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Fitch Atribui Rating ‘AAAsf(bra)’ às Cotas Seniores do
Crédito Universitário FIDC

Fitch Ratings-Sao Paulo-20 July 2020:

A Fitch Ratings atribuiu hoje Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAAsf(bra)’, com Perspectiva Estável,

à nove classes de cotas seniores em circulação do Crédito Universitário Fundo de Investimento em

Direitos Creditórios (Crédito Universitário FIDC). Ao mesmo tempo, atribuiu Rating Nacional de

Longo Prazo ‘AAAsf(exp)(bra)’, com Perspectiva Estável, à proposta de emissão da 24ª série de

cotas seniores. A transação também possui cotas subordinadas mezanino e cotas subordinadas

juniores, ambas não avaliadas pela Fitch. A 24ª série de cotas seniores totalizará até BRL110

milhões, com amortização em 36 parcelas mensais após um período de carência de 12 meses. A

taxa benchmark de rendimento das cotas é de CDI acrescido de 4,8% ao ano.

O Crédito Universitário FIDC é lastreado por uma carteira de Crédito Direto ao Consumidor (CDC)

formada por empréstimos para financiamento de mensalidades de alunos de ensino superior. Os

créditos são originados pelos cedentes (bancos parceiros ou instituições de ensino superior - IES)

após análise de crédito pelo Pravaler S/A (Pravaler).

Os ratings refletem a expectativa de pagamento integral do principal investido, acrescido do

benchmark de rendimento de cada cota, até a data regulamentar de encerramento do fundo, em

janeiro de 2027.

Credito Universitario FIDC

----2016-Mezzanine ; National Long Term Rating; New Rating; NRsf

----2016-Senior 15 ; National Long Term Rating; New Rating; AAAsf(bra); RO:Sta

----2016-Senior 16 ; National Long Term Rating; New Rating; AAAsf(bra); RO:Sta

----2017-Senior 17 ; National Long Term Rating; New Rating; AAAsf(bra); RO:Sta

----2017-Senior 18 ; National Long Term Rating; New Rating; AAAsf(bra); RO:Sta

----2017-Senior 19 ; National Long Term Rating; New Rating; AAAsf(bra); RO:Sta

----2017-Senior 20 ; National Long Term Rating; New Rating; AAAsf(bra); RO:Sta

----2018-Mezzanine B ; National Long Term Rating; New Rating; NRsf

----2018-Senior 21 ; National Long Term Rating; New Rating; AAAsf(bra); RO:Sta

----2019-Mezzanine C ; National Long Term Rating; New Rating; NRsf



----2019-Senior 22 ; National Long Term Rating; New Rating; AAAsf(bra); RO:Sta

----2020-Mezzanine D ; National Long Term Rating; New Rating; NRsf

----2020-Mezzanine E ; National Long Term Rating; New Rating; NRsf

----2020-Senior 23 ; National Long Term Rating; New Rating; AAAsf(bra); RO:Sta

----2020-Senior 24 ; National Long Term Rating; Expected Rating; AAA(EXP)sf(bra); RO:Sta

----Junior ; National Long Term Rating; New Rating; NRsf

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING

Mecanismos de Repagamento Previnem Alto Endividamento Após Formatura: O programa

Pravaler financia um semestre por vez e requer que o aluno repague ao menos 50% do saldo

durante o período de curso. O repagamento inicia imediatamente após a contratação do produto.

Tal dinâmica é positiva, comparada ao financiamento estudantil privado de outras jurisdições

(como EUA ou Reino Unido), pois reduz riscos relacionados a um alto endividamento após a

formatura. Todos os financiamentos contam com um devedor solidário.

Juros subsidiados Têm Preponderância na Determinação da Perda-Base: A Fitch definiu premissas

de perda-base de 6% para a carteira de financiamentos com juros subsidiados; de 14% para o

produto juros padrão; e de 20% para financiamentos reestruturados (também chamados de

reempacotados). O produto juros subsidiados representava, em março de 2020, 95,1% da carteira,

enquanto os de juros padrão e reempacotados representavam 0,3% e 4,6%, respectivamente. A

perda-base ponderada para o portfólio foi de 6,7%.

Multiplicadores Refletem Significativo Crescimento da Carteira e Premissas de Perda-Base

Elevadas: A escolha dos multiplicadores pela Fitch leva em consideração diversos aspectos

qualitativos, dentre os quais se destacam o significativo crescimento de carteira nos últimos

quatro anos e o nível absoluto das premissas de perda-base, relativamente altas. Em conjunto,

esses fatores levaram à escolha de multiplicadores entre o ponto do meio e o mais elevado do

intervalo de múltiplos da metodologia da Fitch. Foram assumidos multiplicadores de 3,2 vezes

para a carteira de produtos juros subsidiados e de 2,7 vezes para as carteiras de juros padrão e

reempacotados. A perda estressada ponderada em cenário ‘AAAsf(bra)’ foi de 20,9%

Concentração em Grandes Grupos Educacionais Privados Ameniza Risco de Descontinuidade da

Prestação de Serviços: A transação possui exposição em cerca de 120 grupos econômicos distintos

de IES. Os dez maiores representavam cerca de 60% da carteira em março de 2020. Todavia, esses

grupos econômicos estão entre as maiores empresas do setor educacional no Brasil, com

significativa capacidade financeira e operacional. Dessa forma, o risco de descontinuidade da

prestação de serviços educacionais pelas IES é amenizado.



Transação Continua Resiliente ao Impacto do Coronavírus: Durante os quatro primeiros meses da

pandemia, o nível de pagamentos pontuais da transação teve redução marginal. Por outro lado, as

faixas iniciais de atraso tiveram aumento significativo. A Fitch não realizou ajustes adicionais na

perda-base em função do coronavírus, pois os dados de performance abrangem um longo

período, que inclui períodos de recessão moderada. O Pravaler ofereceu como medidas de apoio

aos alunos que comprovaram necessidades financeiras a postergação de até duas parcelas.

Nestes casos, o fluxo financeiro do contrato foi reajustado. Essas medidas tiveram adoção limitada

e não impactaram a liquidez ou o nível de razão de garantia.

Servicer Experiente: O Pravaler é uma entidade com ampla experiência em originação, análise de

crédito e gestão de carteiras de financiamento estudantil, com mais de 19 de anos de experiência

nessas carteiras.

Contrapartes com Qualidade de Crédito Consistente com o Rating das Cotas Seniores: A transação

está exposta a dois tipos de risco de contraparte: os provedores de conta bancária e as

contrapartes para investimentos autorizados. A conta bancária do fundo está domiciliada no

Banco Bradesco S.A. (Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’/Perspectiva Estável; Rating

Nacional de Curto Prazo ‘F1+(bra)’). As contrapartes para investimentos possuem avaliação de

crédito consistente com os requisitos descritos na metodologia para avaliação de contrapartes da

Fitch.

SENSIBILIDADE DOS RATINGS

Fatores Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a uma Ação de Rating Negativa/

Rebaixamento:

-- Aumentos inesperados na taxa de inadimplência podem produzir níveis de default mais altos do

que a perda-base projetada e impactar a cobertura de perda e os múltiplos aplicados à transação.

Além disso, uma redução na expectativa de recuperação também pode levar a uma ação de rating

negativa.

Sensibilidade do Rating no Aumento dos Índices de Perda:

-- Aumento de 10% da Perda-Base: ‘AAAsf(bra)’

-- Aumento de 25% da Perda-Base: ‘AAAsf(bra)’

-- Aumento de 50% da Perda-Base: ‘AAAsf(bra)’

Sensibilidade do Rating para Redução das Taxas de Recuperação:



-- Redução de 10% da Taxa-Base de Recuperação: ‘AAAsf(bra)’

-- Redução de 25% da Taxa-Base de Recuperação: ‘AAAsf(bra)’

-- Redução de 50% da Taxa-Base de Recuperação: ‘AAAsf(bra)’

Sensibilidade do Rating a Mudanças em Múltiplos Fatores:

-- Estresse Baixo: Aumento de 10% da taxa de perda; taxa de recuperação reduzida em 10%:

‘AAAsf(bra)’

-- Estresse Moderado: Aumento de 25% da taxa de perda; taxa de recuperação reduzida em 25%:

‘AAAsf(bra)’

-- Estresse Elevado: Aumento de 50% da taxa de perda; taxa de recuperação reduzida em 50%:

‘AA+sf(bra)’ (AA mais sf(bra))

Fatores Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a uma Ação de Rating Positiva/Elevação:

-- O rating das cotas seniores já está no topo da escala de rating nacional da Fitch e, portanto, não

pode ser elevado.

Melhores e Piores Cenários de Rating

Os ratings de crédito em escala internacional de Finanças Estruturadas têm o melhor cenário de

elevação (definido como o 99º percentil de transições de ratings, medido em uma direção positiva)

de sete graus ao longo de um horizonte de rating de três anos; e o pior cenário de rebaixamento

(definido como o 99º percentil de transições de ratings, medido em uma direção negativa) de sete

graus ao longo de três anos. A faixa completa de melhores e piores cenários de ratings de crédito

para todas as categorias de rating varia de 'AAA' a 'D'. Os melhores e piores cenários de ratings de

crédito se baseiam no histórico de desempenho. Informações adicionais sobre a metodologia

utilizada para determinar os melhores e piores cenários de rating específicos do setor estão

disponíveis em https://www.fitchratings.com/site/re/10111579

VARIAÇÃO NA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

A “Structured Finance and Covered Bond Counterparty Rating Criteria” foi utilizada com uma

variação. Pela metodologia, todos os provedores de conta bancária devem ser avaliados pela Fitch.

O regulamento do FIDC define como instituições elegíveis para conta bancária uma série de

instituições , dentre as quais o Banco Safra S.A. (não avaliado pela Fitch). Logo, a atribuição de



rating com a possibilidade de uma instituição não avaliada é uma variação de critério.

A Fitch recebeu do Pravaler S/A um memorando indicando que a transação não prosseguirá com

eventuais aberturas de conta no Banco Safra. Além disso, a conta do FIDC atualmente está

domiciliada no Bradesco. A Fitch monitorará continuamente as contas bancárias da operação.

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS:

A presente publicação é um relatório de classificação de risco de crédito, para fins de atendimento

ao artigo 16 da Instrução CVM nº 521/12.

As informações utilizadas nesta análise são provenientes da Pravaler S/A.

A Fitch adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na classificação de

risco de crédito sejam suficientes e provenientes de fontes confiáveis, incluindo, quando

apropriado, fontes de terceiros. No entanto, a Fitch não realiza serviços de auditoria e não pode

realizar, em todos os casos, verificação ou confirmação independente das informações recebidas.

Histórico dos Ratings:

Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 20 de julho de 2020.

A classificação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou a partes a ela relacionadas, e o

rating atribuído não foi alterado em virtude desta comunicação.

Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.

A Fitch publica a lista de conflitos de interesse reais e potenciais no Anexo X do Formulário de

Referência, disponível www.fitchratings.com/brasil.

Para informações sobre possíveis alterações na classificação de risco de crédito veja o item:

Sensibilidade dos Ratings.

Conforme a classe de ativo da emissão, a Fitch poderá realizar análise da inadimplência e/ou os

fluxos de caixa dos ativos subjacentes. Nestes casos, a agência baseia esta análise na modelagem

e avaliação de diferentes cenários de informações recebidas do originador ou de terceiros a este

relacionado. Em outros casos, a análise poderá se basear em garantias prestadas por entidades

integrantes da emissão avaliada.

A Fitch não realiza processos de diligência dos ativos subjacentes ou a verificação independente da

informação recebida do emissor ou de terceiros a este relacionado.



Para a avaliação de operações estruturadas, a Fitch recebe informações de terceiros,

normalmente, de instituições financeiras, escritórios de contabilidade, empresas de auditoria ou

advocacia. As informações podem ser obtidas por meio de prospectos de oferta de transações,

emitidos de acordo com a legislação do mercado de valores mobiliários. Além disso, estão

baseadas em fatos gerais de domínio público, tais como índices de inflação e taxas de juros.

Para esclarecimentos quanto à diferenciação dos símbolos de produtos estruturados e aqueles

destinados aos demais ativos financeiros, consulte “Definições de Ratings”, na página da Fitch na

Internet, no endereço eletrônico: www.fitchratings.com/research/pt/structured-finance/

rating-definitions-10-07-2020

Informações adicionais estão disponíveis em 'www.fitchratings.com' e em 'www.fitchratings.com/

brasil'.

A Fitch Ratings foi paga para determinar cada rating de crédito listado neste relatório de

classificação de risco de crédito pelo devedor ou emissor classificado, por uma parte relacionada

que não seja o devedor ou o emissor classificado, pelo patrocinador ("sponsor"), subscritor

("underwriter"), ou o depositante do instrumento, título ou valor mobiliário que está sendo

avaliado.

Metodologia Aplicada:

Metodologia de Rating de Finanças Estruturadas (17 de junho de 2020)

Outras Metodologias Aplicadas:

Structured Finance and Covered Bond Counterparty Rating Criteria (29 de janeiro de 2020)
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Consumer ABS Rating Criteria (pub. 09 Jun 2020) (including rating assumption sensitivity)

Metodologia Global de Rating de Finanças Estruturadas (pub. 17 Jun 2020)

Metodologia de Ratings em Escala Nacional (pub. 08 Jun 2020)

Structured Finance and Covered Bonds Counterparty Rating Criteria (pub. 29 Jan 2020)
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Endorsement Status

Política de endosso

TODOS OS RATINGS DE CRÉDITO DA FITCH ESTÃO SUJEITOS A ALGUMAS LIMITAÇÕES E TERMOS

DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. POR FAVOR, VEJA NO LINK A SEGUIR ESSAS LIMITAÇÕES E

TERMOS DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: HTTP://FITCHRATINGS.COM/

UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ALÉM DISSO, AS DEFINIÇÕES E OS TERMOS DE USO DOS

RATINGS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE PÚBLICO DA AGÊNCIA, EM WWW.FITCHRATINGS.COM.OS

RATINGS PÙBLICOS, CRITÉRIOS E METODOLOGIAS PUBLICADOS ESTÃO PERMANENTEMENTE

DISPONÍVEIS NESTE SITE.O CÓDIGO DE CONDUTA DA FITCH E AS POLÍTICAS DE

CONFIDENCIALIDADE, CONFLITOS DE INTERESSE;  SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO (FIREWALL) DE

AFILIADAS, COMPLIANCE E OUTRAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS RELEVANTES TAMBÉM ESTÃO

DISPONÍVEIS NESTE SITE, NA SEÇÃO 'CÓDIGO DE CONDUTA'. A FITCH PODE TER FORNECIDO

https://app.fitchconnect.com/search/research/article/RPT_10124893
https://app.fitchconnect.com/search/research/article/RPT_10118265
https://app.fitchconnect.com/search/research/article/RPT_10125144
https://app.fitchconnect.com/search/research/article/RPT_10108544
https://app.fitchconnect.com/search/research/article/PR_10130257#solicitation
https://app.fitchconnect.com/search/research/article/PR_10130257#endorsement_status
http://fitchratings.com/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS
http://fitchratings.com/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS


OUTRO SERVIÇO AUTORIZADO À ENTIDADE CLASSIFICADA OU A PARTES RELACIONADAS.

DETALHES SOBRE ESSE SERVIÇO PARA RATINGS PARA O QUAL O ANALISTA PRINCIPAL ESTÁ

BASEADO EM UMA ENTIDADE DA UNIÃO EUROPEIA PODEM SER ENCONTRADOS NA PÁGINA DO

SUMÁRIO DA ENTIDADE NO SITE DA FITCH.

Copyright © 2020 da Fitch, Inc., Fitch Ratings Ltd. e suas subsidiárias. 33 Whitehall St, NY, NY

10004.Telefone:1-800-753-4824 (para chamadas efetuadas nos Estados Unidos), ou (001212)

908-0500 (chamadas fora dos Estados Unidos). Fax: (212) 480-4435. Proibida a reprodução ou

retransmissão, integral ou parcial, exceto quando autorizada. Todos os direitos reservados. Ao

atribuir e manter ratings e ao fazer outros relatórios (incluindo informações sobre projeções), a

Fitch conta com informações factuais que recebe de emissores e underwriters e de outras fontes

que a agência considera confiáveis. A Fitch realiza uma apuração adequada das informações

factuais de que dispõe, de acordo com suas metodologias de rating, e obtém razoável verificação

destas informações de fontes independentes, à medida que estas fontes estejam disponíveis com

determinado patamar de segurança, ou em determinada jurisdição. A forma como é conduzida a

investigação factual da Fitch e o escopo da verificação de terceiros que a agência obtém poderão

variar, dependendo da natureza do título analisado e do seu emissor, das exigências e práticas na

jurisdição em que o título analisado é oferecido e vendido e/ou em que o emissor esteja

localizado, da disponibilidade e natureza da informação pública envolvida, do acesso à

administração do emissor e seus consultores, da disponibilidade de verificações pré-existentes de

terceiros, como relatórios de auditoria, cartas de procedimentos acordadas, avaliações, relatórios

atuariais, relatórios de engenharia, pareceres legais e outros relatórios fornecidos por terceiros,

disponibilidade de fontes independentes e competentes de verificação, com respeito ao título em

particular, ou na jurisdição do emissor, em especial, e a diversos outros fatores. Os usuários dos

ratings e relatórios da Fitch devem estar cientes de que nem uma investigação factual

aprofundada, nem qualquer verificação de terceiros poderá assegurar que todas as informações

de que a Fitch dispõe com respeito a um rating ou relatório serão precisas e completas. Em última

instância, o emissor e seus consultores são responsáveis pela precisão das informações fornecidas

à Fitch e ao mercado ao disponibilizar documentos e outros relatórios. Ao emitir ratings e

relatórios, a Fitch é obrigada a confiar no trabalho de especialistas, incluindo auditores

independentes, com respeito às demonstrações financeiras, e advogados, com referência a

assuntos legais e tributários. Além disso, os ratings e as projeções financeiras e outras

informações são naturalmente prospectivos e incorporam hipóteses e premissas sobre eventos

futuros que, por sua natureza, não podem ser confirmados como fatos. Como resultado, apesar

de qualquer verificação sobre fatos atuais, os ratings e as projeções podem ser afetados por

condições ou eventos futuros não previstos na ocasião em que um rating foi emitido ou afirmado.

As informações neste relatório são fornecidas 'tais como se apresentam', sem que ofereçam

qualquer tipo de garantia. Um rating da Fitch constitui opinião sobre o perfil de crédito de um



título. Esta opinião e os relatórios se apoiam em critérios e metodologias existentes, que são

constantemente avaliados e atualizados pela Fitch. Os ratings e relatórios são, portanto, resultado

de um trabalho de equipe na Fitch, e nenhum indivíduo, ou grupo de indivíduos, é responsável

isoladamente por um rating ou relatório. O rating não cobre o risco de perdas em função de

outros riscos que não sejam o de crédito, a menos que tal risco esteja especificamente

mencionado. A Fitch não participa da oferta ou venda de qualquer título. Todos os relatórios da

Fitch são de autoria compartilhada. Os profissionais identificados em um relatório da Fitch

participaram de sua elaboração, mas não são isoladamente responsáveis pelas opiniões expressas

no texto. Os nomes são divulgados apenas para fins de contato. Um relatório que contenha um

rating atribuído pela Fitch não constitui um prospecto, nem substitui as informações reunidas,

verificadas e apresentadas aos investidores pelo emissor e seus agentes com respeito à venda dos

títulos. Os ratings podem ser alterados ou retirados a qualquer tempo, por qualquer razão, a

critério exclusivo da Fitch. A agência não oferece aconselhamento de investimentos de qualquer

espécie. Os ratings não constituem recomendação de compra, venda ou retenção de qualquer

título. Os ratings não comentam a correção dos preços de mercado, a adequação de qualquer

título a determinado investidor ou a natureza de isenção de impostos ou taxação sobre

pagamentos efetuados com respeito a qualquer título. A Fitch recebe pagamentos de emissores,

seguradores, garantidores, outros coobrigados e underwriters para avaliar os títulos. Estes preços

geralmente variam entre USD1.000 e USD750.000 (ou o equivalente em moeda local aplicável) por

emissão. Em certos casos, a Fitch analisará todas ou determinado número de emissões efetuadas

por um emissor em particular ou seguradas ou garantidas por determinada seguradora ou

garantidor, mediante um único pagamento anual. Tais valores podem variar de USD10.000 a

USD1.500.000 (ou o equivalente em moeda local aplicável). A atribuição, publicação ou

disseminação de um rating pela Fitch não implicará consentimento da Fitch para a utilização de

seu nome como especialista, com respeito a qualquer declaração de registro submetida mediante

a legislação referente a títulos em vigor nos Estados Unidos da América, a Lei de Serviços

Financeiros e Mercados, de 2000, da Grã-Bretanha ou a legislação referente a títulos de qualquer

outra jurisdição, em particular. Devido à relativa eficiência da publicação e distribuição por meios

eletrônicos, o relatório da Fitch poderá ser disponibilizada para os assinantes eletrônicos até três

dias antes do acesso para os assinantes dos impressos.

Para a Austrália, Nova Zelândia, Taiwan e Coreia do Sul apenas: A Fitch Austrália Pty Ltd detém

uma licença australiana de serviços financeiros (licença AFS nº337123.), a qual autoriza o

fornecimento de ratings de crédito apenas a clientes de atacado. As informações sobre ratings de

crédito publicadas pela Fitch não se destinam a ser utilizadas por pessoas que sejam clientes de

varejo, nos termos da Lei de Sociedades (Corporations Act 2001).



ENDORSEMENT POLICY - Fitch's approach to ratings endorsement so that ratings produced

outside the EU may be used by regulated entities within the EU for regulatory purposes, pursuant

to the terms of the EU Regulation with respect to credit rating agencies, can be found on the EU

Regulatory Disclosures page. The endorsement status of all International ratings is provided within

the entity summary page for each rated entity and in the transaction detail pages for all structured

finance transactions on the Fitch website. These disclosures are updated on a daily basis.

https://www.fitchratings.com/site/fitch-home/regulatory
https://www.fitchratings.com/site/fitch-home/regulatory

