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Prefácio
Com o objetivo de promover a transparência e a clareza,
o Comitê Permanente de Símbolos e Definições de Rating
da Moody’s oferece este guia de referência atualizado,
contendo a definição de vários símbolos, escalas e de
outros itens relacionados aos ratings.
Desde que John Moody inventou o primeiro rating de
crédito há mais de um século, os sistemas de rating da
Moody’s evoluíram, em resposta à expansão crescente,
em amplitude e profundidade, dos mercados de capitais
globais. A maior parte das inovações do sistema de rating
da Moody’s se deu como resposta às necessidades do
mercado por clareza em relação aos componentes do risco
de crédito ou à demanda por distinções mais precisas nas
classificações de rating.
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para
manifestar sua opinião.
Kenneth Emery
Presidente, Comitê Permanente sobre Símbolos e Definições de
Rating
+1.212.553.4415
kenneth.emery@moodys.com
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Serviços de Rating de Crédito
Escalas Globais de Rating da Moody’s
Os ratings nas escalas globais de longo e curto prazo da Moody’s
são opiniões prospectivas quanto aos riscos de crédito relativos
de obrigações financeiras emitidas por empresas não financeiras,
instituições financeiras, veículos de operações estruturadas,
veículos de project finance, e entidades do setor público. A
Moody’s define o risco de crédito de acordo com o risco de
uma entidade não cumprir com suas obrigações financeiras
contratuais em seu vencimento e qualquer perda financeira
estimada em caso de default ou impairment. As obrigações
financeiras1 contratuais abordadas pelos ratings da Moody’s
são aquelas que exigem, sem considerar a obrigatoriedade/
aplicabilidade, o pagamento de um montante determinado,
que pode variar de acordo com fontes padrão de variação (por
exemplo, taxas de juros flutuantes) em uma determinada data.
O rating da Moody’s aborda a habilidade do emissor para obter
caixa suficiente para honrar sua obrigação, e sua disponibilidade
para honrá-la.2 Os ratings da Moody’s não abordam as fontes
fora do padrão de variação no montante da obrigação principal
(por exemplo, os títulos indexados a renda variável), salvo
uma declaração expressa contrária em um comunicado de
imprensa que acompanhe uma avaliação inicial.3 Ratings de
longo prazo são atribuídos a emissores ou a dívidas com um
prazo de vencimento original igual ou superior a um ano e
refletem tanto a probabilidade de default ou impairment sobre
as obrigações financeiras contratuais quanto a perda financeira
esperada no evento de default ou impairment. Ratings de curto
prazo são atribuídos a dívidas com prazo de vencimento original

igual ou inferior a treze meses e refletem a probabilidade de
default ou impairment das obrigações financeiras contratuais
e a perda financeira esperada sofrida em evento de default ou
impairment.45 A Moody’s atribui ratings em nível de emissor e
em nível de instrumentos na escala de longo de curto prazo.
Geralmente, os ratings são disponibilizados publicamente,
mas ratings privados e não publicados podem também ser
atribuídos.6
A Moody’s diferencia os ratings de operações estruturadas
(Structured Finance) dos ratings fundamentais (isto é, ratings
de empresas não financeiras, de instituições financeiras e de
entidades do setor público), em escala global de longo prazo,
adicionando (sf ) a todos os ratings de operações estruturadas.7
O acréscimo de (sf ) aos ratings de operações estruturadas deve
eliminar qualquer presunção de que tais ratings e os ratings
fundamentais classificados com a mesma nota se comportarão
da mesma forma. O indicador (sf) para ratings de títulos de
operações estruturadas indicam que, apesar de serem atribuídos
de forma semelhantes aos ratings fundamentais, podem ter
características de risco diferentes. Entretanto, por meio de suas
metodologias atuais, a Moody’s aspira alcançar uma ampla
equivalência entre os ratings atribuídos a operações estruturadas
e os fundamentais, quando medidos por um longo período de
tempo.

1 No caso de impairments, pode haver uma perda financeira mesmo quando as obrigações contratuais são cumpridas. Consulte a definição de Impairment nesta
publicação.
2 Para ratings no nível de emissor, consulte a definição de Ratings de Emissores nesta publicação. Em alguns casos, o risco de crédito relevante refere-se a um
terceiro, além ou em vez do emissor. Exemplos incluem notas ligadas ao crédito e obrigações com garantia.
3 As possíveis características ou as estruturas são limitadas apenas pela criatividade dos emissores, portanto, a Moody’s não pode catalogar de forma abrangente
todos os tipos de variações fora do padrão que podem afetar as obrigações financeiras, mas os exemplos incluem valores indexados, valores patrimoniais e fluxos de
caixa, penalidades de pagamento antecipado e uma obrigação de pagar um montante que não é determinado no início da transação.
4 Para certas operações estruturadas, ações preferenciais e títulos híbridos em que eventos de default de pagamento não estão definidos ou não correspondem
às expectativas dos investidores quanto à pontualidade do pagamento, os ratings de curto e longo prazo refletem a probabilidade de impairment (conforme abaixo
definido nesta publicação) e a perda financeira esperada em um evento de impairment.
5 Instituições supranacionais e bancos centrais que detêm dívida soberana ou empréstimos soberanos estendidos, como o FMI ou o Banco Central Europeu, não
podem receber sempre o mesmo tratamento concedido a outros investidores e credores com exposição de crédito similar. Os ratings de curto e longo prazo atribuídos
às obrigações detidas pelas instituições supranacionais e bancos centrais, bem como outros investidores, refletem apenas os riscos de crédito enfrentados por outros
investidores a não ser quando especificado de outra forma.
6 Para mais informações sobre como obter um rating de crédito da Moody’s, incluindo ratings de crédito privados e não publicados, consulte Moody’s Investors
Service Products.
7 Tal como ocorre com outros ratings em escala global, os ratings (sf) refletem tanto a probabilidade de um default quanto a perda sofrida esperada em caso de um
evento de default. Os ratings são atribuídos de acordo com a avaliação de um comitê de ratings sobre a taxa de perda esperada de um instrumento (probabilidade de
default multiplicada pela severidade da perda esperada) e podem estar sujeitos a limitações devido ao fato de que o rating de perda esperada final não seria mais que
um certo número de níveis (notches), geralmente de três a cinco níveis, acima do rating que seria atribuído com base apenas na probabilidade de default. A magnitude
dessa limitação pode variar de acordo com o nível do ratings, o prazo da operação e a incerteza em relação às avaliações de perda esperada e probabilidade de default.
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Rating de Longo Prazo em Escala Global
Aaa Obrigações classificadas como Aaa são consideradas da mais alta qualidade, sujeitas ao nível mais baixo de risco de crédito.
Aa

Obrigações classificadas como Aa são consideradas de alta qualidade e estão sujeitas a um risco de crédito muito baixo.

A

Obrigações classificadas como A são consideradas de grau superior médio e estão sujeitas a baixo risco de crédito.

Baa

Obrigações classificadas como Baa são consideradas de médio grau e estão sujeitas ao risco de crédito moderado e, por isso, podem
apresentar certas características especulativas.

Ba

Obrigações classificadas como Ba são consideradas especulativas e estão sujeitas a substancial risco de crédito.

B

Obrigações classificadas como B são consideradas especulativas e estão sujeitas a elevado risco de crédito.

Caa Obrigações classificadas como Caa são consideradas especulativas com baixo posicionamento e estão sujeitas a risco de crédito muito
elevado.

Ca

Obrigações classificadas como Ca são altamente especulativas e estão em default ou muito próximo a ele, com alguma perspectiva de
recuperação de principal e juros.

C

Obrigações classificadas como C representam a mais baixa classificação e normalmente em default, apresentando poucas perspectivas
de recuperação do principal ou juros.

Nota: A Moody’s acrescenta modificadores numéricos 1, 2, e 3 a cada rating genérico de Aa até Caa. O modificador 1 se classifica na mais alta posição dentro de
sua categoria genérica de rating; o modificador 2 indica uma posição intermediária; e o modificador 3 indica a posição mais baixa em uma categoria genérica de
rating. Adicionalmente, o indicador (“hyb”) é acrescido a todos os ratings de títulos híbridos emitidos por bancos, seguradoras, financeiras e corretoras de valores
mobiliários*
Nota: Para informação adicional sobre ratings de longo prazo atribuídos a obrigações em default, consulte a definição “Ratings de Crédito de Longo Prazo para
Títulos em Impairment ou em Default”, na seção Outras Definições nesta publicação
* Pelos seus termos, títulos híbridos permitem o não pagamento de dividendos regulares, de juros ou do principal, o que pode potencialmente resultar em impairment,
se isso ocorrer. Títulos híbridos também podem estar sujeitos a redução (“write downs”) de principal permitidas contratualmente, que poderiam resultar em
impairment. Juntamente com o indicador híbrido, o rating de obrigação de longo prazo atribuído a um título híbrido é uma expressão do risco de crédito relativo
associado a este título.

Ratings de Curto Prazo em Escala Global
P-1

Emissores (ou instituições de suporte) classificados como Prime-1 têm capacidade superior de cumprir com as suas obrigações no curto
prazo.

P-2

Emissores (ou instituições de suporte) classificados como Prime-2 têm alta capacidade de cumprir com as suas obrigações no curto
prazo.

P-3

Emissores (ou instituições de suporte) classificados como Prime-3 têm capacidade aceitável de cumprir com as suas obrigações no
curto prazo.

NP

Emissores (ou instituições de suporte) classificados como Not Prime não se encaixam dentre os requisitos das categorias Prime.
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Equivalência Padrão entre os Ratings de Longo
e Curto Prazo em Escala Global
A tabela seguinte indica os ratings de longo prazo
correspondentes a diferentes ratings de curto prazo quando tais
ratings de longo prazo existirem8
RATING DE
LONGO PRAZO
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

Ba1, Ba2, Ba3
B1, B2, B3
Caa1, Caa2, Caa3
Ca, C

RATING DE
CURTO PRAZO

RATINGS DE COMPENSAÇÃO DE CONTRAPARTES
Um Rating de Compensação de Contraparte (CCR, na sigla
em inglês) reflete a opinião da Moody’s sobre a capacidade de
uma Central de Compensação de Contraparte (CCP, em inglês)
de cumprir com a compensação e liquidação tempestiva de
obrigações de compensação bem como a perda financeira
esperada caso uma obrigação não seja cumprida. Um CCR pode
ser atribuído a uma entidade legal de uma CCP ou a um serviço
de compensação à medida que uma entidade jurídica opera
vários serviços de compensação.

Ratings de Risco de Contraparte (CRR)

Prime-1

Os CRRs são opiniões sobre a capacidade de entidades de honrar
a parcela sem garantia de passivos financeiros de contraparte
que não são dívidas (passivos de CRR) e refletem também as
perdas financeiras esperadas caso esses passivos não sejam
honrados. Os passivos de CRR são geralmente relacionados a
operações com partes não relacionadas. Exemplos de passivos
de CRR incluem a parcela sem garantia de dívidas a pagar
provenientes de operações com derivativos e de passivos que
fazem parte de acordos de compra e venda.

Prime-2
Prime-3

Not Prime

Ratings de Longo e de Curto Prazo em Escala
Global de Dívidas e Emissores
RATINGS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Os Ratings de Depósitos Bancários são opiniões sobre a
capacidade de um banco de pagar pontualmente suas
obrigações relacionadas a depósitos em moeda local e/
ou estrangeira e também refletem a expectativa de perda
financeira em caso de default. Ratings de Depósitos Bancários
não se aplicam aos depósitos sujeitos a um regime de garantia
pública ou privada, mas sim à classe mais júnior de depósitos
não garantidos; contudo, podem, em alguns casos, apresentar
a possibilidade de que o suporte oficial, em certos casos, se
estenda à classe mais júnior de depósitos não garantidos
bem, como a depósitos garantidos e preferenciais. Os ratings
de depósitos em moeda estrangeira estão sujeitos aos tetospaís estabelecidos pela Moody’s para depósitos em moeda
estrangeira. Isso pode resultar na atribuição de um rating
de depósitos em moeda estrangeira diferente (e geralmente
mais baixo) em comparação com o rating de depósitos em
moeda local.

Embora os CRRs reflitam o risco de os passivos de CRR não
serem pagos no prazo apropriado, eles não representam o
risco para um passivo de CRR estar sujeito a uma disputa
comercial. Para uma maior clareza, os CRRs não são aplicáveis
a compromissos de financiamento ou outras obrigações
associadas a covered bonds, cartas de crédito, garantias, servicer
e obrigações de trustee, e outras obrigações semelhantes
provenientes das funções operacionais essenciais de um banco.

RATINGS CORPORATIVOS
Os Ratings Corporativos da Moody’s (CFRs) são ratings de longo
prazo que refletem a probabilidade relativa de um default da
dívida ou de obrigações similares de um grupo corporativo
e as perdas financeiras esperadas incorridas no caso de um
default. Os CFRs são atribuídos a um grupo corporativo como
se ele possuísse uma única classe de dívida e fosse estruturado
legalmente como uma única entidade consolidada. Os CFRs são
geralmente empregados para devedores de grau especulativo,
mas também podem ser atribuídos a emissores com grau
de investimento. O CFR normalmente aplica-se a todas as
entidades sob controle comum gerencial da entidade à qual
o rating é atribuído. Para instituições financeiras ou outras
entidades complexas, CFRs podem também ser atribuídos para

8 Ratings de operações estruturadas de curto prazo são normalmente baseados no rating de curto prazo de um fornecedor de suporte financeiro ou em uma
avaliação dos fluxos de caixa disponíveis para garantir o pagamento da obrigação financeira.
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uma associação ou grupo, em que o grupo pode não exercer
total controle gerencial, porém, o suporte intragrupo e a coesão
entre os membros individuais do grupo possam garantir um
rating para o grupo ou associação. Um CRF não se refere a uma
obrigação ou classe de dívida e, portanto, não reflete prioridade
do crédito.

RATINGS DE CREDIT DEFAULT SWAP
Os Ratings de Credit Default Swap medem o risco associado às
obrigações que um fornecedor de proteção de crédito tem com
relação a eventos de crédito, nos termos da operação. Os ratings
não tratam de potenciais perdas resultantes do vencimento
antecipado da operação ou de quaisquer riscos de mercado
associados à operação.

ENHANCED RATINGS
Enhanced Ratings são atribuídos somente a títulos emitidos
por municípios dos EUA. Enhanced ratings são atribuídos a
obrigações que beneficiam-se de suporte de liquidez ou de
crédito de uma terceira parte, incluindo programas de auxílio
estatal. Eles refletem, principalmente, a qualidade de crédito
do provedor de suporte e, em alguns casos, também refletem
a qualidade de crédito da obrigação subjacente. Enhanced
ratings não incorporam suporte baseado em seguro/garantia de
garantidores financeiros.

RATINGS DE FORÇA FINANCEIRA DE
SEGURADORAS
Ratings de Força Financeira de Seguradoras são opiniões sobre a
capacidade das seguradoras indenizarem pontualmente sinistros
e cumprirem obrigações, e também refletem a expectativa de
perda financeira sofrida em caso de default.

RATINGS SEGURADOS
Um rating segurado é uma avaliação da Moody’s da qualidade
de crédito de uma dada obrigação considerando o suporte de
crédito (“credit enhancement”) provido por um garantidor.
Os ratings segurados da Moody’s utilizam a metodologia de
substituição de crédito, através da qual o rating da dívida será o
mais elevado entre (i) o rating de força financeira do garantidor
e (ii) qualquer rating público subjacente ou enhanced rating
atribuído ao título.

RATINGS DE EMISSORES
Ratings de emissores são opiniões sobre a capacidade do
devedor de honrar dívida sênior sem garantia e obrigações
semelhantes a dívida.9 Sendo assim, os Ratings de Emissores
incorporam qualquer suporte externo que deve ser aplicado
a todas as emissões atuais e futuras de obrigações financeiras
seniores sem garantia e contratos, tal como suporte explícito
que surge de uma garantia de todas as obrigações financeiras
seniores sem garantia e contratos, e/ou suporte implícito para
emissores sujeitos à análise de default conjunto (por exemplo,
bancos e emissores relacionados ao governo). Os Ratings
de Emissor não incorporam arranjos de suporte, tais como
garantias, que são aplicados apenas a obrigações financeiras
seniores sem garantia e contratos específicos (mas não a todos
eles).
Embora os ratings de emissores reflitam o risco dos pagamentos
de dívida e obrigações semelhantes a dívidas não serem
cumpridos pontualmente, eles não refletem o risco de um
contrato ou outra obrigação que não seja dívida estar sujeito
a disputas comerciais. Além disso, embora um emissor possa
ter obrigações seniores sem garantia detidas por instituições
supranacionais e bancos centrais (por exemplo FMI, Banco
Central Europeu), bem como outros investidores, o rating
de emissor reflete apenas os riscos enfrentados por outros
investidores.

RATINGS DE OBRIGAÇÕES DE CURTO E LONGO
PRAZO
A Moody’s atribui ratings a obrigações financeiras de curto
e longo prazo. Os ratings de longo prazo são atribuídos a
emissores ou obrigações com vencimento original de um ano
ou mais e refletem tanto a probabilidade de um default em
pagamentos contratualmente prometidos e a perda financeira
esperada sofrida em caso de default. Os ratings de curto prazo
são atribuídos a obrigações com vencimento original de treze
meses ou menos e refletem a probabilidade de um default nos
pagamentos contratualmente prometidos e a perda financeira
esperada sofrida no caso de um default.

9 Os ratings de emissor aplicados aos governos locais dos EUA refletem normalmente uma garantia ilimitada da obrigação geral, que em alguns estados pode
ter título e características estruturais que melhorem a qualidade de crédito para detentores da obrigação geral, mas não necessariamente para outras contrapartes
detentoras de obrigações que não possuem tais características.
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RATINGS DE NOTAS DE MÉDIO PRAZO (“MEDIUMTERM NOTE”)
A Moody’s atribui ratings provisórios a programas de notas de
médio prazo (medium term note ou “MTN”) e ratings definitivos
para os títulos de dívida individuais emitidos a partir deles
(referidos como drawdowns ou notas).
Os ratings de programas MTN destinam-se a refletir os ratings
que possam ser atribuídos a drawdowns emitidos a partir do
programa com prioridade de crédito especificada (por exemplo,
sênior ou subordinada). Para demonstrar o caráter contingente
do rating do programa, a Moody’s atribui ratings provisórios
para programas MTN. Um rating provisório é indicado por um
(P) na frente do rating e seu significado encontra-se definido no
presente documento.
O rating atribuído a um drawdown a partir de um rating
atribuído a um MTN ou programa de nota bancária ou de
depósito é definitivo por natureza, e pode se diferenciar do
rating do programa se o drawdown estiver exposto a riscos
de crédito adicionais além de default do emissor, como, por
exemplo, vínculo com default de outros emissores, ou se possuir
outras características estruturais que justifiquem um rating
diferente. Em alguns casos, é possível que nenhum rating seja
atribuído a um drawdown.
A Moody’s recomenda que os participantes do mercado
contatem as Ratings Desks da Moody’s ou visitem www.moodys.
com diretamente se tiverem dúvidas sobre ratings específicos
de emissões sob um determinado programa MTN. Notas sem
rating emitidas dentro de um programa MTN poderão receber o
símbolo NR (sem rating – “not rated”).

honrar suas obrigações nos termos dos contratos financeiros.

RATINGS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS INTEREST
ONLY SECURITY (IO)
Uma operação estruturada IO é uma corrente de fluxo de caixa
que é uma fração dos fluxos de juros de um ou de múltiplos
títulos referenciados ou ativos em uma transação de operação
estruturada. Os ratings IO abordam a probabilidade e o grau
em que os pagamentos feitos aos detentores de IO serão
impactados por perdas de crédito para o título, títulos ou
ativos referenciados pelo IO. Esses títulos IO geralmente não
apresentam um saldo principal. Outros riscos não relativos
a crédito, como o de pagamento antecipado dos títulos
referenciados ou ativos, não são abordados pelo rating, embora
possam afetar os pagamentos feitos aos detentores dos títulos.

RATINGS SUBJACENTES (UNDERLYING RATINGS)
Um rating subjacente é a avaliação da Moody’s sobre a
qualidade de crédito de uma obrigação em particular com
ausência de qualquer seguro de um garantidor financeiro ou
suporte de crédito (credit enhancement).
Para os títulos emitidos por municípios dos EUA, o rating
subjacente refletirá a qualidade de crédito individual da emissão,
sem considerar qualquer apoio de crédito provido por um
programa de suporte de crédito estadual.

RATINGS DE INSTRUMENTOS DE CONTRAPARTE DE
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
Os Ratings de Instrumentos de Contraparte de Operações
Estruturadas são atribuídos a um contrato financeiro e
mensuram o risco imposto a uma contraparte decorrente
do default de um veículo de propósito específico (VPE)
relacionado a suas obrigações nos termos do contrato financeiro
referenciado.

RATINGS DE CONTRAPARTE DE OPERAÇÕES
ESTRUTURADAS
Os Ratings de Contraparte de Operações Estruturadas são
atribuídos a empresas que realizam operações estruturadas e são
baseados em uma avaliação de sua capacidade e disposição para
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Ratings de Dívidas de Curto Prazo e Obrigações
de Demanda de Municípios dos EUA
RATINGS DE DÍVIDAS DE CURTO PRAZO
Enquanto a escala de rating global ‘prime’ de curto prazo é
aplicada a commercial papers municipais com isenção fiscal
dos EUA, esses programas são geralmente garantidos por cartas
de crédito externas ou linhas de liquidez, e seus ratings ‘prime’
de curto prazo geralmente acompanham os ratings de longo
prazo dos bancos e instituições financeiras financiadores, e não
o rating do município. Outras dívidas municipais de curto prazo,
que geralmente têm diferentes fontes de financiamento para
pagamento, têm seus ratings atribuídos mediante o uso de duas
adições às escalas de rating de curto prazo (por exemplo, as
escalas MIG e VMIG discutidas abaixo).
A escala de Grau de Investimento Municipal (MIG, Municipal
Investment Grade) é usada para classificar bond anticipation
notes de municípios americanos que tenham até três anos de
prazo de vencimento. Notas municipais classificadas de acordo
com a escala MIG podem ser garantidas tanto por penhor de
receitas quanto por receitas de um financiamento take-out
recebido antes do vencimento da nota. Os ratings MIG expiram
na data de vencimento da dívida, e o rating de longo prazo do
emissor é apenas uma consideração na atribuição do rating
MIG. Os ratings MIG são divididos em três níveis — MIG 1 até
MIG 3 — enquanto rating de grau especulativo de dívidas de
curto prazo são designados SG (de “speculative grade”).
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Escala de MIG
MIG 1	Esta denominação significa qualidade de crédito
superior. Uma proteção excelente decorre de fluxos de
caixa estáveis, garantia muito confiável de alta liquidez
ou acesso amplo e comprovado ao mercado para
refinanciamento.

MIG 2 Esta denominação significa forte qualidade de crédito.
As margens de proteção são amplas, apesar de não
serem tão grandes como na categoria anterior.

MIG 3 Esta denominação significa qualidade de crédito
aceitável. As proteções decorrentes da liquidez e
do fluxo de caixa podem ser reduzidas, e o acesso
ao mercado para refinanciamento é provavelmente
menos estabelecido.

SG

Esta denominação significa qualidade de crédito de
grau especulativo. Os instrumentos de dívida nesta
categoria podem carecer de margens suficientes de
proteção.

RATINGS DE OBRIGAÇÕES DE DEMANDA
No caso de obrigações de demanda com taxas variáveis
(variable rate demand obligations ou VRDOs), atribui-se um
rating com dois componentes: um rating de dívida de longo ou
curto prazo e um rating de obrigação de demanda. O primeiro
elemento representa a avaliação da Moody’s acerca do grau de
risco associado ao pagamento programado do principal e dos
juros. O segundo elemento representa a avaliação da Moody´s
quanto ao risco associado à capacidade de receber o preço de
compra sob demanda (“demand feature”). O segundo elemento
usa um rating que constitui uma variação da escala de rating
MIG denominada Grau de Investimento Municipal Variável
(“Variable Municipal Investment Grade”) ou escala VMIG. Os
ratings VMIG das obrigações de demanda com suporte de
liquidez incondicional são mapeados a partir do rating da dívida
de curto prazo (ou avaliação de contraparte) do provedor da
garantia, ou do devedor subjacente na ausência de suporte de
liquidez de terceiros, com o VMIG 1 correspondendo a P-1, o
VMIG 2 a P-2, o VMIG 3 a P-3, e o SG a not prime. Por exemplo,
o rating VMIG para um título de receita industrial (industrial
revenue bond) com a Empresa XYZ como o devedor subjacente
normalmente terá o mesmo modificador numérico do rating
Prime da Empresa XYZ. As transições do rating VMIG das
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obrigações de demanda com suporte de liquidez condicional,
conforme demonstrado no diagrama a seguir, diferem daquelas
da escala Prime para refletir o risco de que o suporte de liquidez

externo geralmente se extinguirá se o rating do emissor de longo
prazo cair abaixo do grau de investimento.

Escala de VMIG
VMIG 1 Esta denominação significa qualidade de crédito superior. Uma proteção excelente é conferida pela qualidade superior de crédito
de curto prazo do fornecedor de liquidez e pelas também excelentes proteções jurídicas e estruturais que asseguram o pagamento
pontual do preço de compra sob demanda.

VMIG 2 Esta denominação significa qualidade de crédito forte. Uma boa proteção é conferida pela forte qualidade de crédito de curto prazo do
fornecedor de liquidez e também por boas proteções jurídicas e estruturais que asseguram o pagamento pontual do preço de compra
sob demanda.

VMIG 3 Esta denominação significa qualidade de crédito aceitável. Uma proteção adequada é conferida pela qualidade de crédito de curto
prazo satisfatória do fornecedor de liquidez e proteções jurídicas e estruturais também satisfatórias que asseguram o pagamento
pontual do preço de compra sob demanda.

SG

Esta denominação significa qualidade de crédito de grau especulativo. Os dispositivos de demanda aos quais foram atribuídos rating
nesta categoria podem ser garantidos por um fornecedor de liquidez que não tem rating de curto prazo de grau de investimento ou
faltem proteções estruturais e/ou jurídicas necessárias para assegurar o pagamento pontual do preço de compra sob demanda.

* Para VRDBs complementados com suporte de liquidez condicional, a transição de ratings de curto prazo diminui nos ratings de longo prazo mais elevados para
refletir o risco de encerramento do suporte de liquidez em consequência de um rebaixamento para abaixo do grau de investimento.
Os ratings VMIG dos VRDBs com suporte de liquidez incondicional refletem o rating da dívida de curto prazo (ou avaliação de contraparte) do provedor do suporte
de liquidez, com o VMIG 1 correspondendo a P-1, o VMIG 2 a P-2, VMIG 3 a P-3, e SG a not prime.
Para uma discussão mais completa dessas transições de rating, consulte o Anexo B da Metodologia da Moody’s Variable Rate Instruments Supported by
Conditional Liquidity Facilities.

RATINGS DE DÍVIDAS DE CURTO PRAZO DE MUNICÍPIOS
DOS EUA VS. RATINGS DE LONGO PRAZO
NOTES

RATING DE
LONGO PRAZO

OBRIGAÇÃO DE DEMANDA
COM GARANTIA DE
LIQUIDEZ CONDICIONAL

MIG 1

Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2

VMIG 1

MIG 2

A3

VMIG 2

Baa1
Baa2
Baa3
Ba1, Ba2, Ba3
B1, B2, B3
Caa1, Caa2, Caa3
Ca, C

VMIG 3*

MIG 3
SG

SG

SÍMBOLOS E DEFINIÇÕES DE RATING

MOODY’S INVESTORS SERVICE

11

Ratings de Longo Prazo em Escala Nacional
Os Ratings em Escala Nacional de longo prazo da Moody’s
(NSRs) são avaliações relativas da qualidade de crédito de
emissores e obrigações financeiras em um dado país. Os
NSRs não foram criados com o objetivo de ser globalmente
comparáveis, mas de tratarem do risco de crédito dentro de
um dado país. A Moody’s atribui ratings em escala nacional em
alguns mercados de capitais domésticos em que os investidores

consideram que a escala global de rating fornece diferenciação
inadequada entre créditos, ou é inconsistente com a escala de
rating em uso regular no país.
Em cada país específico, os dois últimos caracteres do rating
indicam o país onde o emissor está localizado (por exemplo,
Aaa.br para o Brasil).

Escala de NSR de Longo Prazo
Aaa.n

Emissores ou emissões classificadas como Aaa.n apresentam qualidade de crédito mais elevada em relação a outros emissores
domésticos.

Aa.n

Emissores ou emissões classificadas como Aa.n apresentam qualidade de crédito muito elevada em relação a outros emissores
domésticos.

A.n

Emissores ou emissões classificadas como A.n apresentam qualidade de crédito acima da média em relação a outros emissores
domésticos

Baa.n

Emissores ou emissões classificadas como Baa.n apresentam qualidade de crédito média em relação a outros emissores domésticos.

Ba.n

Emissores ou emissões classificadas como Ba.n apresentam qualidade de crédito abaixo da média em relação a outros emissores
domésticos.

B.n

Emissores ou emissões classificadas como B.n apresentam qualidade de crédito fraca em relação a outros emissores domésticos.

Caa.n

Emissores ou emissões classificadas como Caa.n apresentam qualidade de crédito muito fraca em relação a outros emissores
domésticos.

Ca.n

Emissores ou emissões classificadas como Ca.n apresentam qualidade de crédito extremamente fraca em relação a outros emissores
domésticos.

C.n

Emissores ou emissões classificadas como C.n apresentam a mais fraca qualidade de crédito em relação a outros emissores
domésticos.

Nota: A Moody’s inclui os modificadores numéricos 1, 2 e 3 para cada classificação genérica de rating entre Aa e Caa. O modificador 1 indica que a obrigação
está posicionada no patamar mais elevado dentro de sua categoria genérica de rating; o modificador 2 indica classificação no patamar médio; e o modificador 3
indica posicionamento no patamar mais baixo dentro da categoria genérica de rating. Ratings de longo prazo em escala nacional D.ar e E.ar também podem ser
aplicados para as obrigações argentinas.
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Ratings de Curto Prazo em Escala Nacional
Os NSRs de curto prazo da Moody’s são opiniões sobre a
capacidade de emissores de um determinado país pagarem suas
dívidas cujos vencimentos originais não excedam treze meses,
em relação a outros emissores domésticos. Os NSRs de curto
prazo em um país não devem ser comparados com NSRs de
outro país, ou com os ratings globais da Moody’s.

Há quatro categorias de ratings de curto prazo em escala
nacional, genericamente indicadas como N-1 a N-4. Em cada
país, as duas primeiras letras indicam o país em que o emissor se
encontra (por exemplo, BR-1 a BR-4 para o Brasil).

Escala de NSR de Curto Prazo
N-1

Emissores classificados como N-1 têm a maior capacidade de pagar suas dívidas sênior de curto prazo sem garantia em comparação
com outros emissores domésticos.

N-2 Emissores classificados como N-2 têm capacidade acima da média para pagar dívidas seniores de curto prazo sem garantia, em
comparação com outros emissores domésticos.

N-3	Emissores classificados como N-3 têm capacidade média para pagar dívidas seniores de curto prazo sem garantia, em comparação com
outros emissores domésticos.

N-4	Emissores classificados como N-4 têm capacidade abaixo da média para pagar suas dívidas seniores de curto prazo sem garantia, em
comparação com outros emissores domésticos.
Nota: Os símbolos de rating de curto prazo P-1.za, P-2.za, P-3.za e NP.za são usados na África do Sul. Ratings em escala nacional de curto prazo AR-5 e AR-6
também podem ser empregados para obrigações argentinas.

A Moody’s atualmente mantém NSRs de longo e curto prazo
para os seguintes países:
»» Argentina (.ar)
»» Bolívia (.bo)
»» Brasil (.br)
»» República Tcheca (.cz)
»» Cazaquistão (.kz)
»» Quênia (.ke)
»» Líbano (.lb)
»» México (.mx)
»» Marrocos (.ma)
»» Nigéria (.ni)
»» Eslováquia (.sk)
»» África do Sul (.za)
»» Tunísia (.tn)
»» Turquia (.tr)
»» Ucrânia (.ua)
»» Uruguai (.uy)
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Ratings de Probabilidade de Default
Um rating de probabilidade de default (PDR) é uma opinião, no
nível do grupo corporativo, sobre a probabilidade relativa de que
uma entidade do grupo deixará de honrar uma ou mais de suas
obrigações de dívida de longo prazo. Para grupos em default
em todas as suas dívidas de longo prazo (como no caso de
recuperação judicial/falência), é atribuído o PDR de D-PD. Para
grupos em default em uma parte limitada de suas obrigações, o
PDR é acrescido de “/LD”, por exemplo, Caa1-PD/LD.

de juros ou principal exceda o prazo de carência especificado na
obrigação de dívida.

Um rating D-PD de probabilidade de default não é atribuído
(nem recebe um indicador /LD) até que a falha no pagamento

Adicionar ou remover o indicador “/LD” de um PDR existente
não constitui uma ação de rating de crédito.

Um rating D-PD de probabilidade de default não é atribuído
(nem recebe um indicador /LD) para renegociações de dívidas
por empresas em dificuldades financeiras (distressed exchanges)
até que tenham sido concluídas, em vez de simplesmente
anunciadas.

Escala de PDR
Aaa-PD

Grupos corporativos classificados como Aaa-PD são considerados como sendo da melhor qualidade, sujeito ao menor risco de default.

Aa-PD

Grupos corporativos classificados como Aa-PD são considerados como sendo de alta qualidade e estão sujeitos a um risco muito baixo
de default.

A-PD

Grupos corporativos classificados como A-PD são considerados como sendo de nível médio- alto e estão sujeitos a um baixo risco
de default.

Baa-PD

Grupos corporativos classificados como Baa-PD são considerados como sendo uma nota média, sujeito a um risco moderado de default,
uma vez que podem apresentar certas características especulativas.

Ba-PD

Grupos corporativos classificados como Ba-PD são considerados especulativos e sujeitos a um risco substancial de default.

B-PD

Grupos corporativos classificados como B-PD são considerados especulativos e sujeitos a um alto risco de default.

Caa-PD

Grupos corporativos classificados como Caa-PD são considerados como tendo uma posição fraca e especulativa, sujeitos a um risco
muito alto de default, e podem estar em default em algumas, mas não todas, obrigações de dívida de longo prazo.

Ca-PD

Grupos corporativos classificados como Ca-PD são altamente especulativos e provavelmente estão em default ou próximos a ele, em
algumas, mas não todas as suas obrigações de dívida de longo prazo.

C-PD

Grupos corporativos classificados como C-PD são os mais baixos e geralmente estão em default em algumas, mas não todas, as
obrigações de dívida de longo prazo.

D-PD

Grupos corporativos classificados como D estão em default em todas as suas obrigações de dívida de longo prazo.

Nota: A Moody’s acrescenta modificadores numéricos 1, 2, e 3 para cada classificação de rating genérica de Aa-PD a CaaPD (por exemplo, Aa1-PD). o modificador
1 indica que a obrigação é classificada no patamar mais elevado de sua categoria de rating genérica; o modificador 2 indica uma classificação mediana; e o
modificador 3 indica uma classificação no patamar mais baixo de sua categoria de rating genérica.
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Outros Serviços Permitidos
Ratings de Fundos de Bonds
Os Ratings de Fundos de Bonds são opiniões sobre a qualidade
de crédito ajustada por vencimento dos investimentos em
fundos mútuos e veículos de investimento semelhantes, que
investem principalmente em dívidas de médio e longo prazo de
renda fixa. Como tal, estes ratings refletem principalmente a
avaliação da Moody’s sobre a capacidade de crédito dos ativos
detidos pelo fundo, ajustada pelo vencimento. Outros riscos,
como de liquidez, operacional, de taxa de juros, cambial e
qualquer outro risco do mercado, são excluídos da classificação.
Os fundos de bonds não consideram especificamente o
desempenho histórico, atual, ou potencial de um fundo com
relação à valorização, volatilidade do valor líquido dos ativos ou
rendimento.

Escala de Rating de Fundos de Bond
Aaa-bf

Fundos de Bond classificados como Aaa-bf geralmente
detêm ativos considerados como sendo da mais alta
qualidade de crédito.

Aa-bf

Fundos de Bond classificados como Aa-bf geralmente
detêm ativos considerados de alta qualidade de
crédito.

A-bf

Fundos de Bond classificados como A-bf geralmente
detêm ativos considerados de qualidade de crédito
média-alta.

Baa-bf

Fundos de Bond classificados como Baa-bf geralmente
detêm ativos considerados de média qualidade de
crédito.

Ba-bf

Fundos de Bond classificados como Ba-bf geralmente
detêm ativos considerados como elementos
especulativos.

B-bf

Fundos de Bond classificados como B-bf geralmente
detêm ativos considerados especulativos.

Caa-bf

Fundos de Bond classificados como Caa-bf
geralmente detêm ativos considerados como de baixo
posicionamento.

Ca-bf

Fundos de Bond classificados como Ca-bf geralmente
detêm ativos que são altamente especulativos e que
são suscetíveis ao default, ou estão muito próximos
a ele, com alguma perspectiva de recuperação do
principal e juros.

C-bf

Fundos de Bond classificados como C-bf geralmente
detêm ativos que estão em default, com poucas
perspectivas de recuperação do principal ou juros.
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Avaliações de Qualidade de Representantes
Comuns

Indicadores de Exequibilidade de Contratos
para os Estados Mexicanos

Avaliações de Qualidade de Representantes Comuns da Moody’s
(CRQ) são opiniões sobre a capacidade de uma organização
representar os interesses dos investidores, em relação a outros
representantes comuns dentro de um determinado país. As
avaliações representam as considerações da Moody’s quanto
à estrutura organizacional de um representante comum,
e outras características de gestão, incluindo a alocação de
recursos humanos, tecnologia da informação e os controles e
procedimentos operacionais.

Os Indicadores de Exequibilidade de Contratos são opiniões sobre
a efetividade relativa dos estados mexicanos em demandarem o
cumprimento de contratos comerciais e hipotecas. Os indicadores
fornecem um ranking e não abordam a eficácia absoluta dos
sistemas judiciais estaduais. Os indicadores de exequibilidade de
contratos são atribuídos individualmente aos estados com base em
um coeficiente.

A Moody’s mantém atualmente ratings de representante
comum para o México.

CRQ2

EC1

Maior eficácia no tratamento dos processos comerciais e
cumprimento de decisões no México.

EC2 Eficácia acima da média no tratamento dos processos

Escala de Avaliação de CRQ
CRQ1

Escala de Exequibilidade de Contratos

comerciais e cumprimento de decisões no México.

Forte capacidade de representar os interesses dos
investidores.

EC3 Eficácia média no tratamento dos processos comerciais e

Capacidade acima da média de representar os interesses
dos investidores. Considera-se que o representante
comum tem “boa” estabilidade financeira e operacional.

EC4 Eficácia abaixo da média no tratamento dos processos

CRQ3	Capacidade média de representar os interesses dos

cumprimento de decisões no México.
comerciais e cumprimento de decisões no México.

EC5 Menor eficácia no tratamento dos processos comerciais e

investidores. Considera-se que o representante comum
tem “média” estabilidade financeira e operacional.

CRQ4	Capacidade abaixo da média de representar os
interesses dos investidores, e estabilidade financeira e
operacional abaixo da média.

CRQ5 	Fraca capacidade de representar os interesses
dos investidores, e fraca estabilidade financeira e
operacional.
Nota: Sempre que necessário, um modificador “+” ou “-“ será acrescentado
às categorias de avaliação CRQ2, CRQ3 e CRQ4, um modificador “-”
será acrescentado à categoria de rating CRQ1 (e um modificador “+”
será adicionado à categoria CRQ5. Um modificador “+’ indica que um
representante comum está classificado no patamar superior de determinada
categoria de avaliação. Um modificador “-’ indica que o representante
comum está no patamar inferior de determinada categoria de rating.
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cumprimento de decisões no México.

Estimativas de Crédito

Avaliações de Fundos de Ações

Uma estimativa de crédito (CE, Credit Estimate) é uma opinião
pontual não publicada sobre a qualidade de crédito aproximada
de títulos individuais, contratos financeiros, emissores, ratings
corporativos ou empréstimos. As CEs não são Ratings de Crédito
da Moody’s, e não são atribuídas por comitês de rating. Se a
Moody’s tivesse conduzido uma análise com a mesma extensão de
um Rating de Crédito da Moody’s completo, o resultado poderia
ser significativamente diferente. Adicionalmente, as CEs não são
monitoradas, mas, frequentemente, são atualizadas de tempos
em tempos.

As classificações da Moody’s para fundos de ações são opiniões
sobre a qualidade relativa de investimento dos fundos de
ações, que investem principalmente em ações ordinárias ou em
uma combinação de ações ordinárias e títulos de renda fixa. A
qualidade do investimento é julgada geralmente com base na
relação de desempenho histórico de fundos que utilizam uma
estratégia de investimento semelhante, bem como sobre a
qualidade do gestor do fundo.

As CEs são amplamente utilizadas no processo de avaliação de
elementos de risco de crédito em transações para as quais um rating
de crédito tradicional da Moody’s será determinado. As CEs são
fornecidas no contexto de carteiras pulverizadas (“granular pools”
- em que nenhum devedor representa uma exposição superior a
3% do conjunto total), carteiras concentradas (“chunky pools” - em
que exposições individuais representam 3% ou mais do total do
conjunto) ou exposições a um único nome.
As CEs são normalmente atribuídas com base em uma análise
que utiliza informações públicas (que, algumas vezes, podem ser
limitadas) ou em informações fornecidas por terceiros e, geralmente.
não envolvem nenhuma participação do devedor subjacente.
CEs não são expressas através do uso da tradicional escala
alfanumérica de 21 pontos, Aaa-C, de longo prazo da Moody’s;
elas são expressas em uma escala numérica simples de 1 a 21. No
entanto, elas são calibradas para serem amplamente comparáveis
com a escala alfanumérica da Moody’s, bem como com os Fatores
de Rating da Moody’s, que são usados na análise de CDOs.

As avaliações não são opiniões sobre o desempenho futuro de
um fundo com relação à valorização de ativos, à volatilidade do
valor patrimonial ou ao rendimento. Elas não são destinadas
para comparar fundos de países diferentes ou fundos em um
mesmo país que possuam estratégias de investimento diferentes
(Ex: fundos de equilíbrio versus fundos de ações).

Escala de Avaliação de Fundos de Ações
EF-1 Fundos de ações avaliados como EF-1 têm a mais alta
qualidade de investimento com relação a fundos com
estratégia similar

EF-2 Fundos de ações avaliados como EF-2 têm alta qualidade
de investimento com relação a fundos com estratégia
similar

EF-3 Fundos de ações avaliados como EF-3 têm moderada
qualidade de investimento com relação a fundos com
estratégia similar

EF-4 Fundos de ações avaliados como EF-4 têm baixa qualidade
de investimento com relação a fundos com estratégia
similar

EF-5 Fundos de ações avaliados como EF-5 têm a mais baixa
qualidade de investimento com relação a fundos com
estratégia similar
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Avaliações de Green Bonds (GBAs)

Ratings Indicativos

As avaliações dos green bonds são opiniões prospectivas sobre
a eficiência relativa das abordagens adotadas pelos emissores
de green bonds para gerenciar, administrar e alocar recursos
e reportar projetos ambientais financiados com os recursos
derivados de green bonds. Os GBAs são atribuídos a green bonds
individuais.

Um Rating Indicativo é uma opinião confidencial, não publicada,
não monitorada, referente a um momento específico sobre
o potencial Rating de Crédito de um emissor ou emissão de
dívida proposta por um emissor em alguma data futura. Ratings
indicativos não são equivalentes e não representam Ratings de
Crédito tradicionais da MIS. Contudo, os Ratings Indicativos são
expressos na escala tradicional de rating da MIS.

Escala de Avaliação de Green Bond
GB1 O emissor de green bond adotou uma abordagem
excelente para gerenciar, administrar, alocar recursos e
reportar projetos ambientais financiados com os recursos
derivados de green bonds. As perspectivas para atingir os
objetivos ambientais propostos são excelentes.

GB2 O emissor de green bond adotou uma abordagem muito
boa para gerenciar, administrar, alocar recursos e reportar
projetos ambientais financiados com os recursos derivados
de green bonds. As perspectivas para atingir os objetivos
ambientais propostos são muitos boas.

GB3 O emissor de green bond adotou uma abordagem boa
para gerenciar, administrar, alocar recursos e reportar
projetos ambientais financiados com os recursos derivados
de green bonds. As perspectivas para atingir os objetivos
ambientais propostos são boas.

GB4 O emissor de green bond adotou uma abordagem razoável
para gerenciar, administrar, alocar recursos e reportar
projetos ambientais financiados com os recursos derivados
de green bonds. As perspectivas para atingir os objetivos
ambientais propostos são razoáveis.

GB5 O emissor de green bond adotou uma abordagem fraca
para gerenciar, administrar, alocar recursos e reportar
projetos ambientais financiados com os recursos derivados
de green bonds. As perspectivas para atingir os objetivos
ambientais propostos são fracas..
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Avaliações de Qualidade de Gestor de
Investimentos
As avaliações de Qualidade de Gestor (MQ, na sigla em inglês)
de Investimentos da Moody’s são opiniões prospectivas do
expertise relativo e da qualidade do serviço de gestores de
investimentos. Uma avaliação MQ oferece uma ferramenta
adicional para ajudar investidores em seus processos de tomada
de decisão de investimento. As avaliações MQ da Moody´s
oferecem uma visão geral sobre a qualidade de um gestor de
ativos, incluindo a maneira como eles administram suas ofertas
de investimentos e atendem aos seus clientes.
As avaliações MQ não indicam a capacidade de um gestor de
investimentos de pagar um compromisso financeiro fixo ou
satisfazer obrigações financeiras contratuais, nem daquelas
contraídas pela firma ou de qualquer outra contraída em
decorrência da gestão ativa de carteiras.
Além disso, estas avaliações não têm por objetivo avaliar o
possível desempenho de um portfólio, fundo mútuo ou outro
veículo de investimento com relação à valorização, volatilidade
do valor líquido dos ativos ou rendimento. Em vez disso,
avaliações MQ são opiniões sobre a qualidade da gestão de um
gestor de ativos e das características dos serviços aos clientes
expressas de acordo com os símbolos abaixo:
As definições das Avaliações de Qualidade de Gestor de
Investimentos são as seguintes:

SÍMBOLOS E DEFINIÇÕES DE RATING

Escala de Avaliação de Qualidade de Gestor
MQ1 Considera-se que gestores de investimentos com o rating
MQ1 apresentam excelentes características de gestão.

MQ2 Considera-se que gestores de investimentos com o rating
MQ2 apresentam características de gestão muito boas.

Avaliações de Risco de Mercado
As Avaliações de Risco de Mercado (MRAs) da Moody’s são
opiniões sobre o grau relativo de volatilidade histórica do valor
líquido dos ativos (NAV) de um fundo com rating. Os MRAS não
têm por objetivo considerar a perspectiva de desempenho de
fundos quanto à sua valorização ou rendimento.

MQ3 Considera-se que gestores de investimentos com o rating
MQ3 apresentam características de gestão boas.

MQ4 Considera-se que gestores de investimentos com o rating
MQ4 apresentam características de gestão adequadas.

Escala de Avaliação de Risco de Mercado
MRA1

Fundos classificados como MRA1 têm tido sensibilidade
muito baixa a mudanças de taxas de juros e outras
condições de mercado.

MRA2

Fundos classificados como MRA2 têm tido sensibilidade
baixa a mudanças de taxas de juros e outras condições
de mercado.

MRA3

Fundos classificados como MRA3 têm tido sensibilidade
entre baixa e moderada a mudanças de taxas de juros e
outras condições de mercado.

MRA4

Fundos classificados como MR4 têm tido sensibilidade
moderada a mudanças de taxas de juros e outras
condições de mercado.

MRA5

Fundos classificados como MRA5 têm tido sensibilidade
entre moderada e alta a mudanças de taxas de juros e a
outras condições de mercado.

MRA6

Fundos classificados como MRA6 têm tido sensibilidade
alta a mudanças de taxas de juros e a outras condições
de mercado.

MRA7

Fundos classificados como MRA7 têm tido sensibilidade
muito alta a mudanças de taxas de juros e a outras
condições de mercado.

MQ5 Considera-se que gestores de investimentos com o rating
MQ5 apresentam características de gestão fracas.

Nota: MRAs são atribuídos apenas no México..
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Ratings de Fundos Money Market (mf)

Ratings de Ações em Escala Nacional

Os Ratings de Fundos Money Market da Moody’s são opiniões
sobre a qualidade de investimento de quotas de fundos
mútuos e veículos de investimento semelhantes que investem
principalmente em obrigações de renda fixa de curto prazo.
Portanto, esses ratings incorporam a avaliação da Moody’s sobre
os objetivos e políticas de investimento publicados do fundo, a
qualidade de crédito dos ativos investidos pelo fundo, o perfil de
liquidez dos ativos do fundo em relação à base de investidores
do fundo, a suscetibilidade dos ativos ao risco de mercado e as
características de sua gestão. Esses ratings não têm por objetivo
considerar a perspectiva de desempenho de um fundo com
relação à valorização, volatilidade do valor líquido dos ativos
ou rendimento.

Ratings de Ações em Escala Nacional (“NSSR”) fornecem um
ranking numérico da capacidade de uma empresa para pagar
e sustentar os pagamentos de dividendos de ações ordinárias
e, ao mesmo tempo, proporcionam uma avaliação da liquidez
da negociação das ações em seu mercado principal. A Moody’s
atualmente atribui NSSRs para ações negociadas nas bolsas de
valores argentina, boliviana, colombiana, e uruguaia. Os NSSRs
são expressos em uma escala de rating de 1 a 4.

Escala de NSSR
1

Emissores que apresentam uma combinação muito forte
de liquidez e sustentabilidade de dividendos.

2

Emissores que apresentam uma combinação forte de
liquidez e sustentabilidade de dividendos.

3

Emissores que apresentam uma boa combinação de
liquidez e sustentabilidade de dividendos.

4

Emissores que apresentam uma combinação fraca de
liquidez e sustentabilidade de dividendos.

Escala de Rating de Fundo de Money Market
Aaa-mf Fundos money market com rating Aaa-mf têm capacidade
muito alta de atender ao duplo objetivo de proporcionar
liquidez e preservar o capital.

Aa-mf

Fundos money market com rating Aa-mf têm
capacidade alta de atender ao duplo objetivo de
proporcionar liquidez e preservar o capital.

A-mf

Fundos money market com rating A-mf têm capacidade
moderada de atender ao duplo objetivo de proporcionar
liquidez e preservar o capital.

Baa-mf Fundos money market com rating Baa-mf têm
capacidade marginal de atender ao duplo objetivo de
proporcionar liquidez e preservar o capital.

B-mf

Fundos money market com rating B-mf são incapazes
de atender ao objetivo de proporcionar liquidez e tem
capacidade marginal de cumprir o objetivo de preservar
o capital.

C-mf

Fundos money market com rating C-mf são incapazes
de satisfazer qualquer objetivo de prover liquidez ou
preservar o capital.

Avaliações de Originador
As avaliações de Originador da Moody’s (OAs) são opiniões da
Moody’s sobre a força e a estabilidade de políticas e práticas de
originadores que afetam os defaults e as perdas em títulos de
operações estruturadas lastreados por empréstimos relativos
a outros originadores do mesmo tipo de empréstimos em um
dadopaís. As consideram o desempenho do empréstimo inicial/
intermediário, e a capacidade e estabilidade do originador.
As avaliações de originador procuram isolar os efeitos que as
políticas e práticas do originador exercem sobre o desempenho
do empréstimo dos efeitos de fatores externos, como o
ambiente macroeconômico e a capacidade do agente de
cobrança.
A Moody’s atribui aos originadores um dos seguintes cinco
níveis de avaliação: Forte, Acima da Média, Média, Abaixo da
Média, Fraco.
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Pontuações Q (“Q-scores”)
As Q-scores são avaliações que são geradas por uma tabela de
pontuação (scorecard), não são publicadas, são estimativas em
um momento específico da qualidade de crédito aproximada
de entidades subsoberanas individuais (governos local e
regional e emissores relacionados ao governo). Elas fornecem
uma avaliação granular das exposições individuais de crédito
dentro de operações de grandes carteiras. As Q-scores não
são equivalentes e não representam um Rating de Crédito
tradicional da Moody’s e não são atribuídas por um comitê
de rating. Q-scores, em grande número, auxiliam na análise
de médias do risco de crédito de um portfólio e fornecem a
distribuição do risco de crédito de um grande conjunto em
relação às exposições subjacentes.
As Q-scores não são expressas por meio da utilização da escala
de rating alfanumérica tradicional de longo prazo, de 21 pontos,
Aaa-C; em vez disso são expressas por uma escala numérica
simples, 1.q-21.q.

Serviços de Avaliação de Rating
O Serviço de Avaliação de Rating ou RAS é uma opinião
confidencial, não publicada, não monitorada e referente a
um momento específico do potencial rating de crédito, ou o
impacto potencial no atual Rating de Crédito, em decorrência
de um ou mais cenários hipotéticos (conforme definido abaixo),
comunicado à MIS por escrito por uma entidade que já tenha
rating ou outro candidato. Avaliações de Rating não são
equivalentes e não representam Ratings de Crédito tradicionais
da MIS. Contudo, as Avaliações de Rating são expressas na escala
tradicional de rating da MIS.

Cenário
Um Cenário é uma proposta de transação que transforma
o crédito, projeto e/ou emissão de dívida, que altera
materialmente a situação atual do emissor (incluindo aquisições,
vendas, recompras de ações, listagem de ações, ofertas públicas
iniciais e reestruturações materiais), ou uma diferente variação
material em tal transação, projeto e/ou emissão de dívida,
incluindo uma mudança material no tamanho total da dívida a
ser contemplada.

Avaliações de Qualidade de Agentes de
Cobranças (“Servicers”)
As Avaliações de Qualidade de Agentes de Cobrança (SQ)
da Moody’s são opiniões sobre a força e a estabilidade das
políticas e práticas de um servicer na prevenção de defaults
e na maximização da recuperação de recebíveis em relação a
outros servicers que exerçam o mesmo papel em um dado país.
As avaliações SQ são atribuídas a servicers que atuam como
Servicer Principal (agindo como servicer dos ativos do início
ao fim), Servicer Especial (agindo como servicer apenas
dos ativos com maior inadimplência), ou Master Servicer
(supervisionando o desempenho e relatórios de outros servicers).
Cada avaliação SQ é atribuída para uma função específica de
serviço de acordo com o tipo de atividade e produto.
As avaliações SQ representam a avaliação da Moody’s acerca
da capacidade de um servicer influenciar perdas, com base em
fatores dentro de seu controle. A abordagem do SQ segrega
o desempenho do servicer da qualidade de crédito dos ativos
cobrados. Dessa forma, a Moody’s avalia o grau de eficiência
de um servicer na prevenção de defaults e maximização das
recuperações de uma operação quando o default ocorre.
As avaliações SQ levam em consideração a estabilidade
operacional e financeira do servicer, assim como sua capacidade
de adaptar-se a alterações das condições do mercado. Esta
avaliação baseia-se na estrutura organizacional da empresa,
suas características administrativas, perfil financeiro, controles e
procedimentos operacionais e objetivos estratégicos.
As avaliações SQ da Moody’s diferem dos ratings de crédito
tradicionais, que são opiniões sobre a qualidade de crédito de
um instrumento específico. As avaliações SQ não se referem à
capacidade de uma empresa de pagar obrigações ou satisfazer
obrigações financeiras contratuais a não ser, em circunstâncias
restritas, a obrigação de fazer adiantamento relativo a ativos em
default objeto das atividades de servicer, nos casos em que se
acredita que tais valores possam ser recuperados.
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Escala de Avaliação de Qualidade de Agente de
Cobrança
SQ1 Combinação forte de capacidade de cobrança e
estabilidade na prestação do serviço (servicing).

SQ2 Capacidade e estabilidade do servicer acima da média.
SQ3 Capacidade e estabilidade do servicer médias.
SQ4 Capacidade e estabilidade do servicer abaixo da média.
SQ5 Capacidade e estabilidade do servicer fracas.
Nota: Conforme o caso, um modificador “+” ou “-” pode ser incluído às
categorias de rating SQ2, SQ3 e SQ4 , um modificador “-” pode ser incluído
à categoria de rating SQ1 e um modificador “+“. será adicionado à categoria
SQ5 Um modificador “+” indica que o rating do servicer encontra- se
no patamar superior dentro da categoria de rating em questão. Um
modificador “-” indica que o servicer encontra-se no patamar inferior
dentro da categoria de rating em questão.

Avaliações de Qualidade de Trustee
As Avaliações de Qualidade de Trustee da Moody’s (TQ) são
opiniões sobre a capacidade da organização de gerenciar os
ativos confiados para o benefício dos investidores, em relação a
outros trustees dentro de um determinado país. As avaliações
representam as considerações da Moody’s sobre a estrutura
organizacional de um trustee e outras características de gestão,
incluindo seu sistema de monitoramento e comunicação,
alocação de recursos humanos, tecnologia da informação,
controles e procedimentos operacionais e capacidade de serviço.
A Moody’s mantém atualmente ratings de qualidade de trustee
para os seguintes países:
»» Argentina
»» Brazil
»» México

Escala de Avaliação de Qualidade de Trustee
TQ1

Forte capacidade de gerenciamento dos ativos
confiados para o benefício dos investidores.

TQ2

Capacidade acima da média de gerenciamento dos
ativos confiados para o benefício dos investidores.
O trustee é considerado com “boa” estabilidade
financeira e operacional.

TQ3

Média capacidade de gerenciamento dos ativos
confiados para o benefício dos investidores. O trustee
é considerado com “média” estabilidade financeira e
operacional.

TQ4

Capacidade abaixo da média de gerenciamento dos
ativos confiados para o benefício dos investidores. O
trustee é considerado com estabilidade financeira e
operacional abaixo da média.

TQ5

Fraca capacidade de gerenciamento dos ativos
confiados para o benefício dos investidores. O trustee
é considerado com fraca estabilidade financeira e
operacional.

Nota: Sempre que necessário, um modificador “+” ou “-” será
acrescentado às categorias de avaliações TQ2, TQ3 e TQ4, um
modificador “-” será acrescentado à categoria de avaliação TQ1 (e um
modificador “+” será adicionado à categoria TQ5. Um modificador “+”
indica que o trustee está classificado no patamar superior de determinada
categoria de avaliação. Um modificador “-” indica que o trustee está no
patamar inferior de determinada categoria de avaliação.
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Outros Símbolos de Rating
Ratings Esperados - e

Refundeds - #

Para atender à demanda do mercado por informações
atualizadas para certos tipos de ratings de crédito, a Moody’s
licenciou a determinados terceiros o direito de gerar “Ratings
Esperados”. Os Ratings Esperados são expressos por um “e”
após o código do rating, e têm por objetivo antecipar a futura
atribuição de rating pela Moody’s com base em informações
confiáveis de terceiros (como o emissor ou subscritor
relacionado aos títulos em questão) ou em práticas de rating
estabelecidas pela Moody’s (por exemplo, para notas de médio
prazo são tipicamente, mas não sempre, atribuídos os mesmos
ratings do programa de emissão de notas). Os Ratings Esperados
existirão apenas até que a Moody’s os confirme, ou atribua um
rating diferente para o instrumento em questão. A Moody’s
incentiva que os participantes do mercado contatem o Ratings
Desk da Moody’s ou visitem o moodys.com caso tenham
perguntas sobre Ratings Esperados, ou caso desejem que a
Moody’s confirme um Rating Esperado.

Emissões garantidas por fundos escrow em um trust,
reinvestidos diretamente em obrigações não resgatáveis
do governo dos EUA ou em obrigações não resgatáveis
garantidos incondicionalmente pelo governo dos EUA ou pelo
Resolution Funding Corporation são identificados com o sinal #
(sustenido), ex.: #Aaa.

Ratings Provisórios - (P)

Não Disponível - NAV (Not Available)

A Moody’s atribuirá, frequentemente, um rating provisório aos
ratings de programa ou a um emissor ou a um instrumento
quando a atribuição de um rating definitivo estiver sujeita ao
cumprimento de contingências com elevada probabilidade de
serem cumpridas. Após o cumprimento dessas contingências,
como a finalização dos documentos e a emissão de títulos, o
rating provisório é removido10. Um rating provisório é indicado
por uma letra (P) na frente do rating.11

Uma emissão que a Moody’s ainda não tenha atribuído rating é
indicada pelo símbolo NAV.

Retirado - WR (Withdrawn)
Quando a Moody’s deixa de manter um rating para uma
obrigação para a qual mantinha um rating anteriormente, o
símbolo WR é empregado. Consulte as Diretrizes da Moody’s
para a Retirada de Ratings da Moody’s (Guidelines for the
Withdrawal of Ratings), disponível em moodys.com.

Sem Rating - NR (Not Rated)
NR é atribuído para um emissor, obrigação e/ou programa aos
quais não tenha sido atribuído rating.

Extinto Sem Rating - TWR (Terminated
Without Rating)
O símbolo TWR aplica-se principalmente para emissões que
venceram ou foram resgatadas sem que lhes tivesse sido
atribuído um rating.

10 Os ratings de programa para shelf registration e notas de médio prazo continuam provisórios enquanto todos os ratings atribuídos para emissões nesses
programas são ratings definitivos. Ratings provisórios podem ser atribuídos também para contratos de swap de default de crédito (CDS) não executado ou outras
obrigações de dívida que definem exposições a risco de crédito específicas enfrentadas por instituições financeiras individuais. Nesses casos, o responsável pelo swap
ou por outras obrigações de dívida podem ter a intenção de descumprir o acordo e, por essa razão, é improvável que o rating provisório seja removido.
11 Ratings provisórios não podem ser atribuídos pela Moody´s de México.
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Informações para Serviços de Rating
Informações para Serviços de Rating não são Ratings de Crédito
e são expressas com o uso de símbolos diferenciados para
diferenciá-las dos Ratings de Crédito. A sua utilização no auxílio
à atribuição de Ratings de Crédito está descrita nas respectivas
Metodologias de Rating de Crédito nas quais elas são utilizadas.

default efetivamente para uma ou mais obrigações de dívida
na ausência tal suporte extraordinário. Como medidas de
probabilidade, os BCAs não oferecem uma opinião sobre a
severidade de um default que ocorreria na ausência de suporte
extraordinário.

Perfil de Risco de Crédito Individual – BCA
(Baseline Credit Assessments)

As relações contratuais e qualquer subsídio anual do governo em
curso ou de uma afiliada são incorporados aos BCAs e, portanto,
são considerados intrínsecos à força financeira individual do
emissor. Suporte extraordinário é usualmente idiossincrático
por natureza e é estendido para evitar que um emissor torne-se
inviável.

Avaliações de Perfil de Risco de Crédito Individual (Baseline
Credit Assessments, BCAs) são opiniões sobre a força
intrínseca individual dos emissores, ausente de qualquer
suporte extraordinário de uma afiliada12 ou do governo. BCAs
são essencialmente uma opinião sobre a probabilidade de
um emissor demandar suporte extraordinário para evitar
default para uma ou mais obrigações de dívida ou entrar em

Os BCAs são expressos em uma escala alfanumérica com letras
minúsculas que correspondem aos ratings alfanuméricos da
escala de rating global de longo prazo.

Escala de BCA
aaa

Emissores com avaliação aaa são considerados de maior força financeira intrínseca ou individual, e, portanto, sujeitos ao nível mais baixo de
risco de crédito na ausência de qualquer possibilidade de suporte extraordinário de uma afiliada ou do governo.

aa

Emissores com avaliação aa são considerados de alta força financeira intrínseca ou individual, e, portanto, sujeitos a um nível muito baixo de
risco de crédito na ausência de qualquer possibilidade de suporte extraordinário de uma afiliada ou do governo.

a

Emissores com avaliação a são considerados de grau médio superior de força financeira intrínseca ou individual, e, portanto, sujeitos a um
nível baixo de risco de crédito na ausência de qualquer possibilidade de suporte extraordinário de uma afiliada ou do governo.

baa

Emissores com avaliação baa são considerados de grau médio de força financeira intrínseca ou individual, e, portanto, sujeitos a um nível
moderado de risco de crédito e, como tal, podem possuir certos elementos de crédito especulativos na ausência de qualquer possibilidade
de suporte extraordinário de uma afiliada ou do governo.

ba

Emissores com avaliação ba são considerados de força financeira intrínseca ou autônoma especulativa, e são sujeitos a um risco de crédito
substancial na ausência de qualquer possibilidade de suporte extraordinário de uma afiliada ou do governo.

b

Emissores com avaliação b são considerados de força financeira intrínseca ou especulativa, e são sujeitos a um alto risco de crédito na
ausência de qualquer possibilidade de suporte extraordinário de uma afiliada ou do governo.

caa

Emissores com avaliação caa são considerados de força financeira intrínseca ou individual especulativa, e são sujeitos a um risco muito alto
de crédito na ausência de qualquer possibilidade de suporte extraordinário de uma afiliada ou do governo.

ca

Emissores com avaliação ca são considerados de força financeira intrínseca ou individual altamente especulativa, e possivelmente estão em
default, ou muito próximos a ele, com alguma perspectiva de recuperação do principal e juros; ou, esses emissores evitaram um default ou é
esperado que evitem por meio de um suporte extraordinário de uma afiliada ou do governo.

c

Emissores com avaliação c normalmente estão em default, com poucas perspectivas de recuperação do principal e dos juros; ou, esses
emissores estão se beneficiando de um suporte do governo ou de uma afiliada, mas é provável que sejam liquidados ao longo do tempo;
sem suporte haveria poucas perspectivas de recuperação do principal ou dos juros.

Nota: A Moody’s acrescenta um modificador numérico 1, 2, e 3 a cada classificação genérica de aa até caa. O modificador 1 indica que a obrigação está no mais alto
patamar de sua categoria genérica de avaliação; o modificador 2 indica um patamar mediano; e o modificador 3 indica que está no mais baixo patamar de sua categoria
genérica de avaliação.

12 Afiliada inclui um controlador, grupos cooperativos e investidores relevantes (normalmente com uma participação votante superior a 20 por cento). Governo inclui
governos locais, regionais e nacionais.
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Avaliações de Risco de Contraparte
As avaliações de risco de contraparte (avaliações de CR) são
opiniões sobre a probabilidade de um default do emissor em
certas obrigações operacionais seniores e outros compromissos
contratuais. As avaliações de CR são atribuídas a pessoas
jurídicas em grupos bancários e, em alguns casos, a outras
instituições regulamentadas com obrigações seniores
semelhantes a de bancos. As avaliações de CR abordam a
probabilidade de default e não levam em consideração a
severidade esperada da perda no evento de default.
Obrigações e compromissos tipicamente contemplados por
avaliações de CR incluem obrigações de pagamento associados
a covered bonds (e algumas outras transações garantidas),
derivativos, letras de crédito, garantias de terceiros, obrigações

de servicing e de trustee e outras obrigações operacionais
semelhantes que surgem de um banco que está realizando suas
funções operacionais básicas.
As avaliações de CR de longo prazo referem-se a obrigações com
um vencimento original de um ano ou superior. As avaliações
de CR de curto prazo referem-se a obrigações com vencimento
original de treze meses ou inferior. As avaliações de CR são
expressas em escalas alfanuméricas que correspondem aos
ratings alfanuméricos das escalas globais de longo e curto
prazos, com um modificador “(cr)” acrescentado aos símbolos
de avaliação de CR para diferenciá-los de outros ratings
de crédito.

Escala de Longo Prazo da Avaliação de CR
Aaa(cr)

Emissores avaliados em Aaa(cr) são considerados como tendo a mais alta qualidade, sujeitos ao menor nível de risco de default em
certas obrigações operacionais seniores e outros compromissos contratuais.

Aa(cr)

Emissores avaliados em Aa(cr) são considerados como tendo alta qualidade e são sujeitos a um risco muito baixo de default em certas
obrigações operacionais seniores e outros compromissos contratuais.

A(cr)

Emissores avaliados em A(cr) são considerados como tendo uma classificação média-alta e estão sujeitos a baixo risco de default em
certas obrigações operacionais seniores e outros compromissos contratuais.

Baa(cr)

Emissores avaliados em Baa(cr) são considerados como tendo uma classificação média e são sujeitos a um risco moderado de default
em certas obrigações operacionais seniores e outros compromissos contratuais e, portanto, podem ter algumas características
especulativas.

Ba(cr)

Emissores avaliados em Ba(cr) são considerados como sendo especulativos e estão sujeitos a um risco significativo de default em certas
obrigações operacionais seniores e outros compromissos.

B(cr)

Emissores avaliados em B(cr) são considerados especulativos e estão sujeitos a um alto risco de default em certas obrigações
operacionais seniores e outros compromissos contratuais.

Caa(cr)

Emissores avaliados em Caa(cr) são considerados especulativos de baixo posicionamento e estão sujeitos a um risco muito elevado de
default em certas obrigações operacionais seniores e outros compromissos contratuais.

Ca(cr)

Emissores avaliados em Ca(cr) são altamente especulativos e provavelmente estão, ou entrarão em breve, em default em certas
obrigações operacionais seniores e em outros compromissos contratuais.

C(cr)

Emissores avaliados em C(cr) têm a classificação mais baixa e tipicamente estão em default em certas obrigações operacionais seniores
e em outros compromissos contratuais.

Nota: A Moody’s acrescenta modificadores numéricos 1, 2, e 3 a cada classificação genérica de avaliação desde Aa(cr) até Caa(cr). O modificador 1 indica que o emissor
classifica-se no extremo superior de sua categoria genérica de avaliação; o modificador 2 indica uma classificação média; e o modificador 3 indica uma classificação no
extremo inferior de sua categoria genérica de avaliação.
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Escala de Curto Prazo da Avaliação de CR
P-1(cr)

Emissores Prime-1(cr) têm uma capacidade superior de honrar obrigações operacionais de curto prazo.

P-2(cr)

Emissores Prime-2(cr) têm uma forte capacidade de honrar obrigações operacionais de curto prazo.

P-3(cr)

Emissores Prime-3(cr) têm uma aceitável capacidade de honrar obrigações operacionais de curto prazo.

NP(cr)

Emissores Not Prime(cr) não pertencem a nenhuma categoria de rating Prime.

Avaliações de Perdas por Default (“Loss Given
Default Assessment”)
As avaliações da Moody’s sobre Perdas por Default (Loss Given
Default - LGD) são opiniões sobre expectativas de perda por
default expressas como um percentual sobre o principal e juros
no momento da resolução do default13. As avaliações LGD são
atribuídas para empréstimos individuais, bonds e emissões de
ações preferenciais. A taxa LGD esperada de uma ampla firma
ou empresa geralmente se aproxima de uma média ponderada

das taxas LGD esperadas d as obrigações da empresa (excluindose ações preferenciais), em que o fator de ponderação iguala a
participação esperada de cada obrigação no total das obrigações
em default.
A escala seguinte é utilizada para a atribuição das avaliações
LGD:

Escala de Avaliação de LGD
Avaliações
LGD1

Faixa de Perda
≥ 0% and < 10%

LGD2

≥ 10% and < 30%

LGD3

≥ 30% and < 50%

LGD4

≥ 50% and < 70%

LGD5

≥ 70% and < 90%

LGD6

≥ 90% and ≤ 100%

13 A taxa de LGD esperada é de 100% menos o valor esperado que será recebido quando da resolução de um default, descontado pela taxa de cupom da data em que
o último pagamento do serviço da dívida foi feito, dividido pelo principal em aberto na data do último pagamento do serviço da dívida.
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Avaliações de Crédito Estruturado (SCAs,
Structured Credit Assessments)
As Avaliações de Crédito Estruturado (SCAs) são opiniões acerca
da qualidade de crédito relativa das obrigações financeiras que
são ativos de garantia de securitizações. As SCAs incorporam
as implicações de crédito de características estruturais da
securitização que não sejam intrínsecas à obrigação, como
cobrança, mecanismos de liquidez e o “tail period”14. Em
oposição, ratings de crédito destes mesmos instrumentos não
refletem estas características estruturais, uma vez que não
estariam disponíveis para os investidores que investem nestes
ativos diretamente fora da estrutura da securitização.

As Avaliações de Crédito Estruturado são opiniões da perda
esperada associada com as obrigações financeiras no contexto
da transação de securitização correspondente e são expressas,
com o indicador ‘sca’, em uma escala alfanumérica em letras
minúsculas que corresponde à escala alfanumérica de ratings
globais de longo prazo.

Escala de SCA
aaa (sca)

Obrigações financeiras com avaliação aaa (sca) são consideradas a mais alta qualidade de crédito e, então, estão sujeitas ao menor
risco de crédito, quando utilizadas como informação para determinar um rating de operação estruturada.

aa (sca)

Obrigações financeiras avaliadas como aa (sca) são consideradas de alta qualidade de crédito e, então, estão sujeitas a um risco de
crédito muito baixo, quando utilizadas como informação para determinar um rating de operação estruturada.

a (sca)

Obrigações financeiras avaliadas como a (sca) são consideradas com qualidade de crédito média-alta e, então, estão sujeitas a um
risco de crédito baixo, quando utilizadas como informação para determinar um rating de operação estruturada.

baa (sca)

Obrigações financeiras avaliadas como baa (sca) são consideradas com qualidade de crédito média e, então, estão sujeitas a um risco
de crédito moderado e, como tal, podem possuir certos elementos de crédito especulativo, quando utilizadas como informação para
determinar um rating de operação estruturada.

ba (sca)

Obrigações financeiras avaliadas como ba (sca) são consideradas de qualidade de cré-dito especulativo e estão sujeitas a um risco de
crédito substancial, quando utilizadas como informação para determinar um rating de operação estruturada.

b (sca)

Obrigações financeiras avaliadas como b (sca) são consideradas de qualidade de cré-dito especulativo e estão sujeitas a um risco de
crédito elevado, quando utilizadas como informação para determinar um rating de operação estruturada.

caa (sca)

Obrigações financeiras avaliadas como caa (sca) são consideradas de qualidade de cré-dito especulativo e estão sujeitas a risco de
crédito muito elevado, quando utilizadas como informação para determinar um rating de operação estruturada.

ca (sca)

Obrigações financeiras avaliadas como ca (sca) são consideradas como altamente es-peculativas e provavelmente estão em, ou
muito próximo do, default, com alguma pers-pectiva de recuperação do principal ou juros, quanto utilizadas como informação para
determinar um rating de operação estruturada.

c (sca)

Obrigações financeiras avaliadas como c (sca), usualmente, estão em default com pouca perspectiva para recuperação do principal ou
juros, quando utilizadas como informação para determinar um rating de operação estruturada.

Nota:
1. A Moody’s acrescenta modificadores numéricos 1, 2, e 3 para cada classificação genérica de avaliação, de aa (sca) ate caa (sca). O modificador 1 indica que a
obrigação esta posicionada no extremo superior de sua categoria genérica de avaliação; o modificador 2 indica um posicionamento médio; e o modificador 3
indica um posicionamento no extremo inferior da categoria genérica de avaliação.
2. O modificador pd indica uma avaliação da probabilidade de default do credito estruturado [por exemplo, aaa (sca. pd)]. Uma avaliação da probabilidade de
default do credito estruturado é uma opinião acerca da probabilidade relativa de que o instrumento financeiro irá entrar em default.

14 Características estruturais das securitizações incluem, frequentemente, a cobrança dos empréstimos por terceiros especialistas, estruturais das securitizações
incluem, frequentemente, a cobrança dos empréstimos por especialistas terceirizados, mecanismos de liquidez para mitigar riscos específicos ou o risco de
interrupções de curto prazo no fluxo de caixa e “tail periods” entre a data de vencimento do financiamento e a data do cálculo de perdas para permitir uma venda
ordenada de ativos perto do default.
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Outras Definições
Perspectivas de Rating

Revisões de Rating

Uma perspectiva de rating da Moody’s é uma opinião sobre a
direção provável do rating no médio prazo. As perspectivas de
rating são classificadas em quatro categorias: Positiva (POS),
Negativa (NEG), Estável (STA) e Em Desenvolvimento (DEV).
As perspectivas podem ser atribuídas no nível do emissor ou
no nível de rating. Quando há uma perspectiva no nível do
emissor e este detém vários ratings com diferentes perspectivas,
um modificador “(m)” indicando “múltiplas” será exibido e os
comunicados de imprensa da Moody’s descreverão e fornecerão
a explicação para essas diferenças. Uma designação de rating
em revisão (RUR, Rating[s] Under Review) indica que um
emissor tem um ou mais ratings em revisão, o que substitui a
designação da perspectiva. Uma designação de ratings retirados
(RWR, Rating[s] Withdrawn) indica que o emissor não tem
ratings ativos aos quais uma perspectiva possa ser aplicada.
Perspectivas de rating não são aplicadas a todas as entidades
com ratings. Em alguns casos, isso será apontado pelo indicador
de ausência de perspectiva (NOO, No Outlook).

Uma revisão indica que um rating está sob consideração para
uma mudança no curto prazo15. Um rating pode ser colocado
em revisão para elevação (UPG), rebaixamento (DNG) ou,
mais raramente, com direção incerta (UNC). A revisão pode
resultar em um rating sendo elevado, rebaixado ou confirmado
sem alteração no rating. Ratings em revisão são referidos
como estando na “Lista de Observação” ou “Em observação”
da Moody’s. Os ratings são colocados em revisão quando
uma ação de rating pode se justificar a curto prazo, mas ainda
são necessárias informações adicionais ou uma análise mais
aprofundada para tomar uma decisão sobre a mudança no rating
ou a magnitude da potencial mudança.

A perspectiva estável indica uma baixa probabilidade de
mudança de rating no médio prazo. Uma perspectiva
negativa, positiva ou em desenvolvimento indica uma maior
probabilidade de mudança de rating no médio prazo. Um comitê
de rating que atribui uma perspectiva estável, negativa, positiva
ou em desenvolvimento para o rating de um emissor também
está indicando sua convicção de que o perfil de crédito do
emissor é consistente com o nível de rating relevante
naquele momento.
O período entre a atribuição de uma nova perspectiva de
rating e uma ação de rating subsequente varia amplamente,
dependendo do ritmo de novos desenvolvimentos de crédito
que afetam substancialmente o perfil de crédito do emissor. Em
média, após a atribuição inicial de uma perspectiva de rating
positiva ou negativa, a próxima ação de rating – seja ela uma
mudança na perspectiva, revisão de rating ou uma mudança
no rating – ocorre em cerca de um ano, mas as perspectivas
também já permaneceram inalteradas por períodos muito
mais curtos ou mais longos. Historicamente, aproximadamente
um terço dos emissores foram rebaixados (elevados) em um
intervalo de 18 meses após a atribuição de uma perspectiva
de rating negativa (positiva). Após a atribuição inicial de uma
perspectiva estável, aproximadamente 90% dos ratings não
experimentaram mudanças durante o ano seguinte.

O intervalo entre a originação de uma revisão de rating e a sua
conclusão varia muito dependendo da razão da revisão e o tempo
necessário para obtenção e análise da informação relevante para
determinar-se o rating. Em alguns casos, a capacidade de concluir
uma revisão depende em quando um evento específico ocorre,
como a conclusão de uma fusão corporativa ou a execução
de uma modificação de um título estruturado. Nesses casos
que dependem de eventos e em outras situações peculiares,
as revisões podem durar de 90 a 180 dias ou até mais. Para a
maioria das revisões, porém, quando a conclusão da revisão não
depende de um evento cujo andamento a Moody’s não pode
controlar, as revisões são geralmente concluídas em 30 a 90 dias.
Historicamente, as revisões de rating para possível rebaixamento
(elevação) foram concluídas em rebaixamento (elevação) em
mais de metade das vezes.

Confirmação de um Rating
Uma confirmação é uma declaração pública de que a revisão de
um rating previamente anunciada foi concluída sem mudanças
no rating.

15 O perfil de risco de crédito individual (BCA) e as avaliações de risco de contraparte (CR) podem também ser colocadas em revisão.
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Afirmação de um Rating
Uma afirmação é uma declaração pública de que o atual rating
de crédito atribuído a um emissor ou a uma obrigação de dívida,
que não está em revisão no momento, permanece devidamente
posicionado. Uma afirmação geralmente é emitida para
comunicar a opinião da Moody’s de que um desenvolvimento de
crédito publicamente visível não tem impacto direto sobre um
rating existente.

Processo de Ratings Antecipado/Subsequente
O processo de atribuição de Ratings de Crédito que provêm
exclusivamente do Rating de Crédito já existente de um
programa, série, categoria/classe de dívida ou entidade primária
com rating. Isso inclui:
»» A atribuição de um Rating de Crédito a uma nova emissão,
uma dívida take-down ou semelhantes dentro ou sob um
programa com rating já existente, sem impacto no Rating de
Crédito do programa (incluindo emissões frequentes de um
“shelf registration”);
»» Ratings de Crédito com base na ligação com o Rating
de Crédito de uma entidade primária, incluindo ratings
vinculados à garantia ou de uma só linha de negócios;
»» Uma atribuição de Ratings de Crédito para títulos de mesma
senioridade de uma dívida previamente avaliada quando os
Ratings de Crédito existentes já contemplaram a emissão
dessa dívida (englobando Ratings de Crédito divulgados
pela autoridade federal emitidos por agências federais ou
outros). Isso também inclui Ratings de Crédito atribuídos a
novas dívidas ou linhas de crédito alteradas e estendidas que
substituem as semelhantes estruturas de dívidas ou linhas de
crédito no mesmo nível de rating;
»» A atribuição de um Rating de Crédito definitivo para substituir
um rating provisório atribuído anteriormente (ou seja,
rating [P]) no mesmo nível de rating, ou um rating definitivo
atribuído a um título emitido a partir de um programa
que detém um rating provisório, para cada caso em que a
estrutura da operação e os termos não tenham sido alterados
antes da atribuição do Rating de Crédito definitivo de um
modo que possa ter afetado o Rating de Crédito.

Condições da Agência de Rating (RAC, Rating
Agency Conditions)
As partes de uma transação, por vezes, optam por incluir
cláusulas nos documentos da transação exigindo que uma
delas obtenha a declaração de uma agência de rating de que
determinadas ações, eventos, alterações na estrutura ou
modificações especificadas na documentação da transação não
resultarão na redução ou na retirada do rating atual mantido
por essa agência de rating. Tal opinião é denominada “RAC”
pela Moody’s e consiste em uma carta ou outra comunicação
por escrito, como um comunicado à imprensa, emitida após
a análise de uma solicitação de RAC à Moody’s. A decisão de
emitir uma RAC permanece inteiramente a critério da Moody’s,
que pode optar por não fornecê-la mesmo que os documentos
da transação assim exijam. Quando a Moody’s opta por emitir a
RAC, ela reflete unicamente a opinião da Moody’s de que a ação,
o evento, a mudança na estrutura ou a alteração especificada
em si não resultará na redução ou retirada do rating atual da
Moody’s sobre a dívida.
A RAC não é uma confirmação nem uma afirmação do rating,
uma vez que esses termos são definidos em outra parte desta
publicação sobre Símbolos e Definições de Rating, nem deve ser
interpretada como “aprovação” ou “consentimento” da Moody’s
ao assunto da RAC.

Avaliações da Qualidade de Covenants
As avaliações da Moody’s sobre a qualidade de covenant
medem as proteções ao investidor decorrentes dos principais
covenants de uma emissão, conforme previstos na respectiva
escritura. As avaliações não são monitoradas, sendo medidas
em um dado momento, mas podem ser atualizadas caso as
circunstâncias assim exijam. Os principais covenants avaliados
incluem disposições sobre restrição a pagamentos, mudança
de controle, limitações ao endividamento, negative pledge e
restrições a fusões, entre outras.
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Ratings de Liquidez de Grau Especulativo
Os Ratings de Liquidez de Grau Especulativo da Moody’s
(Speculative Grade Liquidity Ratings) são opiniões sobre a
capacidade relativa de um emissor gerar caixa a partir de seus
recursos internos e sobre a disponibilidade de fontes externas
de financiamentos compromissados, em relação às obrigações
financeiras do emissor que vencerão nos 12 meses seguintes.
Os Ratings de Liquidez de Grau Especulativo consideram a
probabilidade de as fontes de financiamentos compromissados

permanecerem disponíveis. São avaliadas outras formas de
fontes de liquidez e a probabilidade dessas fontes permanecerem
disponíveis durante os 12 meses seguintes. Os Ratings de
Liquidez de Grau Especulativo são atribuídos para emissores
com grau especulativo que, por definição, são emissores
Not Prime.

Escala de Rating de SGL
SGL-1

Emissores com o rating SGL-1 possuem muito boa liquidez. São os que mais provavelmente terão capacidade de honrar suas
obrigações nos próximos 12 meses, com recursos próprios, sem depender de fontes externas de financiamentos compromissados.

SGL-2

Emissores com o rating SGL-2 possuem boa liquidez. Provavelmente honrarão suas obrigações nos próximos 12 meses com
recursos próprios, mas poderão depender de fontes externas de financiamento. A capacidade do emissor para acessar fontes de
financiamentos compromissados é altamente provável, baseada na avaliação da Moody’s do histórico recente de cumprimento de
covenants.

SGL-3	Emissores com o rating SGL-3 possuem liquidez adequada. Espera-se que dependam de fontes externas de financiamentos

compromissados. Com base em sua avaliação de curto prazo sobre o cumprimento de covenants, a Moody’s acredita que haja
apenas um colchão modesto, e que o emissor pode requerer um alívio de covenant para que possa manter acesso ordenado a
linhas de financiamento.

SGL-4

Emissores com o rating SGL-4 possuem liquidez fraca. Dependem de fontes externas de financiamento e a disponibilidade dessas
fontes, na opinião da Moody’s, altamente incerta.

Definição de Default
A definição da Moody’s para default só é aplicável a obrigações
de dívida ou assemelhadas (por exemplo, contratos de swap).
Quatro eventos constituem um default da dívida na definição
da Moody’s:
a. desembolso não realizado ou em atraso de um pagamento
de juros ou de principal com obrigação contratual (exceto
pagamentos não realizados dentro de um período de carência
permitido em contrato), conforme definido nos contratos de
crédito e escrituras de emissão;
b. pedido de falência ou liquidação judicial pelo emissor da dívida ou
devedor que provavelmente causará não pagamento ou atraso
nos futuros pagamentos do serviço da dívida contratualmente
determinados;
c. renegociação da dívida por empresas em dificuldades financeiras
(distressed exchange) na qual 1) um devedor oferece aos credores
uma dívida nova ou reestruturada, ou um novo pacote de títulos,

valor em dinheiro ou ativos que correspondem a uma obrigação
financeira reduzida em relação à obrigação original e 2) a troca tem
o efeito de permitir que o devedor evite a falência ou o default do
pagamento no futuro; ou
d. alteração nos termos de pagamento de um contrato de crédito ou
de uma escritura imposta pelo governo soberano que resulte em
uma obrigação financeira reduzida, como uma redenominação de
moeda forçada (imposta pelo devedor ou pelo seu governo) ou
uma alteração forçada em outro aspecto do compromisso original,
como indexação ou vencimento.16
A definição da Moody’s para default não inclui os chamados
“defaults técnicos”, como violações de alavancagem máxima
ou de cobertura mínima da dívida, a menos que o devedor
não consiga sanar a violação nem honrar o vencimento
antecipado resultante da dívida, que pode ser requerido. Para
títulos de operações estruturadas, defaults técnicos (como

16 Além disso, ao contrário de um imposto geral sobre o patrimônio financeiro, a imposição de um imposto pelo soberano sobre o cupom ou o pagamento principal
em uma classe específica de instrumentos de dívida do governo (mesmo que retroativos) representa um default. A tributação almejada sobre títulos do governo
representaria um default, mesmo que a ação do governo seja motivada por justiça ou por outras considerações que não sejam a incapacidade ou a falta de disposição
para pagar.
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descumprimento de um teste de overcollateralization ou
outros determinados eventos de default, de acordo com a
documentação jurídica do emissor), ou um não pagamento
temporário de juros em um título cujos termos permitem
o diferimento de tais pagamentos junto com os juros
correspondentes (como títulos PIKable) antes do vencimento
final legal não constituem defaults.
Estão também excluídos os pagamentos devidos em obrigações
de dívida de longo prazo não pagas devido a erros puramente
técnicos ou administrativos que: 1) não estão relacionados à
capacidade ou à disposição para efetuar os pagamentos e 2)
são sanados em um curto período (normalmente de 1 a 2 dias
úteis). Por fim, em determinados casos, com base nos fatos e
nas circunstâncias, pagamentos não efetuados de contratos ou
cláusulas financeiras podem ser excluídos se forem resultantes
de disputas judiciais sobre a validade dessas cláusulas.

Definição de Impairment
Um título é impaired quando os investidores recebem - ou
esperam receber com quase certeza - um valor inferior ao
esperado caso o devedor não estivesse enfrentando dificuldades
financeiras ou de outra forma impedido de efetuar pagamentos
por terceiros, mesmo que a escritura ou o contrato celebrado
não forneça ao investidor uma solução natural para tais eventos
como o direito de reivindicar a recuperação judicial.
A definição da Moody´s para impairment é aplicável a dívidas,
ações preferenciais e outros títulos híbridos. Um título é
considerado impaired nas seguintes hipóteses:
a. todos os eventos que se enquadram na definição de default
(acima);
b. omissões de pagamentos contratualmente permitidas
de dividendos, juros ou de principal sobre dívida, ações
preferenciais ou outros instrumentos híbridos17 ou interrupções

permitidas contratualmente de pagamentos de juros para
instrumentos de operações estruturados semelhantes18;
c. rebaixamentos para Ca ou C, sinalizando a expectativa muito
provável de um nível significativo de perdas futuras;
d. baixas (write-downs) ou “impairment distressed exchanges”19
relativos a dívidas, ações preferenciais ou outros instrumentos
híbridos devido a dificuldades financeiras em que (1) a
promessa do principal a um investidor é reduzida de acordo
com os termos da escritura de emissão ou de outro contrato
vigente20 ou (2) um devedor oferece aos investidores uma
dívida nova ou reestruturada ou um novo pacote de títulos,
dinheiro ou ativos e a renegociação tem o efeito de permitir
que o devedor evite uma omissão de pagamento permitida em
contrato, conforme descrito em b) acima.21
O status de impairment de um título pode mudar ao longo do
tempo, conforme migra de impaired para sanado (por exemplo,
se dividendos preferenciais cumulativos inicialmente diferidos
são, finalmente, pagos na íntegra) e, possivelmente, volta a seu
status de impaired.

Definição de Perdas Por Default (LGD – Loss
Given Default)
A taxa de perda por default de um título é de 100% menos o
valor que é recebido na resolução do default (que pode ocorrer
em um único momento ou acumular ao longo de um intervalo
de tempo), descontado da taxa de cupom até a data em que foi
realizado o último pagamento do serviço de dívida e dividido
pelo principal devido na data do último pagamento do serviço
de dívida.
No caso especial de renegociação de dívidas, quando um
investidor recebe títulos novos ou modificados, a taxa de perda
por default é de 100% menos o valor de negociação dos novos
títulos recebidos em troca na data da renegociação, dividido
pelo valor nominal acrescido dos juros acumulados dos títulos
originais na data da renegociação.

17 Por exemplo, um título de dívida se tornaria impaired quando um devedor exerce a opção de pagamento em espécie em um toggle bond. Exemplos de eventos de
impairment em títulos não de dívida incluem omissões de dividendos sobre as ações preferenciais (cumulativos e não cumulativos), omissões de cupom sobre outros
títulos de dívida híbridos, e baixas contábeis ou conversões para ações dos instrumentos de capital contingente (CoCos). Estão excluídos dos eventos de impairment (1)
pagamentos vencidos que não foram feitos devido puramente a erros técnicos ou administrativos que não estão relacionados à capacidade ou disposição para efetuar
tais pagamentos e 2) pagamentos não efetuados que são resolvidos em muito pouco tempo (normalmente 1 a 2 dias úteis depois que o erro é reconhecido)
18 Estudos da Moody’s sobre impairment históricos tendem a se concentrar nesses impairments mantidos e não sanados. Entre algumas classes de ativos de operação
estruturada, em que as taxas de operações sanadas dentro de um prazo de 12 meses são elevadas, provavelmente muitos impairments não serão incluídos nos estudos.
19 Impairment distressed exchanges são semelhantes ao default distressed exchanges, exceto pelo efeito de evitar um evento de impairment em vez de um evento de
default.
20 Enquanto os write-downs de principal permitidas em contrato dos títulos de operação estruturada são consideradas impairments, o não pagamento do principal de
acordo com o contrato representam defaults. Após as baixas, é extremamente raro sanar por completo, nos quais os títulos retornam aos seus saldos originais. Além
disso, na maioria dos casos, uma baixa do principal conduz a uma perda imediata e permanente dos juros para os investidores, uma vez que o saldo sobre o qual os
juros são calculados foi reduzido.
21 Exemplos de tais impairments incluem conversões obrigatórias de títulos de capital contingente em ações ordinárias e baixas obrigatórias de outros títulos híbridos
que são o resultado direto de dificuldades financeiras do devedor.
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Ratings de Crédito de Longo Prazo para Títulos
em Impairment ou em Default
Quando um instrumento de dívida torna-se impaired ou em
default, ou é muito provável que se torne impaired ou entre
em default, os ratings da Moody’s para estes instrumentos
vão refletir nossas expectativas para recuperação do principal
e juros, bem como as incertezas em torno destas expectativas,
conforme resumido na tabela abaixo22. Diante do elevado nível
de incerteza que tradicionalmente envolve as expectativas para
as taxas de recuperação, a tabela utiliza taxas aproximadas de
recuperação esperada e tem por objetivo apresentar uma diretriz
mais genérica, em vez de um mapeamento rígido.

RECUPERAÇÃO ESPERADA APROXIMADA
ASSOCIADA A RATINGS PARA TÍTULOS EM
IMPAIRMENT OU EM DEFAULT
Taxa Esperada De
Recuperação

Fundamental

Operações
Estruturadas

99 to 100%*

B1*

B1 (sf)*

97 to 99%*

B2*

B2 (sf)*

95 to 97%*

B3*

B3 (sf)*

90 to 95%

Caa1

Caa1 (sf)

80 to 90%

Caa2

Caa2 (sf)

65 to 80%

Caa3

Caa3 (sf)

35 to 65%

Ca

Ca (sf)

Menos de 35%

C

C (sf)

Em adição, a tabela pode não se aplicar diretamente a uma
variedade de circunstâncias não usuais. Por exemplo, um título
em default que, provavelmente, será totalmente sanado no
curto prazo, mas permanece muito arriscado em um horizonte
mais longo deve ter um rating muito mais baixo do que é
sugerido por esta tabela. Na outra ponta da escala de rating,
créditos muito fortes que experimentam ocorrências de
default temporário devem ter rating muito acima de B1.23 Sob
circunstâncias muito raras um título de dívida de operações
estruturadas pode incorrer em uma redução única do principal
que é muito pequena (consideravelmente menos de 1% do par)
e sem expectativa de repetição24. Em tais casos, a Moody’s irá
adicionar este pequeno montante de perda aos seus cálculos de
perda esperada associada ao título e pode classificá-lo acima
de B1.
Títulos em default para os quais as taxas de recuperação
esperadas são acima de 95% podem ter rating na categoria
B, conforme delineado na tabela acima. Para se atribuir um
rating na categoria B, o nível de confiança relacionado às taxas
de recuperação deve também ser elevado. Em outras palavras,
a incerteza deveria ser baixa. Conforme mencionado na nota
de rodapé da tabela, se um título tiver uma chance superior a
10% para recuperar menos de 90%, então ele seria geralmente
classificado com um rating inferior a B3.

* Para instrumentos com rating B1, B2 ou B3 a incerteza em torno das taxas
de recuperação esperada também deve ser baixa. Por exemplo, se um título
em default tem uma chance superior a 10% para recuperar menos de 90%,
seria geralmente classificado em um nível inferior a B3

22 A abordagem em relação ao impairment é consistente com a abordagem de default. Quando um instrumento está em impairment ou muito próximo de a ele, o
rating irá refletir a perda esperada em relação ao valor originalmente esperado na ausência de um reequilibrio financeiro.
23 Adicionalmente, pagamentos não realizados por razões técnicas ou operacionais podem não ser classificados como uma ocorrência de default pela Moody´s.
Consulte “Assessing the Rating Impact of Debt Payments That Are Missed for Operational or Technical Reasons”, no comentário especial da Moody´s de abril de
2013. Também, em certas circunstâncias, um emissor de uma operação estruturada pode atrasar um pagamento de juros e/ou principal além do período de carência
relevante, em decorrência de um atraso temporário na recuperação ou de um problema operacional. Em tais casos, a Moody’s irá considerar u aumento potencial na
perda esperada se o juro não for pago sobre o pagamento atrasado e pode classificar o título acima de B1.
24 Por exemplo, um master servicer de RMBS, nos EUA, implementou um programa novo de modificação de financiamento e dividiu o custo de sua administração
entre todas suas operações, resultando em uma perda de algumas centenas de dólares por título. Em outros exemplos, operações sintéticas com ratings apresentaram
perdas muito pequenas atribuíveis ao não pagamento de um prêmio muito pequeno de CDS.
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Metodologias de Rating de Crédito
As metodologias de rating de crédito descrevem a estrutura
analítica que os comitês de rating da MIS usam para atribuir
ratings de crédito. Elas estabelecem os fatores analíticos
fundamentais que a MIS acredita serem os mais importantes e
determinantes do risco de crédito para o setor em questão. As
metodologias não constituem uma abordagem aprofundada
de todos os fatores refletidos nos ratings da MIS, estabelecendo
apenas as principais considerações qualitativas e quantitativas
usadas pela MIS na determinação dos ratings. Com o objetivo de
ajudar terceiros a entender a abordagem analítica da MIS, todas
as metodologias estão disponíveis para o público.
As metodologias que regem os créditos fundamentais (por
exemplo, empresas não financeiras, instituições financeiras
e governos) geralmente, mas nem sempre, incorporam uma
tabela de pontuação. A tabela de pontuação é uma ferramenta
de referência que explica os fatores que costumam ser mais
importantes na atribuição de ratings. Ela é um resumo e
não contém todas as considerações de rating. Os pesos
demonstrados na tabela de pontuação para cada fator e subfator
representam uma aproximação de sua importância típica para
decisões de rating, mas a real importância de cada fator pode
variar significativamente dependendo das circunstâncias do
emissor e do ambiente em que está operando. Além disso, as
variáveis quantitativas de fator e subfator geralmente usam
dados históricos, mas nossas análises de rating são baseadas
em expectativas futuras. Cada comitê de rating aplica seu
próprio bom senso para determinar se, e como, enfatizar fatores
de rating que considera particularmente significativos em
função, por exemplo, do ambiente operacional em vigor. Como
consequência, os ratings atribuídos podem se enquadrar fora da
faixa ou do nível indicado pela tabela de pontuação.

não correspondam aos resultados indicados por esse modelo.
Enquanto a maioria das metodologias se refere a uma
determinada indústria, setor ou classe de emissores ou
transações, um pequeno número delas (metodologias para
vários setores, muitas originalmente lançadas como “Diretrizes
de implementação de rating”) apresenta implicações sobre
alguns setores e, às vezes, sobre todos eles. Os exemplos
incluem as metodologias que regem:
»» a atribuição de ratings de curto prazo em todo o Grupo de
Rating Fundamental;
»» o uso de estimativas de crédito na análise de operações
estruturadas;
»» a relação entre ratings soberanos e ratings relacionados em
outros Grupos de Rating Fundamental;
»» as diretrizes de nivelamento usadas para atribuir ratings a
classes diferentes de dívidas corporativas;
»» e a determinação do teto do risco-país que limita ratings
domésticos.
Geralmente, estes são comentários gerais cujo resultado pode
servir como uma orientação mais ampla para os comitês
sobre as faixas ou os limites dos ratings em vez de uma
atribuição de rating específica e que, em maior grau do que as
metodologias específicas de cada setor, estabelecem princípios
e relacionamentos gerais no lugar de fatores de risco detalhados
que podem ser resumidos na tabela de pontuação. No entanto,
em outros aspectos, as metodologias intersetoriais não são
diferentes das demais metodologias específicas para um setor
ao fornecer um quadro analítico para fins de uniformidade, em
vez de um conjunto de regras que deve ser rigidamente aplicado
em todas as circunstâncias.

As metodologias que regem os créditos de operação estruturada
muitas vezes mencionam um ou mais modelos de rating. Um
modelo de ratings de crédito de operação estruturada é uma
ferramenta de referência que explica como certos fatores de
rating são considerados ao estimar a distribuição de perdas para
os ativos de garantia ou como a interação entre os fluxos de
caixa de garantia, a estrutura de capital e o suporte de crédito
influenciam conjuntamente o risco de crédito de diferentes
tranches dos títulos. Enquanto as metodologias podem conter
valores fixos para os principais parâmetros de modelo a serem
aplicados às operações de um setor inteiro, os comitês de
rating individuais devem empregar seu discernimento na
determinação dos dados do modelo, e suas deliberações talvez
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Principais Premissas de Rating
As metodologias podem (mas não precisam) conter as
principais premissas de rating (“KRAs”, Key Rating Assumptions)
identificáveis individualmente. KRAs são os dados fixos (às
vezes expressos como uma faixa de valores possíveis) descritos
nas metodologias de rating de crédito, como as premissas
matemáticas e de correlação comuns a classes gerais de rating,
que podem ser comuns a várias metodologias de rating de
crédito e que fornecem informações para os comitês de rating
fazerem julgamentos ao atribuir ratings a cada classe. As KRAs
são consideradas como metodologia e estão sujeitas ao mesmo
processo de governança da metodologia a que se referem,
incluindo a necessidade de aprovação de qualquer mudança
pelo Comitê de Políticas relevante da MIS.
Por sua natureza, KRAs são dados relativamente estáveis para
o processo analítico e, como se destinam a levar um grau de
estabilidade, consistência e transparência a algo que, na prática,
pode ser incerto, tendem a ser razoavelmente resistentes a
mudanças. Elas podem mudar ao longo do tempo em resposta
a mudanças estruturais de longo prazo ou à medida que se
aprende mais sobre as relações de longo prazo entre os fatores
de risco, mas é muito improvável que mudem como resultado
de uma alteração de curto prazo nas condições de mercados
financeiros e econômicas.
Por outro lado, julgamento de créditos alcançado em comitês de
rating em relação ao impacto das condições de crédito vigentes
nos ratings dentro de um determinado setor, país ou região não
são KRAs, mesmo quando esses julgamentos afetam um grande
número de ratings de crédito (por exemplo, porque alteram o
teto país, um indicador de apoio sistêmico ou um indicador de
pagamento pontual). Além disso, os comitês de rating, ao longo
do tempo, fazem julgamentos de crédito em relação à aplicação
de KRAs na atribuição de ratings de crédito a um determinado
negócio ou conjunto de negócios que são objeto desse comitê
de rating. Isso ocorre para refletir as condições de crédito
existentes na região ou no subsetor relevante (por exemplo,
para aplicar premissas de correlação mais altas ou baixas,
enquanto um determinado conjunto de condições de crédito
se mantém). Tais julgamentos não podem ser considerados
como alterações do KRA, já que não se destinaram à aplicação
consistente e sistemática para a maioria dos instrumentos de
dívida (se não a todos) abrangidos pela metodologia relevante
e de uma forma que amplamente insensível ignoraram
significativamente a outras alterações nas condições de crédito.
Projeções de mercado financeiro ou macroeconômicas, que são,
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por definição, específicas para um determinado momento, não
são KRAs.
Para Metodologias de Rating de Crédito de Operação
Estruturada, KRAs geralmente são premissas que fundamentam
o conceito metodológico geral: valores atribuídos aos
parâmetros que influenciam a análise de uma operação
prototípica em todo o setor relevante. Os exemplos incluem:
»» premissas de correlação do setor;
»» premissas de severidade das perdas para setores específicos;
»» e taxas de default idealizadas quando usadas em substituição
ao desempenho da garantia.
Dados para atribuir o rating de operações estruturadas que
resultam de decisões de crédito dos comitês de rating ou que
refletem deliberações analíticas (e que não são KRAs) incluem,
por exemplo:
»» as considerações de risco de crédito (como refletido nos
ratings de crédito ou outras avaliações de crédito) instituídas
por terceiros, como garantidores e outros prestadores de
suporte, agentes de cobrança, trust banks, prestadores de
swap, etc.;
»» o risco de crédito introduzido pelo ambiente operacional do
emissor, que é refletido, por exemplo, por tetos de títulos e de
depósito;
»» mudanças nas expectativas de risco de ativos de garantia
provocadas por alterações no ambiente econômico; e
»» a extensão máxima de garantia que o ambiente legal e
operacional do banco permite para elevação do rating de um
covered bond acima do rating do próprio banco, conforme
expresso no indicador de pagamento pontual.
Para Metodologias de Rating de Crédito Fundamental,
os KRAs são intrinsecamente menos comuns (em parte,
refletindo a natureza menos quantitativa de análise de crédito
fundamental) e, quando existirem, poderão ser incorporados
pela metodologia de rating de crédito subjacente. Geralmente,
eles são tão profundamente enraizados na estrutura analítica
sobrejacente que seria sem sentido e equivocado identificá-los
como distintos da própria metodologia de rating de crédito: uma
mudança no KRA quase inevitavelmente envolve uma mudança
correspondente na metodologia em questão. Exemplos de KRAs
profundamente enraizados nos conceitos fundamentais que
não podem ser vistos de modo distinto de uma metodologia de
rating de crédito incluem:
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»» as premissas de que a alavancagem e o acesso à liquidez são
fortes drivers de risco de crédito e fatores apropriados para
incluir nas metodologias de rating de crédito;
»» as premissas de que existe forte interdependência entre o
banco e a força de crédito soberano (dos quais a MIS conclui
que um governo com rating mais baixo geralmente não pode
fornecer elevação nos ratings através do suporte a um banco
com rating mais alto);
»» a premissa de que a prioridade legal de reivindicação
afeta a recuperação média em diferentes classes de dívida
suficientemente para garantir ratings mais altos ou mais
baixos para classes de dívida distintas.

questão. Contudo, a existência de ratings que ultrapassem o teto
país é possível, no caso de títulos em moeda estrangeira que
se beneficiem de características especiais que são consideradas
de forma a lhes atribuírem menor risco de interferência
governamental que a indicada pelos tetos. Essas características
podem ser intrínsecas ao emissor e/ou relacionadas à visão da
Moody’s sobre as prováveis ações políticas que serão tomadas
pelo governo durante uma crise cambial. Os tetos país para
títulos e notas em moeda estrangeira são expressos nas escalas
globais de curto e longo prazo da Moody’s.

Teto-país para Depósitos Bancários em Moeda
Estrangeira

»» e a premissa de que o risco de crédito do governo está
fortemente correlacionado ao de outros emissores
domésticos.
Exemplos de premissas da metodologia de ratings de crédito
fundamental que possam ser considerados KRAs distintos
da metodologia de ratings de crédito (embora possam estar
declarados nessa metodologia) à qual cada um se relaciona
incluem:
»» premissas de severidade das perdas para setores diferentes;
»» e taxas de perda idealizadas quando usadas como proxy para a
capacidade de um governo em apoiar seu sistema bancário.
Dados para o processo de ratings fundamentais que resultem de
julgamentos de crédito dos comitês de rating ou que refletem
deliberações analíticas (que não são KRAs) incluem:
»» as considerações de risco de crédito (como refletido nos
ratings de crédito ou outras avaliações de crédito) instituídas
por terceiros, como garantidores e outros prestadores de
suporte ou afiliadas;
»» o risco de crédito introduzido pelo ambiente operacional do
emissor, que é refletido, por exemplo, por tetos de títulos e de
depósito;
»» a capacidade de um governo em dar suporte aos bancos, por
exemplo, conforme expresso em um indicador de suporte
sistêmico;
»» Esses dados podem incorporar premissas subjacentes, que
podem ser KRAs.

Teto-país para Títulos e outras Obrigações em
Moeda Estrangeira
A Moody’s atribui tetos de curto e longo prazo para títulos
e notas em moeda estrangeira para cada país (ou região
monetária independente) onde existam devedores com rating.
Os tetos geralmente indicam o rating mais elevado que pode ser
atribuído para um título emitido em moeda estrangeira por uma
entidade sujeita à soberania monetária do país ou região em

A Moody’s atribui tetos de curto e longo prazo para depósitos
bancários em moeda estrangeira para cada país (ou região
monetária independente) em que houver depósitos bancários
com rating. Os tetos especificam os maiores ratings que podem
ser atribuídos para as obrigações de depósitos bancários
denominados em moeda estrangeira de 1) filiais nacionais e
estrangeiras de bancos sediados naquele domicílio (mesmo se
forem subsidiárias de bancos estrangeiros); e 2) filiais locais de
bancos estrangeiros. Os tetos país para depósitos bancários em
moeda estrangeira são expressos nas escalas globais de curto e
longo prazo da Moody’s.

Teto-país para Títulos e outras Obrigações em
Moeda Local
A Moody’s atribui um teto em moeda local para títulos e notas
de cada país (ou região monetária independente) para facilitar
a atribuição de ratings em moeda local para emissões e/ou
emissores. Ratings em moeda local medem a performance
de crédito de obrigações em moeda local e, portanto,
excluem o risco de transferência associado a obrigações em
moeda estrangeira. O teto tem por objetivo ser comparado
globalmente.
O teto-país em moeda local para títulos resume o nível de riscos
geral do país (excluindo-se o risco associado a transferências em
moeda estrangeira) que deve ser considerado na atribuição de
ratings em moeda local para devedores domiciliados localmente
ou operações estruturadas originadas localmente. Eles indicam o
nível de rating que geralmente será atribuído para as obrigações
financeiramente mais fortes no país, sendo que créditos que se
beneficiem de mecanismos de suporte baseados fora do país (ou
área) poderão, ocasionalmente, receber ratings mais elevados.
O teto-país para títulos e notas em moeda local é expresso na
escala global de longo prazo.
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Teto para Depósitos em Moeda Local
O teto para depósitos em moeda local da Moody’s para um
país ou região monetária é o rating mais elevado que pode ser
atribuído para depósitos em moeda local de um banco ou outra
instituição que receba depósitos e esteja domiciliada dentro
do país ao qual o rating se refere. Ele reflete o risco de que
autoridades governamentais possam impor um congelamento
de todos os depósitos bancários em moeda local no sistema em
resposta a uma fuga sistêmica dos depósitos, ou elevado risco de
tal situação. O teto para depósitos em moeda local é expresso
em escala global de longo prazo.

Indicador de Pagamento Pontual (TPI, Timely
Payment Indicator)
Um TPI é uma avaliação da Moody’s sobre a probabilidade de
que o pagamento pontual será feito para detentores de covered
bonds, após o default de um emissor. Os TPIs recebem um dos
seguintes seis níveis de avaliação: Muito Alta, Alta, Provável Alta,
Provável, Improvável, Muito Improvável.

Parâmetros Referenciais Utilizados nos
Modelos de Rating
Conforme indicado em nossas definições de rating, os ratings
de crédito da Moody’s são opiniões ordinais e independentes e,
portanto, não possuem taxas de default específicas ou taxas de
perdas esperadas. A Moody’s acredita que as necessidades dos
participantes do mercado são melhores atendidas por ratings
que avaliam o risco de crédito relativo mais do que por medidas
de risco cardinais. Se os ratings visassem taxas específicas de
default e perda, isso provavelmente exigiria ações frequentes de
rating de spread amplo em antecipação a mudanças econômicas
e de mercado que poderiam empurrar amplamente as taxas de
default e perdas para cima ou para baixo por um curto período
de tempo.. Devido à volatilidade inerente do crédito geral e às
condições de mercado, a maioria dessas mudanças de rating
provavelmente precisaria ser revertida em breve. Portanto, o
uso de metas cardinais resultaria em volatilidade e interrupção
de rating muito mais altas para os investidores sem melhorar

significativamente o poder preditivo dos ratings em horizontes
de médio e longo prazo.
No entanto, para classificar algumas obrigações em algumas
classes de ativos, a Moody’s utiliza modelos e ferramentas que
requerem que os ratings sejam associados a taxas de default,
de perda esperada e taxas internas de retorno para que tais
modelos e ferramentas gerem resultados que possam ser
considerados no processo de rating. Para esses propósitos, a
Moody’s estabeleceu um conjunto comum fixo de taxas de
default, taxas de perda esperada e taxas internas de retorno
que podem variar de acordo com a categoria de rating e/ou
horizonte de investimento (Taxas de Perda Esperada e Default
Idealizado do Moody’s25, as “Taxas Idealizadas da Moody’s”). Ao
utilizar um conjunto comum fixo de parâmetros referenciais,
os modelos de rating têm maior probabilidade de oferecer
consistência em relação à estimativa do risco relativo dos
níveis de rating e horizontes de investimento e podem ser
comparados entre si mais facilmente. As Taxas Idealizadas da
Moody’s são utilizadas com outras ferramentas e hipóteses
que têm um efeito combinado nos resultados do modelo.
Enquanto medidas cardinais são utilizadas como informações
para modelos, o desempenho do rating é comparado a outras
métricas.26 Embora as Taxas Idealizadas da Moody’s tivessem
algum grau de relação com o default corporativo e a experiência
de perda no momento em que foram criadas, essa relação variou
ao longo do tempo e o uso contínuo pela Moody’s das Taxas
Idealizadas para fins de modelagem não depende da força dessa
relação durante nenhum horizonte de tempo particular. Quando
notamos mudanças no risco que necessitam de mudanças em
nossa análise de crédito, revisamos as principais premissas e
outros aspectos dos modelos e ferramentas ao invés de alterar
esse conjunto comum fixo de parâmetros referenciais. Essa
abordagem nos permite fazer ajustes que afetam apenas setores
particulares e classes de ativos que esperamos que sofram
mudanças significativas no risco em um momento específico.

25 Essas tabelas são altamente estilizadas e não se destinam a corresponder ao desempenho de classificações históricas ou futuras. As tabelas foram construídas em
1989 com referência à experiência de default corporativo e perda em quatro pontos de dados históricos. Em particular, as taxas de default idealizadas de 10 anos para
A2, Baa2, Ba2 e B2 foram fixadas iguais às taxas históricas de default de 10 anos para emissores corporativos com ratings A, Baa, Ba e B únicos, como observado entre
1970 e 1989. Em contraste, as taxas de default idealizadas de 10 anos para Aaa e Aa2 foram estabelecidas abaixo de suas taxas de default históricas. Todas as outras
taxas de default idealizadas - para diferentes classificações alfanuméricas e em diferentes horizontes de rating - foram derivadas por interpolação, em vez de serem
combinadas com dados históricos. A tabela de perda esperada idealizada foi então derivada pela multiplicação de cada elemento da tabela padrão idealizada por
uma premissa de severidade de perda média, definida igual à taxa de recuperação histórica aproximada da dívida sênior sem garantia observada entre 1970 e 1989. A
Moody’s não publicou uma versão revisada essas tabelas desde a versão de 1989, e não tem planos de revisá-las no momento da redação deste artigo.
26 A abordagem da Moody’s para medir o desempenho dos ratings é discutida em “Medindo o desempenho dos ratings de crédito” (“Moody’s Special Comment:
Measuring The Performance Of Credit Ratings,” de novembro de 2011).
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Probabilidades de Default e Perdas Esperadas
Idealizadas
Para algumas obrigações e classes de ativos nós usamos
referenciais de probabilidades de default e perdas esperadas
como entradas nos modelos de rating e outros aspectos da
análise de ratings. Essas probabilidades de defaults e perdas
esperadas são designadas como “Probabilidades Idealizadas
de Default da Moody’s” e “Perdas Idealizadas Esperadas da
Moody’s” (Moody’s Idealized Probabilities of Default and
Moody’s Idealized Expected Losses), respectivamente. As tabelas
com as “Probabilidades Idealizadas de Default” e “Perdas
Esperadas da Moody’s” (Moody’s Idealized Probabilities of
Default and Expected Losses) podem ser consultadas em “Taxas
Idealizadas de Default e Perdas da Moody’s” (“Moody’s Idealized
Default and Loss Rates”).
Estas tabelas foram determinadas pela experiência de default
corporativo e de perda observada entre 1970 e 1989, com
vários ajustes importantes, como a interpolação para ajudar
a preencher as lacunas provocadas pela falta de rating
alfanumérico (por exemplo, A2 versus A3) e taxas de default e
perdas antes de abril de 1983.

Nós destacamos que embora utilizamos o as taxas idealizadas
de default e perdas nos modelos utilizados no processo de
rating, o desempenho dos ratings é avaliado considerando o
desempenho passado e o desempenho do rating em outros
setores ao invés de qualquer tabela idealizada.

Redução de Taxa Interna de Retorno (TIR)
Para algumas obrigações e classes de ativos, podemos usar
reduções referenciais da taxa interna de retorno (TIR) para
associar diferentes reduções de taxas internas de retorno
modeladas com diferentes classificações referenciais. Consulte
as metodologias de rating de crédito publicadas pela Moody’s
para mais detalhes.
A tabela dessas referências pode ser encontrada em Moody’s
Internal Rate of Return (IRR) Reduction Benchmarks. Essa tabela
foi derivada das Taxas Idealizadas da Moody’s, que podem
ser encontradas em Taxas Idealizadas de Default e de Perda
Esperada da Moody’s.
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