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RESUMO 

Esse estudo busca identificar a importância das agências de rating para a determinação 

das notas de crédito (rating) realizadas para corporações e governos, num contexto de 

globalização financeira em constante progresso. Partiremos do pressuposto de que a 

qualidade de crédito é uma função complexa de informações quantitativas e qualitativas. 

Aliado a isso buscaremos relacionar as agências com outros prestadores de serviços 

financeiros e a forma como as informações informais ou públicas (de empresas e 

governos) podem ser úteis aos operadores do mercado financeiro, como alternativa às 

recomendações cedidas pelas agências. As análises permitem inferir que a dinâmica da 

velocidade de proliferação informacional é um grande contraponto para a estabilidade de 

crédito praticada pelas agências, mas que não se configura como uma ameaça. No entanto, 

demanda novas estratégias de posicionamento dessas entidades com o seu público em 

geral. A importância da pesquisa exploratória se dá num momento de tendência do avanço 

às tecnologias de informação que compartilham rapidamente os acontecimentos no 

mundo e impactam na qualidade de crédito de emissores públicos ou privados. 

 

Palavras-chave: Agências de rating; informação globalizada; risco de crédito 

corporativo; risco de crédito soberano. 

 

SUMMARY 

This study seeks to identify the importance of rating agencies in determining credit ratings 

for corporations and governments, in a context of financial globalization in constant 

progress. We will assume that credit quality is a complex function of quantitative and 

qualitative information. Allied to this, we will seek to relate the agencies with other 

financial service providers and the way in which informal or public information (from 

companies and governments) can be useful to financial market operators, as an alternative 

to the recommendations provided by the agencies. The analyzes allow us to infer that the 

dynamics of information proliferation speed is a great counterpoint to the credit stability 

practiced by the agencies, but that it is not configured as a threat. However, it demands 

new positioning strategies for these entities with their general public. The importance of 

exploratory research takes place at a time when the advance of information technologies 

that rapidly share events in the world and impact the credit quality of public or private 

issuers 

 

Keywords: rating agencies; globalized information; corporate credit risk; sovereign 

credit risk. 
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1. O Problema 

1.1 Introdução 

Agências de Rating 

As agências de rating são entidades privadas que disponibilizam notas e recomendações 

acerca da capacidade de um Estado, empresa ou produto financeiro arcar com as suas 

obrigações financeiras à credores e acionistas. Tais notas são estabelecidas a partir de 

metodologias e critérios utilizados por cada agência e utilizadas como ferramenta no 

gerenciamento de riscos pelos participantes do mercado financeiro. A variação vai, em 

geral, de A a D em que o primeiro extremo significa uma boa nota e indica um excelente 

grau de investimento e o segundo traduz um default. Nas subclassificações presentes 

nestas notas, ainda é possível interpretar o quão alto é o nível de investimento, ou se o 

rating indica um grau especulativo, que não significa um cenário de default.  

Três companhias norte-americanas dominam o ramo de classificação de riscos, são elas 

a S&P Ratings, Moody´s Corporation e a Fitch Ratings. As atividades desempenhadas 

por elas datam do século XIX, período em que havia prática de comercialização de 

consultorias para comerciantes com o objetivo de nivelar a capacidades de fiadores 

arcarem suas obrigações financeiras. Atualmente, as organizações de rating atuam em 

níveis muito mais sofisticados, provendo informações estatísticas e qualitativas sobre o 

risco para governos e empresas. 

Poder 

A concentração de poder entre o grupo chamado Big Three é evidente, uma vez que juntas 

elas representam 95% do mercado global. Seu poder e influência é colocado em jogo 

principalmente ao relembrar de eventos de cries globais como a Crise Asiática e a Crise 

de 2008, ocasionada inicialmente pela invisibilidade do risco em títulos lastreados por 

dívidas imobiliárias. Em ambos eventos foram levantadas algumas questões sobre as 

agências de rating como a sua transparência nas metodologias de avaliação e os seus 

conflitos de interesse com clientes. Como defende Stiglitz, os dois pontos têm relevância 

na crise financeira porque a busca pelo agrado ao cliente fora determinante no atraso da 

divulgação de algumas informações de interesse coletivo e de impactos de grande 

magnitude. Entretanto, por seu porte e convênio com diversos atores mundiais, e por 

integrar a chamada “rede de poder das finanças globais” (Ywata, p. 271), as agências de 
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rating ainda mantêm seu poder erguido na atualidade e buscam a aderência de seus 

clientes por meio de discursos mais transparentes nos critérios de rating. 

Meios de Informação e Rating 

Como relata Ywata (2012), a virada para o novo século fez mudar quem consulta o rating 

de um país. O monitoramento do risco passaria a ser observado de perto não só por 

diplomatas e banqueiros, mas também por muitos outros olhos. Neste sentido, algumas 

suposições para a mudança são válidas, como a constante globalização financeira, que 

permite a consolidação mundial de um grupo de investidores que tem possibilidade de 

adquirir ativos em todo o mundo, e as alavancadas tecnológicas que seguem o processo 

referido.  

As informações de qualquer natureza influenciam diretamente no mercado financeiro. 

Elas têm o papel de guiar a tomada de decisão e estabelecer tendências. Como em Santos 

& Santos (2005), a informação dá o poder pelo qual os “investidores direcionam seus 

investimentos; estimam rendimentos futuros; dimensionam o tamanho de seus riscos e 

qual o prêmio que exigirão para transferi-los a terceiros (...)”. É neste contexto que as 

agências de rating formulam os seus propósitos como provedores de serviços. 

No entanto, dadas as problemáticas relacionadas aos seus interesses próprios e como 

corporações que visam o lucro, é possível indagar se a informação alterativa, encontrada 

por analistas de mercado, por veículos de imprensa, ou por outros meios alternativos, 

pode substituir um rating pelo seu conteúdo tendencioso? Como outras fontes de meios 

de comunicação podem induzir na tomada de decisão e colocar de lado a avaliação de 

crédito por uma das agências? O quanto de espaço no mercado de risco de crédito está 

ameaçado para as agências? Este projeto buscará sob uma perspectiva analítica, discutir 

sobre o que pode limitar um rating no futuro, e relacionar isto ao mercado das 

informações, seja formal ou informal, seus benefícios e falhas. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

• Analisar a importância das agências de rating em contexto global, no qual os 

tomadores de decisão possuem informações de fácil acesso. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

• Explorar casos de crítica às recomendações das agências de rating em eventos de 

estresse em governos e corporações. 

• Estudo sobre o mercado da informação, sua relevância no mercado financeiro e 

relação com ratings; 

• Verificar casos de alterações nos ratings de determinados países considerando as 

suas diferentes características político-econômicas; 

 

1.3 Hipóteses 

As hipóteses apresentadas inicialmente são sugestões para respostas que serão 

encontradas ao longo das pesquisas para o trabalho, com base em todo o referencial 

teórico. Será realizada a pesquisa com foco na relação entre as informações acessíveis 

graças a constante velocidade tecnológica em conjunto com o poder das agências de 

rating. A partir disso, poderemos nos apoiar nas hipóteses que seguem: 

1. Agentes do mercado financeiro estabelecem suas tendências para os cenários 

econômicos de países emergentes e empresas de capital aberto. 

2. O papel das agências de rating é limitado e sua alta estrutura é sustentada pelo 

poder da concentração no mercado de avaliação de crédito, divido entre três 

grandes companhias norte-americanas. 

3. A maior transparência nas metodologias das agências é adotada a fim de manter 

competitividade na atual conjuntura apoiada pelo acesso à informação. 

4. A credibilidade das agências de rating foi negativamente marcada durante o seu 

papel na crise da dívida soberana europeia, e os sinais deixados ainda são 

lembrados. 

 

1.4 Delimitação do Estudo 

Será estudado entre período de 2000 e 2020, como ocorreram as mudanças na percepção 

e credibilidade das agências de rating levando em conta fatores como rapidez da 

disseminação informacional, transparência e conflito de interesses.  
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1.5 Relevância do Estudo 

O presente estudo busca contribuir com o debate sobre a importância desempenhada pela 

opinião de risco de crédito das agências de rating. Não sendo limitada a isto, a pesquisa 

investigará respostas em relação a como a busca pelo rating é levada a sério por 

tomadores de decisão, seja a nota de uma empresa ou de um país. A partir disso, 

utilizaremos como plano de fundo a presente geração, em que se disseminam informações 

com facilidade a partir de cadeias globais apoiadas pelo desenvolvimento tecnológico. O 

resultado buscado para o estudo transitará entre a relevância da opinião de uma agência 

de rating por quem consulta, e entre a hipótese de que a sua opinião perde fama por causa 

do enorme campo de informações disponíveis para análise de uma empresa ou um país. 

Com tais entendimentos será possível compreender o contexto atual das agências de 

rating e contribuir para que o assunto seja melhor explorado no meio acadêmico 

futuramente. 

 

1.6 Definição dos Termos 

Rating – Termo utilizado pelo mercado financeiro para designar a nota ou qualidade 

crédito de uma empresa, instituição financeira, governo, ou valor mobiliário considerando 

diversas análises. 

Agência de rating – organizações privadas que emitem notas de avaliação de risco de 

empresas, países, operações estruturadas e consultorias ao mercado. 

PIB – o produto interno bruto é a medida da produção de bens e serviços num território 

durante um período de tempo. 

Outlook – expressão que significa perspectiva ou algo que se espera para um emissor de 

rating no médio e longo prazo, pode ser positivo ou negativo. 

Mercado financeiro – ambiente onde se negocia ativos financeiros para fins de 

investimentos, seja compra ou venda, como valores mobiliários. 

Globalização – processo de integração internacional econômica, social, cultural e política. 
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Emissor – refere-se a uma companhia, governo ou instituição financeira que recebe uma 

nota de risco de crédito.  

Grau de investimento – título dado à países com boa capacidade de honrar seus 

compromissos financeiros. 

Grau especulativo – título dado à países risco alto de não honrar seus compromissos 

financeiros. 

Default – incapacidade de um emissor saldar as suas dívidas e obrigações financeiras. 

Big Three – grupo das três maiores agências de rating do mundo. 

Downgrade – rebaixamento de rating de um emissor. 

Upgrade – elevação de rating de um emissor. 

Movimento pró-cíclico – expressão que descreve a postura de atraso de uma agência de 

rating divulgar à público a sua análise em relação ao risco de um emissor. 

CVM – a Comissão de Valores Mobiliários é uma autarquia do governo federal do Brasil 

que regula o mercado financeiro no país. 

 

2. Referencial Teórico 

Para o referencial teórico será feita uma análise de textos com estudos semelhantes ao 

central dessa pesquisa e a partir disso, estabelecer associações com a abordagem do tema. 

As agências de rating “são instituições privadas, de atuação internacional, que têm por 

atividade principal avaliar o risco de países e empresas” (YWATA, 2012, p.19). Dessa 

forma, a divulgação de uma atualização no rating pode ter efeitos num governo ou numa 

empresa, já que as consequências podem ser bastante negativas no caso de um 

downgrade.  

Em casos reais, operadores do mercado financeiro podem se desfazer com facilidade de 

títulos públicos cujo rating soberano passou a ter uma nota menor.  Nesse sentido, as 

ações de uma companhia aberta também podem sofrer queda em seu valor negociável 

quando diminuída a sua nota de crédito (YWATA, 2012, p.254). Em vista disso, a 

mudança no rating quando desagrada a confiança de credores e acionistas, tem impactos 

ruins nos Estados nacionais e, ocasionalmente, em determinado setor da economia. 
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Portanto, este enfoque no resultado gerado por uma alteração de rating será grandemente 

explorado visto que pode resultar em consequências estruturais. 

A destacada busca por credibilidade que um rating promete entregar e a consequente 

reação à sua variação é potencializada pela globalização financeira, que se sustenta em 

“processos heterogêneos de cooperação internacional, políticas governamentais, reformas 

legislativas e estratégias políticas” (Mirandola, 2010, p. 6). Aliado a isso, se impõe a 

importância do crédito para uma nação emergente na medida em que beneficia o 

estabelecimento de empresas que aceleram o consumo e mantém o gasto público numa 

posição de privilégio, segundo Cantor e Packer (1996).  

Por meio da globalização ocorre a anulação de fronteiras territoriais no que diz respeito à 

aquisição de ativos (Mirandola, 2010, p.13), uma vez que conforme se expandem os 

mercados em níveis globais, investidores podem negociar e aumentar, de acordo com o 

que julgarem suficiente, a posse de ativos no exterior. 

Neste contexto, a conjuntura internacional atual se beneficia do acesso à informação 

caracterizada pelo seu motor mais poderoso: a disseminação extremamente rápida. Ou 

em milissegundos, resultado de transformações nos mercados de pregão pelo mundo, 

protagonizados por economistas e matemáticos que aprimoram a todo momento os 

algoritmos de sistemas. A partir de tais, se realiza cada vez mais rapidamente uma 

operação de compra ou venda de ações ou contratos, por exemplo. E devida tamanha 

complexidade dos estudos existentes nos locais de pregão, são dispensadas aquelas 

confusões na negociação da bolsa que eram levadas como sinônimo do mercado de 

capitais até o início do século. (Paraná, 2018, p.246).  

Por meio da tecnologia e pelas múltiplas alternativas de acesso à informação é que se 

alcança uma enorme facilidade para entender o que se passa do outro lado do mundo: 

quais normas são adotadas por cada governo, qual resultado de PIB ou inflação menos 

agrada, quais empresas tiveram lucros após o término do trimestre. Assim é possível 

prever o que ocorre com o impacto de cada investimento e por essa ferramenta se busca 

evitar o chamado movimento pró-cíclico das agências de rating, defendido por autores 

como Pastré & Sylvestre, e que consiste num movimento de alta e baixa no outlook de 

países emergentes principalmente nos momentos em que o estresse econômico já ocorre.  

Em outras palavras, as avaliações de crédito dos ratings consistiriam numa posição de 

intermédio para cada agência, em que ora (i) segue a linha dos ciclos de construção e 
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busca pelo progresso econômico de um país, ou (ii) assiste passivamente os ciclos 

negativos. Por conseguinte, sua recomendação mais forte estaria no âmbito do segundo 

item, em que o mercado já segue uma tendência unânime, as recomendações de ratings 

são previsíveis e sua importância não é a de prevenção, mas a de enfatização do caos. A 

exemplo de como fez a Fitch no Brasil na virada dos séculos XX e XXI, quando o 

mercado mirava expressões fortes de desequilíbrio (YWATA, 2012, p.19).  

Por estes fatores apontados, a pesquisa utilizará alguns dos conceitos aqui apresentados e 

buscará a crítica entre a credibilidade de um rating e a hipótese da sua maior ameaça no 

mundo contemporâneo: a velocidade com a qual se disseminam informações que mudam 

o jogo e podem dispensar o “atraso” da divulgação do rating. 

 

3. Metodologia 

3.1 Tipo de pesquisa 

3.1.1 Finalidade da pesquisa 

A finalidade da pesquisa é explicativa porque visa esclarecer quais fatores 

contribuem para que a efetividade de um rating. Mesmo as agências de rating sendo 

reconhecidas por sua grandiosidade, uma das finalidades da pesquisa é ser exploratória 

por indagar sobre o seu poder na atualidade, na qual há um vasto conhecimento 

sistematizado sustentado por meio de informações. 

3.1.2 Meios 

A pesquisa será realizada por meio bibliográfico, com o estudo de trabalhos já 

realizados que abordem os assuntos de mercado financeiro, mercado de informações, 

globalização e agências de rating. Serão consultados também documentos em poder de 

órgãos públicos, pela questão legislativa que a pesquisa envolve, sendo então um dos 

meios o documental. Por fim, o estudo de caso é também um dos meios por estarmos nos 

referindo a um grupo específico que seria as agências de rating no cenário mundial. 

 

3.2 Universo e Amostra 

             3.2.1. Universo  
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O universo da pesquisa são as agências de rating que atribuem notas de risco de 

crédito. A Agência de Classificação de Risco de Crédito é uma “empresa que avalia 

determinados produtos financeiros ou seus emissores e classifica esses ativos ou empresas 

segundo o grau de risco de não pagamento no prazo fixado”, segundo a CVM. As 

Agências passaram a ser reguladas pela Autarquia a partir da edição da Instrução CVM 

521. 

3.2.2. Amostra  

O critério de amostragem da população representada é não probabilístico, por não 

se basear no procedimento estatístico estratificada ou aleatório. Portanto, é não 

probabilística por tipicidade, já que as agências de rating, centrais nesta pesquisa, são 

conhecidas por serem concentradas em 3 empresas que representam e desempenham as 

implicações analisadas no estudo. 

 

3.3. Coleta de Dados 

O instrumento utilizado para a coleta dos dados será a análise de conteúdo, usada 

para estudar dados e informações de um determinado contexto. Pode ser aplicada a artigos 

de imprensa, livros, conversas e discursos, o que abrange tanto os casos práticos de 

domínio das agências de rating, quanto as variáveis estudadas que possam interferir neste 

poder, em especial o mercado de informações. 

 

3.4. Tratamento dos Dados 

Os dados serão tratados de forma quantitativa, através de procedimentos 

estatísticos, por utilizar informações mensuráveis com menos espaço para subjetividades 

como aceitação as notas de rating e o crescimento do mercado de informações, e assim 

descobrir padrões entre essas e as demais variáveis estudadas na pesquisa. 

 

3.5. Limitações do Método 

A limitação encontrada é devido à falta de informações de algumas variáveis ou nas suas 

aproximações. No caso de um dos objetivos, se não há casos práticos de influência da 

informação globalizada sobre um rating, se aplicaria como um limitador pela não 

divulgação de pesquisas que relacionam estes fatores. 
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4. Capítulo 1 - Agências de Rating 

Este capítulo abordará os conceitos, definições e mecanismos das agências de rating no 

sistema financeiro a partir de avaliações de empresas e governos, com destaque para as 

três maiores: S&P (Standard & Poor’s), Moody’s e Fitch – aliado à exposição dos critérios 

e metodologias de rating na atualidade. Por fim, serão observados os impactos dos ratings 

soberanos e corporativos e as evidências de atualizações para empresas brasileiras, dadas 

as suas características locais, e impasses sobre o momento de uma ação de rating em 

determinados momentos econômicos. 

 

4.1 - Os Ratings e as Agências  

Soares et al. (2012, p. 111) definem como rating de crédito uma “classificação atribuída 

por analistas de empresas especializadas, sobre as condições de uma empresa ou país 

honrar integralmente seus compromissos financeiros, dentro do prazo firmado em 

contrato”. As agências de rating já estiveram em destaques negativos em momentos pós 

crises financeiras, e receberam críticas quanto a suas metodologias pouco transparentes, 

conflitos de interesse com os emissores (seus clientes) ou por se mostrarem passivas em 

momentos de deterioração econômica.  

Embora com histórico de episódios negativos, conforme Ywata (2011, p.256) o rating 

ainda se mostra importante por ser requisito essencial para um emissor de dívida levar o 

seu título a mercado. Nesse contexto um rating é exigido como comprovação de garantia 

de crédito, como exemplo da mineradora Vale, quando em 2008 planejou uma aquisição 

que necessitaria de empréstimos bilionários. No entanto, as instituições financeiras não 

liberariam qualquer recurso à companhia antes de a S&P e a Moody’s garantirem o seu 

grau de investimento. Para além desse caso, na atualidade os ratings ainda possuem 

relevância para os operadores financeiros, influenciam nos fluxos de capital e podem 

causar eventos socioeconômicos traumáticos para um país.  

Em termos de influência, as agências puderam destacar sua importância na possibilidade 

de utilização dos ratings em “cálculos de exposição a risco dos bancos do Acordo de 

Basiléia II (2004), possibilitando que os ratings tivessem características cada vez mais 

oficiais” (ELKHOURY, 2008). Quanto aos impactos das ações de empresas públicas, 

Sweeting et al. defendem que o rating orienta o mercado e a situação do país, e o 

downgrade influencia mais que o upgrade. Este último é visto como uma mera 
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consequência do mercado, que ao analisar as condições favoráveis, impulsiona o grau de 

investimento então adotado pelas agências de rating. Apesar disso, um estudo de 2007 da 

Sobeet (Sociedade Brasileira de Estudo das Empresas Transnacionais e da Globalização 

Econômica) evidencia que a nota quando aumentada, tem poder de deixar mais forte o 

movimento do fluxo financeiro enviado ao país em questão, o que ressalta o papel de 

credibilidade das agências. 

A classificação dos ratings possui os extremos positivo e negativo, indicando 

respectivamente a qualidade de crédito da mais alta para a mais baixa. Para as agências, 

as notas sofrem disparidades entre cada uma, o que torna difícil uma comparação direta 

(CANUTO E FONSECA, 2003). Ainda assim, é possível uma analogia, e para isso 

consideremos as notas A e D como pontas da linha dos extremos mencionada. A nota A 

(a mais alta) é associada a AAA para a S&P e Fitch, e Aaa para a Moody’s. Já nota D (a 

mais baixa) é utilizada pela mesma letra para a S&P e Fitch, e por C pela Moody’s, e 

significa o não pagamento das obrigações financeiras pelo emissor.  

Para o chamado grau de investimento, a S&P e a Fitch consideram o rating acima de 

BBB-, que indica a capacidade adequada do emissor honrar suas obrigações financeiras, 

mas sujeita a condições econômicas adversas. Para a Moody’s, o mesmo grau se dá pela 

nota Baa3 recomendando que há “moderado risco de crédito e pode possuir certas 

características especulativas” (MURCIA; MURCIA; BORBA, 2014). Ratings 

classificados abaixo de BBB- ou Baa3 são chamados de "grau especulativo".  

 

FONTE: Larraìn, Reisen e Maltzan (1997)  

S&P Fitch Moody’s  Score S&P Fitch Moody’s  Score 

AAA AAA Aaa 1 BB+ BB+ Ba1 11

AAA AA+ Aa1 2 BB+ BB Ba2 12

AA AA Aa2 3 BB- BB- Ba3 13

AA- AA- Aa3 4 B+  B+  B1 14

A+ A+ A1 5 B  B  B2 15

A A A2 6 B- B- B3 16

A- A- A3 7 CCC+ CCC+ Caa1 17

BBB+  BBB+  Baa1 8 CCC  CCC  Caa2 18

BBB  BBB  Baa2 9 CCC-  CCC-  Caa3 19

BBB-  BBB-  Baa3 10 CC CC - 20

C C - 21

SD DDD Ca 22

D DD C 23

- D - 24

Grau de Investimento Grau Especulativo
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Para ratings consultados num determinado país, as notas entram numa associação de 

escala nacional. Diferente da escala global, ela atinge somente o país e, portanto, o rating 

máximo de um emissor em um certo país não poderá exceder o rating em escala global 

atribuído aquele país. Para identificar, um emissor que recebe uma nota de crédito pela 

S&P receberá o prefixo “br” antes do rating atribuído a ele. 

Antes da atribuição, existe a formulação dos processos até a emissão de um rating, 

independente da sua natureza, que é sustentada por metodologias qualitativas e 

quantitativas. As agências geralmente seguem esquemas semelhantes. A exemplo da 

Fitch, o processo de rating ocorre entre 2 e 4 semanas, variando de acordo com a 

complexidade da análise. Inclui análise própria, uma indicação independente e a 

metodologia de rating.  

A Fitch indica que antes de qualquer relacionamento do cliente com a equipe analítica, é 

requerido uma série de informações financeiras com provisões confidenciais. Após isso, 

o desenvolvimento racional se baseia em informações disponíveis publicamente, assim 

como aquelas informações confidenciais disponibilizadas pelo emissor. Com a conclusão 

da análise, os analistas responsáveis preparam um questionário e depois uma reunião com 

o emissor.  

Por fim, ocorre o comitê com opiniões baseadas nas análises, junto de outros participantes 

da equipe analítica, que dão sugestões ao material preparado para o rating. Para as análises 

quantitativas, em especial, têm se utilizado modelos estatísticos baseados em informações 

históricas que são publicadas por empresas e governos. O rating preliminar aprovado em 

comitê é então contatado à empresa antes da publicação. E mesmo após a ação e vigência, 

ocorre o monitoramento constate do emissor a fim de detectar eventuais implicações que 

levem a alguma análise do rating. 

 

4.2 - Critérios de Ratings Soberanos e os seus Impactos 

O rating soberano é sustentado pelo pressuposto de não cumprimentos de obrigações 

financeiras por um país (CANUTO; SANTOS, 2003), sendo fortemente guiado pela 

capacidade de crescimento econômico, políticas fiscais e monetárias, estabilidade social 

e administração pública, entre outros aspectos. Este rating está associado aos períodos de 

longo e curto prazo e, se for bom, pode viabilizar o acesso a um maior volume de capitais, 
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fator positivo uma vez que os maiores emissores de dívidas são governos soberanos 

(CANTOR E PACKER, 1996). 

Em momentos de stress elevado para a economia, em especial na crise de 2008, as 

agências de rating foram acusadas de se ausentarem do cenário, sem uma devida 

sinalização diante dos fatos (YWATA, 2011). Dado isso, é válido questionar como uma 

situação instável na economia, política e sociedade é reativa pelas agências. No contexto 

mundial da pandemia do coronavírus que atingiu o Brasil em março de 2020, a S&P 

noticiou num de seus boletins algumas das consequências geradas pela crise, e uma 

perspectiva para o rating do país: 

(S&P) “A pandemia agravou algumas das principais fraquezas estruturais do 

Brasil, sobretudo o baixo crescimento econômico e o alto endividamento 

público, limitando a capacidade do governo de suportar o choque de curto 

prazo, preservando simultaneamente os fundamentos fiscais. (...) A alteração 

da perspectiva em abril reflete as menores chances de uma elevação dos ratings 

no próximo ano, devido ao impacto da pandemia, uma vez que as condições 

econômicas e fiscais se tornaram muito mais desafiadoras e, 

consequentemente, menos propícias para um avanço relevante na agenda de 

reformas”.1 

 

No mesmo documento, a agência reafirma seus ratings de longo e curto prazo em 'BB-/B' 

atribuídos ao Brasil e altera a perspectiva do rating de longo prazo de positiva para 

estável.  A agência esclarece que os ratings de curto e longo prazo do Brasil “são limitados 

por grandes desequilíbrios fiscais e baixo crescimento econômico”. Como expressado 

anteriormente, a ação do rating soberano tem caráter de longo prazo, portanto eventuais 

desequilíbrios, mesmo que sejam fortes, não têm o poder de alterar o rating do país 

imediatamente. Um exemplo disso remete a um momento de elevado nível do Risco País 

em 2002 durante a transição do governo no Brasil, cujo rating apesar de pressionado não 

foi refletido, uma vez que meses mais tarde a eleição o executivo tomou medidas que 

acalmaram o índice de risco (TEIXEIRA, 2007). 

Esse tipo de boletim informacional passou a ser mais comumente divulgado ao longo dos 

anos pelas agências já que, dentre as fortes críticas levantadas pelo Fórum Econômico 

Mundial (FMI) durante a crise global de 2008, uma das mais destacáveis seria a demora 

 
1 S&P Global Ratings. “Principais considerações para nosso rating soberano do Brasil em meio à COVID-19”, 18 

de setembro de 2020. 
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para perceber e publicar a deterioração de títulos em Estados monitorados pelas agências 

(YWATA, 2011). 

O tempo para que a agência realize uma ação de rating pode ser comprometedor e 

influenciar os mercados. Cantor & Packer analisaram alterações em ratings soberanos de 

mais de 30 países e concluíram que as alterações atingiam o risco de mercado por 

completo. Ao ponto em que já existisse um contexto de instabilidade, este impacto se 

mostrou ainda mais corrosivo. Nos testes realizados, os anúncios também atingiam os 

spreads dos títulos de países analisados como estatisticamente significante para os ratings 

em non-investment grade, e como não estatisticamente significantes para investment 

grade, evidenciando o impacto no risco de mercado. Após isso ficou evidente o papel de 

uma ação do rating soberano como informação complementar, além daquelas públicas, 

no entanto, potencialmente danosa para países classificados como “non-investment 

grade”, uma vez que os anúncios puderam afetar os spreads dos títulos soberanos.  

Os níveis de instabilidade geralmente conferidos em países do grupo em grau 

especulativo é aspecto relevante levantado por Kaminsky e Schmukler (2001), 

ressaltando que as classificações de risco de países emergentes são alteradas com maior 

frequência em comparação as dos países desenvolvidos, e que downgrades e perspectivas 

negativas tem maior influência comparados a upgrades e perspectivas positivas. 

A característica de estabilidade praticada pelas agências é aspecto aceitável para atrasos 

de alteração de perspectiva ou rating. Como mencionado anteriormente, o rating pode 

indicar avaliações de curto e longo prazo. Contudo, a característica não efêmera das notas 

de crédito fortalece o longo prazo e pretende ser conveniente a emissores e investidores, 

que de alguma forma associam estabilidade a cenários sólidos.  

Essa ideia talvez seja a mais adequada para que se possa entender que em momentos de 

fragilidades financeiras as agências não conseguem acompanhar os agentes de mercado 

que, nesse momento, são guiados por especulações e ideias construídas de forma intuitiva 

e constante, e que levam a reações tomadas em velocidade desproporcional a uma ação 

de rating e em momentos de incerteza (FERRARI FILHO & ARAÚJO, 2000). 

 

4.3 - Critérios de Ratings Corporativos  
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De maneira ampla, o principal fundamento do rating de uma empresa está no que indica 

as condições de crédito que a companhia terá com os seus credores e investidores.  No 

âmbito gerencial, a busca por capital fica mais cara conforme o rating diminui, o que 

implica na tomada de decisões de gestores ao buscarem por empréstimos e 

financiamentos a juros menores (MURCIA; MURCIA; BORBA, 2014). A análise 

realizada pelas agências envolve diferentes metodologias para empresas inseridas em 

diferentes setores e não inclui instituições financeiras, que se enquadram em outro tipo 

de metodologia. 

Soares et al. (2012, p. 111) destacam na dinâmica do sistema financeiro mundial as 

funções dos seus agentes principais: superavitários (investidores), instituições financeiras 

(bancos) e os deficitários (tomador de crédito) - e a antecipação de recursos dos agentes 

deficitários quando conseguem captar dos poupadores por meio de títulos de dívida. Os 

chamados devedores emitem os títulos, como debêntures comuns no mercado local, e 

ficam, então, dependentes de uma análise de crédito para que lhe sejam viabilizados os 

recursos financeiros. Informações públicas, como as demonstrações financeiras da 

empresa, podem auxiliar na definição. Contudo, é nesta etapa que os ratings são 

ferramentas úteis, uma vez que são resultado de análises independentes.  

A determinação do rating corporativo pelos analistas das agências de rating considera 

fatores objetivos e subjetivos, e inclui análises de condições macroeconômicas, risco 

político, condições financeiras, entre outros (COVA, 2012). Mais especificamente, 

segundo critério observado pela Standard & Poor’s, são analisados os riscos de negócio 

e financeiro. Para o risco de negócio, é abordado o “potencial de risco e retorno de uma 

empresa nos mercados em que atua, o cenário competitivo nesses mercados (seu risco da 

indústria), os riscos-país nesses mercados e as vantagens e desvantagens competitivas da 

empresa neles (sua posição competitiva).” O risco financeiro por sua vez “reflete as 

decisões tomadas pela administração no contexto de seu perfil de risco de negócios e de 

sua tolerância ao risco financeiro.” 

Na visão das empresas, o rating possui grande importância prática, uma vez que impacta 

no custo da dívida da empresa, em sua estrutura de financiamento e até em sua capacidade 

de continuar negociando seus títulos (GRAY; MIRKOVIC; RAGUNATHAN 2006). Na 

visão dos investidores, os ratings são considerados a principal fonte de informação sobre 

a qualidade e capacidade de venda de vários títulos emitidos (PINCHES; SINGLETON, 

1998). As ações das agências de rating reduzem os custos dos credores de reunir diversas 
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informações e produzir análises próprias, o que facilita a operação do mercado de títulos 

(CREIGHTON; GOWER; RICHARDS, 2007). Entretanto, a avaliação de uma empresa 

deve ser extremamente coerente com a sua situação econômica e do contexto de mercando 

ao qual se insere, a fim de que não prejudique seus stakeholders.  

 

4.4 – Rating Corporativo e suas Implicações 

As pesquisas que exploram as peculiaridades das classificações de ratings corporativo 

abordam temas como os aspectos determinantes dos ratings e os impactos dos ciclos 

econômicos na determinação do rating - este que comprova o fator pro cíclico em que há 

tendência de upgrades em momento de expansão e de downgrades em momentos de crise. 

Além disso também são estudados os impactos do rating na cotação de ações negociáveis, 

e finalmente se a reação da agência ao emitir uma ação de rating de crédito foi atrasada 

em relação ao que mercado já podia prever. 

No caso das principais variáveis que influenciam o rating de crédito, Soares et all (2012) 

utilizam uma amostra de 72 empresas de diferentes grupos empresariais e relacionam, 

pelo modelo logístico ordenado, as classificações de rating da S&P como variáveis 

dependentes. As variáveis independentes foram os indicadores financeiros e as 

características que, conforme a literatura consultada, poderiam descrever a capacidade 

creditícia da empresa. Desses, contam os “indicadores financeiros de rentabilidade, 

imobilização, endividamento e cobertura de juros, além das características das empresas 

como tamanho dos ativos, governança corporativa e abertura de capital”. 

As variáveis com reais significâncias efetivas no rating foram três: (i) governança 

corporativa, comprovando que empresas bem geridas neste aspecto contam com 

acionistas mais presentes na gestão, e seria um fator positivo; (ii) o tamanho dos ativos, 

em que o crescimento de ativos faz da empresa ser maior e indica menor risco de crédito 

e; (iii) o índice de cobertura de juros, cujo “aumento de geração de resultado operacional 

sobre o total de despesa financeira diminui o risco de crédito e aumenta o rating de 

crédito” (SOARES; COUTINHO; CAMARGOS, 2012). As demais variáveis não foram 

significativas na determinação do rating pela S&P. 

Outro estudo semelhante ao exposto analisou a governança corporativa de forma 

individual para estabelecer sua relação com o rating no mercado de títulos norte-
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americanos. Entre 1991 e 1996, Bhojraj e Sengupta (2003) selecionaram uma amostra 

com interesse em relacionar o retorno de títulos, rating e a governança corporativa por 

meio da observação de duas medidas: (i) a propriedade institucional e (ii) a proporção de 

membros externos no conselho de administração (MURCIA; MURCIA; BORBA, 2013). 

No cominho de que os dois pontos são importantes para sequência da ética corporativa, o 

estudo mostra que conforme a propriedade institucional ou conselho de diretores se torna 

concentrada o rating da empresa é menor. Dessa forma é notório o papel da governança 

corporativa como fator de influência na emissão de ratings. 

Em relação as consequências de uma ação de rating Murcia et al. (2014) ilustram diversos 

estudos de autores como Bi e Levy (1993), Purda (2007) entre outros, que reuniram 

amostras de ações de rating tomadas pelas três agências em países como Estados Unidos, 

Austrália e Brazil. Com as amostras, modelos estatísticos como “Retorno Ajustado ao 

Risco e ao Mercado”, “Retorno Ajustado à Média” ou o “Retorno Ajustado ao Risco e ao 

Mercado e CAPM” foram utilizados para chegar a conclusões que, na maioria das vezes, 

mostram os upgrades com fraca influência, tendo um retorno positivo pouco significativo 

para a companhia. Enquanto isso, os downgrades têm respostas mais reativas às ações, 

sendo o resultado majoritariamente um retorno negativo significativo para a companhia.  

Num estudo realizado por Di Cesare (2006), foi coletada uma amostra de ratings emitidos 

pelas três grandes agências para 42 instituições financeiras de 11 países em conjunto com 

indicadores de mercado como bond spreads, CDS spreads e preços de ações. Para o 

período analisado entre agosto de 2001 a julho de 2005 observou-se a capacidade do 

mercado de antecipar as decisões das agências de rating para essas grades bancos. Para 

downgrades, os indicadores tiveram significantes alterações, enquanto que para os 

upgrades não houve consistência nos resultados. 

Outro ponto de estudo relaciona a velocidade com a qual uma agência de rating reage 

para indicar opiniões sobre seus emissores para o mercado de forma que seja na hora 

adequada, para que os tomadores de decisão a considerem. É sabido que o rating de um 

país não oscila com frequência, ao contrário, a nota é explicada como sendo de longo 

prazo. Portanto, eventos isolados mesmo que nocivos à economia geralmente não podem 

ter impactos imediatos para reduzir o rating soberano. 

Em contrapartida, eventos de default em empresas deveriam ser advertidos com maior 

prontidão segundo Altman e Rijken (2006), que mostram que investidores acreditam que 
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as agências não são rápidas em ajustar mudanças de ratings para crédito corporativo, 

apesar da abordagem que defendem sobre estabilidade de crédito para favorecer seus 

portfolios, que configuram objetivos contrários e difícil de serem atingidos 

conjuntamente. Ainda é posto em pauta o comportamento “through-the-cycle” (aquele 

que leva em conta os ciclos econômicos, fazendo com que os ratings sejam mais estáveis) 

das agências, o que daria margem para um possível hábito de atraso na alteração de um 

rating.  

Os autores destacam que “a estabilidade do rating é reforçada principalmente pela política 

de migração ‘prudente’ e não pelo foco no componente permanente do risco de crédito”. 

Foi utilizado um estimador de risco de crédito independente que poderia captar cenários 

de default ou de elevação do rating. Comparando os resultados do modelo com as ações 

de rating da S&P (entre 1981 e 2003) concluem que há atraso na “alteração dos ratings 

das agências, em média, em 1/2 ano no lado do rebaixamento e 3/4 anos no lado do 

upgrade”. Os resultados alcançados pela pesquisa podem explicar de forma robusta que 

a estabilidade de classificação, oportunidade de classificação e previsão de default podem 

ter por meio de métodos alternativos que poderem ser adotados pelas agências. 

 

5. Capítulo 2 – Influência da Informação Globalizada para as Agências 

Este capítulo busca expor algumas características das informações que influenciam na 

tomada de decisão e na qualidade de crédito de empresas e governos em ordem global. 

Informações de diferentes naturezas são absorvidas pelos membros do mercado 

financeiro e atingem as dinâmicas de classificação de risco cedidas pelas agências, que 

se estabelecem principalmente na estabilidade do rating. Posteriormente, algumas 

iniciativas demostram como as big three podem manter a sua excelência e aprimorar sua 

credibilidade após eventos de crítica por atraso em atualização de suas notas. 

 

5.1 - A Informação Globalizada  

A globalização financeira permite que investidores em todo o mundo tenham acesso a 

diferentes mercados. De forma virtual é possível realizar diversos tipos de operações 

financeiras rapidamente. A regra é simples e intuitiva: quem se beneficia de mais 

tecnologia sai na frente ao obter conhecimento de informações antes dos menos 

privilegiados. Com isso, a automatização e aprimoramento tecnológico são requisitos 



22 

 

para grandes empresas que prestam serviços financeiros como as agências de rating, cuja 

credibilidade de suas recomendações de risco de crédito está pautada no quão atual é o 

seu posicionamento diante dos acontecimentos dos mercados.  

A informação chega ao público por meio de redes sociais ou provedores de informações 

de agências de notícias. Em especial, o novo desafio para as agências de rating está em 

consolidar o seu papel e acompanhar o fluxo contemporâneo, que desafia os seus 

regulamentos de estabilidade. 

O início da busca pela velocidade tecnológica não é recente. A mundialização financeira 

(Chesnais, 1996) iniciada nos anos 80 deu início a este processo com tendências como o 

incentivo ao aprimoramento de meios de comunicação para veicular informações de 

forma veloz. Um outro fator de igual importância foi o desenvolvimento de sistemas para 

negociações globais também o mais rápido possível. Paraná (2018, p.246) argumenta que 

o tempo significa dinheiro nos mercados, além de defender como as informações 

fortalecem este conceito: 

“Desde a antiguidade, o acesso a informações privilegiadas é um elemento 

fundamental na gestão do comércio e dos negócios. De alguma forma, a mesma 

fórmula ainda que em outro nível de abstração, é verdade, pode ser aplicada na 

compreensão das razões que ativam o movimento de desenvolvimento técnico 

para operação nos mercados financeiros contemporâneos: antecipar, compilar 

e organizar informações prioritariamente e/ou antes dos concorrentes para 

obter ganhos econômicos a partir delas.” 

 

Nesta linha, é exposta a importância de o mercado financeiro estar em constante aliança 

com novas tecnologias de informação, a fim de tomarem decisões de curto ou longo prazo 

dependendo da sua estratégia, obtendo resultados de preferência antes de seus 

competidores.  

A globalização dos meios de comunicação determina que o fator decisivo para sair na 

frente é saber a informação certa o mais rápido possível. Sendo assim influência do acesso 

à informação globalizada sobre o mercado de financeiro, em geral, se tornou vital para a 

continuidade de suas atribuições, incluindo o conceito de finanças digitalizadas. 

De modo geral, definimos como Finança Digitalizada o complexo técnico-

operacional de gestão da circulação, acumulação e valorização do capital 

financeiro por meio de recursos tecnológicos automatizados de ponta que 

aceleram a compressão dos fluxos espaço-tempo para exploração de ganhos 

financeiros por meio de especulação e arbitragem de papéis, moedas e outros 

ativos (PARANÁ, 2018, p.248). 
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Seguindo este conceito, abordaremos como os casos de avanços tecnológicos podem ser 

responsáveis (i) pela assimetria de informações, (ii) por desintegrar a igualdade de acesso 

à informação dos membros e, principalmente, (iii) criar espaço para uma ameaça às 

atividades das agências de rating. 

 

5.2 - Influência da Informação Nas Definições de Crédito  

Atualmente, a informação sofisticada – aquela que é obtida por fonte privada e de uso 

exclusivo, é uma ferramenta utilizada por investidores qualificados para obter panoramas 

precisos sobre os indicadores de uma empresa, e assim antecipar as suas decisões. Zsolt 

et. Al. (2018) estudaram a cobertura de imagem de satélite dos EUA como fonte de dados 

alternativos nos mercados de capitais. A pesquisa sugere que investidores qualificados 

tiveram acesso a esses dados e puderam formular estratégias de negociação lucrativas 

com busca a antecipar os relatórios trimestrais de varejistas.  

A atividade de venda de cada unidade da varejista Target foi observada pela ocupação de 

seu estacionamento durante um ano. Os resultados obtidos com esse monitoramento 

puderam antecipar negociações individuais de alguns investidores e levar a uma menor 

liquidez de ações em torno dos anúncios de lucros.  

O estudo é uma das evidencias de que o acesso desigual a dados alternativos pode 

aumentar a assimetria de informações entre os participantes do mercado e ainda é 

questionada a legitimidade desse tipo de informação. Até que ponto inovações em 

tecnologia financeira podem levar a desigualdade de renda de capital entre investidores 

sofisticados e os investidores menos privilegiados, que têm pouco acesso a informações 

privadas? 

Mihet (2020) afirma que os mercados de investimento não se tornam mais informativos 

na medida em que modelos baseados em informações de desigualdade respondem pelos 

retornos aos níveis de sofisticação do investidor. Por isso, embora a inovação financeira 

possa tornar o setor de investimentos mais eficiente e aumentar a inclusão financeira, 

algumas inovações também trazem riscos, como tornar o mercado financeiro menos 

inclusivo e com menor taxa de participação. 
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Na camada mais poderosa do mercado ainda há uma distinção hierárquica em relação ao 

acesso à informação. O uso de fontes de informação empregada dentro de dois grupos de 

usuários sofisticados: analistas de mercado e investidores institucionais. Os analistas de 

investimentos tendem a usar informações de curto prazo que são recebidas rotineiramente 

com ênfase nas em decisões de curto prazo. Esse tipo de informação serviria para conduzir 

adequadamente a análise fundamental empregada pela maioria dos analistas de 

investimento. Por outro lado, os investidores institucionais procuram ativamente 

informações de natureza de longo prazo, o que indica o uso de análises aprofundadas que 

vão além do que é publicado pelos meios de comunicação. Isso reflete os objetivos 

diferentes dos dois grupos. (BENCE; HAPESHI; HUSSEY, 1995) 

Na camada menos sofisticada do mercado, os investidores de varejo são apontados como 

os grandes consultores de blogs financeiros e outras formas de mídias sociais para a 

tomada de decisão, como Twitter e Facebook, que segundo Rickett (2016) estão se 

tornando comuns no ambiente de informações. Alguns estudos mostram que os mercados 

reagem a esses veículos responsáveis pelo papel de “infomediários nos mercados de 

capitais; quando a assimetria de informações é alta, a qualidade dos ganhos é baixa e 

durante incerteza econômica.” (RICKETT, 2016).  

Por esse meio de veiculação de informações, recomendações de compra e venda de ações 

de qualquer empresa são seguidas pelos membros na medida em que um blog publica, 

especialmente para empresas pequenas que são mais afetadas pela assimetria de 

informações.  

Dadas as condições de informações que ora circulam com maior velocidade global, ora 

são monitoradas por dados privilegiados, as repercussões não se limitam ao mundo das 

decisões de investimentos. Como outras fontes de meios de comunicação podem induzir 

na tomada de decisão, e colocar de lado a avaliação de crédito cedida por uma das big 

three?  

É um consenso que informações de artigos de notícias e arquivos corporativos são úteis 

para tomadores de decisões financeiras, tanto no mercado de ações quanto no de crédito. 

Para esse último, as tecnologias e inovações atuais ganham influência e pressionam a 

determinação de risco das agências de rating a empresas e governos, uma vez que 

“maiores volumes de cobertura de notícias levam a maiores riscos de crédito para os 

emissores de dívida” (TSAI; LU; HUNG, 2014).  
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Os participantes do mercado que possuem acesso a informações e dados oportunos podem 

negociar e monitorar CDSs (Credit Default Swap), ação que possibilita analisar a variação 

no preço desses títulos e associa-lo ao risco de crédito de um emissor. Esse título 

derivativo influencia no gerenciamento de riscos de crédito (Parlor e Winton 2013), uma 

vez que as suas oscilações antecipam decisões de operadores de mercado. 

 

5.3 – O Novo Posicionamento das Agências na Disposição de Informação 

Diante do exposto, é questionável em quanto a informação alterativa, encontrada por 

analistas de mercado, por veículos de imprensa, ou por outros meios alternativos, pode 

substituir um rating pelo seu conteúdo tendencioso. Para ilustrar o cenário, de um lado 

estão as agências de rating que “têm acesso a uma tecnologia de aquisição de informações 

que gera sinais privados e ruidosos sobre o tipo de projetos que perseguem” (OPP; OPP; 

HARRIS, 2012).  

De outro, estão investidores qualificados e empoderados por ferramentas de análises por 

modelos estatísticos específicos, a fim de prever cenários de default, e cuja munição para 

eles é alavancada pela quantidade de informações disponíveis publicamente. 

Combinados, esses dois aspectos podem anular análises de ratings pelas agências.  

Entretanto, é pouco entendido o quão representativos seriam esses investidores no 

mercado global, e o quão dispostos estariam a realizar suas análises próprias em 

detrimento daquelas divulgadas por grandes agências. A questão da transparência pode 

ser a mais tendenciosa para a independência da análise de crédito. Para Elkhoury (2012), 

os agentes econômicos vêm cada vez mais demostrando sua “preocupação com a falta de 

transparência das metodologias utilizadas pelas agências de rating nos processos de 

avaliação de risco de crédito”.  

E apesar de análises próprias terem sido praticadas mais rotineiramente, ainda são 

identificáveis os casos de negociadores norte-americanas, com ou sem vínculo direto com 

instituições financeiras, exigirem ratings das agências antes mesmo de iniciar 

negociações com empresas. Para realizar investimentos em outros países, esses 

negociadores são ainda mais cautelosos e consultam os ratings soberanos com mais rigor. 

(YWATA, 2011) 
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Eventos pós crise deixaram evidencia para as agências que, do ponto de vista da avaliação 

do risco de crédito, as informações qualitativas melhoraram os modelos utilizados ao 

transmitir o risco que é mais difícil de capturar usando apenas informações quantitativas 

(TSAI; LU; HUNG, 2014). Ao se apropriarem disso, as agências de rating tentaram 

também se posicionar de forma mais transparente com o mercado após a crise financeira 

de 2008.  

A partir daquele episódio, ganharam mais importância as informações qualitativas da 

mídia e arquivos corporativos públicos, que juntos impactam o preço das ações, as 

economias dos países e, portanto, o valor dos ativos em ordem global.  

Essa mudança no valor dos ativos provavelmente direciona a uma mudança na qualidade 

de crédito, para Odders-White & Ready (2006), influenciando o mercado de crédito. 

Portanto, apesar do equilíbrio defendido e seguido pelas agências para a estabilidade de 

crédito, passou a ser importante identificar e informar situações reais das avaliações de 

risco dos emissores, sejam empresas ou governos. Para isso algumas mudanças foram 

constatadas. 

 

5.4 - Adaptações das Agências para Aderência ao Mercado de Informações 

Até a primeira década do século, as agências de rating ganhavam fama por estamparem 

manchetes ou comunicados em jornais tão logo atualizassem algum rating de seus 

emissores. A forma de comunicação com o público em geral mudou, e uma vez entendida 

a nova demanda informacional, a comunicação passou a ser mais consistente pelos 

websites das agências. As notificações de atualizações por e-mail também foram 

fortemente incentivadas e a aposta passou uma busca por inteligência de mercado, tema 

que atualmente é o motivo de maior competição das agências para o título de mais 

potente. 

Como analisado a S&P (2021) adotou um website exclusivo para os seus consultores, 

denominado Ratings360. O site é exclusivo e indica que o usuário “gerencie, compare e 

reporte tudo numa só página”. O lema de marketing se refere a intenção de que o rating 

seja consultado e acompanhado junto as mais novas notícias do emissor em questão, 

incluindo informações qualitativas e de desempenho. A força desse tipo de ferramenta 

pode contar com auxílio do conhecimento da S&P Market Intelligence. Apesar de 
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pertencer ao mesmo grupo, se concentra em atividades que não são de rating, mas em 

serviços de análise financeira.  

De maneira igual, a Moody's conta com a Moody's Analytics, quem tem a finalidade de 

informação financeira, o que auxilia a divisão de ratings na sua expansão em informar 

notas de crédito com mais expertise, também por um portal exclusivo. A Fitch Ratings 

não possui um local específico para a consulta personalizada de ratings e informações dos 

seus emissores que não seja o website tradicional.  

Essas novas posturas pretendem sustentar as agências de classificação de risco como 

importantes formadores de expectativas dos agentes nos mercados financeiros. Em 

episódios de caóticos já foi comprovado que ocorre um distanciamento entre o 

comportamento passado, já conhecido pelas agências, e o momento atual. São nos 

momentos de instabilidade que os agentes econômicos passam a tomar suas decisões 

baseadas em suas próprias expectativas, e o grande desafio para as agências é alcança-los 

reagindo nessas circunstancias. 

Portanto, a manutenção da sua influência por meio de maior transparência e 

implementação de meios de comunicação com o mercado mais eficazes se faz necessária 

para agir de forma mais eficiente (FARHI E CINTRA, 2002). Com maior velocidade de 

reação, novos posicionamentos de risco de forma a informar, de fato, e amenizando a sua 

estrutura de estabilidade de risco, que as agências poderão resgatar de forma mais ampla 

a sua credibilidade. 

 

6.  Considerações Finais 

As orientações de ratings cedidas pelas grandes agências norte-americanas ocupam lugar 

de destaque na formulação de estratégias de agentes econômicos. A crise de 2008 expôs 

algumas brechas de inconsistência nessas recomendações e fez necessário repensar o 

quão verdadeiro significa um rating quando o problema de conflito de interesses é 

detectável. A dependência das notas de crédito para governos e corporações por essas 

empresas privadas eram fortes na época e, mesmo com as fragilidades pós-crise, sua 

hegemonia não foi impactada. No entanto, passou a ser questionada e acompanhada por 

métodos alternativos de classificação de risco individuais, viabilizadas pelo grande fluxo 

de informação em ordem global. 
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Os ratings também foram tema de dúvida pelas metodologias utilizadas. Até o final dos 

anos 2000 era pouco entendido como os aspectos qualitativas e quantitativas definiam as 

análises. Pouca transparência poderia dar poder aos analistas de rating, e suas notas 

poderiam resultar na perda de recursos de investidores, principalmente de médio e 

pequeno porte; ou no caos generalizado de um país pela retirada de recursos (YWATA, 

2011, p. 267).  

A pouca transparência seria um desafio inicial a ser solucionado ao final do período de 

turbulência. Muitas metodologias de todas as agências tiveram alterações e passaram a 

ser políticas internas para as agências, já que novas regulações pressionavam a isso. 

Assim, as edições nas metodologias seriam comunicadas amplamente, e sua consulta 

passaria a ser mais simplificada em portais públicos. Porém, essas mudanças ainda não 

seriam suficientes para amenizar o fato de os agentes econômicos ainda demostrarem 

preocupação com a transparência das metodologias segundo Elkhoury (2012), porque 

algumas características se mantiveram presentes na avaliação de risco. 

O comportamento pró-cíclico na ocorrência de crises financeiras foi um dos fatores 

responsáveis pela crise do subprime nos Estados Unidos, e por tempos depois ainda 

permeia na definição dos ratings. Tal perspectiva faz possível mais upgrades em 

momentos favoráveis da economia e downgrades de maneira análoga.  

Essa metodologia de estabilidade do rating é defendida por membros econômicos no caso 

de riscos soberanos, porque os ratings não seguem os níveis de risco-país momentâneos, 

mas levam em consideração fatores macroeconômicos de longo prazo (TEIXEIRA, 

2007). A estabilidade é positiva na medida em que não estressa as economias 

constantemente, mas pode ser prejudicial ao não sinalizar eventos de impasses. A solução 

tomada pelas agências num ato de maior transparência na previsão de crises seria o 

monitoramento de rating por meio de boletins a fim de auxiliar na identificação de 

mudanças nos ciclos econômicos (S&P Ratings, 2010). 

Por outro lado, corporações seguem uma dinâmica diferente, tendo o risco de default 

associado a notícias de mais curto prazo ou até pelo nível de risco observado pela 

oscilação de preço em CDSs. A estabilidade de rating corporativo é mais destacável como 

inapropriada e, embora defendida por alguns agentes econômicos, é questionada como 

um contraponto na dinâmica de atualizações de rating que poderiam sinalizar um cenário 

de default.   



29 

 

As pesquisas que exploram as peculiaridades das classificações de ratings corporativos 

abordam os aspectos determinantes dos ratings e os impactos dos ciclos econômicos na 

determinação do rating. Além dos impactos do rating na cotação de ações negociáveis, e 

se a reação da agência ao emitir uma ação de rating de crédito foi atrasada em relação ao 

que mercado já podia prever. O comportamento through-the-cycle se relaciona com esses 

tópicos estudados e pressiona as agências a se posicionaram de forma mais rápida aos 

determinantes dos seus ratings (ALTMAN E RIJKEN, 2006). 

E além das críticas às agências pelas suas metodologias, ou pelo atraso ao refletir o que 

já se espera nos mercados, existe um fator que implica nesses pontos e que consiste no 

acesso às informações, que ganha dimensão globalizada. A exploração dos meios de 

comunicação evidencia que de maneira cada vez mais rápida, a disseminação de 

informações, ou até mesmo o acesso a conteúdos exclusivos por membros do alto padrão 

no mercado, desafiam os ratings e os seus regulamentos de estabilidade.   

Por isso, se faz importante analisar o acesso à informação pelos agentes econômicos. De 

um lado analistas de mercado e investidores de varejo se baseiam em informações 

provenientes de artigos de notícias e outras informações públicas para a sua tomada de 

decisão. Em especial, os investidores menos especializados recorrem a conteúdos de 

blogs e redes sociais que logo ganham força e se espalham por todo o mercado. Para esse 

grupo, é menos provável que sejam realizadas análises individuais que possam substituir 

a análise de rating de uma agência. Ao contrário, seus boletins e atualizações têm 

relevância, são compartilhados e pouco questionados, fazendo dos ratings a principal 

fonte de informação sobre a qualidade de crédito (PINCHES; SINGLETON, 1998). 

Na contramão, investidores institucionais possuem um nível elevado ao acesso de dados 

e informações que podem antecipar eventos futuros, e com isso se beneficiam. Sistemas 

que facilitam as negociações, acesso a dados privados e maior inteligência operacional 

em modelos estatísticos possibilitam esse grupo a sair na frente de membros menores. 

Nesse sentido, com a crescente velocidade de informação sendo propagada, as agências 

teriam como desafio manter sua relevância não somente por meio de análises e maior 

transparência. Levando em conta seu histórico e credibilidade, as big three implementam 

estratégias de inteligência de mercado em impulso em suas tecnologias para reagir e 

informar sobre suas análises rapidamente, para acompanhar seus concorrentes.  
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E uma vez que as informações circulam e fazem mudar os valores dos ativos 

drasticamente em pouco tempo, o impacto na qualidade de crédito é uma consequência 

certa (Odders-White & Ready 2006), o que leva à demanda por atualizações ao mercado 

de forma proativa. É possível que os estrategistas de cada agência não considerem 

competir com outros integrantes que se adiantam em prever defaults ou ciclos 

econômicos, mas certamente compreendem o fator chave que é divulgar ações que 

informem sobre os seus emissores na era contemporânea. E dessa forma existe um 

caminho para se estabelecer como provedores de análises atuais, bem como se adequar a 

uma nova dinâmica nos fluxos de informação global.   
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