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Eficiência é o principal fator de qualidade de 
crédito entre as processadoras brasileiras de cana-
de-açúcar 

29 de junho de 2020 

Principais considerações  

 Com o intuito de proporcionar maior clareza aos participantes do mercado quanto à análise de 

crédito das produtoras brasileiras de açúcar e etanol pela S&P Global Ratings, elaboramos um 

estudo detalhado que abrange os fatores analíticos mais importantes. 

 Em nossa opinião, um fator chave é o nível de eficiência, medido pelo spread entre receita e 

custo caixa, ponderado pela carga de juros e escala das operações de cada empresa. 

 Também usamos o nível de eficiência para classificar e comparar as processadoras brasileiras 

de açúcar e etanol que avaliamos, determinando quais delas são mais capazes de resistir a um 

cenário de preços baixos de açúcar e etanol. 

 Adicionalmente, a liquidez e a estrutura de capital também desempenham um papel importante 

na análise da qualidade do crédito das empresas do setor. 

 

A indústria de açúcar e etanol no Brasil é altamente fragmentada: o setor inclui cerca de 400 usinas 

de vários portes, regiões de operação e portfólios de produtos. Abaixo, a S&P Global Ratings 

explica como avalia empresas sucroalcooleiras no Brasil. Nosso objetivo é refletir e classificar 

melhor a qualidade do crédito das empresas ao analisarmos sua capacidade de gerar fluxo de 

caixa livre após contabilizar todos os investimentos necessários para sustentar a produtividade 

agrícola, incorporados em seu custo caixa e estrutura de receita.  

Atualmente, avaliamos nove emissores do setor sucroalcooleiro no Brasil e já analisamos mais de 

35 participantes da indústria doméstica nos últimos anos. Isso nos proporcionou um forte senso de 

como as empresas se comparam e os principais problemas que fazem com que os players se 

desviem de suas metas operacionais, sem contar os preços altamente voláteis das commodities e 

da variação cambial, que afeta os players brasileiros em geral.  

Em nossa visão, eficiência operacional, escala e diversificação de produtos são os fatores mais 

importantes na determinação do perfil de risco de negócios de uma empresa nesse setor, enquanto 

a capacidade de gerar fluxos de caixa operacionais livres em base consistente fundamenta o perfil 

de risco financeiro. Em nossa opinião, o melhor parâmetro de eficiência das empresas 

sucroalcooleiras brasileiras é encontrado ao medirmos o spread entre receita e custo caixa, 

ponderado pela escala de cada empresa. Em seguida, deduzimos a carga de juros das empresas 

para estimar quanto de caixa resta para expansão, dividendos ou redução da dívida. 
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Práticas contábeis da indústria sucroalcooleira 

O EBITDA reportado pode variar bastante entre os players do setor. Como a cana-de-açúcar 

própria é um ativo biológico, ela é registrada como um custo não caixa nas demonstrações de 

resultados das empresas, de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS). As 

empresas então registram as despesas com tratos culturais e renovação de canavial como 

investimentos de capital (capex), embora sejam recorrentes. Para compras de cana-de-açúcar de 

terceiros, a contabilidade é mais simples - as entidades as tratam como custos caixa operacionais 

pagos a produtores de cana terceiros. Assim, as empresas com uma parcela maior da produção de 

cana advinda de canaviais próprios geram margens EBITDA mais altas. 

As empresas geralmente operam com uma combinação de cana própria e de terceiros, 

dependendo das especificidades das regiões onde estão localizadas, e cada tipo tem prós e 

contras. No entanto, há também uma infinidade de estratégias de produção que combinam as duas 

abordagens: algumas empresas realizam os investimentos em tratos culturais para seus 

fornecedores e outras são responsáveis pelos custos de CCT (corte, carregamento e transporte) de 

alguns dos produtores de cana, especialmente os de menor porte. Ambas as estratégias deduzem 

as despesas dos preços pagos pela cana entregue. Além disso, as empresas tentam equilibrar a 

idade média de seus canaviais e rendimento agrícola - a regra geral é que as plantações mais 

antigas resultam em menor produtividade -, o que significa que as empresas podem diminuir as 

taxas de renovação de canaviais para reduzir investimentos em detrimento do rendimento agrícola 

e, em última instância, do EBITDA. 

Observamos que, diante de um estresse financeiro, as empresas sucroalcooleiras - sobretudo 

aquelas com maior porcentagem de cana própria - poderiam reduzir os investimentos nos 

canaviais, mas manter o EBITDA inalterado no curto prazo, uma vez que os efeitos da queda da 

produtividade agrícola são sentidos principalmente nas próximas safras. Mesmo quando os 

investimentos são retomados, a produtividade média dos canaviais danificados pode demorar um 

pouco para se recuperar totalmente, uma vez que a cana-de-açúcar é uma cultura semiperene que 

dura aproximadamente sete anos. 

Como resultado de todos esses fatores, os índices que utilizam o cálculo do EBITDA, como 

margens EBITDA ou EBITDA por tonelada de cana moída, podem apresentar falhas na 

comparação precisa da eficiência das empresas, se analisados isoladamente. 
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Principais fatores de eficiência  
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O custo de produção é particularmente importante para este setor. Em nossa opinião, o 

componente mais importante de uma estrutura de custos competitiva é a produtividade agrícola, 

medida por toneladas de cana por hectare (TCH) e pelos açúcares totais recuperáveis (ATR; a 

quantidade de sacarose contida em uma tonelada de cana). Ao multiplicar esses índices, 

chegamos ao melhor parâmetro de rendimentos agrícolas: toneladas de ATR por hectare. Outros 

fatores também afetam o custo caixa das empresas, como o raio médio dos canaviais, as despesas 

com frete, a eficiência industrial e a capacidade de cogeração (onde as empresas usam a energia 

produzida pela queima do bagaço da cana para consumo próprio e vendem o excesso de energia). 

Além da estrutura de custos, consideramos a flexibilidade operacional e a estratégia comercial - 

que podem variar significativamente entre as empresas - como importantes vantagens 

competitivas. Operações de maior escala ajudam a mitigar condições climáticas adversas e 

impactos em uma pequena base de ativos. Empresas com flexibilidade operacional superior podem 

alternar facilmente a produção entre etanol e açúcar, e a flexibilidade financeira lhes permite fazer 

hedge de sua produção de açúcar e carregar estoques de etanol para vender a preços maiores ao 

longo da safra. Essas vantagens competitivas se traduzem em geração de caixa mais forte e mais 

estável. Em seguida, ponderamos a escala de produção de cada empresa para analisar sua 

capacidade de sustentar maiores lucros operacionais por tonelada de açúcar VHP (também 

denominado lucro operacional unitário), mesmo em meio a uma maior escala operacional. 

Em nossa análise, medimos a eficiência das processadoras de cana-de-açúcar calculando o spread 

entre a receita e o custo caixa por tonelada de açúcar VHP equivalente em comparação com os 

competidores, deduzindo a carga de juros e depois ponderando o resultado pela escala de cada 

entidade. Em nossa visão, o nível de eficiência determina as empresas mais capazes de suportar 

um cenário prolongado de preços baixos de açúcar e etanol. 
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Nosso estudo de custo caixa  

Realizamos um estudo de custo caixa, incorporando em nossos cálculos principalmente as 

informações públicas disponíveis nas demonstrações financeiras auditadas das empresas para 

tornar nossa análise o mais transparente possível. No entanto, fizemos alguns ajustes quando as 

informações não estavam disponíveis nas demonstrações financeiras, principalmente no que se 

refere ao cálculo do capex de manutenção. Para manter a comparabilidade, também excluímos as 

receitas e os custos de outros segmentos dos cálculos das empresas, quando aplicável. 

Destacamos que usamos uma média dos anos fiscais de 2018 e 2019 em nossos cálculos. Além 

disso, as classificações de eficiência podem mudar a cada safra, pois as condições climáticas 

afetam as regiões de maneira diferente, as empresas investem (ou reduzem investimentos) em 

produtividade agrícola e industrial, e as empresas também estão propensas a mudanças no preço 

relativo entre açúcar e etanol, a depender se historicamente são mais voltadas ao açúcar ou etanol. 

Calculamos o custo caixa de cada empresa sucroalcooleira com base nas seguintes regras:  

Estudo de custo caixa 

  

COGS (Cost of goods sold): CPV (Custo dos produtos vendidos). D&A: Depreciação e amortização. 

Além do custo caixa, analisamos a estrutura de receita de cada empresa. Existem diferenças 

significativas em termos de receita líquida unitária (ou seja, receita líquida por tonelada de açúcar 

de polaridade muito alta [VHP] equivalente) entre os players. Essas diferenças de receita podem 

resultar de:  
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 Capacidade de armazenamento e acesso ao crédito, permitindo arbitragem com estoques de 

etanol; 

 Estratégias de hedge de preços do açúcar;  

 Flexibilidade para ajustar o mix de açúcar e etanol de acordo com os preços de mercado; e 

 O portfólio de produtos, como a capacidade de produzir açúcar branco ou orgânico, ou a 

diversificação por meio de canais de vendas (açúcar de marca no mercado de varejo, por 

exemplo). 

Além disso, observamos que geralmente é mais fácil para as empresas menores gerar mais caixa 

por tonelada de açúcar VHP equivalente, uma vez que as empresas de menor porte do portfólio 

analisado geralmente estão mais bem localizadas ou controlam melhor suas estruturas de custos 

do que aquelas que operam várias usinas. As empresas de maior porte geralmente têm algumas de 

suas usinas localizadas em regiões menos produtivas e não se beneficiam de vantagens 

específicas que algumas das empresas menores (que estão entre as mais produtivas) desfrutam. 

No entanto, uma maior escala fornece certa proteção contra choques externos e reduz o risco de 

uma volatilidade significativa, especialmente contra eventos climáticos severos.  

Classificando os players mais bem posicionados por 
eficiência 

O gráfico 1 abaixo ilustra a distribuição do custo caixa por tonelada de açúcar VHP produzido 

(também denominado custo caixa unitário) em quartis, refletindo o custo caixa total dividido pelo 

volume de venda total de açúcar VHP equivalente das empresas sucroalcooleiras que analisamos. 

Os gráficos 1 a 4 incluem os dados das nove empresas sucroalcooleiras que avaliamos atualmente. 
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Gráfico 1 

 

Fonte: S&P Global Ratings e demonstrações financeiras auditadas das empresas. 

Copyright © 2020 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 

 

 

Ao calcular o spread entre a receita unitária menos o custo caixa unitário, chegamos ao que 

consideramos o melhor parâmetro de eficiência operacional das empresas sucroalcooleiras que 

avaliamos no Brasil: lucro operacional unitário.  
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Gráfico 2 

  

Fonte: S&P Global Ratings e demonstrações financeiras auditadas das empresas. 

Copyright © 2020 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 

 

Ao calcular a métrica acima no Gráfico 2, não incluímos despesas com juros caixa, pois 

buscávamos calcular um parâmetro apenas para a eficiência operacional das empresas. No 

entanto, quanto mais alavancada a empresa, maior a porcentagem de seus lucros operacionais que 

irá alocar para honrar com a sua carga de juros. O gráfico abaixo mostra o lucro unitário após juros.  
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Gráfico 3 

 

Fonte: S&P Global Ratings e demonstrações financeiras auditadas das empresas. 

Copyright © 2020 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 

 

 

Por fim, consideramos a escala das empresas. Calculamos a geração de fluxo de caixa potencial, 

ponderando o lucro unitário após a taxa de juros pelas vendas totais de açúcar VHP equivalente de 

cada player. O gráfico 4 abaixo mostra a geração total de caixa disponível para redução de dívida, 

investimentos em expansão, aquisições e dividendos. 
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Gráfico 4 

 

Fonte: S&P Global Ratings e demonstrações financeiras auditadas das empresas. 

Copyright © 2020 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 

  

Classificação dos players mais bem posicionados  

Em nossa opinião, existe uma forte correlação entre a geração de caixa potencial de uma empresa 

sucroalcooleira e seus ratings. Algumas diferenças podem derivar de outros aspectos não incluídos 

em nossos cálculos, como liquidez ou suporte de grupo. 

Em nosso portfólio avaliado, os players mais bem posicionados para enfrentar o volátil setor 

sucroalcooleiro brasileiro são a Raízen Energia S.A. (Raízen; BBB-/Estável/--), São Martinho S.A. 

(São Martinho; BBB-/Estável/--) e Adecoagro S.A. (Adecoagro; BB/Negativa/--). Seus fluxos de 

caixa potenciais depois das despesas com juros estão no primeiro quartil no Gráfico 4. Eles 

também têm escala razoável, capacidade de gerar fluxo de caixa livre e posições de liquidez 

robustas. Embora o lucro operacional unitário da Raízen seja inferior em comparação com outros 

pares em nossa análise, ela possui uma escala enorme - com mais de 70 milhões de toneladas de 
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capacidade de moagem - e é a única empresa brasileira avaliada no setor que possui uma 

avaliação de liquidez forte. A São Martinho apresenta uma das eficiências operacionais mais altas 

do setor, mesmo com escala significativa, e um longo histórico de métricas sólidas de produtividade 

e baixa alavancagem, resultando em margens estáveis e fortes métricas de crédito por um longo 

período. A Adecoagro, após um período de expressivos investimentos em seu cluster no Mato 

Grosso do Sul, deve ser capaz de sustentar uma sólida geração de fluxo de caixa e custos 

competitivos, embora sofra os impactos dos preços mais baixos do etanol um pouco mais do que 

seus pares. A perspectiva negativa do rating da Adecoagro reflete o risco de potencial deterioração 

das métricas e liquidez, dado seu foco no etanol.  

Um segundo grupo inclui a Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A. (Vale do Tijuco; brAA-/Negativa/--), 

Jalles Machado S.A. (Jalles Machado; BB-/Negativa/--), Cerradinho Bioenergia S.A. (Cerradinho; 

brAA-/Negativa/brA-1+) e Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda (Cocal; 

brAA+/Negativa/--). Essas entidades apresentam lucro unitário após juros saudável, no primeiro e 

segundo quartis, e fluxo de caixa potencial positivo após as despesas com juros. Portanto, 

acreditamos que seriam capazes de resistir a preços baixos de commodities, embora não possuam 

a escala e a geração de caixa mais robusta do primeiro grupo. Devido à sua menor escala, seriam 

mais suscetíveis a riscos de volatilidade decorrentes de choques nos preços das commodities e 

condições climáticas adversas. Além disso, avaliamos seus perfis de liquidez como menos que 

adequados (porque estão atualmente em um plano de expansão, não têm capacidade de sustentar 

um colchão de liquidez consistente, ou decidiram estrategicamente carregar parte maior de seus 

estoques para se beneficiar de melhores preços na entressafra). No entanto, algumas delas 

possuem um colchão de liquidez um pouco mais forte do que outras, que estão expostas a maiores 

riscos de refinanciamento.  

O terceiro grupo - que abrange empresas no terceiro e quarto quartis no Gráfico 4 - é composto por 

empresas de maior risco, que enfrentam principalmente riscos de sustentabilidade da estrutura de 

capital e de liquidez, e reportaram fluxo de caixa potencial negativo após as despesas com juros. 

Entretanto, a S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool (Coruripe; CCC/Negativa/--) e a Bioenergética 

Vale do Paracatu S/A (Bevap; brBB-/Negativa/--), as duas empresas avaliadas neste grupo, têm 

melhorado a eficiência operacional, o que deve resultar em maior lucro operacional unitário. A 

Coruripe foi impactada por condições climáticas adversas, uma gestão agrícola inadequada e falta 

de flexibilidade operacional para se beneficiar dos preços mais rentáveis do etanol nas últimas 

safras, mas deve se beneficiar nesta safra de uma estratégia oportuna de hedge de açúcar e 

investimentos pesados em produtividade, enquanto a planta da Bevap está em processo de ramp-

up, e a empresa também converteu parte significativa de sua dívida em equity, reduzindo sua carga 

de juros. 
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Análise de Pares 

Nome da 
empresa 

Ratings Perfil de 
risco de 
negócios 

Perfil de 
risco 

financeiro 

Avaliação 
de liquidez 

Capacidade de 
moagem 

aproximada 
(milhões de 

toneladas de cana 
por safra) 

Comentários 

Raízen BBB-/Estável/-- Satisfatório Intermediário Forte Mais de 70 Maior empresa do setor, operando 26 
usinas. Consideramos apenas os números 
da Raízen Energia S.A. para manter a 
comparabilidade com as processadoras de 
cana-de-açúcar. 

São 
Martinho 

BBB-/Estável/-- Satisfatório Intermediário Adequada 23,5-24,0 Opera três usinas no estado de São Paulo e 
uma em Goiás, incluindo a maior usina do 
mundo - a Usina São Martinho. 

Adecoagro BB/Negativa/-- Regular Significativo Adequada 13,0-13,5 Opera duas usinas nos estados de Mato 
Grosso do Sul e uma menor em Minas 
Gerais. Também possui operações 
consideráveis de grãos e laticínios na 
Argentina, que não consideramos nos 
cálculos de custo caixa. 

Jalles 
Machado 

BB-/Negativa/-- Regular Significativo Menos que 
adequada 

5,0-5,5 Opera duas usinas no estado de Goiás e 
produz açúcar orgânico. 

Cocal brAA+/Negativa/-
- 

Regular Significativo Menos que 
adequada 

8,5-9,0 Opera duas usinas no estado de São Paulo 
e é membro da Copersucar, o que lhe 
garante vantagens de liquidez e logística, 
mas reduz sua flexibilidade comercial. 

Cerradinho brAA-
/Negativa/brA-1+ 

Fraco Agressivo Menos que 
adequada 

6,0-6,5, mais 
ligeiramente mais de 
560 mil toneladas de 
milho 

Opera uma usina de cana e uma usina de 
etanol à base de milho no estado de Goiás. 
Não possui diversificação em termos de 
produção de açúcar, mas produz etanol, 
energia, DDG (distillers dried grain - grãos 
secos de destilaria) e outros derivados. 

Vale do 
Tijuco 

brAA-/Negativa/-- Fraco Agressivo Menos que 
adequada 

7,0-7,5 Sua controladora, a Cia Mineira de Açúcar e 
Álcool Participações (CMAA), opera duas 
usinas no estado de Minas Gerais. 

Bevap brBB-/Negativa/-- N/D N/D Fraca 4,0-4,5 Opera uma usina no estado de Minas 
Gerais, e 100% de seus canaviais são 
irrigados. 

Coruripe CCC/Negativa/-- N/D N/D Fraca 15,0-15,5 Opera quatro usinas no estado de Minas 
Gerais e uma em Alagoas. 

 

Eficiência proporciona uma melhor comparação entre as 
empresas 

Na indústria brasileira de açúcar e etanol, que é altamente fragmentada, acreditamos que o nível de 

eficiência nos permite comparar melhor as diferentes empresas sucroalcooleiras. Medimos a 

eficiência das processadoras de cana-de-açúcar calculando o spread entre a receita e o custo caixa 

por tonelada de açúcar VHP equivalente em comparação com os competidores, deduzindo a carga 

de juros e depois ponderando o resultado pela escala de cada entidade. Em nossa opinião, há uma 

correlação notável entre a eficiência das empresas sucroalcooleiras e seus ratings, que incorporam 
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nossa avaliação de seus perfis de risco de negócios e financeiro. Os principais desvios se devem à 

liquidez ou estrutura de capital, que não estão incluídas em nossa análise; 

 

Este relatório não constitui uma ação de rating. 
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em um banco de dados ou sistema de recuperação sem a prévia autorização por escrito da Standard & Poor’s Financial 
Services LLC ou de suas afiliadas (coletivamente, S&P). O Conteúdo não deverá ser utilizado para nenhum propósito 
ilícito ou não autorizado. Nem a S&P, nem seus provedores externos, nem seus diretores, representantes, acionistas, 
empregados nem agentes (coletivamente, Partes da S&P) garantem a exatidão, completitude, tempestividade ou 
disponibilidade do Conteúdo. As Partes da S&P não são responsáveis por quaisquer erros ou omissões (por negligência 
ou não), independentemente da causa, pelos resultados obtidos mediante o uso de tal Conteúdo, ou pela segurança ou 
manutenção de quaisquer dados inseridos pelo usuário. O Conteúdo é oferecido “como ele é”. AS PARTES DA S&P 
ISENTAM-SE DE QUALQUER E TODA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE, MAS NÃO LIMITADA A 
QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO OU USO ESPECÍFICO, 
LIBERDADE DE FALHAS, ERROS OU DEFEITOS DE SOFTWARE, QUE O FUNCIONAMENTO DO CONTEÚDO 
SEJA ININTERRUPTO OU QUE O CONTEÚDO OPERE COM QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU 
HARDWARE. Em nenhuma circunstância, deverão as Partes da S&P ser responsabilizadas por nenhuma parte, por 
quaisquer danos, custos, despesas, honorários advocatícios, ou perdas diretas, indiretas, incidentais, exemplares, 
compensatórias, punitivas, especiais ou consequentes (incluindo-se, sem limitação, perda de renda ou lucros e custos 
de oportunidade ou perdas causadas por negligência) com relação a qualquer uso do Conteúdo aqui contido, mesmo se 
alertadas sobre sua possibilidade. 
 
Análises relacionadas a crédito e outras, incluindo ratings e as afirmações contidas no Conteúdo são declarações de 
opiniões na data em que foram expressas e não declarações de fatos. As opiniões da S&P, análises e decisões de 
reconhecimento de ratings (descritas abaixo) não são recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos 
ou tomar qualquer decisão de investimento e não abordam a adequação de quaisquer títulos. Após sua publicação, em 
qualquer maneira ou formato, a S&P não assume nenhuma obrigação de atualizar o Conteúdo. Não se deve depender 
do Conteúdo, e este não é um substituto das habilidades, julgamento e experiência do usuário, sua administração, 
funcionários, conselheiros e/ou clientes ao tomar qualquer decisão de investimento ou negócios. A S&P não atua como 
agente fiduciário nem como consultora de investimentos, exceto quando registrada como tal. Embora obtenha 
informações de fontes que considera confiáveis, a S&P não conduz auditoria nem assume qualquer responsabilidade 
de diligência devida (due diligence) ou de verificação independente de qualquer informação que receba. Publicações 
relacionadas a ratings de crédito podem ser divulgadas por diversos motivos que não dependem necessariamente de 
uma ação decorrente de um comitê de rating, incluindo-se, sem limitação, a publicação de uma atualização periódica de 
um rating de crédito e análises correlatas. 
 
Até o ponto em que as autoridades reguladoras permitam a uma agência de rating reconhecer em uma jurisdição um 
rating atribuído em outra jurisdição para determinados fins regulatórios, a S&P reserva-se o direito de atribuir, retirar ou 
suspender tal reconhecimento a qualquer momento e a seu exclusivo critério. As Partes da S&P abdicam de qualquer 
obrigação decorrente da atribuição, retirada ou suspensão de um reconhecimento, bem como de qualquer 
responsabilidade por qualquer dano supostamente sofrido por conta disso. 
 
A S&P mantém determinadas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar 
a independência e objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, certas unidades de negócios da S&P 
podem dispor de informações que não estão disponíveis às outras. A S&P estabeleceu políticas e procedimentos para 
manter a confidencialidade de determinadas informações que não são de conhecimento público recebidas no âmbito de 
cada processo analítico. 
 
A S&P pode receber remuneração por seus ratings e certas análises, normalmente dos emissores ou subscritores dos 
títulos ou dos devedores. A S&P reserva-se o direito de divulgar seus pareceres e análises. A S&P disponibiliza suas 
análises e ratings públicos em seus sites na www.standardandpoors.com (gratuito), e www.ratingsdirect.com e 
www.globalcreditportal.com (por assinatura), e pode distribuí-los por outros meios, inclusive em suas próprias 
publicações ou por intermédio de terceiros redistribuidores. Informações adicionais sobre nossos honorários de rating 
estão disponíveis em www.standardandpoors.com/usratingsfees. 
 
Austrália  
Standard & Poor's (Austrália) Pty. Ltd. conta com uma licença de serviços financeiros número 337565 de acordo com o 
Corporations Act 2001. Os ratings de crédito da Standard & Poor’s e pesquisas relacionadas não tem como objetivo e 
não podem ser distribuídas a nenhuma pessoa na Austrália que não seja um cliente pessoa jurídica (como definido no 
Capítulo 7 do Corporations Act).  

 


