


 
 

LONGO PRAZO 

 
A Escala de rating de Longo Prazo da Liberum Ratings fornece uma opinião sobre o risco de default de uma emissão 
ou emissor nacional. Esta escala denota uma melhor ou pior qualidade de crédito, dentro de um horizonte de longo 
prazo  superior a um ano - para todos os emissores e emissões avaliados pela Liberum Ratings, ou seja, o risco que o 
emissor ou a emissão não cumpra com as suas obrigações financeiras, dentro das condições estipuladas para as 
mesmas. Os ratings emitidos pela Liberum Ratings são opiniões formadas por esta agência, com base em 
considerações de ordem quantitativa e qualitativa. 

 

AAA 
A capacidade de pagamento das obrigações é extremamente elevada. Emissões e emissores com a mais alta qualidade 
de crédito. 

AA 
A capacidade de pagamento das obrigações é muito elevada. Emissões e emissores com risco de crédito muito baixo.

A 
A capacidade de pagamento das obrigações é elevada. Emissões e emissores com risco de crédito baixo. 

BBB 
A capacidade de pagamento das obrigações é boa. Emissões e emissores com risco de crédito médio. 

BB 
A capacidade de pagamento das obrigações é regular. O risco é condizente com grau especulativo abaixo do grau de 
investimento. Emissões e emissores com risco de crédito elevado. 

B 
A capacidade de pagamento das obrigações é fraca. O risco é condizente com grau especulativo, abaixo do grau de 
investimento. Emissões e emissores com risco de crédito muito elevado. 

CCC/CC/C 
A capacidade de pagamento das obrigações é extremamente fraca. Há pouca diferença entre os níveis de risco destas 
categorias, sendo que os ratings C, CC, e CCC têm, nessa ordem, maior probabilidade de migrar para rating D (default). 
O risco é condizente com grau especulativo abaixo do grau de investimento. Emissões e emissores com risco de 
crédito extremamente elevado e/ou com altíssima probabilidade de entrar em default. 

D 
Obrigações em default. 

 
Sinais de mais (+) e menos (-) podem ser agregados aos ratings entre as categorias AA e B. Estes sinais denotam uma melhor (+) ou 

pior (-) posição dentro da mesma categoria de rating. 

 
A Escala de Longo Prazo da Liberum Ratings é utilizada para classificar emissões específicas de emitentes ou  
conjunto de obrigações de longo prazo dos mesmos. A Liberum Ratings também utiliza esta escala de ratings para 
classificar riscos  de  emissões  caraterísticas  de  programas  de  securitização,  inclusive  Fundos  ou  emissões 
colateralizadas por ativos específicos. Todos os riscos de crédito avaliados pela Liberum Ratings, dentro do horizonte 
de longo prazo, são classificados por meio de sua Escala de Ratings de Longo Prazo. 

 
Ao lado de cada classificação emitida, a Liberum Ratings inclui sufixos, no formato de letras minúsculas, que servem 
para identificar o tipo de ativo avaliado. 

 
Os ratings de Longo Prazo atribuídos pela Liberum Rating se dividem em dois grupos em função do perfil de risco dos 
emissores e emissões classificadas. Ratings em Grau de Investimento com ratings de AAA (triplo A) até BBB-(triplo B 
menos) e Ratings em Grau de Investimento Especulativo com ratings de BB+ (duplo B menos) até D (D). 
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