INFORME DE ATIVIDADES
2020

1.959 ações de rating emitidas em 2020 a ativos diversos, como Fundos

de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs),
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e debêntures.

Esse total supera em

35,7%

o registrado em 2019.
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82,4%

1.959
1.444

2019

2020

82,4% das ações se referem a confirmações

de ratings. Na sequência, estão as atribuições
(8,7%), encerramentos (5,1%) e rebaixamentos
(3,2%). Aumentos e revisões de notas, por sua vez,
responderam por 0,5% e 0,1%, respectivamente.

● ATRIBUIÇÕES

8,7%

● ENCERRAMENTOS

5,1%

● REBAIXAMENTOS

3,2%

● AUMENTOS

0,5%

● REVISÕES

0,1%

R$ 7,9 bilhões é a soma do volume de emissões dos ativos
aos quais foram atribuídos ratings no período.

Desempenho por tipo de classificação
A maior parte dos desempenhos verificados nos diferentes tipos de ações de rating foi
influenciada pela crise econômica desencadeada pela pandemia do novo coronavírus.
Tivemos, por exemplo, uma variação expressiva de 96,9% nos rebaixamentos
de notas, provocado fala exposição dos ativos a riscos desencadeados no novo contexto.
Apesar do ambiente desafiador, tivemos um crescimento de 38,2% no número
de atribuições, e expansão equivalente, de 36,2%, nas confirmações.
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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.
Mais informações em www.liberumratings.com.br
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