
Rating Evaluation Service:
Obtenha Informações Antes de Agir



Ao avaliar opções estratégicas, 
considere o impacto creditício
Ao explorar opções estratégicas, pode-se desejar avaliar 
previamente como suas iniciativas propostas poderão 
afetar sua qualidade creditícia. A decisão de adotar um 
elevado programa de investimentos, considerar uma 
aquisição, administrar a capacidade de endividamento, 
alterar uma estrutura operacional ou modificar a 
composição dos tipos de títulos emitidos podem ter 
significantes consequências creditícias. São nessas 
situações em que podemos ajudar.

Obtenha informações úteis e valiosa
O Rating Evaluation Service (RES) lhe porporciona uma 
análise confidencial dos potenciais impactos de crédito 
de suas iniciativas estratégicas propostas antes de sua 
implementação. Nossa análise pode possibilitar que 
se identifique ações que poderão ter consequências 
creditícios mais ou menos favoráveis com base em seus 
objetivos. Isso pode ser particularmente valioso, esteja você 
considerando apenas um plano ou várias alternativas.

Análises baseadas em seus cenários
Forneça-nos os cenários hipotéticos que estão  
considerando — por exemplo, uma combinação diversa 
de dívida, capital líquido e caixa — e lhe proveremos uma 
opinião e os resultados indicativos de rating decididos 
por um comitê de avaliação de rating. Ressalta-se que o 
processo e os resultados do Rating Evaluation Service 
permanecem confidenciais.

Uma solução, vários usos
O Rating Evaluation Service está disponível a entidades 
avaliadas ou não, e vem sendo utilizado por nossos clientes 
para analisar as potenciais implicações nos ratings que 
poderão vir de iniciativas como:

 – Fusões e aquisições 

 – Alternativas de planos de investimentos e/ou 
endividamento adicional previstos 

 – Projetos de infraestrutura/parcerias público-privadas

 – Desinvestimentos de ativos ou de linha de negócios

 – Recompra de ações ou pagamento de dividendos

 – Criação de novas estruturas de empresa e subsidiária

 – Recapitalizações (incluindo dívida sênior e subordinada, 
um mix de ações ordinárias e preferenciais)

 – Alocação interna de capital baseada em risco (contra 
linhas de negócios e classes de risco)

 – Transações de disseminação de risco e alívio de capital 
(securitizações, híbridos, derivativos e resseguro)

 – Reestruturações financeiras e desmutualizações 

 – Alternativas de falência do Capítulo 11 de  
pré-empacotado ou pré-emergência



Rating Evaluation Service em Ação
Fusões & Aquisições
Uma empresa de produtos de consumo considerava realizar 
uma aquisição amigável de um de seus competidores. Ela 
acreditava que a aquisição reuniria algumas das marcas 
mais reconhecidas, geraria grandes sinergias anuais e 
ampliaria a oferta de produtos a seus clientes. No entanto, 
a administração e o conselho de administração da empresa 
estavam preocupados com o potencial efeito da aquisição 
nos seus ratings existentes. Antes de prosseguir com 
a aquisiçã, eles contrataram nosso Rating Evaluation 
Service. A empresa apresentou cenários hipotéticos de 
financiamento que incluíam variações de dívida adicional, 
capital líquido e caixa disponível. Pelo Rating Evaluation 
Service, nós fornecemos nossos fundamentos e o potencial 
impacto nos ratings para cada cenário. A equipe de 
administração e o conselho usaram os resultados do RES 
para ajudá-los a decidir qual abordagem de financiamento 
mais se adequaria aos seus objetivos.

Ratings de Crédito iniciais incluindo 
Ratings de Empréstimos 
Para atingir seu objetivo estratégico de uma expansão 
significativa nos Estados Unidos e no Canadá, uma empresa 
de varejo de capital fechado decidiu que precisaria contrair 
dívidas adicionais. Seu plano envolvia a captação de 
recursos por meio de uma combinação de empréstimos 
seniores e emissão de títulos de alto rendimento pela 
primeira vez. A empresa queria maximizar o montante 
de empréstimos seniores. A empresa também esperava 
alcançar um rating de empréstimo que fosse superior 
ao seu rating de crédito de emissor, visando aproveitar 
as taxas de juros mais baixas e a característica de taxa 
flutuante do mercado de empréstimos sindicalizados. Por 
não ter ratings de crédito antes, a empresa usou Rating 
Evaluation Service para obter nossa opinião sobre seus 
possíveis ratings com base nos seus cenários hipotéticos. 
A empresa recebeu nossos ratings de crédito indicativos 
iniciais e a análise do rating de recuperação. A empresa 
e seus banqueiros utilizaram os resultados do Rating 
Evaluation Service para ajudar a precificarem diversas 
opções de financiamento e chegar a uma decisão final.

Project Finance/Infraestrutura
Um desenvolvedor de energia planejava construir uma 
usina de baixo custo, energia limpa e confiável para 
atender à demanda contínua por energia de uma cidade 
em expansão, e já tinha a aprovação ambiental federal 
e estadual para prosseguir. Conforme a equipe da alta 
administração se preparava para avaliar as opções de 
financiamento do projeto, também considerou os objetivos 
de seu conselho de administração, que incluíam otimizar a 
combinação de dívida/capital sem afetar negativamente os 
ratings almejados pela empresa. O desenvolvedor contratou 
nosso Rating Evaluation Service e apresentou cenários 
hipotéticos de financiamento. A análise incluiu nossa 
opinião e os ratings indicativos iniciais para cada cenário. As 
informações ajudaram a equipe de administração a decidir 
a estrutura de financiamento mais adequada aos objetivos 
de seu conselho.

Cisão de negócios secundários
A alta administração de uma empresa de tecnologia 
estava sob pressão para separar uma de suas principais 
unidades de negócios em uma empresa independente de 
capital aberto realizando uma cisão para seus acionistas. 
O plano era consistente com a estratégia da empresa 
de permitir que cada unidade de negócios crescesse e 
focasse em sua posição competitiva. A administração 
queria entender melhor o impacto potencial nos ratings 
da empresa remanescente e da empresa a ser cindida, 
antes de apresentar a proposta ao seu conselho. Com base 
nos cenários hipotéticos da empresa, nossa análise do 
Rating Evaluation Service forneceu à empresa uma opinião 
sobre o potencial impacto no rating para cada entidade, 
incluindo um rating indicativo e os fundamentos para cada 
cenário. A empresa levou em consideração essa informação 
ao escolher a combinação entre dívida e capital como a 
mais favorável.

Projeto parceria público-privadas
Após um longo processo de seleção, um órgão financeiro 
estatal anunciou as três equipes de projeto selecionadas 
para participar da licitação do seu primeiro projeto 
de infraestrutura de transporte rodoviário que seria 
construído sob um modelo de investimento de parceria 
público-privada (PPP). Um dos consórcios selecionados 
para participar nos contactou a respecito de nosso Rating 
Evaluation Service. O consórcio avaliava várias estratégias 
de financiamento para determinar qual seria a estrutura 
de financiamento mais eficaz para o projeto e estava 
preocupado comimpacto potencial no resultado do rating 
do projeto. Por meio do Rating Evaluation Service, nós 
fornecemos uma opinião e um rating indicativo inicial para 
cada de seus cenários hipotéticos. A análise possibilitou ao 
consórcio não apenas identificar o que considerava a opção 
de financiamento mais eficaz, como também aprimorar o 
pacote de sua proposta final para a licitação.

Estrutura de capital pós-emergência
Uma empresa estava em estágios avançados para 
sair da falência. Ela estava preparando um plano para 
reorganizar sua estrutura de capital pós-emergência 
que lhe permitisse reestruturar seu balanço patrimonial 
e reduzir significativamente a dívida em circulação para 
posicionar a empresa para um crescimento de longo 
prazo. A empresa procurava mais do que uma “opinião 
fundamentada” sobre seus possíveis ratings de crédito para 
poder avaliar seus planos de reestruturação. A empresa 
contratou nosso Rating Evaluation Service e apresentou 
seus cenários hipotéticos de reestruturação. Após receber 
seus ratings indicativos iniciais, a empresa decidiu por uma 
estrutura final que considerou vantajosa para atingir seus 
objetivos estratégicos.
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Nenhum conteúdo (incluindo-se ratings, análises e dados relativos a crédito, avaliações, modelos, software ou outras aplicações ou informações obtidas 
a partir destes) ou qualquer parte destas informações (Conteúdo) pode ser modificada, sofrer engenharia reversa, ser reproduzida ou distribuída de 
nenhuma forma, nem meio, nem armazenada 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 
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(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.
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