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POLÍTICA 
O Pessoal de Classificação de Risco de Crédito está proibido de solicitar ou aceitar quaisquer valores, presentes, 
favores, serviços ou entretenimento (doravante denominados como "Presentes") de qualquer Entidade Classificada ou 
sponsor de qualquer Entidade Classificada ou seus Agentes. Notem que esta proibição de que o Pessoal de 
Classificação de Risco de Crédito não possa aceitar Presentes se estende a todas as Entidades Classificadas que a MIS 
classifique e seus Agentes, independentemente de a Entidade Classificada estar dentro da área de responsabilidade 
analítica desse Pessoal de Classificação de Risco de Crédito. Por exemplo, o Pessoal de Classificação de Risco de 
Crédito no Structured Finance Group ("SFG") está proibido de solicitar ou aceitar quaisquer Presentes de uma 
Entidade Classificada que seja classificada por qualquer Grupo de Rating, e não somente pela SFG. 

As restrições nesta Política não se aplicam a ofertas promocionais ou itens que as Entidades Classificadas ou seus 
Agentes disponibilizem ao público em geral como parte de seus programas de marketing e que não estão 
relacionados às atividades de Classificação de Risco de Crédito da MIS ou da ML, ou ao negócio com a MIS ou 
a ML. 

O Pessoal de Classificação de Risco de Crédito somente pode aceitar benefícios menores incidentais no contexto 
de uma interação comercial, tais como pequenas refeições, canetas ou itens de papelaria, limitados à quantia de 
US$25,00 (ou valor equivalente em moeda local) por pessoa, por interação comercial, por dia. A título 
exemplificativo, o Pessoal de Classificação de Risco de Crédito pode continuar a aceitar gentilezas simples, como 
café matinal, doces ou sanduíches ou lanches, por ocasião de reunião na Entidade Classificada ou no escritório 
de seu Agente. Entretanto, esse limite significa que em caso de reuniões de dia inteiro, alguns acertos precisarão 
ser feitos para permitir que o Pessoal de Classificação de Risco de Crédito limite o que aceitará da Entidade 
Classificada ou de seus Agentes. Acertos alternativos podem incluir que o Pessoal de Classificação de Risco de 
Crédito faça uma pausa da reunião para sair para almoçar sem os funcionários da Entidade Classificada ou de seu 
Agente, juntar-se aos funcionários da Entidade Classificada ou de seus Agentes para almoçar mas arcando com a 

 
1 Todas as referências a Moody’s Local aplicam-se a todas as entidades Moody’s Local, salvo Bolívia, Panamá e Peru. 
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sua parcela da refeição, ou pagar pela refeição inteira. O Pessoal de Classificação de Risco de Crédito deve 
consultar, conforme necessário, seus Gestores para maiores orientações. 
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Exceto se descrito de outra maneira aqui, o Pessoal de Classificação de Risco de Crédito não pode aceitar 
reembolso de nenhum terceiro por transporte, acomodação ou despesas incidentais incorridas em relação à 
presença em conferência ou evento patrocinado total ou em parte por uma Entidade Classificada, incluindo 
naqueles em que o Pessoal de Classificação de Risco de Crédito esteja palestrando ou apresentando.2 Essa 
proibição não se aplica para as taxas de registro das conferências ou eventos que podem ser dispensadas para os 
palestrantes e oradores. 

Sem prejuízo da proibição acima, o Pessoal de Classificação de Risco de Crédito pode aceitar reembolso de 
despesas incorridas quando estão palestrando ou apresentando em conferências e eventos patrocinados por 
associações de indústrias ou outras entidades que não as Entidades Classificadas, desde que a parte que fará o 
reembolso não seja a Entidade Classificada. 

As Pessoas Intimamente Associadas também estão proibidas de solicitar ou aceitar Presentes de qualquer Entidade 
Classificada ou de seus Agentes, se: (i) a interação com a Entidade Classificada ou o Agente estiver vinculada direta 
ou indiretamente com as atividades de Classificação de Risco de Crédito da MIS ou da ML; e (ii) puder gerar ou 
ser considerada como geradora de um conflito de interesses. 

A menos que os Presentes sejam tão luxuosos ou extravagantes que possam gerar um conflito ou a aparência de um 
conflito de interesses entre a MIS e a Entidade Classificada ou seu Agente, ou entre a ML e a Entidade Classificada 
ou seu Agente, as Pessoas Intimamente Associadas podem solicitar ou aceitar Presentes de qualquer Entidade 
Classificada ou de seus Agentes que: 

1. estejam baseados na relação de emprego da Pessoa Intimamente Associada, 

2. não estejam relacionados: 

a. às atividades de Classificação de Risco de Crédito3 da MIS ou da ML, 

b. às relações comerciais da MIS ou da ML, 

c. à interação da Entidade Classificada ou de seus Agentes com o Pessoal de Classificação de 
Risco de Crédito, 

3. sejam itens gerais de marketing de uma Entidade Classificada ou de seus Agentes incluindo quando uma 
Entidade Classificada ou Agente tenha patrocinado um evento esportivo, cultural ou beneficente que a 
Entidade Classificada ou Agente tipicamente forneça a um grupo maior de pessoas, que pode 
coincidentemente incluir uma Pessoa Intimamente Associada 

Todo Pessoal de Classificação de Risco de Crédito deve comunicar essas proibições às respectivas Pessoas 
Intimamente Associadas. 

O Pessoal de Classificação de Risco de Crédito não têm qualquer obrigação de indagar às Pessoas Intimamente 
Associadas se elas receberam um Presente de uma Entidade Classificada ou de seu Agente. Na hipótese do Pessoal 
de Classificação de Risco de Crédito tomar conhecimento do recebimento de Presentes (excluindo aqueles dos itens 
1 a 3 acima) que Pessoas Intimamente Associadas tenham aceito ou solicitado de uma Entidade Classificada ou de 
seu Agente, deverá reportar o fato imediatamente ao seu Gestor e ao Departamento de Compliance. 

 

 
2 Para os propósitos desta Políticam reembolso também inclui pagamento direto de tais despesas. 

 
3 Referências a Classificações de Risco de Crédito incluem Classificações de Risco oferecidas pela Moody’s Local Argentina e Moody’s Local Uruguai. 
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Se o Pessoal de Classificação de Risco de Crédito se equivocar aceitando ou solicitando um Presente, deverá 
imediatamente fornecer as seguintes informações ao Gestor e ao Departamento de Compliance: quando o Presente 
foi recebido, seu valor estimado e de quem foi recebido. O Departamento de Compliance, mediante consultas a 
outros departamentos, se necessário, determinará as ações adequadas a serem tomadas. 

A violação desta política poderá prejudicar a capacidade da MIS ou da ML de emitir ou manter Classificações de Risco em 
que o Pessoal de Classificação de Risco de Crédito envolvido tenha participado. 
 
TERMOS DEFINIDOS 

Agente 
Qualquer parte que esteja trabalhando em favor de uma Entidade Classificada, ou de um agente de uma 
Entidade Classificada. 

Analista 
Qualquer Funcionário da MIS designado a uma equipe de classificação de risco de crédito, para o cargo de Analista 
Associado ou superior, cuja função seja: (a) atribuir ou monitorar Classificações de Risco de Crédito e, quando 
aplicável, a relativa Perspectiva (Outlook) ou Revisão de rating; (b) assistir na elaboração de materiais ou no 
desenvolvimento dos modelos considerados pelos comitês de rating; ou (iii) de supervisionar os Funcionários da 
MIS incluídos nos itens (ia) ou (b) acima.  A definição de Analista exclui qualquer Funcionário da MIS designado a 
uma equipe de classificação de risco que: (1) não esteja envolvido no processo de Classificação de Risco de Crédito; 
ou (2) apóie o processo de Classificação de Risco de Crédito exclusivamente por meio de tarefas administrativas, 
tais como a inserção de informações nos sistemas internos. 

Classificação de Risco de Crédito (Rating) 
Uma Classificação de Risco de Crédito (Rating) é uma opinião da MIS referente à solidez creditícia de uma entidade, uma 
dívida ou obrigação financeira, título de dívida, ação preferencial ou outro instrumento financeiro, ou do emissor dessa dívida 
ou obrigação financeira, título de dívida, ação preferencial ou outro instrumento financeiro, emitido mediante utilização de 
um sistema estabelecido e definido de categorias de classificação de risco. 

Pessoal de Classificação de Risco de Crédito 
Pessoal de Classificação de Risco de Crédito são os Analistas da MIS, Gestores dos Analistas da MIS, bem como 
quaisquer outros Funcionários da MIS que tenham um papel analítico nas classificações de crédito que esteham 
envolvidos em desenvolvimento ou aprovação de procedimentos ou metodologias utilizados na prestação de 
Serviços de Classificação de Risco de Crédito (Rating), Serviços Auxiliares ou Outros Serviços Permitidos. A 
definição de Pessoal de Classificação de Risco de Crédito exclui qualquer Funcionário da MIS designado para um 
time de classificação de risco que: (1) não esteja envolvido no processo de Classificação de Risco ou (2) apóie o 
processo de Classificação de Risco de Crédito exclusivamente por meio de tarefas administrativas, tais como a 
inserção de informações nos sistemas internos. 

Grupo de Rating 
Grupo de Rating refere-se a uma das equipes de avaliação analítica global da MIS no grupo de Ratings and Research, 
como por exemplo, o Global Financial Institutions (FIG). 

Gestor 
Um Gestor é um empregado que possui responsabilidades de gestão e administração de pessoal. 

Funcionário da MIS 
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O termo Funcionário da MIS significa qualquer empregado em meio-período ou tempo integral da MIS. 

Moody’s Investors Service, Inc. (MIS) 
MIS se refere à Moody’s Investors Service, Inc. e suas afiliadas que emitem Classificações de Risco sob a marca 
comercial “Moody’s Investors Service”. 
 

Moody’s Local (ML) 
ML refere-se à Moody’s Local e às respectivas afiliadas que emitem Classificações de Risco de Crédito (Ratings) sob a 
marca “Moody’s Local”. Será adicionado um sufixo para especificar cada jurisdição que utiliza a marca. 

Funcionários da Moody’s Local 
O termo Funcionário da Moody’s Local significa qualquer funcionário em meio-período ou período integral de uma 
entidade Moody’s Local (ML). 

Moody’s Local – AR 
Moody’s Local – AR refere-se à Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A., cujo nome corporativo será 
alterado para “Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A.” depois do processo de registro no Registro 
Público de Comércio. 

Moody's Local - Uruguai (Moody’s Local – UY, ML-UY) 
Moody’s Local – UY é o termo usado em políticas e procedimentos para fazer referência à Moody’s Latin America Agente 
de Calificación de Riesgo S.A. (“MLA”) como agência de classificação de risco que fornece seus serviços no Uruguai sob a 
marca “Moody’s Local - Uruguai”. O nome corporativo da MLA será alterado para “Moody’s Local AR Agente de 
Calificación de Riesgo S.A.” (“Moody’s Local - AR”) após o processo de registro no Registro Público de Comércio na 
Argentina. 

Outros Riscos (ML-AR, ML-UY) 
Outros Riscos são quaisquer outros riscos distintos dos riscos de crédito, que o cliente pode solicitar à Moody’s Local – 
AR ou Moody's Local - UY para classificar, e para os quais a Moody´s Local – AR ou a Moody's Local - UY tem uma 
metodologia de classificação de risco correspondente registrada na Comissão Nacional de Valores e no Banco Central del 
Uruguay, respectivamente. 

Outras Avaliações de Risco, Classificações ou Atividades Relacionadas (ML-UY) 
Outras Avaliações de Risco, Classificações ou Atividades Relacionadas são avaliações de risco, classificações ou atividades 
relacionadas além das Classificações de Risco de Crédito conduzidas pela Moody’s Local-UY. 

Pessoa Intimamente Associada 
“Pessoa Intimamente Associada” é definida como: (a) cônjuge de um Funcionário da MIS ou da ML, ou parceiro de 
um Funcionário da MIS ou da ML que seja considerado pela legislação nacional como equivalente ao cônjuge; (b) 
de acordo com a legislação nacional, crianças dependentes de um funcionário; (c) outros parentes da pessoa em 
questão que tenham compartilhado a mesma habitação com ela por pelo menos um ano contado da data da 
transação em questão; (d) qualquer outra pessoa física ou jurídica, trust, entidade ou associação cujas 
responsabilidades de gestão são cumpridas pela pessoa em questão ou pessoas referidas nos itens (a), (b) e (c) acima, 
ou que seja direta ou indiretamente controlado por tal pessoa, ou estabelecido em benefício de tal pessoa, cujos 
interesses econômicos sejam substancialmente equivalentes aos dessa pessoa. 

Entidade Classificada 
Qualquer entidade classificada por uma agência de classificação de crédito Moody’s , ou qualquer entidade que 
emita valores mobiliários classificados por uma agência de classificação de crédito Moody’s, ou qualquer entidade 
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que esteja em busca de uma Classificação de Risco de Crédito por uma agência de classificação de risco de crédito 
Moody’s. 

 



MOODY’S INVESTORS SERVICE COMPLIANCE 

5 POLÍTICA SOBRE SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VALORES, PRESENTES, FAVORES OU ENTRETENIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades Relacionadas e Complementares (“Actividades Afines y Complementarias para Argentina”) (ML-AR) 
Atividades Relacionadas e Complementares (“Actividades Afines y Complementarias para Argentina”) (Moody’s Local-
AR) são produtos e serviços fornecidos pela Moody’s Local – AR que não são Serviços de Classificação de Risco e que 
não devem gerar conflito de interesses com os Serviços de Classificação de Risco da Moody’s Local – AR. Atividades 
Relacionadas e Complementares (“Actividades Afines y Complementarias para Argentina”) devem ser autorizadas pela 
Comisión Nacional de Valores antes de sua respectiva oferta às entidades interessadas. A inexistência de conflitos de 
interesse deve ser declarada pelo Compliance Officer Regulatório da Moody’s Local – AR mediante elaboração de um 
relatório que deve ser submetido juntamente com o pedido de aprovação à Comisión Nacional de Valores. 
 
Classificações de Risco (ML-AR) 
Classificação de Risco (ML-AR) refere-se à atividade profissional da Moody’s Local – AR conforme solicitado por 
entidades interessadas, prestada de acordo com as Metodologias de Classificação de Risco e um sistema de classificação 
de risco definido para categorias de classificação que inclui: 

(i) Classificação de Risco de Crédito – opiniões sobre solvência de uma instituição, um compromisso de crédito, 
um título de dívida ou semelhante, ou um emissor; e  

(ii) Rating de Outros Riscos – opiniões sobre Outros Riscos. 
As Classificações de Risco não são recomendações de compra, venda nem manutenção de qualquer título negociável. As 
Classificações de Risco excluem todas as Atividades Relacionadas e Complementares (“Actividades Afines y 
Complementarias”). 
 
Classificações de Risco (ML-UY) 
Classificação de Risco (ML-UY) refere-se à atividade profissional da Moody’s Local – UY conforme solicitado por 
entidades interessadas, prestada de acordo com as Metodologias de Classificação de Risco e um sistema de classificação 
de risco definido para categorias de classificação que inclui: 

(i) Classificação de Risco de Crédito é uma opinião da Moody’s Local – UY relativa à qualidade de crédito de 
uma entidade, uma dívida ou obrigação financeira, título da dívida, ação preferencial ou outro instrumento 
financeiro, ou uma entidade emissora de tal dívida ou obrigação financeira, título da dívida, ação preferencial 
ou outro instrumento financeiro, emitida por meio de um sistema de classificação definido e estabelecido de 
categorias de classificação; e 

(ii) Outras Avaliações de Risco, Classificações ou Atividades Relacionadas são avaliações de risco, classificações 
ou atividades relacionadas, que não Classificações de Risco de Crédito da Moody's Local - UY. 

 
Consejo de Classificação de Risco (ML-AR, ML-UY) 
Um Consejo de Classificação de Risco é o comitê responsável por uma Ação de Classificação de Risco de acordo com as 
respectivas metodologias de classificação de risco. 
 
Pessoal de Classificação de Risco (ML-AR, ML-UY) 
O Pessoal de Classificação de Risco inclui 1) Analistas da Moody’s Local – AR ou da Moody’s Local – UY, 2) Gerentes 
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de Analistas da Moody’s Local – AR ou da Moody’s Local – UY, 3) Membros do Consejo de Classificação de Risco e 4) 
quaisquer outros Funcionários da Moody’s Local – AR ou da Moody’s Local – UY envolvidos, direta ou indiretamente, 
no desenvolvimento ou na aprovação de procedimentos ou metodologias usados para fornecer os Serviços de 
Classificação de Risco da Moody´s Local – AR ou da Moody’s Local – UY ou, se aplicável na jurisdição, Atividades 
Relacionadas e Complementares. O Pessoal de Classificação de Risco tem de ser registrado, se requerido pela jurisdição 
aplicável. A definição de Pessoal exclui qualquer Funcionário da Moody’s Local – AR ou da Moody’s Local – UY 
designado a uma equipe de classificação que: (1) não esteja envolvido no processo de classificação de risco ou (2) dê 
suporte ao processo de classificação de risco apenas em tarefas administrativas, como inserir informação nos sistemas 
internos. 
 
Serviços de Classificação de Risco (ML-AR) 
Os Serviços de Classificação de Risco (ML-AR) são produtos e serviços fornecidos pela Moody’s Local – AR em 
relação a Classificações de Risco de Crédito e ratings de Outros Riscos. Os Serviços de Classificação de Risco excluem 
todas as Atividades Relacionadas e Complementares (“Actividades Afines y Complementarias”). De acordo com a 
regulamentação da Argentina, as CRAs fornecem rating de obrigações negociáveis e outros riscos. 

Serviços de Classificação de Risco (ML-UY) 

Serviços de Classificação de Risco (ML-UY) significa qualquer um ou todos os seguintes: Serviços de Classificação de 
Risco de Crédito e Outras Avaliações de Risco, Classificações ou Atividades Relacionadas. 

 
[ADD CURRENT © 2020 Moody’s Corporation, Moody’s Investors Service, Inc., Moody’s Analytics, Inc. and/or their licensors and affiliates (collectively, “MOODY’S”). 

All rights reserved.] 
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