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BRASIL LIDERA EMERGENTES EM RELAÇÕES COM INVESTIDORES
E TRANSPARÊNCIA NA DIVULGAÇÃO DE DADOS
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Informações

externo.

segunda avaliação, o Brasil foi o primeiro país
a atingir a pontuação máxima1 do estudo.
Para maiores detalhes sobre o documento do
IIF e para obter sua versão integral, visite
http://www.iif.com/press/press+14.php.
1

A pontuação máxima é de 38 pontos distribuídos entre 20
itens analisados.

Tesouro Nacional: http://www.stn.fazenda.gov.br/
Tesouro Direto (venda de títulos públicos pela Internet): http://www.tesourodireto.gov.br/
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