legais (exceto aqueles em que um rating ou outra determinação
analítica esteja baseada, que devem ser retidos).
Relatórios ou comentários revisados pelo grupo de publicação da Fitch (excluindo
revisões feitas pelos IREs, que devem ser retidas).
Itinerários de viagens, avisos de alteração de horário, data ou local de reuniões.
Documentação de drawdown para programas de emissão com rating (Medium-Term
Notes, notas bancárias, de depósito etc.), quando determinada emissão não foi
especificamente classificada (documentação de programa de emissão e de emissões em
bases individuais deve ser mantida).
Documentos que contêm informações não relevantes para atividades analíticas, incluindo
projetos especiais ou relatórios de pesquisa não sujeitos à retenção nos termos desta
política.

SEÇÃO 4 – E-MAILS

O analista principal é responsável por garantir que os e-mails relativos às atividades analíticas
sejam mantidos em formato eletrônico pelos períodos especificados no Apêndice 1 e em
conformidade com os termos desta política. O analista principal, o backup e o analista de
desempenho (monitoramento de finanças estruturadas), bem como seus gestores, podem manter
e-mails que não estejam sujeitos à retenção obrigatória nos termos da presente política, mas que
sejam relevantes para o desempenho de suas responsabilidades, em pastas devidamente
nomeadas, no sistema de e-mails da Fitch, ou em uma unidade compartilhada na rede da Fitch.
Quando recebidos, e-mails pessoais devem ser apagados após o recebimento.
SEÇÃO 5 – INQUÉRITOS/INTIMAÇÕES/AÇÕES LEGAIS/ALEGAÇÕES DE MÁ FÉ OU
IMPROPRIEDADE/RECLAMAÇÕES CONTRA PROCESSO ANALÍTICO

5.1

Solicitação externa de registros/controles legais

Documentos que não estejam de outro modo sujeitos à retenção de acordo com esta política
poderão precisar ser retidos por conta de circunstâncias incomuns, como ameaça de litígio ou
litígio em andamento ou investigação governamental. Todas as solicitações externas para os
registros e todas as comunicações relativas a potenciais ameaças, ou disputas ou litígios
existentes de qualquer tipo devem ser imediatamente encaminhadas ao departamento jurídico,
com notificação à pessoa designada. Ao tomarem conhecimento de qualquer intimação,
investigação formal, pedido de qualquer autoridade governamental ou a existência de qualquer
ação legal ou regulamentar que envolva a Fitch, seus colaboradores ou registros, os funcionários
devem reter TODOS os documentos, papéis de trabalho, registros e outras informações
(incluindo informações normalmente consideradas obsoletas ou redundantes) em relação ao
assunto da intimação, investigação formal, pedido ou ação, enquanto aguardam orientações do
departamento jurídico.
5.2

Denúncias de má conduta ou irregularidades do emissor (“Orientações”)
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Correspondências ou outras comunicações denunciando irregularidades de um emissor ou de
indivíduos associados a um emissor devem ser encaminhadas imediatamente às pessoas e
departamentos identificados no Boletim 6 (“Protocolo para Resposta às Orientações
Confidenciais Relacionadas a Entidades Classificadas pela Fitch”). Todos os documentos
relacionados, a Orientações Confidenciais, incluindo todos os documentos criados pela Fitch,
segundo o Boletim 6, devem ser mantidos de acordo com o Boletim 6 e Apêndices desta Política.
5.3

Reclamações a respeito do processo analítico da Fitch

Correspondências ou outras comunicações envolvendo uma reclamação sobre o processo
analítico, adesão da Fitch a seus processos e procedimentos de rating, ou sobre o conhecimento,
experiência, integridade ou conduta de pessoal do grupo analítico, deverão ser imediatamente
encaminhadas às pessoas e departamentos especificados no Boletim 25 (“Procedimento para
Administração de Reclamações”). Todos esses documentos relacionados a reclamações,
inclusive todos os documentos criados pela Fitch, segundo o Boletim 25, deverão ser retidos de
acordo com o Boletim 25 e com os Apêndices desta Política.
5.4

Ameaças à independência do processo analítico da Fitch

Correspondências ou outras comunicações sobre ameaças significativas à independência das
atividades de rating de crédito da Fitch e a resposta da Fitch a tais ameaças devem ser mantidos
pelo diretor de crédito regional pelo período especificado no Apêndice 2 desta Política.
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APÊNDICE 1
PERÍODOS DE RETENÇÃO DE DOCUMENTOS PELOS GRUPOS ANALÍTICOS12

I.





PERMANENTE
Apresentações do comitê;
Correspondência ou outras comunicações informando um rating ou qualquer forma de
opinião de crédito;
Atas de comitê;
Lista de todos os membros do comitê e de todas as pessoas presentes no comitê (votantes
e não votantes);

II. VENCIMENTO OU DATA DE RESGATE DE TÍTULO MAIS SEIS ANOS
Documentos relativos a operações ou instrumentos com ratings atribuídos pela Fitch devem ser
mantidos até o prazo final legal ou data de resgate do instrumento mais seis anos3. Esta exigência
inclui as versões finais dos documentos listados abaixo, bem como qualquer esboço relevante
analiticamente no qual um rating se baseia. Os exemplos incluem:



















Prospecto, circular de oferta, declarações oficiais ou documentos similares.
Instrumento de condições (Term Sheet).
Contrato de custódia.
Contrato de empréstimo/financiamento.
Parecer(es) jurídico(s).
Exercício de opção.
Acordos de compra de bônus (standby) e de liquidez.
Acordos de swap e informações suplementares (matrizes de rescisão).
Acordos colaterais/entre credores.
Documentos de back-up (avaliações, estudos de reserva, relatórios de consultoria de
viabilidade ou engenharia, relatórios ou estudos ambientais etc.), quando relevantes.
Políticas de seguro de títulos.
Documentos de organização de sociedade de propósito específico.
Hipotecas/contratos fiduciários.
Contrato de suporte de crédito.
Resoluções.
Acordos de vendas.
Acordos coletivos e de serviços.
Acordos de serviços de terceiros.

1

De acordo com a seção 1.3 desta Política, a equipe da Fitch localizada em uma jurisdição que exija que documentos ou outras
informações sejam mantidos por períodos mais longos do que especificados neste Apêndice deverá atender às exigências dessa
jurisdição.
2

Se o registro da Fitch Ratings na UE for cancelado, todos os dados devem ser retidos por um mínimo de seis anos da data de
cancelamento do registro.
3

Por exemplo, um prospecto de um título com vencimento de dois anos seria guardado por oito anos, e o prospecto de um
instrumento de trinta anos deveria ser guardado por 36 anos (caso não tenha ocorrido o resgate antecipado de algum deles).
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Entradas e saídas de modelos, planilhas e fitas com dados finais analiticamente
importantes em que o rating é baseado.
Apresentações do Emissor/Banqueiro/estruturador.
Notificações ao Emissor e quaisquer anexos relacionados.
Relatórios de Acesso Confidencial.
Acordos de Confidencialidade.






III. PERÍODO DE SEIS ANOS DO FECHAMENTO DA TRANSAÇÃO OU
TRIMESTRE FINANCEIRO PERTINENTE OU RECEBIMENTO DE
RELATÓRIO(S) RELACIONADO(S)
Documentos financeiros e outros analiticamente relevantes usados para formar a base de um
rating ou de outra avaliação de situação creditícia e que não estejam incluídos nos itens I e II
deste Apêndice I, incluindo, embora não limitados a:









Relatórios anuais.
Relatórios trimestrais.
Arquivamentos regulatórios (CVM, banco, seguradora.
Proxy statements.
Demonstrações contábeis não públicas (por exemplo, orçamentos, projeções etc.).
Apresentações de IRE/transação e pitch books.
Relatórios de monitoramento de finanças estruturadas.
Dados financeiros soberanos (por exemplo, pagamentos, contas nacionais, receitas de
impostos, outras receitas, com ou sem impostos, dados de importações e exportações).
Entradas e saídas de modelos analíticos e planilhas analiticamente importantes.
Cronogramas de tarifas e honorários.




IV.

SEIS ANOS DA DATA DE TÉRMINO

Contratos com fornecedores terceirizados, que fornecem tecnologia e/ou serviços específicos
para utilização no processo de rating.
V.

CINCO ANOS DA DATA DE CRIAÇÃO OU RECEBIMENTO

À medida que não estejam incluídos nos itens I e II deste Apêndice I:






Registros internos e notas, incluindo informações não públicas e papéis de trabalho a
respeito das atividades analíticas incluindo, mas não se limitando a notas de reuniões,
notas de teleconferências, notas em relatórios anuais e apresentações do emissor e pitch
books.
Relatórios analíticos, relatórios de credit assessment e de rating privado, bem como
registros internos, inclusive não públicos e papéis de trabalho usados para formar a base
das opiniões expressas nos relatórios.
Documentos internos que contenham informações, análises ou estatísticas que foram
utilizadas para desenvolver um procedimento ou metodologia de tratamento de ratings de
crédito de outra agência de rating reconhecida nacionalmente, a fim de determinar um
rating para um instrumento de valor mobiliário ou do mercado financeiro emitido por um
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conjunto de ativos ou parte de qualquer transação de títulos garantidos por bens ou
hipotecas.
No que diz respeito aos instrumentos de valores mobiliários e do mercado financeiro
emitidos por um conjunto de ativos ou como parte de qualquer transação de títulos
garantidos por bens ou hipotecas, documentos que descrevam como os ativos dentro de
tal conjunto ou como parte de tal transação não classificada pela Fitch foram abordados
para efeitos de determinar o rating de crédito do instrumento de valor mobiliário ou do
mercado financeiro.
Atas e documentação relacionadas a Comitês de Triagem de Transações
Documentos relativos ao desenvolvimento e modificação de políticas, procedimentos,
critérios e metodologias usados na determinação de ratings.
Documentos relativos ao desenvolvimento, modificação e gestão de dados qualitativos e
quantitativos e modelos usados na determinação de ratings.
Documentos relativos a exceções às políticas, procedimentos, critérios e metodologias da
Fitch em relação ao processo de rating.
Documentos, papéis de trabalho e outras informações relacionadas a publicações externas
não específicas aos ratings individuais que sejam importantes para o desempenho das
responsabilidades analíticas.
Bancos de dados internos ou documentos desenvolvidos para fins analíticos internos,
incluindo monitoramento de ações de rating da Fitch.
Respostas a investigações regulatórias.
Correspondência ou outras comunicações e documentos relativos a alegações de
violações à lei ou a impropriedades por um emissor ou indivíduos associados a um
emissor, transação ou a um instrumento classificado pela Fitch.
Correspondência ou outras comunicações e documentos relativos a reclamações sobre o
processo de rating, ou sobre a observação pela Fitch de suas políticas e procedimentos, ou
o conhecimento, experiência, integridade ou conduta da equipe do grupo analítico.
Correspondência ou outras comunicações e documentos relativos a ameaças à
independência do processo analítico da Fitch.
Apresentações relativas ao processo analítico, desenvolvidas internamente pela Fitch e
usadas para propósitos externos.
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APÊNDICE 2
PERÍODOS DE RETENÇÃO PARA DOCUMENTOS A SEREM RETIDOS PELA
POLÍTICA DE CRÉDITO4 5

CINCO ANOS DA DATA DE CRIAÇÃO OU RECEBIMENTO, OU, PARA REGISTROS
SUBSTITUÍDOS POR UMA ATUALIZAÇÃO, CINCO ANOS APÓS A DATA EM QUE
O REGISTRO FOI SUBSTITUÍDO


Documentos relativos ao desenvolvimento e modificação de políticas, procedimentos,
critérios e metodologias (qualitativos e quantitativos) usados para determinação de
ratings de crédito.



Documentos relativos à revisão, aprovação, modificação, avaliação e validação de dados
e modelos qualitativos e quantitativos usados para determinar ratings de crédito.



Documentos relativos à definição, desenvolvimento e modificação de símbolos, números
e scores nas escalas de rating usadas para simbolizar ratings.



Documentos e outras informações relativos a controles internos relacionados ao processo
de rating.



Documentos relativos aos padrões de treinamento, experiência e competência de analistas
de crédito, incluindo o currículo, materiais, exames e registros de presença e testes da
Academia de Crédito da Fitch.



Documentos relativos a reclamações sobre o processo de rating, adesão da Fitch às suas
políticas e procedimentos, ou o conhecimento, experiência, integridade ou conduta de
pessoal do grupo analítico.



Correspondência ou outras comunicações e documentos relativos a ameaças
significativas à independência das atividades de atribuição de ratings de crédito da Fitch.

4

De acordo com a seção 1.3 desta Política, equipe da Fitch localizada em uma jurisdição que exija que documentos ou outras
informações sejam mantidos por um período mais longo do que o especificado neste Apêndice deverá atender às exigências
dessa jurisdição.
5

Se o registro da Fitch Ratings na UE for cancelado, todos os dados devem ser mantidos por um mínimo de seis anos da data de
cancelamento do registro.
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Documentos relativos a exceções às políticas, procedimentos, critérios e metodologias
usados para determinar ratings de crédito.



Relatórios Mensais de Gestão do Diretor de Crédito Global.



Relatórios do Comitê de Revisão de Pares.



Documentos e outras informações relativos a estudos de transição e inadimplência.
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APÊNDICE 3
PERÍODOS DE RETENÇÃO DE DOCUMENTOS
A SEREM RETIDOS POR OPERAÇÕES DE CONTEÚDO GLOBAL6

I.

7

SEIS ANOS DA DATA DE TÉRMINO



Contratos com fornecedores de dados terceirizados.

 .

Contratos com prestadores de processos de negócios terceirizados.

II.

CINCO ANOS DA CRIAÇÃO OU RECEBIMENTO



Relatórios de controle de qualidade.

6

De acordo com a seção 1.3 desta Política, equipe da Fitch localizada em uma jurisdição que exija que documentos ou outras
informações sejam mantidos por um período mais longo do que o especificado neste Apêndice deverá atender às exigências
dessa jurisdição.

7

Se o registro da Fitch Ratings na UE for cancelado, todos os dados devem ser mantidos por um mínimo de seis anos da data de
cancelamento do registro
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APÊNDICE 4
PERÍODOS DE RETENÇÃO PARA DOCUMENTOS
A SEREM RETIDOS PELA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES GLOBAIS 8

I.
•

9

PERMANENTE
Políticas e procedimentos relativos a Atividades Analíticas (registrados e mantidos na
“Política Tech”).

• Políticas e procedimentos relativos a Revisões Passadas (Look-Back) (registradas e
mantidas na “Política Tech”).
II.

CINCO ANOS DA DATA DE CRIAÇÃO OU RECEBIMENTO OU, PARA
REGISTROS SUBSTITUÍDOS POR UM REGISTRO ATUALIZADO, CINCO
ANOS APÓS A DATA DE SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO

• Exceções a políticas e procedimentos relativos a Atividades Analíticas
(registradas e mantidas no “Histórico de Exceções”).
• Documentos relativos a revisões passadas, incluindo o escopo, parâmetros,
constatações e conclusões da revisão, incluindo materiais de suporte.

8

De acordo com a seção 1.3 desta Política, a equipe da Fitch localizada em uma jurisdição que exija que documentos ou outras
informações sejam mantidos por um período mais longo do que o especificado neste Apêndice deverá atender às exigências
dessa jurisdição.
9

Se o registro da Fitch Ratings na UE for cancelado, todos os dados devem ser mantidos por um mínimo de seis anos da data de
cancelamento do registro
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ANEXO 1
A assinatura abaixo reconhece que os livros e registros elaborados ou mantidos por ele para a
Fitch, Inc. (“Fitch”) são de propriedade exclusiva da Fitch. A assinatura abaixo garante que, a
pedido da Fitch, os livros e registros serão fornecidos prontamente à Fitch ou à Comissão de
Valores Mobiliários dos EUA (“Comissão”) ou seus representantes que, a pedido da Comissão,
irão permitir de imediato a análise dos registros por parte da Comissão ou de seus representantes,
a qualquer momento ou eventualmente, durante o horário comercial e fornecer prontamente a
eles uma cópia verdadeira e completa de um, todos ou qualquer parte dos livros e registros.
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