
 

Ao longo de 2021, ano em que completamos 10 anos de operações, emitimos  

2.081ações de rating a ativos diversos, como Fundos de Investimento 
em Direitos Creditórios (FIDCs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). 
Esse total supera em 6,3% o registrado em 2020.

INFORME DE ATIVIDADES 2021 

+6,3%
de ações de rating 
emitidas em 2021

Dentre as ações de rating, as atribuições aumentaram 
em 22,5%, totalizando o recorde anual de 207 análises 
com esse perfil. Já os rebaixamentos de nota  – 
embora tenham crescido 12,7% em relação a 2020, 
acompanhando o maior número de análises emitidas 
no período  – mantiveram representatividade similar às 
verificadas nos anos anteriores, de cerca de 3% do total 
das ações de rating. O mesmo ocorreu com os aumentos 
e revisões, que responderam por 1,7% e 0,1% do 
somatório, respectivamente, o que reforça a consistência 
das análises que realizamos. As confirmações, por 
sua vez, responderam pela maior parte das ações de 
rating (80,1%), e os encerramentos, por 4,8%.  

R$ 8,8 bilhões é a soma do volume de emissões dos ativos aos quais foram 
atribuídos ratings em 2021, montante que supera em 11,4% o verificado no ano anterior.
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● ATRIBUIÇÕES 9,9%

● AUMENTOS 1,7%

● ENCERRAMENTOS 4,8%

● REBAIXAMENTOS 3,4%

● REVISÕES 0,1%

SOBRE A LIBERUM RATINGS

Dedicada exclusivamente à avaliação de produtos financeiros, a Liberum Ratings emite classificações de risco de 
ativos financeiros, análises que seguem metodologia própria. Com dez anos de atuação completados em 2021,  
tem origem brasileira, sede em São Paulo e sócios isentos de qualquer vínculo com grupos econômicos.  É signatária 
do Pacto Global das Nações Unidas e do Principles for Responsible Investment (PRI), também da ONU, que visa 
a incentivar a abordagem de aspectos socioambientais e de governança corporativa na tomada de decisão de 
investimentos, o que inclui as análises emitidas pela indústria de rating. Também é a única empresa do setor, no 
País, que é Carbon Free, uma vez que compensa as emissões de gás de efeito estufa (GEE) de suas operações.  

Mais informações em www.liberumratings.com.br
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