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Ratings em Junho de 2017 

Instrumento Rating Montante 
Preliminar** 

Juros 
Remuneratórios 

Vencimento Legal 
Final 

117ª Série da 1ª 
Emissão de CRAs 

brAA- (sf) CW 
Negativo Preliminar* 

R$ 150 milhões 101% da Taxa DI 
Over*** 

Três anos após a 
emissão 

118ª Série da 1ª 
Emissão de CRAs 

brAA- (sf) CW 
Negativo Preliminar* 

R$ 150 milhões 102% da Taxa DI 
Over*** 

Quatro anos após a 
emissão 

*O rating é preliminar, uma vez que a documentação final, com seus respectivos suplementos, ainda não está disponível. A atribuição do rating final 
condiciona-se ao recebimento da documentação apropriada pela S&P Global Ratings, bem como ao encerramento da distribuição dos CRAs. Quaisquer 
informações subsequentes poderão resultar na atribuição de um rating final diferente do preliminar. 
**O montante inicial que será emitido é equivalente a R$ 300 milhões para ambas as séries, e pode chegar a até R$ 405 milhões. 
***Os juros remuneratórios das 117ª e 118ª séries de CRAs serão definidos em processo de bookbuilding, com teto equivalente a 101% e 102% da Taxa 
DI Over. 
 
 

Resumo da Transação 
 
As 117ª e 118ª séries da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) da Eco Securitizadora de 
Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (EcoAgro 117-1 e 118-1) será lastreada por debêntures emitidas pela Camil 
Alimentos S.A. (Camil). O rating preliminar reflete nossa avaliação sobre a qualidade de crédito da Camil, como emissora 
e única devedora dos ativos que lastreiam a operação.  
 
O pagamento dos juros da 117ª série será semestral e a amortização do seu principal ocorrerá três anos após sua emissão, 
na data de vencimento. Similarmente, os juros da 118ª série serão pagos semestralmente e a amortização do principal será 
efetuada quatro anos após sua emissão, na data de vencimento. 
 

Participantes da Transação 
Devedora dos Ativos-Lastro: Camil Alimentos S.A. (Camil) 
Cedente dos Ativos-Lastro: EcoConsult - Consultoria de Operações Financeiras Agropecuárias Ltda. 

(EcoConsult) 
Emissora: Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. 

(EcoAgro) 
Agente Fiduciário: Planner Trustee DTVM Ltda. 
Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A. 
Provedor da Conta Bancária: Banco Bradesco S.A. (Bradesco) 
 
 

Fundamentos 
O rating preliminar ‘brAA- (sf) CW Negativo’ atribuído às 117ª e 118ª séries da 1ª emissão de CRAs a ser realizada pela 
EcoAgro reflete: 
 

• Risco de Crédito: Os CRAs refletem diretamente a qualidade de crédito da Camil (brAA-/CW Neg./-- na 
Escala Nacional Brasil) como única devedora do ativo que lastreia a operação. Além disso, a devedora 
também possui a obrigação de arcar com os pagamentos de despesas da transação e eventuais impostos que 
possam incidir sobre as debêntures subjacentes. 
 

• Estrutura de Pagamento e Mecanismos de Fluxo de Caixa: Os CRAs foram estruturados de forma a 
mitigar eventuais riscos de descasamento de taxas de juros e de carregamento negativo, uma vez que as 
taxas de juros e o cronograma de amortização das debêntures e dos CRAs se casam. 
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• Risco Operacional: Consideramos que a operação não conta com um participante-chave de desempenho 
cujo papel possa afetar o desempenho da carteira e, por isso, consideramos que todos os participantes 
possuam funções administrativas. Dessa forma, a avaliação de severidade, portabilidade e ruptura dos 
participantes não se aplica. 
 

• Risco de Contraparte: A transação está exposta ao risco de contraparte do Bradesco, como provedor da 
conta bancária, e da Camil como devedora. Em nossa opinião, a qualidade de crédito das contrapartes é 
consistente com a categoria do rating atribuído às 117ª e 118ª séries da 1ª emissão de CRAs a ser realizada 
pela EcoAgro. 
 

• Risco Legal: O patrimônio separado estabelece que apenas os detentores dos CRAs em questão podem ter 
acesso aos recursos que constituem os ativos da operação, limitando também o acesso ao patrimônio da 
emissora por parte dos detentores dos CRAs e também de outros participantes da transação. Ainda, a 
estrutura da emissão dos CRAs e também do emissor atende aos critérios da S&P Global Ratings com 
relação tanto ao isolamento da insolvência dos participantes, incluindo a falência de uma Sociedade de 
Propósito Específico (SPE, na sigla em inglês para special-purpose entity) de múltiplo uso, quanto à 
transferência dos ativos ao patrimônio separado. 
 

• Estabilidade do Rating: O rating preliminar das 117ª e 118ª séries da 1ª emissão de CRAs da EcoAgro 
depende da qualidade de crédito da Camil, como a única devedora dos ativos que lastreiam a operação, e do 
Bradesco, como provedor da conta bancária. Dessa forma, se mudarmos nossa visão sobre a qualidade de 
crédito da Camil ou do Bradesco, poderemos revisar o rating dessas emissões. 
 

• CreditWatch Negativo: Em 29 de maio de 2017, atribuímos os ratings preliminares ‘brAA- (sf)’ às 117ª e 
118ª séries da 1ª emissão de CRAs da EcoAgro e, ao mesmo tempo, os colocamos em CreditWatch 
negativo em função de ação similar ocorrida nos ratings da Camil, devedora do ativo subjacente, e do 
Bradesco, provedor da conta bancária da securitização. A resolução do CreditWatch dos CRAs dependerá 
do resultado da resolução do CreditWatch da Camil e do Bradesco e da nossa avaliação do potencial 
impacto que uma eventual ruptura no provedor da conta bancária provocaria sobre o fluxo de caixa da 
securitização. 

 
Qualidade de Crédito dos Ativos Securitizados 
 
Ativo Subjacente 
A 117ª série de CRAs será lastreada pela 1ª série da 6ª emissão de debêntures da Camil, a qual possuirá um prazo de três 
anos contados de sua emissão e contará com juros remuneratórios de até 101% da Taxa DI Over. Por outro lado, a 118ª 
série de CRAs terá como lastro a 2ª série da 6ª emissão de debêntures da Camil, que possuirá prazo de quatro anos e 
contará com juros remuneratórios de até 102% da Taxa DI Over. As debêntures serão alienadas e transferidas ao par, ou 
seja, sem aplicação de qualquer taxa de desconto. 
 
A tabela 1 apresenta as principais características das debêntures a serem cedidas. 
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Tabela 1 - Características dos Ativos Subjacentes  
 1ª Série da 6ª Emissão de Debêntures 

(Lastro da 117ª Série de CRAs) 
2ª Série da 6ª Emissão de 
Debêntures 
(Lastro da 118ª Série de CRAs) 

Valor do principal As duas séries de debêntures poderão ser emitidas em valor conjunto de até R$ 405 
milhões 

Taxa de juros Equivalente aos juros remuneratórios dos CRAs 
da 117ª série, que poderão ser de até 101% da 
Taxa DI Over. 

Equivalente aos juros remuneratórios 
dos CRAs da 118ª série, que poderão 
ser de até 102% da Taxa DI Over. 

Data de vencimento Três anos após a emissão Quatro anos após a emissão 
Periodicidade do pagamento 
dos juros 

Semestral Semestral 

Cronograma de amortização 
do principal 

Amortização em parcela única na data de 
vencimento 

Amortização em parcela única na data 
de vencimento 

Emissor Camil Alimentos S.A. Camil Alimentos S.A. 
Oferta de resgate antecipado A Camil poderá, a qualquer momento, realizar oferta de resgate antecipado das 

debêntures, o que estará sujeito à aprovação dos titulares dos CRAs. O resgate antecipado 
das debêntures deverá, obrigatoriamente, ser acompanhado de um resgate antecipado dos 
CRAs. 

Vencimento antecipado das 
debêntures 

As debêntures poderão ter seus vencimentos automaticamente antecipados na ocorrência 
de determinados eventos, dentre os quais: 

1. Não cumprimento pela Camil de qualquer obrigação estabelecida nos termos da 
escritura de emissão das debêntures e não sanada no prazo de 1 (um) dia útil; 

2. Decretação de falência ou pedido de recuperação judicial formulado pela Camil 
ou por qualquer controlada, conforme definido nos termos da escritura de 
debêntures; 

3. Destinação dos recursos obtidos por meio da emissão das debêntures para fins 
distintos daqueles estabelecidos na escritura das debêntures; 

4. Caso a Camil ou qualquer de suas controladas não honre com obrigações 
pecuniárias cujo valor seja superior a R$ 40 milhões ou caso qualquer uma 
dessas obrigações tenha seu vencimento antecipado; 

5. Redução do capital social da Camil, exceto para absorção de prejuízos, sem a 
anuência dos titulares das debêntures; e 

6. Outros eventos estabelecidos nos termos da escritura das debêntures. 
 
 
Análise de Crédito do Ativo Subjacente 
Para a análise de crédito das 117ª e 118ª séries da 1ª emissão de CRAs a ser realizada pela EcoAgro, aplicamos nossa 
metodologia global para atribuição de ratings a títulos empacotados. Um empacotado é um título lastreado por um título já 
existente, de forma que o rating da transação de empacotamento poderá ser igual àquele atribuído à fonte pagadora dos 
fluxos de caixa do título subjacente. 
 
Em relação às 117ª e 118ª séries da 1ª emissão de CRAs, os títulos subjacentes que lastrearão a operação serão debêntures 
a serem emitidas pela Camil. 
 
Dessa forma, analisamos se a transação de empacotamento é elegível ao repasse estrutural do rating da fonte pagadora dos 
fluxos de caixa com base nos riscos associados ao título subjacente e aos riscos estruturais. 
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Riscos Associados ao Título Subjacente 
Na análise dos riscos associados aos títulos subjacentes, avaliamos o risco de default no pagamento dos CRAs como 
resultado de um evento relativo aos títulos subjacentes, conforme abaixo: 
 

• Default no Pagamento: Por ser uma transação de empacotamento, o rating preliminar das 117ª e 118ª séries da 
1ª emissão de CRAs da EcoAgro depende diretamente da qualidade de crédito da fonte pagadora dos títulos 
subjacentes. Dessa forma, a classificação de risco dos CRAs a serem emitidos pela EcoAgro reflete o rating da 
Camil, como única devedora dos títulos subjacentes da transação.      

 
• Pré-Pagamento: A Camil tem a possibilidade de efetuar o pré-pagamento dos títulos que lastreiam a operação a 

qualquer tempo. Nesse caso, os valores recebidos pela emissora deverão ser transferidos para os detentores dos 
certificados no dia seguinte ao pagamento das debêntures. Entendemos que a estrutura dos CRAs mitiga o risco 
de carregamento negativo, isto é, o risco da existência de um excesso de caixa proveniente do evento de pré-
pagamento e, como consequência, um descasamento entre a rentabilidade do ativo e a do passivo da operação. 

 
• Diferimento de Pagamentos: As debêntures a serem emitidas não permitirão o diferimento dos pagamentos de 

juros ou principal pela Camil. No caso de não pagamento, as debêntures serão consideradas vencidas e não 
pagas, o que constitui um evento de default. Logo, entendemos que os CRAs não estão expostos ao risco de 
diferimento do ativo-lastro. 

 
• Retenção de Impostos: Entendemos que as debêntures não estarão expostas a retenções de impostos, dado que 

eventuais tributos que possam incidir sobre as debêntures deverão ser integralmente pagos pela Camil. 
Entendemos que a tempestividade e a suficiência dos fluxos de caixa da transação não serão afetadas pela 
incidência de impostos sobre o título subjacente.    

 
Riscos Estruturais 

• Juros de Passivo e Ativo e Termos de Pagamentos: A taxa de juros dos ativos equivalerá à taxa de juros 
estabelecida para os CRAs, e o pagamento das amortizações e dos juros dos CRAs ocorrerá no dia posterior ao 
pagamento das debêntures efetuado pela devedora. Em cada data de pagamento, o montante de juros 
remuneratórios apropriados às debêntures subjacentes deverá equivaler ao montante de juros remuneratórios 
apropriados aos CRAs. Portanto, entendemos que o risco de descasamento de taxa de juros é devidamente 
mitigado.  
 

• Despesas: As despesas recorrentes ou extraordinárias dos CRAs deverão ser pagas pela Camil. Com base nisso, 
entendemos que o pagamento de juros e de amortização dos CRAs não deva ser afetado por despesas recorrentes 
ou por eventuais despesas extraordinárias. 

 
• Eventos de Risco de Mercado: A transação não está exposta a eventos de risco de mercado, dado que os ativos-

lastro não precisam ser liquidados no mercado secundário para o pagamento dos CRAs. 
 
• Opção do Investidor: Algumas transações de empacotamento incluem a possibilidade de o investidor trocar sua 

participação na transação por uma participação correspondente dos ativos subjacentes. Essa possibilidade não se 
aplica à análise das 117ª e 118ª séries da 1ª emissão de CRAs da EcoAgro. 

 
Dessa forma, por meio da análise acima, entendemos que as 117ª e 118ª séries da 1ª emissão de CRAs da EcoAgro são 
elegíveis ao repasse estrutural do rating da Camil como fonte pagadora dos fluxos de caixa dos ativos subjacentes da 
transação. 
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Análise de Cenários e Estabilidade do Rating 
 
O rating preliminar atribuído às 117ª e 118ª séries da 1ª emissão de CRAs da EcoAgro depende da qualidade de crédito da 
Camil, como a única devedora, e do Bradesco, como provedor da conta bancária. Dessa forma, caso alteremos nossa visão 
sobre a qualidade de crédito da Camil ou do Bradesco, sem que ocorra a substituição do provedor da conta bancária, 
poderemos revisar o rating dessa emissão. 
 
Estrutura de Pagamento e Mecanismos de Fluxo de Caixa 
 
Descrição da Estrutura  
 
 

           
 
Fluxo dos Recursos 

1. A EcoAgro emitirá CRAs no valor de até R$ 405 milhões; 
2. A Camil Alimentos S.A. emitirá duas debêntures em favor da Eco Consult no mesmo valor dos CRAs emitidos;  
3. A Eco Consult alienará e transferirá as debêntures à EcoAgro; 
4. Com os recursos oriundos da emissão dos CRAs, a EcoAgro efetuará o pagamento à Eco Consult pela aquisição 

das debêntures; 
5. Semestralmente, a Camil realizará os pagamentos dos juros relacionados às debêntures diretamente nas contas 

bancárias dos CRAs. O pagamento do principal, por sua vez, será efetuado na respectiva data de vencimento; e 
6. Os recursos advindos dos pagamentos realizados pela Camil serão transferidos aos detentores dos CRAs um dia 

após seu recebimento. 
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Ordem de Alocação dos Recursos 
O caixa disponível para atender as exigibilidades dos CRAs será alocado de acordo com a seguinte ordem de prioridade: 
 

• Pagamento de despesas e encargos gerais dos CRAs; 
• Pagamento de juros dos CRAs; 
• Pagamento de amortização do principal dos CRAs; e 
• Liberação para a conta de livre movimento de titularidade da Camil, se houver. 

 
Investimentos Temporários 
Todos os recursos depositados na conta centralizadora da transação serão mantidos em moeda nacional. 
 
Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado 
Na ocorrência de evento de liquidação do patrimônio separado, o agente fiduciário deverá convocar uma assembleia geral 
para determinar sobre a forma de administração ou liquidação do patrimônio separado. A decisão acerca da forma de 
administração ou eventual liquidação do patrimônio separado será feita mediante maioria dos votos dos titulares de CRAs. 
Os principais eventos de liquidação do patrimônio separado são:  
 

• Insolvência, decretação de autofalência, pedido de recuperação judicial ou pedido de recuperação extrajudicial 
pela emissora e/ou securitizadora;  

• Desvio de finalidade do patrimônio separado; 
• Inadimplemento ou mora, pela securitizadora, de qualquer uma das obrigações não pecuniárias previstas no 

termo de securitização que dure por mais de 30 dias, contados da notificação formal; e 
• Inadimplemento ou mora, pela securitizadora, de qualquer uma das obrigações pecuniárias previstas no termo de 

securitização, que dure por mais de cinco dias, contados a partir do conhecimento do evento relacionado. 
 
Riscos de Contraparte 
 
Conta Bancária 
As 117ª e 118ª séries de CRAs a serem emitidas pela EcoAgro possuirão, cada uma, uma conta autorizada mantida no 
Bradesco, cujo rating atualmente na Escala Nacional Brasil é ‘brAA-/CW Neg./brA-1’. Consideramos a exposição dos 
CRAs ao provedor da conta bancária como um limitador ao rating dos CRAs, uma vez que os documentos da transação 
não contam com uma linguagem de substituição do provedor da conta bancária caso este sofra um rebaixamento. Desse 
modo, o rating dos CRAs atualmente é limitado àquele atribuído nessa escala ao provedor de sua conta bancária.  
 
Suporte Direto 
As 117ª e 118ª séries da 1ª emissão dos CRAs estão expostas à capacidade de pagamento direto da Camil como única 
devedora dos ativos-lastro da operação. Dessa forma, o rating da emissão é dependente do rating da Camil e se mudarmos 
nossa opinião sobre a qualidade de crédito dessa empresa, revisaremos o rating dos CRAs. 
 
CreditWatch Negativo: Em 29 de maio de 2017, atribuímos o ratings preliminares ‘brAA- (sf)’ às 117ª e 118ª séries 
da 1ª emissão de CRAs da EcoAgro e, ao mesmo tempo, os colocamos em CreditWatch negativo em função de ação 
similar ocorrida nos ratings da Camil, devedora do ativo subjacente, e do Bradesco, provedor da conta bancária da 
securitização. A resolução do CreditWatch dos CRAs dependerá do resultado da resolução do CreditWatch da Camil e do 
Bradesco e da nossa avaliação do potencial impacto que uma eventual ruptura no provedor da conta bancária provocaria 
sobre o fluxo de caixa da securitização. 
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Riscos Operacionais e Administrativos 
 
A estrutura de análise de riscos operacionais tem como foco os principais participantes da transação (KTPs, na sigla em 
inglês para key transaction parties). O primeiro passo da análise seria distinguir um KTP que desempenhe um papel que 
possa afetar o desempenho da operação (KTPs de desempenho) em relação a um KTP que cumpra um papel que, embora 
fundamental, seja de natureza predominantemente administrativa (KTPs administrativos). Acreditamos que KTPs 
administrativos representem menor risco de evento e, assim, esse KTP não limita o potencial rating máximo de uma 
operação, não sendo necessária uma avaliação da probabilidade de ruptura em seus serviços. 
 
A tabela 2 abaixo destaca os participantes-chave da operação e descreve suas funções.  
 

Tabela 2 - Funções dos Participantes-Chave da Operação 
Participante Função Principais Responsabilidades 
EcoAgro Emissora - Administrar o patrimônio separado; 

- Informar todos os fatos relevantes acerca da emissão e da 
emissora ao agente fiduciário; 
- Efetuar o pagamento de todas as despesas incorridas e 
comprovadas pelo agente fiduciário; 
- Manter sempre atualizado seu registro de companhia aberta 
perante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 
- Manter contratada instituição financeira habilitada para a 
prestação do serviço de banco liquidante; e 
-Enviar ao agente fiduciário o relatório para que se verifique o 
cumprimento da destinação dos recursos pela devedora. 

Planner Trustee DTVM Ltda. Agente 
Fiduciário  

- Proteger os direitos e interesses dos titulares dos CRAs; 
- Adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à 
defesa dos interesses dos titulares dos CRAs; 
-Acompanhar a destinação dos recursos por meio do 
recebimento dos dados obtidos com a emissora e/ou devedora; 
- Exercer, na ocorrência de qualquer evento de liquidação do 
patrimônio separado, a administração do patrimônio separado; 
- Convocar, quando necessário, assembleia geral; 
- Manter a documentação relacionada aos certificados e às suas 
garantias; e  
- Verificar a totalidade e a pontualidade dos pagamentos.   

Camil Alimentos S.A. Devedora das 
Debêntures 

- Realizar o pagamento pontual dos juros e do principal 
estabelecido nos termos da transação; e 
- Transferir os recursos para pagamento das despesas a serem 
incorridas durante o programa de securitização, incluindo as 
despesas extraordinárias. 

Eco Consult Ltda. Debenturista 
Inicial 

- Transferir a titularidade das debêntures à emissora. 

 
Com base nas funções de cada participante, entendemos que a emissora e o agente fiduciário possuam um papel de 
natureza predominantemente administrativa e eles representam um menor risco de impacto no desempenho da transação. 
Assim, não foi necessária a avaliação do risco de severidade, probabilidade e de ruptura dos serviços desses participantes. 
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Como o rating preliminar das 117ª e 118ª séries da 1ª emissão de CRAs depende da qualidade de crédito da Camil, o 
critério estabelece que a avaliação dos riscos de severidade, portabilidade e de ruptura também não se aplica a 
participantes nos quais a transação possua exposição financeira, uma vez que tal risco é abordado pelo critério de riscos de 
contraparte.  
 

Riscos Legais 
Na forma dos artigos 39º e 40º da Lei 11.076/04 e 9º e 10º da Lei 9.514/97, a Eco Agro instituirá, em caráter irrevogável e 
irretratável, regime fiduciário sobre os créditos vinculados aos CRAs, com a consequente constituição do patrimônio 
separado. O regime fiduciário se estenderá às contas vinculadas, e quaisquer outros recursos recebidos pela Eco Agro por 
conta do pagamento dos créditos relacionados à emissão. Assim, a instituição do patrimônio separado estabelece que 
apenas os detentores dos CRAs em questão podem ter acesso aos recursos que constituem o ativo da operação, limitando 
também o acesso ao patrimônio da emissora tanto por parte dos detentores dos CRAs quanto de outros participantes da 
transação. 
 
O patrimônio separado e a estrutura da emissão dos CRAs avaliados atendem aos critérios da S&P Global Ratings com 
relação tanto ao isolamento da insolvência dos participantes, incluindo a falência de uma SPE de múltiplo uso, quanto à 
transferência dos ativos, conforme os seguintes critérios:  
 

• Restrições de objetivos de poderes da securitizadora; 
• Limitações a dívidas; 
• Diretores independentes; 
• Restrições quanto a fusões e reorganizações; 
• Limitações quanto a alterações nos documentos da operação; 
• Segregação da emissão em relação a outras entidades; e 
• Propriedade dos ativos. 

 
Antes de atribuir um rating final à transação, esperamos receber uma opinião jurídica de um escritório de advocacia sobre 
os aspectos legais relevantes da transação e a constituição perfeita do veículo de securitização. 
 
 
A Escala Nacional Brasil de ratings de crédito da S&P Global Ratings atende emissores, seguradores, terceiros, 
intermediários e investidores no mercado financeiro brasileiro para oferecer tanto ratings de crédito de dívida (que se 
aplicam a instrumentos específicos de dívida) quanto ratings de crédito de empresas (que se aplicam a um devedor). Os 
ratings de crédito na Escala Nacional Brasil utilizam os símbolos de rating globais da S&P Global Ratings com a adição 
do prefixo “br” para indicar “Brasil”, e o foco da escala é o mercado financeiro brasileiro. A Escala Nacional Brasil de 
ratings de crédito não é diretamente comparável à escala global da S&P Global Ratings ou a qualquer outra escala 
nacional utilizada pela S&P Global Ratings ou por suas afiliadas, refletindo sua estrutura única, desenvolvida 
exclusivamente para atender as necessidades do mercado financeiro brasileiro.  
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Certos termos utilizados neste reporte, particularmente certos adjetivos usados para expressar nossa visão sobre os 
fatores que são relevantes para os ratings, têm significados específicos que lhes são atribuídos em nossos critérios, por 
isso devem ser lidos em conjunto com tais critérios. Por favor, veja os critérios de rating em 
www.standardandpoors.com.br para mais informações. 
 
 
CRITÉRIOS E ARTIGOS RELACIONADOS 
 
Critérios 

 
• Critérios de Isolamento de Ativos e de Sociedades de Propósito Específico - Operações Estruturadas, 29 de 

março de 2017 
• Tabelas de mapeamento das escalas nacionais e regionais da S&P Global Ratings, 1º de junho de 2016 
• Estrutura Global de Avaliação de Riscos Operacionais em Operações Estruturadas, 9 de outubro de 2014 
• Ratings de Crédito nas Escalas Nacionais e Regionais, 22 de setembro de 2014 
• Metodologia e Premissas da Estrutura de Risco de Contraparte, 25 de junho de 2013 
• Metodologia global para atribuição de ratings a títulos empacotados, 16 de outubro de 2012 
• Metodologia de Critério Aplicada a Taxas, Despesas e Indenizações, 12 de julho de 2012 
• Critérios de investimento global para investimentos temporários em contas de transação, 31 de maio de 2012 
• Metodologia: Critérios de estabilidade de crédito, 3 de maio de 2010 
• Uso de CreditWatch e Perspectivas, 14 de setembro de 2009 
• Entendendo as Definições de Ratings da Standard & Poor's, 3 de junho de 2009 

 
Artigos 
 

• Ratings de 38 entidades financeiras brasileiras colocados em CreditWatch negativo por maior risco no setor 
financeiro, 23 de maio de 2017 

• Ratings de várias entidades brasileiras colocados em CreditWatch negativo após ação similar no rating soberano, 
23 de maio de 2017 

• S&P Global Ratings coloca ratings de longo prazo ‘BB’ e brAA-‘ do Brasil em CreditWatch negativo por 
aumento das incertezas políticas, 22 de maio de 2017 

• Credit Conditions: Commodity Prices Give A Temporary Breath Of Fresh Air To Latin America, While U.S. 
Policy Uncertainty Lingers, 4 de abril de 2017 

• Global Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis 2016: The Effects Of The Top Five 
Macroeconomic Factors, 16 de dezembro de 2016 

• Latin American Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis 2015: The Effects Of Regional Market 
Variables, 28 de outubro de 2015 

 
 
 
 
 

 
  

http://www.standardandpoors.com.br/
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014228
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014228
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014236
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