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New York, December 19, 2005 -- A Moody's Investors Service ("Moody´s") atribuiu o rating de emissor Baa3 na
escala global em moeda local e o rating indicativo Baa3 para dividas em moeda estrangeira da Empresa Brasileira
de Aeronautica S.A. ("EMBRAER"). A perspectiva e estavel.
Os ratings atribuidos refletem a posicão da companhia na indústria aeroespacial mundial, sendo uma das poucas
fabricantes de jatos comerciais com 30 a 110 assentos, e aeronaves de inteligência, vigilância e reconhecimento
de baixo custo operacional, para o mercado de defesa. Os ratings tambem incorporam os beneficios de sua
crescente presenca no mercado global de jatos comerciais, em que se destaca o sucesso da nova familia de
jatos EMBRAER 170/190 de 70 a 110 assentos, a moderada exposicão financeira para seus principais clientes
destas aeronaves, o crescimento moderado da empresa no setor de defesa, e as oportunidades apresentadas
pela expansão de sua linha de jatos executivos.
Os ratings incorporam os volateis e, de certa forma, fracos indicadores de fluxo de caixa relativos ao
endividamento financeiro, a volatilidade do fluxo de caixa resultante das significativas oscilacões do capital de giro
e, dentre outros fatores, da demanda por financiamentos pelas companhias aereas comerciais, a elevada
ciclicalidade da demanda por aeronaves comerciais (que devera continuar sendo o principal segmento de negócio
da empresa), a concentracão do mercado de jatos comerciais nos Estados Unidos, e as incertezas e custos
associados a expansão da empresa nos segmentos de jatos executivos.
Os ratings atribuidos são:
• Rating de emissor na escala global em moeda local Baa3
• Rating indicativo de divida em moeda estrangeira Baa3
• Perspectiva Estavel
O rating indicativo de divida em moeda estrangeira de Baa3 e o rating que seria atribuido a dividas emitidas em
moeda estrangeira sob legislacão estrangeira. Ate o presente momento, a Moody's não atribuiu este rating para
nenhuma emissão de divida especifica da EMBRAER.
A EMBRAER opera em quatro diferentes segmentos de negócios complementares, sendo três deles focados na
producão de aeronaves. Embora a empresa produza cada vez mais plataformas exclusivas para cada um de
seus segmentos de jatos de aviacão comercial, de defesa e executivos, algumas plataformas são utilizadas para
os três propósitos. O quarto segmento de negócio e o de servicos a clientes, que tem se expandido rapidamente.
Adicionalmente, a EMBRAER suporta as companhias aereas comerciais clientes financeiramente de diversas
formas, ate os limites aprovados pela sua diretoria.
O maior segmento de negócio da EMBRAER, que responde por aproximadamente 70% do faturamento, esta
voltado a producão de jatos comerciais de 30 a 110 assentos. A EMBRAER e atualmente uma das duas maiores
produtoras de jatos comerciais no segmento de 30 a 110 assentos do mundo, e sua carteira de pedidos e mais de
duas vezes maior que a de seu principal concorrente. Os principais riscos deste segmento incluem o alto grau de
concentracão dos clientes, uma base de clientes debilitados financeiramente, a necessidade de aumentar as
margens operacionais que cairam em conseqüência da introducão de novos modelos, e o risco financeiro que a
empresa enfrenta para suportar seus esforcos de vendas.
A companhia tem administrado com sucesso a queda na demanda por seus modelos de 37 a 50 assentos (familia
ERJ 145) atraves do desenvolvimento, lancamento e producão dos novos modelos da familia EMBRAER170/190
com capacidade entre 70 e 110 passageiros. Como resultado do lancamento destes novos modelos e do declinio
das vendas de seu modelo anterior, o custo de producão medio cresceu (custo do ferramental e impacto da curva
de aprendizagem), reduzindo as margens operacionais da empresa.
A demanda por aviões comerciais e altamente concentrada nos Estados Unidos. O faturamento liquido auferido

pela EMBRAER no segmento de aviacão comercial nos Estados Unidos correspondeu a 84%, 96% e 85% de
suas vendas totais em 2002, 2003 e 2004, respectivamente. Apesar de ter havido uma certa recuperacão na
indústria americana de aviacão, companhias aereas representando aproximadamente 50% da capacidade de
transporte de passageiros do Estados Unidos estão operando em concordata, de tal maneira que não se espera
grandes novas encomendas de aeronaves. O crescimento da demanda em outros mercados fora dos Estados
Unidos (principalmente Europa) e a demanda existente nos Estados Unidos devem permitir a companhia manter
ou aumentar moderadamente seu volume de entregas (atualmente em 145 aeronaves por ano) no medio prazo.
A concentracão significativa da carteira de pedidos da companhia deve ser ressaltada. Em 30 de setembro de
2005 a companhia possuia pedidos em carteira de 386 aviões comerciais das familias ERJ145 e
EMBRAER170/190. Deste total, 212 eram jatos do modelo EMBRAER190/195, dos quais 101 encomendados
pela JetBlue (Ba3, Negativo), e 123 eram aeronaves do modelo EMBRAER170/175, dos quais 60 encomendados
pela US Airways (sem rating). Estes dois pedidos representam 41% do total da carteira de pedidos da companhia
em número de aeronaves. Apesar das dificuldades da companhia em seu mercado principal e da concentracão
da carteira de pedidos, a Moody´s espera a estabilizacão do número de entregas em aproximadamente 145
aeronaves por ano, bem como uma crescente eficiência na producão do novo modelo da companhia, o que
permitira o crescimento das margens operacionais no segmento de aviacão comercial no medio prazo.
O segmento de aviacão comercial contribui para a volatilidade do fluxo de caixa da companhia, uma vez que o
desenvolvimento de novos modelos aumenta seus estoques a medida que aeronaves são produzidas para
certificacão. Em 2004, os niveis de estoque tambem foram impactados pela postergacão de entregas em razão
das dificuldades financeiras de alguns clientes. Em diversos momentos, incluindo no final de 2004, o atraso na
obtencão de financiamentos permanentes para aeronaves ja entregues ocasionou um crescimento significativo da
carteira de recebiveis. Todos estes fatores têm contribuido para a volatilidade de seu fluxo de caixa. Apesar de
considerado um fator negativo para o rating, a Moody´s ressalta que os eventos que demandam maior capital de
giro e financiamentos são freqüentemente previsiveis (desenvolvimento de novo avião, por exemplo), e que a
empresa mantem historicamente elevados niveis de liquidez.
Um importante aspecto no rating da Embraer e o cuidado da administracão da companhia na avaliacão dos riscos
financeiros assumidos no financiamento de aeronaves, incluindo o elevado giro dos ativos e seu objetivo
declarado de reduzir esta exposicão ao longo do tempo. Esta exposicão se da de diversas formas inclusive
atraves de financiamentos diretos, valores residuais ou outros tipos de garantias, etc. Enquanto a natureza
competitiva da indústria requer que a EMBRAER conceda financiamentos intermediarios e outros suportes para
seus clientes, a empresa tem, geralmente, conseguido evitar exposicões de longo prazo seja atraves da
concessão somente de emprestimos de curto prazo enquanto a empresa aerea obtem o financiamento
permanente, ou atraves da colocacão dos recebiveis no mercado secundario. Condicões de mercado favoraveis
permitiram a reducão da carteira de financiamento durante os nove meses de 2005; a Moody´s espera que esta
reducão continue. Um aumento permanente significativo no risco de financiamento assumido pela EMBRAER na
venda de seus produtos teria implicacões negativas para os ratings da companhia.
O segmento de defesa da EMBRAER representou 11% de suas vendas liquidas em 2004, com as vendas
absolutas crescendo rapidamente nos últimos dois anos, dobrando em 2003 e crescendo mais de 39% em 2004.
Apesar do crescente interesse pelos produtos da companhia fora do Brasil, as receitas continuam altamente
concentradas na Forca Aerea Brasileira (58% em 2002 e 48% e 67%, respectivamente, em 2003 e 2004). Os
produtos da companhia incluem um avião turbo-helice para treinamento, o qual esta sendo crescentemente
empregado em missões anti-terrorismo, anti-drogas e anti-guerrilhas, bem como a utilizacão da plataforma de
seus jatos comerciais para a fabricacão de sua aeronave de inteligência, vigilância e reconhecimento,
proporcionando maior eficiência de custos em relacão a plataformas maiores e mais caras. Com base na ênfase
da demanda militar em inteligência, vigilância e reconhecimento, gerenciamento de comunicacão e dados
(incluindo a procura por solucões com custos mais eficientes pelas forcas armadas dos Estados Unidos), a
Moody´s espera que a receita do segmento de defesa continue nos niveis atuais ou cresca no medio prazo.
A Moody´s considera que este segmento de negócio apresenta caracteristicas de baixo risco e fluxo de caixa
estavel. A companhia permaneceu focada na sua area de maior experiência, a fuselagem, enquanto os
equipamentos das aeronaves são fornecidos por terceiros. Depósitos e pagamentos ao longo do ciclo de
producão efetuados pelos clientes aliviam a necessidade de caixa da companhia. Em geral, o principal fator de
risco no segmento militar e o gerenciamento da contabilizacão dos programas de longo prazo, conforme
evidenciado no terceiro trimestre de 2005 quando a EMBRAER se viu obrigada a contabilizar despesas
relacionadas a um programa de desenvolvimento para a Forca Aerea Brasileira. Este foi, no entanto, o único
evento desta natureza registrado desde a abertura de capital da empresa, constituindo, assim, um fato isolado.
Caso tais reconciliacões de contratos futuros resultem em despesas similares, o rating seria negativamente

afetado.
Ate recentemente, a EMBRAER utilizava a mesma plataforma dos jatos comerciais na producão de suas
aeronaves executivas. O segmento de jatos executivos representou apenas 6% a 8% das vendas totais da
empresa nos últimos três anos. A EMBRAER decidiu expandir sua gama de produtos alem do modelo Legacy e
entrar no mercado de jatos leves e superleves. Assim como fez com o desenvolvimento da familia de jatos
EMBRAER170/190, a empresa focou nas dimensões interiores da cabine e no custo total. O resultado e um
produto que a empresa esta oferecendo ao mercado como uma alternativa de maior espaco e menor custo
quando comparada aos produtos dos concorrentes. Apesar das contribuicões esperadas de seus fornecedores
(tipico nesta indústria) para o desenvolvimento dos novos modelos, a EMBRAER fez e devera continuar a fazer
nos próximos anos substanciais investimentos na nova linha de produto.
Ao longo de varios anos a companhia tem demonstrado claramente sua capacidade de desenvolver e lancar no
mercado aeronaves comercialmente viaveis. Entretanto, a Moody's entende que o processo de venda individual
(ou em menores quantidades) de jatos executivos difere substancialmente daqueles relacionados a aeronaves
comerciais e militares. Ainda que a experiência acumulada com o Legacy seja valiosa, o sucesso dos novos
produtos dependera de volumes de vendas significativamente maiores aos atingidos com o Legacy. Se por um
lado a expectativa da expansão neste segmento e positiva, por outro, a previsão de seus resultados se mostra
bastante dificil.
A maioria dos indicadores financeiros da Embraer têm melhorado em relacão aos indices verificados em 2002 e
2003. Uma excecão e a margem operacional da companhia. O declinio das margens do segmento de defesa e,
principalmente, conforme mencionado acima, do segmento de jatos comerciais, tem causado a reducão nas
margens brutas, que cairam para 34% em 2004 de aproximadamente 40% em 2002. Este declinio tem sido
compensado pela reducão das despesas administrativas e com vendas, permitindo que as margens operacionais
permanecessem, na media, ao redor de 16% no periodo. A Moody's espera que os gastos com pesquisa e
desenvolvimento relacionados aos novos jatos executivos (incluidos nas despesas administrativas e com
vendas) pressionem as margens operacionais no curto prazo. Em compensacão, maiores margens são
esperadas no segmento de jatos comerciais.
Com excecão de uma queda em 2003, o fluxo de caixa retido (fluxo de caixa operacional após dividendos pagos)
tem sido de aproximadamente USD 300 milhões desde 2002 (incluindo os últimos doze meses encerrados em 30
de setembro de 2005). Entretanto, a volatilidade do capital de giro e da demanda por financiamento a clientes têm
consumido crescentes montantes de caixa, de modo que seu fluxo de caixa livre diminuiu de USD 330 milhões
em 2002 para USD 264 milhões negativos nos últimos doze meses encerrados em 30 de setembro de 2005. O
endividamento da companhia aumentou neste periodo, o que contribuiu para a deterioracão dos indices de
cobertura da divida pelo fluxo de caixa livre. Ainda que a cobertura da divida pelo fluxo de caixa retido foi de 18%
em 2004, o fluxo de caixa livre da empresa foi negativo naquele mesmo ano devido ao aumento do capital de giro
e outros usos totalizando aproximadamente USD 500 milhões, dividendos de USD 186 milhões, e investimentos
de aproximadamente USD 50 milhões.
Os fracos indicadores de geracão de caixa são, de certa forma, compensados pelos elevados niveis de liquidez.
A divida liquida ajustada em setembro de 2005 era de USD 700 milhões, representando USD 1,7 bilhões em
divida bruta ajustada e USD 1 bilhão em aplicacões financeiras. O fluxo de caixa retido era equivalente a 60% da
divida liquida e 18% da divida bruta.
Com a conclusão do desenvolvimento da nova familia de aeronaves EMBRAER 170/190 e dos jatos executivos
leves e superleves, a Moody's espera uma reducão na volatilidade de suas necessidades de capital de giro. E, a
medida que a indústria de aviacão comercial dos Estados Unidos recupere sua saúde financeira, e esperada uma
diminuicão na demanda por financiamentos da Embraer. A Moody's tambem espera que a companhia continue a
securitizar e/ou transferir para instituicões financeiras o maximo volume possivel de sua exposicão financeira a
seus clientes, resultando na reducão liquida de seus ativos de financiamento.
O rating da Moody's podera ser elevado caso a companhia consiga estabilizar seu fluxo de caixa e aumentar, de
forma consistente, o indice de cobertura da divida pelo fluxo de caixa livre para 15%. O rating podera ser
rebaixado, potencialmente, caso a companhia não consiga lancar com sucesso seus jatos executivos leves e
superleves, ou caso a margem de lucro operacional (EBIT) seja reduzida substancialmente para abaixo de 15%
numa base consistente. Alem disso, qualquer fator que resulte no aumento significativo ou na dificuldade de
previsibilidade da exposicão financeira da EMBRAER a seus clientes podera acarretar o rebaixamento do rating.
Sediada em São Jose dos Campos, São Paulo, Brasil, a Embraer e lider na fabricacão de jatos comerciais com
ate 110 assentos, com vendas anuais de USD 3,6 bilhões nos últimos doze meses ate 30 de setembro de 2005.
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OS RATINGS DE CRÉDITO ATRIBUÍDOS PELA MOODY’S INVESTORS SERVICE, INC. E SUAS
AFILIADAS DE RATING (“MIS”) SÃO AS OPINIÕES ATUAIS DA MOODY’S SOBRE O FUTURO RISCO
RELATIVO DE CRÉDITO DE ENTIDADES, COMPROMISSOS DE CRÉDITO, VALORES MOBILIÁRIOS QUE
TITULEM DÍVIDA OU OUTROS EQUIVALENTES E NOTAÇÕES DE CRÉDITO E RELATÓRIOS
PUBLICADOS PELA MOODY’S (“PUBLICAÇÕES DA MOODY’S”) PODEM INCLUIR OPINIÕES ATUAIS
DA MOODY’S SOBRE O FUTURO RISCO RELATIVO DE CRÉDITO DE ENTIDADES, COMPROMISSOS DE
CRÉDITO, VALORES MOBILIÁRIOS QUE TITULEM DÍVIDA OU OUTROS EQUIVALENTES. A MOODY’S
DEFINE RISCO DE CRÉDITO COMO O RISCO DE UMA ENTIDADE NÃO CUMPRIR COM AS SUAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E FINANCEIRAS NA DEVIDA DATA DE VENCIMENTO E QUALQUER
PERDA FINANCEIRA ESTIMADA EM CASO DE INCUMPRIMENTO (“DEFAULT”). OS RATINGS DE
CRÉDITO NÃO INCIDEM SOBRE QUALQUER OUTRO RISCO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS: RISCO DE
LIQUIDEZ, RISCO DE VALOR DE MERCADO OU VOLATILIDADE DE PREÇOS. OS RATINGS DE
CRÉDITO E AS OPINIÕES DA MOODY’S CONTIDAS NAS PUBLICAÇÕES DA MOODY’S NÃO SÃO
DECLARAÇÕES SOBRE FATOS ATUAIS OU HISTÓRICOS. AS PUBLICAÇÕES DA MOODY´S PODERÃO
TAMBÉM INCLUIR ESTIMATIVAS DO RISCO DE CRÉDITO BASEADAS EM MODELOS QUANTITATIVOS E
OPINIÕES RELACIONADAS OU COMENTÁRIOS PUBLICADOS PELA MOODY´S ANALYTICS, INC. AS
NOTAÇÕES DE CRÉDITO E AS PUBLICAÇÕES DA MOODY’S NÃO CONSTITUEM OU FORNECEM
ACONSELHAMENTO FINANCEIRO OU DE INVESTIMENTO, E AS NOTAÇÕES DE CRÉDITO E AS
PUBLICAÇÕES DA MOODY’S NÃO CONFIGURAM E NÃO PRESTAM RECOMENDAÇÕES PARA A
COMPRA, VENDA, OU DETENÇÃO DE UM DETERMINADO VALOR MOBILIÁRIO. AS NOTAÇÕES DE
CRÉDITO E AS PUBLICAÇÕES DA MOODY’S NÃO CONSTITUEM RECOMENDAÇÕES SOBRE A
ADEQUAÇÃO DE UM INVESTIMENTO PARA UM DETERMINADO INVESTIDOR. A MOODY’S ATRIBUI AS
SUAS NOTAÇÕES DE CRÉDITO E DIVULGA AS SUAS PUBLICAÇÕES ASSUMINDO E PRESSUPONDO
QUE CADA INVESTIDOR FARÁ O SEU PRÓPRIO ESTUDO, COM A DEVIDA DILIGÊNCIA, E PROCEDERÁ
À AVALIAÇÃO DE CADA VALOR MOBILIÁRIO QUE TENHA A INTENÇÃO DE COMPRAR, DETER OU
VENDER.
AS NOTAÇÕES DE CRÉDITO DA MOODY´S E AS PUBLICAÇÕES DA MOODY´S NÃO SÃO DESTINADAS
PARA O USO DE INVESTIDORES DE RETALHO E SERIA IMPRUDENTE PARA OS INVESTIDORES DE
RETALHO BASEAREM QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS NOTAÇÕES DE CRÉDITO DA
MOODY´S OU NAS PUBLICAÇÕES DA MOODY´S. EM CASO DE DÚVIDA, DEVERÁ CONTACTAR UM
CONSULTOR FINANCEIRO OU UM OUTRO CONSULTOR PROFISSIONAL.
TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO ESTÃO PROTEGIDAS POR LEI,
INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DIREITOS DE AUTOR, E NÃO PODEM SER COPIADAS, REPRODUZIDAS,
ALTERADAS, RETRANSMITIDAS, TRANSMITIDAS, DIVULGADAS, REDISTRIBUIDAS, REVENDIDAS OU
ARMAZENADAS PARA USO SUBSEQUENTE PARA QUALQUER UM DESTES FINS, NO TODO OU EM

PARTE, POR QUALQUER FORMA OU MEIO, POR QUALQUER PESSOA, SEM O CONSENTIMENTO
PRÉVIO, POR ESCRITO, DA MOODY’S.
Toda a informação contida neste documento foi obtida pela MOODY’S junto de fontes que esta considera precisas
e confiáveis. Contudo, devido à possibilidade de erro humano ou mecânico, bem como a outros fatores, a
informação contida neste documento é fornecida no estado em que se encontra (“AS IS”), sem qualquer tipo de
garantia seja de que espécie for. A MOODY’S adota todas as medidas necessárias para que a informação
utilizada para a atribuição de notações de crédito seja de suficiente qualidade e provenha de fontes que a
MOODY’S considera confiáveis, incluindo, quando apropriado, terceiros independentes. Contudo, a MOODY’S
não presta serviços de auditoria, e não pode realizar, em todos os casos, uma verificação ou confirmação
independente das informações recebidas nos processos de notação de crédito ou na preparação das Publicações
da Moody´s.
Na medida do permitido por lei, a MOODY´S e os seus administradores, membros dos órgão sociais, empregados,
agentes, representantes, titulares de licen~ças e fornecedores não aceitam qualquer responsabilidade perante
qualquer pessoa ou entidade relativamente a quaisquer danos ou perdas, indiretos, especiais, consequenciais ou
incidentais, decorrentes ou relacionados com a informação aqui incluída ou pelo uso ou pela inaptidão de usar tal
informação, mesmo que a MOODY´S ou os seus administradores, membros dos órgão sociais, empregados,
agentes, representantes, titulares de licenças ou fornecedores sejam informados com antecedência da
possibilidade de ocorrência de tais perdas ou danos, incluindo entre outros: (a) qualquer perda de lucros presentes
ou futuros ou (b) qualquer perda ou dano que ocorra quando o instrumento financeiro relevante não seja objeto de
uma notação de crédito específica atribuída pela MOODY´S.
Na medida do permitido por lei, a MOODY´S e os seus administradores, membros dos órgão sociais, empregados,
agentes, representantes, titulares de licenças e fornecedores não aceitam qualquer responsabilidade por
quaisquer perdas ou danos, diretos ou compensatórios, causados a qualquer pessoa ou entidade, incluindo, entre
outros, por negligência (mas excluindo fraude, conduta dolosa ou qualquer outro tipo de responsabilidade que, para
que não subsistam dúvidas, não possam ser excluídos por lei) por parte de, ou qualquer contingência, dentro ou
fora do controlo da MOODY´s ou dos seus administradores, membros dos órgão sociais, empregados, agentes,
representantes, titulares de licenças ou fornecedores, decorrentes ou relacionadas com a informação aqui
incluída, ou pelo uso ou pela inaptidão de usar tal informação.
A MOODY’S NÃO PRESTA NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, QUANTO À PRECISÃO,
ATUALIDADE, COMPLETUDE, VALOR COMERCIAL OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO DE
QUALQUER NOTAÇÃO, OU OUTRA OPINIÃO OU INFORMAÇÕES DADAS OU PRESTADAS, POR
QUALQUER MEIO OU FORMA, PELA MOODY´S.
A Moody’s Investors Service, Inc., uma agência de notação de crédito, subsidiária e totalmente detida pela
Moody’s Corporation (“MCO”), pelo presente divulga que a maioria dos emitentes de títulos de dívida (incluindo
obrigações emitidas por entidades privadas e por entidades públicas locais, outros títulos de dívida, notas
promissórias e papel comercial) e de ações preferenciais classificadas pela Moody’s Investors Service, Inc.,
acordaram, antes da atribuição de qualquer notação, pagar à Moody’s Investors Service, Inc., por serviços de
avaliação e notação por si prestados, honorários que poderão ir desde US$1.500 até, aproximadamente,
US$2.500.000. A MCO e as MIS também mantêm políticas e procedimentos destinados a preservar a
independência das notações e dos processos de notação da MIS. São incluídas anualmente no website
www.moodys.com, sob o título “Investor Relations — Corporate Governance — Director and Shareholder
Affiliation Policy”, informações acerca de certas relações que possam existir entre diretores da MCO e entidades
classificadas com as notações, e entre as entidades que possuem notações da MIS e que também informaram
publicamente a SEC (Security and Exchange Commission — EUA) que detêm uma participação acionista maior
que 5% na MCO.
Apenas para a Austrália: qualquer publicação deste documento na Austrália será feita ao abrigo da Licença para
Serviços Financeiros (“Australian Financial Services License”) detida pela filial da MOODY’s, a Moody’s Investors
Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 e/ou pela Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105
136 972 AFSL 383569 (conforme aplicável). Este documento deve ser fornecido apenas a distribuidores
(“wholesale clients”), de acordo com o significado estabelecido pela secção 761G da Lei Societária Australiana de
2001 (“Corporations Act de 2001”). Ao continuar a aceder a este documento a partir da Austrália, o utilizador
declara e garante à MOODY’S que é um distribuidor ou um representante de um distribuidor, e que não irá, nem a
entidade que representa irá, direta ou indiretamente, divulgar este documento ou o seu conteúdo a clientes de
retalho, de acordo com o significado estabelecido pela secção 761G da Lei Societária Australiana de 2001
(“Corporations Act de 2001”). A notação de crédito da Moody’s é uma opinião em relação aos riscos de crédito
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de valores mobiliários disponíveis para clientes de retalho. Seria arriscado para os clientes de retalho formarem
qualquer decisão de investimento com base na notação de crédito da Moody´s. Em caso de dúvida, deverá
contactar um consultor financeiro ou outro profissional financeiro.
Apenas para o Japão: A Moody’s Japan K.K. (“MJKK”) é uma filial e uma agência de crédito integralmente detida
pela Moody’s Group Japan G.K., que por sua vez é integralmente detida pela Moody’s Overseas Holdings Inc.,
uma filial integralmente detida pela MCO. A Moody’s SF Japan K.K. (“MSFJ”) é uma agência de notação de crédito
e filial integralmente detida pela MJKK. A MSFJ não é uma Organização de Notação Estatística Nacionalmente
Reconhecida (“NRSRO”). Nessa medida, as notações de crédito atribuídas pela MSFJ são Notações de Crédito
Não-NRSRO. As Notações de Crédito Não-NRSRO são atribuídas por uma entidade que não é uma NRSRO e,
consequentemente, a obrigação objeto de notação não será elegível para certos tipos de tratamento ao abrigo das
leis dos E.U.A. A MJKK e a MSFJ são agências de notação de crédito registadas junto da Agência de Serviços
Financeiros do Japão (“Japan Financial Services Agency”) e os seus números de registo junto da FSA são,
respetivamente, os “FSA Commissioner (Ratings)” n.ºs 2 e 3.
A MJKK ou a MSFJ (conforme aplicável) divulgam pelo presente que a maioria dos emitentes de títulos de dívida
(incluindo obrigações emitidas por entidades privadas e entidades públicas locais, outros títulos de dívida, notas
promissórias e papel comercial) e de ações preferenciais classificadas pela MJKK ou MSFJ (conforme aplicável)
acordaram, com antecedência à atribuição de qualquer notação, pagar à MJKK ou MSFJ (conforme aplicável), por
serviços avaliação e notação por ela prestados, honorários que poderão ir desde JPY200.000 até,
aproximadamente, JPY350.000.000.
A MJKK e a MSFJ também mantêm políticas e procedimentos destinados a cumprir com os requisitos regulatórios
japoneses
* Este documento foi escrito em inglês e posteriormente traduzido para diversas outras línguas, inclusive
português. Em caso de divergência ou conflito entre as versões, a versão original em Inglês prevalecerá.

