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A Standard & Poor's Ratings Services publicou hoje as diretrizes de mapeamento de sua escala
nacional de rating para o Brasil em relação à sua escala global de ratings. A publicação da tabela
de mapeamento vai facilitar o uso da Escala Nacional Brasil pelos participantes do mercado e
fornecerá informações creditícias adicionais sobre as entidades que acessam o mercado de títulos
local. A Escala Nacional Brasil foi desenvolvida para ajudar os investidores avaliarem uma ampla
gama de empresas e instituições brasileiras, pois esta possibilita à Standard & Poor’s oferecer uma
distinção mais refinada da qualidade de crédito de emissores de dívida locais do que a escala
global de ratings poderia. Assim, esta escala pode também auxiliar os investidores em mercados
internacionais, fornecendo informação adicional sobre emissores e títulos que tenham o mesmo
rating na escala global.
A Escala Nacional Brasil de rating expressa as opiniões relativas acerca da qualidade de crédito de
um emissor ou da qualidade de crédito de uma emissão de dívida individual, dentro do universo de
risco de crédito no Brasil. Esta escala foi especificamente desenhada para atender as
necessidades do mercado brasileiro, apoiada em um padrão internacional de análise de risco de
crédito. Os ratings da Escala Nacional não incorporam os riscos soberanos diretos de natureza
geral ou sistêmica, e não se comparam diretamente com os ratings na escala global da Standard &
Poor’s nem com os ratings de outras escalas nacionais de outros países . Os ratings de crédito na
escala nacional incluem o prefixo ‘br’ como referência ao Brasil, de forma a distingui-los dos ratings
da escala global e de outras escalas nacionais.
A Standard & Poor’s pode ajustar estas diretrizes de mapeamento a qualquer momento, de acordo
com seus critérios. Por exemplo, podemos ajustar as diretrizes de mapeamento após uma
alteração significativa do risco soberano, de modo que a escala nacional continue fornecendo uma
diferenciação adequada do risco de crédito entre os emissores e emissões locais.
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