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O Brasil a caminho do Investment Grade? 
 
Alexander Nogueira Xavier1 
Frederico Araujo Turolla2  
 
 
Recentemente a Fitch melhorou o rating brasileiro. A mudança da avaliação do risco 
de BB- para BB, deixa o Brasil a um passo para o chamado “grau de investimento” 
(investment grade). Tal conquista pode trazer grandes benefícios para o país por 
reduzir significativamente o risco de seus papéis no exterior e, conseqüentemente, 
criar estímulo ao ingresso de novos investimentos estrangeiros.    
 
A grande questão que se coloca é quando o Brasil conseguirá alcançar esse grau. 
Apesar da expressiva redução da vulnerabilidade externa do País observada ao 
longo desses últimos dez anos, ainda persistem alguns fatores que limitam a 
conquista dessa classificação. 
 
À frente do Brasil, um número razoável de empresas brasileiras têm conquistado o grau de 
investimento. A pioneira a receber essa classificação foi a Ambev, em dezembro de 2004.  
De lá para cá, já são ao todo dez companhias classificadas como investment grade e esse 
número pode aumentar ainda mais.   
 
A obtenção do grau de investimento poderia trazer benefícios para a economia, mas não 
deve ser visto como uma panacéia que resolverá todos os problemas do país! 
  
 

                                                
1 Economista-chefe da SOBEET – Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização 

Econômica. Mestre em Economia de Empresas pela FGV-SP. 
2
 Professor do Departamento de Economia da ESPM. Doutor em Economia pela FGV-SP. 
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As agências de classificação de risco.  
 

As agências de classificação de risco são empresas independentes que dão notas (ratings), 
segundo critérios próprios, à qualidade de crédito de um emissor de títulos, seja ele governo 
ou companhia privada, ou mesmo de alguma emissão específica.  

Dentre as agências de classificação de risco de crédito, destacam-se 
internacionalmente Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s (S&P), por serem as mais antigas 
nesse mercado – suas origens remontam ao início do século passado – e as maiores em 
termos do número de classificações. Em nível nacional a primeira agência a conceder 
ratings de crédito foi a Austin Rating, sendo seguida pela SR Rating e LFRating. 

As classificações do risco soberano3 realizadas por essas agências, apesar de 
diferirem entre si, dizem respeito a uma opinião sobre a capacidade futura, a 
responsabilidade jurídica, e a vontade do governo nacional de efetuar, dentro do prazo, 
pagamentos do principal e juros dos bônus emitidos, sendo, portanto uma avaliação da 
probabilidade de default desses governos. 
 

A tabela a seguir apresenta levantamento dos critérios normalmente empregados 
para avaliar o risco soberano de algum país. Note que nessa lista de critérios estão inclusos 
tanto variáveis quantitativas (por exemplo, as estatísticas de dívida externa bruta e líquida 
como proporção do PIB) quanto variáveis tipicamente qualitativas (como, por exemplo as 
que tentam capturar o risco político).   
 
 
 

                                                
3
 O emissor “soberano”, no jargão do mercado internacional de capitais, é o governo de um país, em oposição ao emissor 

corporativo. No caso do Brasil, frequentemente as emissões soberanas são referidas como “emissões da República”. 
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Risco político Encargos da dívida do governo geral

Estabilidade e legitimidade das instituições políticas Dívida bruta e líquida do governo geral em relação ao PIB

Participação popular no processo político Parcela das receitas destinada a pagamento de juros

Organização na sucessão de lideranças Perfil da dívida por moeda e prazo de vencimentos

Transparência nas decisões e objetivos de pol. 
econômica

Profundidade e amplitude dos mercados locais de capitais

Segurança pública

Risco geopolítico Offshore and contingent liabilities

Estrutura econômica e de renda Porte e robustez das empresas estatais não-financeiras

Prosperidade, diversidade e grau de orientação a 
mercado da economia

Robustez do setor financeiro

Disparidades de renda

Eficiência do setor financeiro na intermediação de 
fundos; disponibilidade de crédito

Estabilidade monetária

Competitividade e lucratividade do setor privado não-
financeiro

Comportamento dos preços em ciclos econômicos

Eficiência do setor publico Expansão da moeda e do crédito

Protecionismo e outras influências extramercado Compatibilidade dos objetivos da política monetária e do regime 
de câmbio

Flexibilidade do mercado de trabalho Fatores institucionais, como independência do Banco Central

Perspectivas de crescimento econômico Alcance e eficiência dos instrumentos de política monetária

Magnitude e composição de poupança e investimento Liquidez internacional

Taxa e padrão de crescimento econômico Impacto das políticas fiscal e monetária nas contas externas

Flexibilidade fiscal Estrutura do balanço de transações correntes

Receitas, despesas e tendências de superávit/déficit do 
governo geral

Composição dos fluxos de capitais

Flexibilidade e eficiência na geração de receitas Adequação do nível de reservas

Pressões e eficácia das despesas Encargos da dívida externa 

Defasagem, cobertura e transparência nos relatórios 
fiscais

Dívida externa bruta e líquida, como porcentagem das receitas em 
conta corrente

Despesas de pensões Perfil de vencimentos, composição por moedas e sensibilidade a 
taxas de juros

Acesso a fundos de organismos oficiais

Carga de serviço da dívida

Fonte: Standard & Poors

Standard & Poor’s: Fatores considerados na atribuição de rating 
soberano 
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Segundo a agência Fitch, o rating soberano reflete os fundamentos macro e 
microeconômicos de um país no longo prazo. Os aspectos de curto prazo só influenciam o 
rating soberano, caso impliquem em mudanças fundamentais e estruturais no longo prazo. 
Assim sendo, o rating soberano tende a exibir uma estabilidade muito maior do que medidas 
de curto prazo refletidas por oscilações no risco-país.  

 
A escala de rating  
 
Cada agência mantém uma escala de notas de rating, mas as notas das principais agências 
são comparáveis entre si, conforme mostra a tabela a seguir. 
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Classificação Moody's S&P Fitch

Aaa AAA AAA
Extremamente capaz de cumprir com

compromissos

Aa1 AA+ AA+
Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-

A1 A+ A+

A2 A A

A3 A- A-
Baa1 BBB+ BBB+
Baa2 BBB BBB
Baa3 BBB- BBB-
Ba1 BB+ BB+
Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-

B1 B+ B+

B2 B B

B3 B- B-

Caa1 CCC+ CCC+

Caa2 CCC CCC

Caa3 CCC- CCC-
Ca CC CC Altamente vulnerável

C C C
Uma petição de falência foi arquivada ou

ação similar foi tomada ou compromissos

financeiros foram continuados

- DDD DDD
- DD DD
- D D

Fonte: S&P, Moody's e Fich
Elaboração: os autores

Default (calote)

Grau Especulativo

Grau de 
Insustentabilidade

Menos vulnerável no curto-prazo, porém

passa por incertezas a condições de

financeiras, econômicas e de negócios

Mais vulnerável a condições economicas,

financeiras e de negócios adversas, porém

capaz de cumprir com compromissos

Altamente vulnerável e dependente de

condições financeiras, econômicas e de

negócios favoráveis para cumprir com

compromissos

Moratória em um ou mais compromissos

assumidos

Capacidade muito forte de cumprir com

compromissos

Forte capacidade de cumprir com

compromissos, porém ainda sucetível a

condições econômicas adversas e mudanças

circustanciais

Adequada capacidade de cumprir

compromissos, porém mais sujeito a

condições econômicas adversas

Grau de Investimento
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O grau de investimento corresponde ao grupo de notas mais alto da escala de ratings. Um 
emissor, soberano ou corporativo, que recebe essa nota, apresenta uma elevada 
capacidade de cumprir com seus compromissos, segundo a opinião independente da 
agência responsável pelo rating. As notas (ou notches, em língua inglesa) do grupo de 
investment grade são iniciadas pela letra A. São os melhores créditos! No topo dessa 
categoria encontram-se vários países desenvolvidos. Alguns países, como o México, são 
investment grade mas encontram-se na faixa mais baixa dessa categoria. Nesse caso, o 
país pode não ser considerado investment grade por todas as agências. 
 
O grupo B corresponde ao grau especulativo onde, na opinião da agência de rating, se 
encontram emissores que têm capacidade de cumprir com seus compromissos, mas 
apresenta certa vulnerabilidade em relação a situações ambientais adversas. Assim, é um 
investimento que tem seus riscos. Nessa categoria encontra-se o governo brasileiro.  
 
No grupo C se encontram devedores bastante arriscados, caracterizados por vulnerabilidade 
financeira. O Brasil já esteve nessa categoria, em meio a crises internacionais que afetaram 
severamente o país na década passada. 
 
Finalmente, o grupo D é o dos devedores em default. Nesse grupo encontram-se empresas 
e governos que pediram moratória em um ou mais dos compromissos assumidos junto a 
seus credores. A Argentina, por exemplo, visitou recentemente esse grupo. Note-se que, ao 
pertencer ao grupo D, o devedor pode não ter dado o calote puro e simples na sua dívida e 
deixado de pagar para sempre. Essa situação radical aconteceu raras vezes na história 
financeira mundial. O que é mais comum e encontra vários casos recentes, é a prorrogação 
de um pagamento devido, ou uma reestruturação da dívida, soberana ou corporativa. 
 
O quadro a seguir apresenta a posição atual de um conjunto selecionado de países na 
escala de rating soberano, segundo a Fitch. A China e o Chile são investiment grade, 
enquanto Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela são especulativos.  
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Risco Soberano de Crédito 
Países Emergentes

Améria do Sul Rating Soberano
Argentina DDD
Bolívia B-
Brasil BB
Chile A
Colombia BB
Peru BB
Uruguai B+
Venezuela BB-

Outros Países
China A
Índia BBB-
México BBB
Rússia BBB+

Fonte: Fitch

Elaboração: os autores  
 

 
 
Ratings soberanos versus risco-país 
 
O Risco-País, calculado pelo Banco JP Morgan a partir do Emerging Market Bond Index-
Plux (Índice de Títulos da Dívida de Mercados Emergentes), o EMBI+, é amplamente 
utilizado por investidores internacionais como principal medida de exposição ao risco em 
relação ao preço de 11 países emergentes, entre os quais o Brasil. Há outras medidas. 
Alguns investidores preferem utilizar o próprio prêmio de risco de algum título do país que 
seja bastante líquido no mercado internacional como parâmetro de risco-país. No caso 
brasileiro, esse título poderia ser um Global Bond, título de longo prazo emitido pelo governo 
brasileiro nos Estados Unidos. 
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Nem sempre o risco-país está em linha com o rating soberano. O risco-país é uma medida 
financeira, que reflete a negociação dos títulos do país no mercado internacional de capitais. 
Já o rating é uma opinião independente sobre os fundamentos de crédito. Assim, o rating 
deveria, em tese, ser mais estável e ter um horizonte mais longo que o do risco-país. 
Entretanto, é possível verificar uma relação típica entre o risco-país e o rating, conforme 
mostra o gráfico a seguir, que se refere aos ratings da Fitch. 
 
 

Relação entre Risco Soberano e Risco-País

Fonte: 
Elaboração: os autores
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A arrancada das empresas brasileiras.  
Enquanto o governo brasileiro ainda se encontra na categoria B, de investimentos 
especulativos, algumas empresas (emissores corporativos) saíram na frente e cruzaram a 
linha de chegada do investment grade. O quadro a seguir apresenta quais são esses nomes 
corporativos que lograram se antecipar ao país e se tornarem percebidos internacionalmente 
como créditos melhores que o de seus próprios governos de origem. 
 
 
 

Empresas que já receberam Investment Grade

Fitch S&P

Alcoa Alumínio BBB-/Estável BBB-/Estável
AmBev BBB/Estável BBB/Positiva
Aracruz Celulose BBB-/Estável BBB-/Estável
Cia Vale do Rio Doce BBB-/Estável BBB+/CW Negativo
Cia Siderúrgica Tubarão BBB-/Estável -
Embraer - BBB-/Estável
Gerdau Açominas BBB-/Estável BB+/Estável
Samarco Mineracao BBB-/Estável -
Votorantim Celulose e Papel - BBB-/Estável
Votorantim Participações BBB-/Estável BBB-/Estável

Fonte: Fitch e S&P
Elaboração: os autores

Companhias
Ratings da Organização

 
 
 

O grau de investimento traz vantagens... 
 
A conquista do grau de investimento representa em ganhos potenciais não apenas para o 
país mas também para as empresas que obtém essa avaliação. Para as companhias, o grau 
de investimento permite ampliar a base de investidores que potencialmente acessariam os 
instrumentos de captação das empresas brasileiras. Em especial, vários tipos de 
investidores institucionais norte-americanos estão sujeitos a restrições sobre os tipos de 
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ativos que podem manter em seu portifólio de investimentos. Entre esses investidores 
institucionais se encontram os fundos de pensão, fundos mútuos, companhias de 
investimento e ainda os “endowment funds”. Esse conjunto administra volumes de recursos 
impressionantes, aplicando seus recursos majoritariamente em títulos de primeira linha, 
norte-americanos e de países desenvolvidos. Em vários casos, somente títulos com grau de 
investimento podem compor esses portifólios.  
 
A partir da obtenção do grau de investimento, a ampliação da oferta de fundos disponíveis 
junto aos investidores institucionais norte-americanos e de outros países desenvolvidos tem 
impacto significativos sobre os prêmios cobrados pelos investidores internacionais nas 
operações de financiamento das empresas e do próprio governo brasileiro. O custo de 
capital médio da empresa brasileira seria, portanto, beneficiado por uma melhora de rating. 
O setor público poderia, adicionalmente, contar com uma redução nas taxas de juros, que se 
refletiria inclusive no mercado interno, melhorando as condições de rolagem da dívida 
pública. De maneira geral, pode-se dizer que a satisfação das necessidades de 
financiamento, públicas e externas, saltaria a condições mais favorecidas que as atuais, 
ainda que inferiores às condições tipicamente enfrentadas por países desenvolvidos. 
 
Em relação ao país, os benefícios vão no sentido do ganho em termos de credibilidade e da 
reputação internacional, na medida em que o grau de investimento pode ser visto pelos 
mercados como um selo de qualidade da política econômica brasileira, que desde 1999 vem 
sendo praticada em bases mais parecidas com as práticas internacionais, ainda que não se 
deva subestimar a necessidade de ajustes. 
 
... mas não é a solução de todos os nossos problemas! 
 
Entretanto, o grau de investimento constitui avanço importante mas não deve ser tomado 
como uma panacéia em termos de crescimento econômico. A redução do custo de capital e 
a ampliação da liquidez internacional à disposição dos emissores brasileiros têm inegáveis 
impactos positivos sobre os fundamentos da economia, mas é importante levar em 
consideração o risco de que a obtenção do grau de investimento leve a acomodação do 
governo e de setores importantes da opinião pública no tocante a importantes reformas 
estruturais, nos campos micro e macroeconômicos, que o país vem adiando.  
 
Veja-se, por exemplo, a experiência de vários países europeus que, apesar de já se 
encontrarem no topo da classificação de risco de investimento, continuam perseguindo 
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reformas que aumentem sua competitividade e que possibilitem maior crescimento 
econômico ou mais empregos. 
 
 
 
 
 
 


