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Definições e aplicação dos indicadores de crédito ESG 
13 de outubro de 2021 

Seguindo nossa recém-publicada metodologia sobre os princípios ambientais, sociais e de 

governança (ESG - environmental, social, and governance) nos ratings de crédito (consulte 

 outubro de 2021), a 

S&P Global Ratings busca uma maior divulgação da informação e transparência através da 

aplicação dos Indicadores de Crédito ESG a entidades publicamente avaliadas. A partir de meados 

de novembro a dezembro, planejamos publicar esses indicadores para empresas dos setores 

corporativo e de infraestrutura, bancário, e de seguros, e cobriremos outras classes de ativos em 

2022. Inicialmente, lançaremos esses indicadores por meio de relatórios setoriais ESG e, 

subsequentemente, planejamos incorporá-los e atualizá-los em nossas publicações de rating 

específicas de cada emissor para complementar nossa análise e monitoramento dos Ratings de 

Crédito existentes. A seguir, explicamos as definições e a aplicação na determinação dos 

Indicadores de Crédito ESG. 

 
 

Gráfico 1 

 

Fonte: S&P Global Ratings 

Todos os direitos reservados. 

 

Nosso critério de ESG busca reforçar a transparência sobre como e onde incorporamos os fatores 

ESG nos ratings de crédito por meio da aplicação de critérios setoriais específicos. Nossos 

Indicadores de Crédito ESG fornecem informações adicionais, refletindo nossa opinião de quão 

material é a influência dos fatores ESG nos vários componentes analíticos em nossa análise de 

rating por meio de uma escala alfanumérica de 1 a 5 (Tabela 1). Os Indicadores de Crédito ESG são 

aplicados após os ratings serem determinados. 

Dado que um Indicador de Crédito ESG é uma representação alfanumérica da avaliação 

qualitativa do impacto dos fatores ESG na qualidade de crédito gerada no âmbito do processo de 

rating, a aplicação ou alteração de um Indicador de Crédito ESG não pode, por si só, levar a uma 

mudança no rating de crédito ou de perspectiva. No entanto, o impacto dos fatores ESG na 
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qualidade de crédito pode contribuir para uma ação de rating, que por sua vez pode levar a uma 

mudança no Indicador de Crédito ESG. Mediante o lançamento de Indicadores de Crédito ESG, 

pretendemos descrever e resumir ainda mais a relevância dos fatores ESG para nossa análise de 

crédito, isolando nossa opinião sobre sua influência de crédito e separando-a dos fatores não ESG 

que afetam o rating de crédito. 

Tabela 1 

Indicadores de crédito ESG 

Influência na análise de rating 

de crédito 

Indicador de crédito 

ambiental 

Indicador de 

crédito social 

Indicador de crédito de 

governança  

Positiva E-1 S-1 G-1 

Neutra E-2 S-2 G-2 

Moderadamente negativa E-3 S-3 G-3 

Negativa E-4 S-4 G-4 

Muito negativa E-5 S-5 G-5 

Fonte: S&P Global Ratings. 

 

A escala acima tem um viés negativo. Isso é proposital e reflete nossa visão de que as 

considerações ESG que são materiais para nossa análise de rating têm uma influência negativa 

com mais frequência do que positiva. Um indicador de crédito ESG neutro (E -2, S-2 ou G-2) não 

significa necessariamente que os fatores ESG não sejam relevantes; significa apenas que são 

atualmente uma consideração neutra em nossa análise de Rating de Crédito. Por exemplo, uma 

consideração ambiental negativa em uma área de nossa análise (como risco da indústria), pode 

ser contrabalançada por uma consideração ambiental positiva refletida em outra área de nossa 

análise (como posição competitiva se a entidade estiver mais bem posicionada do que seus pares 

da indústria). 
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Definições de indicadores de crédito ambientais, sociais e de governança 

Tabela 2 

Indicadores de crédito ambientais 

Indicador de 

crédito 

Definição 

E-1 Os fatores ambientais são, em uma base líquida*, uma consideração positiva em nossa análise de rating de crédito, afetando 

pelo menos um componente analítico¶. 

E-2 Os fatores ambientais são, em uma base líquida*, uma consideração neutra em nossa análise de rating de crédito.  

E-3 Os fatores ambientais são, em uma base líquida*, uma consideração moderadamente negativa em nossa análise de rating de 

crédito, afetando pelo menos um componente analítico¶.  

E-4 Fatores ambientais são, em uma base líquida*, uma consideração negativa em nossa análise de rating de crédito, afetando 

mais de um componente analítico¶ ou afetando um componente analítico severamente. 

E-5 Fatores ambientais são, em uma base líquida*, uma consideração muito negativa em nossa análise de rating de crédito, 

afetando vários componentes analíticos¶ ou afetando um componente analítico muito severamente. 

*"Em uma base líquida" significa que temos uma visão holística da exposição a fatores ambientais e mitigantes relacionados. ¶ Os componentes analíticos incluem classificações e 

subclassificações do critério (incluindo os principais elementos analíticos para avaliá-los). "Afetar" significa levar a um resultado diferente para um componente analítico ou menor/maior margem 

para um componente analítico. 

 

Tabela 3 

Indicadores de crédito sociais  

Indicador de 

crédito 

Definição 

S-1 Os fatores sociais são, em uma base líquida*, uma consideração positiva em nossa análise de rating de crédito, afetando pelo 

menos um componente analítico¶. 

S-2 Os fatores sociais são, em uma base líquida*, uma consideração neutra em nossa análise de rating de crédi to. 

S-3 Os fatores sociais são, em uma base líquida*, uma consideração moderadamente negativa em nossa análise de rating de 

crédito, afetando pelo menos um componente analítico¶.  

S-4 Fatores sociais são, em uma base líquida*, uma consideração negativa em nossa análise de rating de crédito, afetando mais 

de um componente analítico¶ ou afetando um componente analítico severamente. 

S-5 Fatores sociais são, em uma base líquida*, uma consideração muito negativa em nossa análise de rating de crédito, afetando 

vários componentes analíticos¶ ou afetando um componente analítico muito severamente 
*"Em uma base líquida" significa que temos uma visão holística da exposição a fatores sociais e mitigantes relacionados. ¶Os componentes analíticos incluem classificações e subclassificações 

do critério (incluindo os principais elementos analíticos para avaliá-los). "Afetar" significa levar a um resultado diferente para um componente analítico ou menor/maior margem para um 

componente analítico. 
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Tabela 4 

Indicadores de crédito de governança 

Indicador de 

crédito 

Definição 

G-1 Fatores de governança são, em uma base líquida*, uma consideração positiva em nossa análise de rating de crédito, afetando 

pelo menos um componente analítico¶. 

G-2 Os fatores de governança são, em uma base líquida*, uma consideração neutra em nossa análise de rating de crédito.  

G-3 Os fatores de governança são, em uma base líquida*, uma consideração moderadamente negativa em nossa análise de rating 

de crédito, afetando pelo menos um componente analítico¶.  

G-4 Os fatores de governança são, em uma base líquida*, uma consideração negativa em nossa análise de rating de crédito, 

afetando mais de um componente analítico¶ ou afetando um componente analítico severamente.  

G-5 Fatores de governança são, em uma base líquida*, uma consideração muito negativa em nossa análise de rating de crédito, 

afetando vários componentes analíticos¶ ou afetando um componente analítico muito severamente.  

*"Em uma base líquida" significa que temos uma visão holística da exposição aos fatores de governança e mitigantes relacionad os. ¶Os componentes analíticos incluem classificações e 

subclassificações do critério (incluindo os principais elementos analíticos para avaliá-los). "Afetar" significa levar a um resultado diferente para um componente analítico ou menor/maior margem 

para um componente analítico. 

 

Os Indicadores de Crédito ESG referem-se à análise individual de uma entidade ou, no caso de 

uma empresa controladora, ao perfil de crédito do grupo. O Indicador de Crédito ESG de uma 

entidade não reflete a influência dos fatores ESG na controladora ou governo controlador 

relacionado (mesmo que o rating deste último possa afetar o rating da entidade). Dessa forma, o 

Indicador de Crédito ESG pode divergir daquele de seu controlador ou governo relacionado. Por 

exemplo, o Indicador de Crédito Ambiental de uma empresa de energia renovável que é subsidiária 

de um grande grupo de petróleo e gás poderia ser E-1 se concluirmos que os fatores ambientais 

têm uma influência positiva em seu perfil de crédito individual (SACP - stand-alone credit profile), 

mesmo se o Indicador de Crédito Ambiental do seu controlador ou do grupo for E-4 para refletir a 

influência geral predominantemente negativa dos fatores ambientais em nossa avaliação do risco 

da indústria do grupo. Da mesma forma, um banco estatal poderia ter um Indicador de Crédito de 

Governança G-2, indicando uma influência geral neutra dos fatores de governança, ainda que 

rebaixássemos o rating soberano relacionado devido a falhas de governança (mesmo se o rating 

soberano limitasse o rating do banco). Como a distinção é menos evidente para entidades 

vinculadas ao governo (GREs - government-related entities) com uma probabilidade quase certa 

de suporte extraordinário de acordo com nosso critério, não aplicaremos  pelo menos 

inicialmente  Indicadores de Crédito ESG a tais entidades em nossos próximos relatórios 

setoriais. Além disso, normalmente não aplicamos Indicadores de Crédito ESG a entidades que 

não têm um SACP, pois não realizamos uma análise individual dessas  entidades. 

Por fim, listamos abaixo exemplos dos principais fatores de crédito ESG que avaliamos 

atualmente, conforme estipulado em nosso Critério ESG. Os Indicadores de Crédito ESG serão 

acompanhados por esses fatores para sinalizar as áreas reais de influência material que 

consideramos. 
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Gráfico 2 

 

 

Empresas corporativas e infraestrutura 

Autor principal: Karl Nietvelt 

Avaliamos o impacto dos fatores ESG de acordo com nosso critério corporativo. Quando materiais, 

eles têm maior probabilidade de influenciar classificações como risco da indústria, vantagem 

competitiva, escala, escopo e diversificação, rentabilidade, fluxo de caixa/alavancagem e análise 

de ratings comparáveis. Para governança, temos uma classificação explícita de administração e 

governança corporativa (A&G) em nosso critério de ratings corporativos, embora outras áreas  

como risco-país e análise de ratings comparáveis  também possam refletir considerações de 

governança. 
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Em nossa opinião, os fatores ambientais têm uma influência negativa direta em 15 das 38 

classificações do critério de risco das indústrias corporativa e de infraestrutura (Tabela 5).  

Incorporamos riscos de transição climática, riscos físicos e riscos de resíduos e poluição ou 

biodiversidade em nossa análise de rating de crédito por meio de nossas avaliações qualitativas 

prospectivas de mudança permanente e riscos de substituição, bem  como por margem de lucro e 

tendências de crescimento. Para os setores de petróleo e gás, bem como de energia não regulada, 

consideramos tais riscos como os mais significativos e que afetam severamente essas 

subclassificações dos critérios da indústria. De acordo com a definição do Indicador de Crédito 

ESG, tal influência negativa poderia implicar em um maior número de entidades nesses setores 

com um Indicador de Crédito Ambiental E-4. Dessa forma, o risco da indústria é apenas um dos 

vários componentes em nossa análise de rating. Consequentemente, os fatores ambientais de 

uma geradora de energia com uma alta porcentagem de ativos de geração renovável podem ser 

uma consideração geral neutra em nossa análise de rating de crédito, pois a influência negativa 

no risco da indústria pode ser compensada por considerações ambientais positivas em sua 

classificação de posição competitiva em função de regulamentações mais favoráveis (com 

suporte ambiental) ou receitas contratadas mais vantajosas. Isso poderia levar a um  indicador de 

crédito E-2 para a entidade, em vez de E-4. 

A Tabela 5 descreve nossa opinião quanto aos diferentes graus em que as considerações 

ambientais afetaram as subclassificações qualitativas de nossa avaliação do setor para ratings 

corporativos e de infraestrutura. 
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Tabela 5 

 

 

Os fatores sociais estão influenciando principalmente os componentes específicos da entidade 

em nossa análise, em vez de diferenciar as classificações d a indústria. Acreditamos que isso 

ocorre porque a influência dos riscos sociais se torna mais importante ao avaliar a exposição 

específica de uma entidade a riscos sociais e a gestão de tais riscos, uma vez que muitas vezes se 

relacionam com seus próprios funcionários, comunidades e base de clientes. A única exceção é a 

indústria de mineração, que está exposta à oposição da comunidade e a riscos de segurança que 

influenciam de forma negativa e moderada nossas subclassificações da indústria, notadamente 

as tendências de crescimento e rentabilidade. 
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O impacto limitado de fatores sociais em nossas classificações da indústria também se deve à  

natureza heterogênea de algumas de nossas classificações de risco da indústria. Por exemplo, a 

saúde e segurança, quanto as companhias aéreas, que apresentam alta exposição. Como 

é limitado. No entanto, o Indicador de Crédito Social final para companhias aéreas 

provavelmente será mais fraco do que S-2, uma vez que os ratings de crédito de todas as 

companhias aéreas são afetados negativamente pela pandemia e considerações de segurança 

em geral (seja por meio de rentabilidade, desempenho de fluxo de caixa ou outros fatores de 

negócios específicos para cada entidade). 

Os Indicadores de Crédito de Governança estão fortemente ligados ao nosso critério de 

classificação de administração e governança. 

créditos relativos à administração e governança para entidades 

novembro de 2012). Podemos atribuir uma classificação de administração e governança forte 

para refletir, entre outros fatores, nossa avaliação positiva da capacidade da administração de 

antecipar, monitorar e se adaptar rapidamente às mudanças nas condições operacionais ou 

financeiras e executar com êxito sua estratégia. Essa influência positiva de crédito se traduz em 

um Indicador de Governança de Crédito G-1. Uma classificação de administração e governança 

satisfatória geralmente refletiria uma visão neutra dos fatores de governança sobre a qualidade 

de crédito e, portanto, se correlacionaria a um Indicador de Crédito G-2, enquanto uma 

classificação de administração e governança fraca com base em nosso critério geralmente  

refletiria o fato de que os fatores de governança são uma consideração muito negativa para a 

qualidade de crédito, portanto correlacionando a um Indicador de Crédito G-5. 

Para entidades com uma classificação de administração e governança regular, diferenciamos 

ainda mais os Indicadores de Crédito de Governança  de G-2 a G-4, dependendo de como os 

subfatores de administração e governança subjacentes foram avaliados. As cons iderações de 

governança mais importantes em nosso critério de administração e governança estão 

relacionadas aos subfatores de governança, como eficácia do conselho; participação empresarial 

ou controladora; cultura da administração; infrações regulatórias, tributárias ou legais; controles 

internos; comunicação de mensagens; e divulgação de relatórios financeiras e transparência. No 

entanto, também consideramos os seguintes subfatores de administração como relacionados à 

governança: processo do planejamento estratégico, consistência da estratégia com as 

capacidades, execução da estratégia, e padrões e tolerâncias de gerenciamento de risco. Se 

observarmos pontos fracos específicos em qualquer um desses subfatores de administração e 

governança, isso geralmente refletiria uma visão moderadamente negativa ou negativa do 

impacto da governança sobre a qualidade de crédito e, portanto, se correlacionaria a um Indicador 

de Crédito G-3 ou G-4, dependendo da severidade. Por outro lado, normalmente vemos a 

governança como uma consideração de crédito em geral neutra, correlacionada a um Indicador de 

Crédito G-2, se a avaliação regular de administração e governança não identificar nenhum ponto 

materialmente fraco entre esses subfatores de administração e governança. 

Além disso, em quase todos os casos, as entidades controladas por um patrocinador financeiro ou 

empresa de capital privado que tenham recebido uma classificação de administração e 

governança regular serão geralmente vistas como reflexo de uma visão moderadamente negativa 
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do impacto da governança sobre a qualidade de crédito e, portanto, correlacionada a um Indicador 

de Crédito G-3. Isso porque acreditamos que o perfil de risco financeiro altamente alavancado ou 

agressivo da empresa aponta para uma tomada de decisão corporativa que prioriza os interesses 

dos acionistas controladores, dado seu foco na maximização do retorno ao acionista e   prazos de 

investimento em geral definidos. 

Tabela 6 

Os indicadores de crédito de governança são derivados em grande parte de nosso critério de administração e 

governança* 

Forte Uma avaliação forte de A&G tende a se correlacionar a um indicador G-1. 

Satisfatório Uma avaliação A&G satisfatória normalmente resulta em um indicador G-2. 

Regular Uma avaliação de A&G regular pode resultar em indicador 1) G-2, quando não há pontos materialmente fracos nas 

subclassificações de A&G *; 2) G-3, se houver uma fraqueza moderada nas subclassificações de A&G*; ou 3) G-4 se houver uma 

fraqueza severa em uma ou mais subclassificações de A&G* (inclusive quando um SACP 'a-' ou superior é afetado negativamente). 

Fraca G-5 corresponde a uma avaliação de A&G fraca. 

*Os subfatores mais importantes relacionados à governança em nosso critério de A&G são a eficácia do conselho; participação empresarial ou controladora; cultura da administração; infrações 

regulatórias, tributárias ou legais; controles internos; comunicação de mensagens e divulgação de relatórios financeiras e transparência; processo de planejamento estratégico; consistência da 

estratégia com as capacidades; execução da estratégia, e padrões e tolerâncias de gerenciamento de risco. 

 

Finalmente, os fatores de governança podem afetar outros componentes analíticos de nossa 

análise de rating. Isso pode resultar em algum desvio da correlação descrita acima para nossas 

classificações de administração e governança (a exceção é G-5, que só aplicamos quando a 

avaliação de A&G é fraca). Uma área de exposição relacionada à governança em nossa análise de 

rating está relacionada aos potenciais riscos institucionais, políticos ou de transparência 

elevados para países com risco-país alto ou muito alto ou riscos regulatórios/operacionais 

relacionados ao estado de direito em certos países que apresentam características negativas em 

nossa avaliação da posição competitiva. Os pontos fracos da governança também podem ser 

incorporados em nossa análise de ratings comparáveis. 

 

Bancos 

Autor principal: Emmanuel Volland 

Avaliamos os fatores ESG para bancos por meio de nossos critérios aplicáveis, incluindo nossos 

critérios de avaliação do risco da indústria bancária de um país (BICRA) e de rating de bancos. 

Embora esses fatores possam influenciar nossa avaliação de qualquer componente analítico 

(classificações de critérios) descritos nessas metodologias, eles têm maior probabilidade de 

influenciar (quando materiais) as classificações de critérios, como a resiliência econômica e a 

estrutura institucional de nossa metodologia BICRA (quando no nível do sistema ou país) e a 

posição de negócios ou posição de risco (quando no nível da entidade).  
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Fatores ambientais 

Em nossa opinião, os fatores ambientais atualmente têm uma influência muito limitada em nossa 

análise de rating de crédito dos bancos e, portanto, esperamos que a maioria dos bancos tenha 

um Indicador de Crédito Ambiental que se correlaciona com E-2. No entanto, reconhecemos que o 

clima provavelmente se tornará uma consideração de crédito mais importante para os bancos, 

dada a evidência de que as mudanças climáticas e a transição energética estão se tornando um 

foco maior para os formuladores de políticas. Se isso afetasse materialmente nossa análise de 

rating de crédito (por meio de alguns componentes analíticos), é provável que veríamos o impacto 

dos fatores ambientais pesando mais negativamente sobre a qualidade de crédito e que, dessa 

forma, o Indicador de Crédito Ambiental de alguns bancos faria a transição para categorias mais 

fracas (E-3, E-4 e E-5). 

Acreditamos que os fatores ambientais mais relevantes para os bancos são a transição climática 

e os riscos físicos. Quando material, a influência desses fatores é mais provável de ser 

incorporada na classificação de risco econômico de nossa análise BICRA (quando é específico ao 

sistema ou país) ou em nossa classificação de posição de negócios ou posição de risco (quando 

específico à entidade). 

Em geral, há uma alta correlação entre a localização geográfica dos ativos de um banco e a 

materialidade de alguns fatores ambientais. Alguns países são regularmente afetados 

adversamente por desastres naturais, como furacões e terremotos, que causam danos 

significativos a infraestruturas críticas e interrompem a atividade econômica. Devido a essas 

concentrações geográficas, os clientes dos bancos que operam nesses países provavelmente 

estão sujeitos a riscos físicos elevados que, em última análise, afetam sua qualidade  de crédito e 

podem levar a indicadores de qualidade de crédito mais fracos. Essa consideração ambiental 

negativa, se material o suficiente, é refletida em uma classificação de resiliência econômica mais 

fraca em nossa análise do BICRA, pesando na âncora dos bancos domésticos. Esse impacto pode 

resultar em Indicadores de Crédito Ambiental E-3, E-4 ou E-5, dependendo da severidade desses 

riscos e da influência que eles têm em nossa análise de rating de crédito.  

A exposição a fatores ambientais também é evidente no nível do banco individualmente. Os riscos 

de transição climática seriam maiores para os bancos com alta exposição aos setores econômicos 

mais expostos às mudanças climáticas. Por exemplo, um banco com alta concentração de 

clientes no setor de petróleo e gás é mais vulnerável a mudanças nas políticas e às mudanças 

climáticas, mesmo que esse risco não seja significativo em nível de país ou setor. Portanto, 

esperamos alguma correlação entre nossos Indicadores de Crédito Ambiental dos bancos e os 

setores ou entidades expostos ao clima para os quais eles emprestam. 

Fatores sociais 

É mais provável que a influência dos fatores sociais seja específica do banco, em vez de específica 

do país. Em geral, vemos os fatores sociais como uma consideração neutra em nossa análise de 

rating de crédito para a maioria dos bancos. 

A influência positiva dos fatores sociais pode decorrer da função específica que alguns bancos 

desempenham na economia. Por exemplo, alguns bancos públicos têm uma missão pública que 

pode estar diretamente ligada a considerações sociais. Esse pode ser o caso quando seu papel é 
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melhorar a inclusão financeira ou financiar setores específicos da economia, incluindo a 

habitação popular. Esta característica por si só não é suficiente para que a qualidade de crédito 

de um banco seja afetada positivamente por fatores sociais e um resultado do Indicador de 

Crédito S-1. Esse último provavelmente se aplicaria a alguns bancos vinculados ao governo se 

acreditarmos que sua missão social significa que eles se beneficiam de uma maior probabilidade 

de suporte extraordinário do governo (conforme avaliado por meio de sua função relacionada à 

GRE e vínculo de acordo com nosso critério de GREs). 

Fatores sociais também podem ter uma influência negativa em nossa análise de bancos. Por 

exemplo, vemos os bancos com uma alta proporção de empréstimos para clientes de risco 

(subprime) como mais expostos a fatores sociais, uma vez que geralmente enfrentam riscos 

elevados de compliance, reputacionais e de regulação. Esses riscos podem ser mais ou menos 

acentuados dependendo do país em que operam. Por exemplo, acreditamos que esses riscos são 

mais altos nos Estados Unidos do que nos mercados emergentes. Aplicaríamos um Indicador de 

Crédito Social S-3, S-4 ou S-5 se um ou mais componentes analíticos (por exemplo, a posição de 

risco) fossem influenciados negativamente por este elemento, dependendo de sua severidade.  

Fatores de governança 

Avaliamos a influência dos fatores de governança no nível do sistema e da entidade com base em 

nossos critérios BICRA e de bancos. Ao contrário de empresas e seguros, nossa metodologia de 

bancos não tem uma classificação de administração e governança explícita. Os bancos estão 

sujeitos a um nível mais alto de regulação e supervisão do que a maioria dos  outros setores 

econômicos, o que significa que a qualidade de sua governança tende a ser mais forte em geral. 

Isso se refletirá nos Indicadores de Crédito de Governança que devem ser, em média, mais fortes 

do que para entidades corporativas. 

Analisamos a qualidade da governança no nível do sistema em nossa análise BICRA ao avaliar o 

marco institucional. Esta avaliação é baseada na análise dos seguintes três fatores: regulação e 

supervisão bancária, histórico regulatório, e governança e transparência. A avaliação inicial é 

baseada nos dois primeiros subfatores, mas pode ser reduzida em uma categoria se 

classificarmos a governança e a transparência como fracas. Portanto, nossos Indicadores de 

Crédito de Governança seriam parcialmente impulsionados pela avaliação desse subfator, mesmo 

que outros componentes analíticos relacionados à governança também pudessem ter uma 

influência (positiva ou negativa). A maioria dos bancos que deveriam ter um Indicador de Crédito 

de Governança G-3, G-4 ou G-5 provavelmente estaria baseada em alguns mercados emergentes 

para os quais temos uma visão negativa de governança e transparência em nossa análise BICRA.  

No entanto, alguns bancos em mercados maduros também podem ter Indicadores de Crédito de 

Governança fracos. No nível do banco individual, analisamos a qualidade da governança por meio 

de nossa classificação da posição de negócios. Na realidade, administração e estratégia 

corporativa são um dos três subfatores. Normalmente, a boa governança não tem uma influência 

material positiva em nossos ratings de bancos, como é esperado para essas entidades (e 

subentendido em nosso conceito de rating por meio do alto nível de algumas âncoras de bancos), 

uma vez que são altamente regulados e supervisionados. 
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Seguradoras 

Autor principal: Dennis Sugrue 

Avaliamos fatores ESG por meio de nossa metodologia de rating de seguros. Embora esses fatores 

possam influenciar nossa avaliação de qualquer componente analítico (classificações de 

critérios) descritos nessas metodologias, eles são mais propensos a se refletir em componentes 

como posição competitiva, capital e rentabilidade, exposição ao risco, e governança (quando 

relevante no nível da entidade) e na avaliação de indústria de seguros e de risco-país (IICRA; 

quando relevante no nível do país). 

Fatores ambientais 

Acreditamos que o fator ambiental mais relevante para as seguradoras é o risco físico, 

especialmente para as seguradoras e resseguradoras de ramos elementares (não vida). Nossa 

avaliação da exposição ao risco de uma seguradora ou resseguradora considera os riscos 

materiais que podem tornar o capital e a rentabilidade de uma seguradora significativamente 

mais voláteis. As concentrações na exposição a catástrofes naturais e, consequentemente, o risco 

físico, têm sido uma fonte de significativa de volatilidade de capital e rentabilidade para muitas 

seguradoras e resseguradoras de ramos elementares ao longo dos anos, e normalmente 

refletimos essas concentrações com uma avaliação de exposição ao risco de moderadamente alta 

ou alta. Para empresas com uma avaliação de exposição a risco que é principalmente 

impulsionada pela volatilidade potencial de riscos físicos, provavelmente aplicaríamos um 

Indicador de Crédito Ambiental E-3 ou inferior, dependendo da severidade desses riscos e do 

impacto negativo que eles têm em nossa análise. Além disso, em alguns mercados, observamos 

que o impacto do risco de desastres naturais se manifesta no nível da indústria por meio de seu 

impacto na rentabilidade em todo o setor de ramos elementares daquele país. Para seguradoras 

nesses mercados, como o Japão, a exposição ao risco físico é refletida em nossa avaliação IICRA e 

provavelmente resultará em um Indicador de Crédito Ambiental E-3 ou inferior para seguradoras 

de ramos elementares nesses mercados. 

Ao mesmo tempo, em nossa opinião, os fatores ambientais têm atualmente uma influência 

limitada em nossa análise de rating de crédito das seguradoras em geral e, portanto, esperamos 

que a maioria das seguradoras tenha um Indicador de Crédito E-2 aplicado. O clima 

provavelmente se tornará um fator de crédito mais importante para as seguradoras, dada a 

evidência de que está mudando e os esforços dos formuladores de políticas para reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa. Nesse caso, isso poderia afetar nossa análise de rating e, por 

fim, resultar em um Indicador de Crédito Ambiental mais baixo. 

Fatores sociais 

A influência dos fatores sociais para as seguradoras tende a ser específica da empresa, em vez de 

específica do país. Os fatores sociais são uma consideração neutra em nossa análise de rating de 

crédito para a maioria das seguradoras. 

A influência positiva dos fatores sociais pode decorrer da função específica que algumas 

seguradoras desempenham na economia. Algumas seguradoras (incluindo algumas que 

provavelmente consideraremos vinculadas ao governo, de acordo com nosso critério) 
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proporcionam um benefício à economia que pode estar diretamente relacionado a considerações 

sociais. Esse poderia ser o caso, por exemplo, quando a função de uma GRE é melhorar a inclusão 

financeira ou fornecer cobertura para certos riscos que o mercado privado não seguraria a um 

preço acessível para os cidadãos. Também observamos a influência positiva de fatores sociais em 

seguradoras com atividades que geram externalidades mensuráveis que têm impacto além de 

apenas sua base de clientes. Essas características em si não são uma razão para que uma 

seguradora seja vista como tendo sua qualidade de crédito positivamente afetada por fatores 

sociais e um resultado do Indicador de Crédito S-1. Na verdade, o último só seria considerado se 

avaliássemos que essa função específica é uma consideração positiva em nossa análise de rating 

de crédito. Esse seria o caso de algumas seguradoras vinculadas ao governo se, em nossa visão, 

sua missão social significar que elas se beneficiam de maior apoio do governo (conforme avaliado 

por meio de seu papel ou vínculo relacionada a GRE, de acordo com nosso critério de GREs), ou de 

seguradoras privadas com atividades sociais que proporcionam benefícios a seus posições 

competitivas por meio de maior retenção de clientes, melhor conhecimento da marca ou 

rentabilidade mais sólida. 

Fatores de governança 

Nossa avaliação da qualidade da governança de uma seguradora (e seus fatores relacionados) 

ocorre nos níveis do sistema e da entidade por meio de nossas avaliações IICRA e de governança, 

respectivamente. As seguradoras, como os bancos, estão sujeitas a um nível mui to mais alto de 

regulamentação e supervisão do que a maioria dos outros setores econômicos, o que significa que 

a qualidade de sua governança tende a ser mais forte em geral. Isso se refletirá nos Indicadores 

de Crédito de Governança que devem ser, em média, mais fortes para as seguradoras do que para 

entidades corporativas. 

Nosso fator do critério de governança em nossa metodologia de rating de seguradoras avalia a 

cultura de risco de uma seguradora e como ela é governada; seu relacionamento com acionistas, 

credores e outras partes interessadas; e como seus procedimentos internos, políticas e práticas 

podem criar ou mitigar riscos. Normalmente, a boa governança não tem uma influência positiva 

significativa em nossos ratings de seguros, como é esperado para entidades que são altamente 

reguladas e supervisionadas. Para seguradoras nas quais identificamos falhas ou riscos graves 

decorrentes da estrutura de governança, normalmente esperamos aplicar Indicadores de Crédito 

de Governança G-3 ou inferior. 

Avaliamos a qualidade da governança no nível do sistema em nossa análise IICRA ao classificar o 

marco institucional em nossa avaliação de risco da indústria e risco-país. Se nossa análise de 

risco da indústria indicar que o marco institucional não dá suporte à rentabilidade, esperaríamos 

que os Indicadores de Crédito de Governança para seguradoras desse mercado normalmente 

tivessem um Indicador de Governança de Crédito aplicado de G-3 ou inferior. Além disso, há casos 

em que o risco-país é avaliado como alto ou muito alto devido a preocupações sobre o potencial 

de riscos institucionais ou políticos significativos ou transparência fraca que não podem ser 

suficientemente mitigados pela regulação prudencial. Consequentemente, esperamos que as 

seguradoras nesses mercados normalmente tenham o Indicador de Governança de Crédito 

aplicado de G-3 ou inferior.  

Este relatório não constitui uma ação de rating.  
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