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Standard & Poor´s eleva ratings do Brasil para os melhores níveis históricos
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Naquele mês, a Fitch Ratings elevou do rating do Brasil
para BB- e a Moody´s elevou para B1. Em outubro de 2005,
a Moody´s elevou o rating para Ba3 e.as 3 agências
estabeleceram perspectiva positiva para o rating.
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Adicionalmente, essas melhoras já se refletem
no prêmio de risco do País, que passou de
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Fonte:Bloomberg

Nota: Verde, vermelho e amarelo significam respectivamente melhora, piora e inalteração no rating em relação ao ano anterior.
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