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PAÍS

CLASSIFICAÇÃO
AMP

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários

Brasil

AMP-1

Itaú Asset Management

Brasil

AMP-1

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Chile

AMP-1

Planner Corretora de Valores S.A.

Brasil

AMP-3

Rio Bravo Investimentos S.A.

Brasil

AMP-2

SulAmérica Investimentos DTVM S.A.

Brasil

AMP-1

Votorantim Asset Management DTVM Ltda.

Brasil

AMP-1
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