29 APR 2021

Fitch Afirma Rating de Qualidade de Gestão de
Investimentos ‘Forte’ da Plural Gestão de Recursos
Fitch Ratings - São Paulo - 29 Apr 2021: A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating de Qualidade de Gestão
de Investimentos ‘Forte’ da Plural Gestão de Recursos Ltda. (PGR). A Perspectiva do rating é Estável.
A classificação se aplica apenas às atividades de fundos tradicionais de renda fixa da gestora no Brasil,
e não contempla as operações de private equity e de fundos estruturados no país e no exterior da
gestora e do grupo Plural. Estas são desenvolvidas por outras áreas segregadas do grupo e têm seus
próprios processos e políticas de gestão. Os fundos geridos pela Occam Brasil Gestão de Recursos
Ltda. (Occam), da qual o grupo é acionista minoritário, também não estão incluídos no escopo do
rating.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING
O rating ‘Forte’ da PGR reflete a opinião da Fitch de que a gestora possui capacidade de investimento e
características operacionais fortes em relação às estratégias de investimento oferecidas.
O rating também considera as fortes e bem formalizadas práticas do processo de investimento de
renda fixa, os robustos sistemas de front/back office, automatizados e integrados, e a sólida estrutura
de controles de risco e compliance. O rating contempla, ainda, a experiência e a qualificação dos
executivos da gestora e do grupo, além dos serviços de suporte, efetuados por renomadas empresas
especializadas, como os grupos BNY Mellon e Bradesco.
Os ativos sob gestão (Assets Under Management - AUM) da PGR, concentrados em fundos de crédito
privados, decresceram 39% de junho de 2019 a junho de 2020, permanecendo estável desde então,
somando BRL3,6 bilhões em dezembro de 2020. O declínio, em 2019, ocorreu à medida que os
investidores deixavam as estratégias de fundos de crédito privados em busca de rendimentos mais
altos, devido à queda das taxas de juros locais para os menores patamares históricos e, em 2020, em
função de resgates como resultado da crise causada pela pandemia de coronavírus.
Os elevados resgates pressionaram os fundos a vender ativos de maior qualidade em avaliações
estressadas para atender a resgates ou aumentar a liquidez. Esse estresse nos preços impactou toda a
estratégia de fundos de crédito privado, levando a um desempenho fraco ou negativo para o setor em
relação aos objetivos de retorno. Embora a PGR tenha sido bem-sucedida em preservar a liquidez dos
fundos, as condições de mercado destacaram o risco de um descasamento de liquidez para esta
estratégia, uma vez que as estruturas dos fundos podem oferecer maior liquidez do que a classe de
ativos subjacente pode suportar em situações estressadas.

A Fitch acredita que os principais desafios da PGR sejam gerenciar a mudança nas preferências do
investidor causada pelo ambiente de baixas taxas de juros e pela volatilidade do mercado relacionada
ao coronavírus; segregar o monitoramento do risco de crédito da equipe de análise; melhorar a
lucratividade; e diversificar sua base de investidores.
O rating ‘Forte’ da PGR se baseia nas seguintes avaliações:
Processo de Investimento: Forte
Recursos de Investimento: Forte
Gestão de Risco: Forte
Desempenho do Investimento: Consistente
Companhia e Atendimento ao Cliente: Forte
Processo de Investimento
O processo de investimento é bem estruturado, baseado em comitês, com abordagem top-down e
suportado por profundas análises proprietárias de empresas para os fundos de renda fixa crédito
privado. Embora o gestor de renda fixa possua autonomia, as decisões são amplamente discutidas nos
comitês, e as diretrizes destes têm sido seguidas. A gestora demonstra capacidade de ajustar seus
processos às mudanças de condições de mercado, e tem desenvolvido novas políticas para mitigar os
riscos de liquidez e aumentar a diversificação das carteiras.
Recursos de Investimento
A PGR conta com uma estrutura bem organizada, com transparência nas responsabilidades e nos
controles, além de forte segregação entre as áreas do grupo, com profissionais qualificados e
experientes. As áreas de risco, compliance, auditoria interna e o departamento jurídico se reportam
diretamente ao comitê executivo do grupo. A equipe de investimento de renda fixa é totalmente
segregada e alocada na PGR. É composta por seis profissionais (um CIO, um gestor e quatro analistas
de crédito) e recebe apoio de dois economistas do grupo, entre outros profissionais das áreas de risco
e suporte. O risco de pessoas-chave é moderado e está concentrado no CIO, Rafael Zlot, e no gestor,
Alexandre Donini. A rotatividade de profissionais seniores da equipe de renda fixa tem sido baixa.
A PGR possui um sistema de front/back office (Plural Trading) completo e integrado, com posições em
tempo real e análise de risco (provida pela BCInf), com elevado grau de automação e de controles e
baixa intervenção manual. A empresa tem realizado grandes investimentos em infraestrutura e em
ferramentas. As áreas de middle e back office reconciliam todo o processo operacional, por meio do
sistema Plural Trading, com procedimentos padronizados e integrados às plataformas dos provedores
de serviços externos.
Gestão de Risco

A PGR e o grupo são supervisionados por diversas entidades externas inclusive dos reguladores
brasileiros. Além disso, há também as áreas de risco e compliance do grupo, que possuem fortes
controles e se reportam ao comitê executivo. A gestora possui sólido conjunto de políticas e
procedimentos, com acompanhamento diário das posições e relatórios semanais discutidos em
comitês, inclusive testes de estresse, sem desenquadramentos relevantes.
Desempenho do Investimento
O desempenho ajustado ao risco dos fundos da PGR tem sido consistente com o de pares relevantes e
benchmarks nos últimos 36 meses encerrados em dezembro de 2020.
Companhia e Atendimento ao Cliente
A PGR faz parte do grupo financeiro Plural, fundado em 2009 e controlado por três executivos em uma
estrutura de partnership. Trata-se de um grupo de médio porte, que atua em atividades de banco de
investimento, wealth management, corretagem, resseguros, além de gestão de recursos de terceiros.
O grupo tem outra gestora de recursos, focada em renda variável, e participação minoritária na
Occam, concentrada em fundos multimercados.
Em dezembro de 2020, a PGR era a 135ª maior gestora de recursos do Brasil, com BRL3,5 bilhões de
AUM, de acordo com o ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais (Anbima). Integra uma das principais linhas de negócios do grupo e tem representado
considerável parte de seu resultado. A gestora e o grupo registram adequada lucratividade
operacional,

SENSIBILIDADE DOS RATINGS
Fatores que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating Negativa/Rebaixamento:
-- O rating da PGR pode ser sensível a mudanças adversas relevantes em quaisquer dos principais
fundamentos mencionados acima, principalmente se houver enfraquecimento de seu perfil financeiro,
grande rotatividade de profissionais ou deterioração de processos e políticas.
-- Um desvio importante das diretrizes da Fitch para qualquer fator-chave pode resultar no
rebaixamento do rating da gestora.
Fatores que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating Positiva/Elevação:
-- O aumento da escala e diversificação da base de ativos poderia beneficiar os scores processo de
investimento e recursos de investimento.
-- A segregação do monitoramento do risco de crédito da equipe de análise e o maior fortalecimento
das áreas de risco e compliance poderiam beneficiar o score gerenciamento de risco. Tais melhoras,
em conjunto, teriam impacto positivo no rating.

FONTES DE INFORMAÇÃO
As principais fontes de informação utilizadas na análise estão descritas nas Metodologias Aplicadas
listadas abaixo.

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS:
Informações adicionais 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 e Pesquisa Relacionada:
-- Ratings de Qualidade de Gestão de Investimentos (25 de fevereiro de 2020).
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