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Fitch Ratings – vasto portfólio de ratings
no Brasil e no mundo
Somente no grupo de Fundos e Gestores de Recursos, a Fitch conta com vasto
portfólio de ratings na América Latina:
•

•

Mais de 420 ratings de gestores e fundos de investimento em toda a
região
18 profissionais dedicados na região

No mundo, estamos presentes em mais de 30 países, cobrindo um total de
150 países em diferentes grupos analíticos.

No Brasil, temos mais de 550 ratings públicos, nos diferentes grupos analíticos
que cobrimos.
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Pilares da Avaliação do Rating de Qualidade de Gestão de Investimentos
O rating de Qualidade de Gestão de Investimentos tem cinco pilares fundamentais:
Processo de
investimento

Recursos de
investimento

Gestão de riscos

Desempenho do
investimento

Companhia

• clareza e
consistência dos
objetivos do
investimento
• processo de
pesquisa
• processos de
tomada de
decisão
• construção da
carteira do
investimento

• experiência e estabilidade da
equipe
• fluxos de trabalho do front
office, tecnologia
• suporte do middle/back office
• critérios de seleção e
supervisão dos provedores de
serviços

• estrutura de controle de
riscos
• integração com frontoffice
• Compliance
• estrutura de incentivos
do gestor
• alinhamento de
interesses

• histórico de
desempenho

• presença de mercado
• franquia do gestor
• estabilidade financeira
e experiência
• atendimento aos
clientes
• tempestividade/transparência dos relatórios
a cotistas

25%

25%

25%

15%

10%
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