
Em abril, foram emitidas 69 ações de 
rating, análises focadas principalmente em 
Fundos de Investimento Creditório (FIDCs). 
Desse total, três são atribuições, como a 
concedida ao FIDC Empírica Home Equity. 
Tal fundo é lastreado em carteira de crédito 
composta atualmente por cédulas de crédito 
imobiliário (CCIs) - podendo também 
abranger cédulas de crédito bancário 
(CCBs) - originada de financiamentos ou 
empréstimos a pessoas físicas, com garantia 
real em imóveis. Foi conferido rating A+ à 
5ª série de cotas seniores, de valor unitário 
de R$ 1 mil. Com expectativa de captar 
até R$ 80 milhões, o fundo tem como 
remuneração-alvo o IPCA acrescido de 
8,75% ao ano. O prazo, por sua vez, é de 
180 meses, com carência de 12 meses para 
pagamento trimestral de juros e principal. 

3  ATRIBUIÇÕES

FIDC Empírica Home Equity
 A+ para a Cota Sênior - 5ª Série

Financiamento de Veículos FIDC
 B+ para a Cota Única

FIDC DIP FINANCING 11
 B para a Cota Sênior 

6  ENCERRAMENTOS
 
FIDC Litus

 BBB+ da Cota Sênior - 1ª Série

Premium Recebíveis FIDC NP
 B da Cota Subordinada

Blumenau FIDC NP
 CCC da Cota Única

Case FIDC
 B+ da Cota Sênior
 B da Cota Subordinada

FIDC RADICE
 A da Cota Sênior - 5ª Série

1  REBAIXAMENTO

FIDC ASAAS
 BBB para BB+ da Cota Sênior - 1ª Série
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SOBRE A LIBERUM RATINGS

Dedicada exclusivamente à avaliação de produtos financeiros, a Liberum Ratings emite classificações de risco 
dos ativos, análises que seguem metodologia própria. De origem brasileira e com sede em São Paulo, foi 
fundada em 2011 por sócios isentos de qualquer vínculo com grupos econômicos.  É signatária do Principles 
for Responsible Investment (PRI), iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) que incentiva 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. 
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