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Escala de Rating de Crédito de Fundos 

brAAA 
O fundo apresenta excelente qualidade. O gestor adota excelentes processos e políticas de risco e de 
investimento, os controles internos são excelentes. Os ativos do fundo são de excelente qualidade. O 
risco é quase nulo. 

brAA 
O fundo apresenta ótima qualidade. O gestor adota ótimos processos e políticas de risco e de 
investimento, os controles internos são bons. Os ativos do fundo são de ótima qualidade. O risco é 
irrisório. 

brA 
O fundo apresenta boa qualidade. O gestor adota bons processos e políticas de risco e de 
investimento, os controles internos são bons. Os ativos do fundo são de boa qualidade. O risco é 
muito baixo. 

brBBB 
O fundo apresenta qualidade satisfatória. O gestor adota bons processos e políticas de risco e de 
investimento, os controles internos são razoáveis. Os ativos do fundo são qualidade satisfatória. O 
risco é baixo. 

brBB 
O fundo apresenta razoável qualidade. O gestor adota razoáveis processos e políticas de risco e de 
investimento, os controles internos são condizentes com o setor. Os ativos do fundo são de qualidade 
razoável. O risco é médio. 

brB 
O fundo apresenta qualidade abaixo da média. O gestor este incrementando processos e políticas de 
risco e de investimento, os controles internos são insatisfatórios. Os ativos do fundo são de baixa 
qualidade. O risco é quase nulo. O risco é médio. 

brCCC 
O fundo apresenta baixa qualidade. O gestor adota deficientes processos e políticas de risco e de 
investimento, os controles internos não são adequados. Os ativos do fundo são de baixa qualidade. O 
risco é alto. 

brCC 
O fundo apresenta péssima qualidade. O gestor não adota processos e políticas de risco e de 
investimento, os controles internos são péssimos. Os ativos do fundo são de baixíssima qualidade. O 
risco é muito alto. 

brC 
O fundo apresenta falta de liquidez. O gestor não adota processos e políticas de risco e de 
investimento, inexistência de controles internos. Os ativos do fundo são de péssima qualidade. O 
risco é altíssimo. 

A escala de rating de crédito de longo prazo prevê a utilização dos diferenciadores + (mais) e – (menos) entre as categorias 
brAA e brB. Estes diferenciadores servem para identificar uma melhor ou pior posição dentro destas categorias de rating. 
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