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1. IN
NTRODUÇ
ÇÃO
A Austinn Rating Servviços Financeiiros Ltda. seddiada na cidad
de de São Pau
ulo, Estado dde São Paulo, é uma agênccia de
classsificação de riisco de créditoo, de capital nacional privaddo. Foi constittuída por proffissionais do m
mercado finan
nceiro e de cappitais,
com larga experiência no mercaado brasileiro..
No ano de 1986, conntando com uma
u
equipe eespecializada em análise de
d instituiçõess financeiras, desenvolveu uma
meto
odologia de aanálise de riscco de bancoss associada a uma matriz de default. A primeira cllassificação de
d risco de crrédito
contrratada, atribuíída pela Austiin Rating, baseeada nesta meetodologia e em
m uma escala nacional, ocoorreu em 1997
7, quando aindda era
um departamento
d
segregado daa empresa de consultoria
c
Auustin Asis. Co
om vistas à red
dução de poteenciais conflito
os de interesses, as
atividades de classsificação de riisco da Austin
n Rating foram
m completameente segregadas da atividadde de consulto
oria, tanto do ponto
p
de viista jurídico como físico.
Atualmennte, a Austin Rating é a prrincipal agênccia de rating nacional
n
em atuação
a
no Paaís, acompanh
hando cerca dee 350
opiniões de créditto contratadass atribuídas a emissores e emissões locais, o que denota, acima dde tudo, a creedibilidade dee suas
opiniões no mercaado nacional.
Com o oobjetivo de elevar ainda mais
m a confiançça do mercad
do em suas op
piniões de créédito, a Austiin Rating adeere ao
preseente o Códigoo de Conduta, que exibe de maneira tran
ansparente os princípios de conduta que,, no entendim
mento do comiitê de
Éticaa e Conduta desta agência, devem reger a sua atividadee.
Por maiss que este doccumento apresente variadass diretrizes em
m relação à conduta
c
e aos procedimentos relacionados ao
negó
ócio, a instituiição reconhecce que é impo
ossível abordaar todas as sittuações que, na
n prática, poossam aconteccer. Desta form
ma, a
Austtin Rating resssalta a imporrtância de agir com bom seenso, exercen
ndo o melhor julgamento e buscando orrientação e suuporte
adiciional de outraas pessoas.

2.

DISPOSSIÇÕES

2.1.

Qualid
dade e Integgridade do Processo d
de Classificcação

2.1.1. Qualidaade do Proccesso de Co
ontratação e Classifica
ação
A contraatação da Ausstin Rating paara a prestaçãoo de um serv
viço de classifficação de risc
sco deverá, neecessariamentee, ser
iniciada por um rrelacionamentto entre o cliiente e os coolaboradores da
d Gerência Comercial.
C
M
Mediante o reccebimento dee uma
demaanda para a pprestação de um serviço, os
o colaboradoores da Gerên
ncia Comerciaal deverão enncaminhar um
ma proposta para
p
o
clien
nte com cópia para o e-maill controle@au
ustin.com.br. A
Após o “de accordo” do clieente, será elabborado um con
ntrato de presstação
de seerviços de classsificação de risco
r
formalizzando os termoos e condições dos serviçoss a serem presstados.
Com a ceelebração do referido contrrato de prestaação de serviços, os colaborradores da Geerência Comeercial encerram
m seu
relaccionamento coom o cliente, exclusivameente em relaçção à avaliaçção em questtão, e o conttato com o cliente
c
passa a ser
coorrdenado peloos colaboradoores da Gerrência de A
Análise e Reesearch. A Austin Ratin
ing divulga em seu weebsite
(www.austin.com.br) metodoloogias própriass para cada tiipo de classifficação de risco de créditoo e outras claassificações quue se
prop
põe a realizarr. Estas metoodologias são rigorosas e sistemáticas, devendo serr revisadas ee/ou validadas anualmentee, por
expeeriência histórrica. Serão mantidas
m
também em consttante aperfeiçoamento, sen
ndo que quaissquer mudançças de processsos e
critérios a serem iimplementadaas deverão serr aprovadas innternamente pelo
p
Diretor Presidente
P
e o Diretor de Controles Interrnos e
C
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Compliance, podendo, a seu exclusivo critério, contar com o auxilio do profissional responsável pela Gerência de Análise e
Research. As escalas de ratings serão definidas tão somente com base nestas metodologias, seguindo padrão adotado pela maioria
das agências atuantes no mercado.
A Austin Rating, por meio do Diretor de Controles Internos e Compliance e do Responsável pela Gerência de Análise e
Research, é responsável por assegurar que os analistas envolvidos na preparação ou revisão de uma classificação de risco estejam
se utilizando das metodologias adotadas pela agência para cada tipo de análise.
A preparação ou revisão de uma classificação de risco é realizada por, no mínimo, dois analistas, as classificações serão
atribuídas, sem exceção, após a análise de informações e votação de um comitê formado por profissionais com conhecimento e
experiência necessários para desenvolver uma opinião para o tipo de risco avaliado.
Os relatórios de classificação de risco refletirão as informações consideradas de relevância pelo Comitê de Classificação
de Risco. Sempre que entendido como necessário, a Austin Rating consultará profissionais externos especializados (tais como
peritos contábeis, advogados, entre outros), a fim de qualificar a sua opinião de crédito.
O Comitê de Classificação de Risco é o órgão soberano nas decisões de crédito. Todos os relatórios de classificação de
risco serão opiniões da Austin Rating e não de um analista individualmente.
A Austin Rating mantém todos os registros de avaliações realizadas (incluindo e-mails, documentos jurídicos,
informações auditadas e gerenciais) em arquivo físico e/ou digital, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos após o vencimento da
emissão de um relatório de classificação de risco e/ou de um contrato comercial que serviu como base para a emissão dos
relatórios de classificação de risco. Fica sob a responsabilidade da Gerência de Tecnologia da Informação a realização do backup
diário de todas estas informações em formato eletrônico.
Os relatórios de classificação de risco são emitidos com mecanismos que inibam a alteração de seu conteúdo por
terceiros, sendo que, antes de divulgados, todos os relatórios de classificação de risco serão revisados pelo Responsável, pela
Gerência de Análise e Research e pelo analista responsável pela edição dos textos.
Os analistas da Austin Rating assumem o compromisso de busca por informações idôneas e fidedignas para serem
utilizadas na elaboração de suas classificações de risco. Os analistas, dentro de suas limitações, buscarão identificar informações
falsas ou que, de alguma forma, possam induzir ao erro quanto ao risco de crédito de um emissor ou emissão.
A Austin Rating aloca recursos suficientes para conduzir avaliações de alta qualidade. Antes de decidir avaliar o risco de
crédito, o Responsável pela Gerência de Análise e Research verificará se a sua equipe está apta e devidamente qualificada para
conduzir os trabalhos demandados, bem como se terão acesso a todas as informações requeridas na metodologia adotada e
publicada. Caso o Responsável pela Gerência de Análise e Research entenda que sua equipe está apta e devidamente qualificada
para conduzir os trabalhos demandados, em especial, as análises que envolvam estruturas significativamente diferentes do padrão
de estruturas avaliadas pela Austin Rating, competirá ao Comitê de Classificação de Risco identificar as adequações necessárias
para que a análise possa ser realizada e/ou para a não aceitação de referida análise de classificação.
É vedado aos analistas da Austin Rating e às demais pessoas envolvidas na emissão da classificação de risco participar ou
influenciar, de qualquer modo, a classificação de risco da entidade avaliada caso: a) detenham, direta ou indiretamente, ativos
financeiros da entidade avaliada ou de parte a ela relacionada, e b) tenham mantido qualquer relação com a entidade avaliada ou
parte a ela relacionada que possa causar conflito de interesses.
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A Austin Rating conta com uma equipe de analistas estruturada, de modo a promover a continuidade do processo de
avaliação e evitar avaliações tendenciosas, competindo ao Diretor Presidente e ao Diretor de Controles Internos e Compliance
adequarem a estrutura da agência à demanda, promovendo a contratação de novos profissionais e implementando programas de
treinamento dos analistas de classificação de risco de crédito e demais pessoas envolvidas no processo de emissão da classificação
de risco, a fim de dar maior qualificação daqueles já integrantes da equipe.
A Austin Rating realiza revisões periódicas (e sempre que necessário) de suas metodologias e modelos de análise. Dado o
porte atual desta agência, não será criado um departamento específico para exercer esta função. Compete, desse modo, aos
Gerentes de Análise e Research, conduzirem, junto com analistas seniores, os processos de revisão metodológica periódicos.
Antes de aceitar atribuir uma classificação de risco de crédito para um emissor ou para uma emissão, de qualquer
natureza, a Austin Rating verificará se possui metodologias e modelos existentes para tal e se, no caso de não possuir, sua equipe
de analistas está apta a, a partir do recebimento e da análise de informações detalhadas sobre o objeto de classificação,
desenvolver uma abordagem analítica que lhe permita definir o nível de risco desse emissor ou emissão dentro de sua escala. A
decisão sobre a aceitação de início de um processo de atribuição de classificação será tomada de forma colegiada pelos Gerentes
de Análise e Research e outros analistas seniores que integram a equipe.

2.1.2. Acompanhamento e Atualização
A Austin Rating realiza monitoramento contínuo e atualiza suas classificações de risco, por meio de: a) atualização
periódica regular, que poderá se dar em bases anuais, semestrais ou trimestrais, dependendo do tipo de emissor ou de obrigação
classificada; e b) revisão atemporal, que ocorrerá sempre que a Austin Rating receber informação que possam resultar em uma
alteração da classificação de risco ou na descontinuidade da cobertura analítica.
O monitoramento e a atualização das classificações de risco mencionados no parágrafo acima deverão contemplar: a)
revisão regular da situação creditícia da entidade avaliada; b) revisão da classificação de risco após ter conhecimento de qualquer
informação que possa resultar em uma ação da agência, de acordo com a metodologia aplicável; e c) atualização da classificação,
conforme o caso, em tempo hábil, com base nos resultados das revisões descritas nas alíneas “a” e “b”.
A Austin Rating efetua anúncio de descontinuidade de todas as avaliações publicadas, indicando a data da última
atualização e a classificação atribuída naquela oportunidade. Será adotado o mesmo procedimento para os seus assinantes, caso a
divulgação do rating seja restrita a estes.

2.1.3. Integridade do Processo de Classificação
A Austin Rating e seus empregados se propõem a cumprir as leis e regras aplicáveis às suas atividades nas jurisdições
que operam, bem como o Código de Conduta IOSCO.
A Austin Rating e seus empregados se comprometem a tratar de forma equilibrada e honesta as emissoras, os
investidores, os participantes do mercado e o público em geral.
Os analistas e demais funcionários da Austin Rating mantêm alto padrão de integridade. A Austin Rating não contratará
pessoas que tenham sua integridade e sua reputação comprometidas.
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A Austinn Rating e seuus funcionário
os não asseguurarão, implíciita ou explicittamente, umaa classificação
o de risco anttes do
térm
mino do processso de análise e da votação do
d Comitê de Classificação
o de Risco.
Os analisstas da Austinn Rating e dem
mais pessoas eenvolvidas naa emissão da classificação
c
dde risco não devem:
d
(a) sollicitar
nem aceitar dinheeiro, presentess ou favores de quem tenhaa relações com
merciais com a agência de cclassificação de
d risco de créédito;
e/ou (b) omitir do Diretor de Coontroles Intern
nos e Compliaance qualquerr informação sobre
s
eventuaais irregularidaades cometidaas por
outraas pessoas envvolvidas no prrocesso de em
missão de classsificação de risco de crédito
o.
O Diretoor de Controlees Internos e Compliance é responsável pelo monitorramento da adderência ao presente
p
Códiggo de
Cond
duta e das dem
mais normas e políticas da Austin Ratingg por parte do
os colaboradorres e tem por dever comuniicar à Comissão de
Valo
ores Mobiliários (a “CVM”), tão logo ten
nha conhecimeento, condutas dos analistas e demais pesssoas envolvidas no processso de
emisssão de classifficação de riscco de crédito que
q possam coonfigurar indíccio de infração
o às normas eemitidas pela CVM.
C
Os funcionários da Austin
A
Rating deverão repoortar qualquerr conduta ileg
gal, antiética ou contrária a este Códiggo de
Cond
duta por partee de outro funncionário, indeependente de sua hierarquiia dentro da in
nstituição, ao Diretor de Controles Interrnos e
Com
mpliance, que ddeverá adotarr as medidas consideradas
c
nnecessárias co
onforme o caso
o, além de maanter preservaada a identidadde do
funcionário que reealizou o comuunicado.

2.2. Independêência e Cuiidados de Conflitos
C
dee Interesse
2.2.1. Geral
A Austinn Rating não deixará
d
de em
mitir suas opinniões ou alteraar uma classifi
ficação, em fuunção de seu potencial
p
efeitto em
suas operações, naa emissora, noos investidoress ou em outro s participantes do mercado.
A Austinn Rating e seuus analistas são
o cuidadosos e profissionaiis em seus julg
gamentos, com
m vistas a maanter a substânncia e
a apaarência de suaa independênccia e objetividaade.
A classifi
ficação será influenciada som
mente por fatoores de risco relevantes
r
à deeterminação ddo risco de créédito.
As classificações de risco atribuídass pela Austin R
Rating não serrão afetadas pela
p existênciaa de uma relaçção comercial entre
a Au
ustin Rating, sseus analistass, funcionárioss e/ou demaiss pessoas envo
olvidas na em
missão da classsificação de risco
r
e a emisssora,
suas empresas ligaadas, bem com
mo relações co
omerciais com
m os possíveis investidores ou
o em outros pparticipantes do mercado.
De modoo a evitar poteenciais conflitos de interessses, as atividades e os analiistas da Austinn Rating estarrão completam
mente
segreegados, juridiccamente e fisiicamente, das atividades dee empresas de mesmo contro
ole acionário.

2.2.2. Procedimentos e Políticas
P
A Austinn Rating adotta procedimen
ntos internos para identificcar, eliminar, administrar e divulgar qu
ualquer confliito de
interresses real ou ppotencial que possa ter influência nas annálises ou nas opiniões emitidas por seus analistas.
A Austinn Rating divulgga, anualmentte, um relatóriio de complian
nce contemplaando, no mínim
imo, as seguin
ntes informaçõões:
(a) a divvulgação de coonflitos de intteresses, reais ou potenciaiss, de forma co
ompleta, temppestiva, clara, concisa, especcífica
e vissível;
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(b) a remuneração recebida de seus clientes, destacando: (i) a natureza de remuneração, (ii) caso aplicável, a proporção
de remuneração paga pelo cliente em relação às atividades de classificação de risco e em relação aos outros serviços
prestados; e (iii) as concentrações de receita superiores a 5% (cinco por cento) em um único cliente;
É expressamente vedado à Austin Rating, aos seus analistas, funcionários e demais pessoas envolvidas na emissão da
classificação de risco, negociar com valores mobiliários ou derivativos que possam representar conflitos de interesses com as
atividades de classificação de risco.








A negociação dos termos do contrato da Austin Rating com as entidades avaliadas deve seguir as seguintes normas:

O perfil da entidade avaliada deve estar de acordo com as políticas comerciais e não apresentar qualquer característica
que a desabone;

A veracidade e integridade das informações prestadas à Austin são de inteira responsabilidade do cliente;
A prospecção e aprovação do cliente é de responsabilidade da área comercial, enquanto a solicitação de informações e
análise da mesma é realizada pelos analistas;
A remuneração cobrada pela Austin será resultado das avaliações feitas pela área comercial;
O contrato estabelecido pela Austin Rating esta alinhado ao que determina a Instrução Nº 521, publicada pela Comissão
de Valores Mobiliários – CVM em abril de 2012, bem como às normas e procedimentos internos da AUSTIN.

2.2.3 Independência de Analistas e Empregados
A remuneração dos empregados da Austin Rating será baseada em uma política de cargos e salários a ser definida, em
conjunto, pelo Diretor Presidente e pelo Diretor de Controles Internos e Compliance. A Política de Cargos e Salários: (a) deverá
estabelecer uma matriz geral dos cargos e salários, incluindo a remuneração fixa a ser recebida em cada cargo, bem como os
critérios qualitativos para o pagamento de bônus; e (b) não poderá condicionar a remuneração e avaliação de desempenho dos
analistas de classificação de risco de crédito e das demais pessoas envolvidas no processo de emissão da classificação de risco à
receita oriunda de entidade avaliada ou de parte a ela relacionada.
A Política de Cargos e Salários deverá prever não apenas a política de remuneração, como também a segregação dos
funcionários da Austin Rating, incluindo, sem limitações, a independência dos funcionários relacionados às Gerências de Análise
e Research, de Comercial e do Departamento de Compliance.
É expressamente vedado aos funcionários da Gerência de Análises e Research e do Departamento de Compliance, a
participação em assuntos da alçada da Gerência Comercial, especialmente com relação à remuneração a ser cobrada das
emissoras. Os funcionários da Gerência de Análise e Research e do Departamento de Compliance não realizarão vendas, mesmo
que passivas. No caso de solicitação de uma cotação, o contato será passado diretamente para a Gerência Comercial.
Sem prejuízo do disposto no presente Código de Conduta, nenhum analista da Austin Rating e/ou demais pessoas
envolvidas na emissão da classificação de risco participará ou influenciará em uma classificação de risco, caso: (a) possua valores
mobiliários ou derivativos da emissora; (b) tenha sido empregado ou tenha tido negócios com a emissora nos últimos seis meses;
(c) tenha parentes próximos ou sócios trabalhando na emissora; e (d) tenha qualquer outro relacionamento com a emissora que
possa configurar conflito de interesses.
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É expressamente vedaado aos analisstas, outros fuuncionários en
nvolvidos no processo
p
de aavaliação, e/ou membros de
d sua
famíília, assim enttendidos comoo cônjuges, descendentes
d
oou ascendentees, bem como as demais peessoas que vivem sob o mesmo
m
teto, negociar valoores mobiliários ou derivativos de emissooras pertencen
ntes à área sob
b sua responsaabilidade de an
nálise.
É expresssamente vedado aos analisttas e funcionáários da Austin
n Rating, soliccitar ou aceitaar dinheiro, prresentes ou faavores
de qualquer
q
terceiro, pessoa fíísica ou jurídiica, que manttenha relação comercial co
om a Austin R
Rating, sendo
o permitido acceitar
apen
nas brindes innstitucionais tais
t
como can
neta, bloco dde notas, entree outros, indeependente daa situação. Naa mesma linhha, os
preseentes ofereciddos por um cliente aos analistas e fu
funcionários da
d Austin Raating não pooderão ultrapaassar uma quuantia
conssiderada signifficativa pelo Comitê de Éttica e Condutaa. Excetuam-sse neste caso despesas parra a elaboraçãão da classificcação,
tais como
c
transporrte, hospedageem e alimentaação (previstass no contrato comercial).
c
Sem prejjuízo do dispposto no paráágrafo anterioor, é permitid
do aos analisttas da Austinn Rating, sem
mpre em conjjunto,
partiiciparem de allmoços e/ou jaantares com pessoas que maantenham relaações comerciais com a agêência de classiificação de rissco de
crédiito. É expresssamente vedadda a participaçção individuall de um analissta da Austin Rating nos evventos mencio
onados no preesente
item.
Conform
me mencionadoo nos parágrafos anterioress, cabe a quallquer funcionáário da Austinn Rating inforrmar ao Direttor de
Conttroles Internos e Compliannce, de maneira justa, honeesta e respeito
osa, sobre a ocorrência
o
de conflitos de interesses reaais ou
poten
nciais por parrte dos analistaas e/ou demais pessoas envvolvidas na em
missão da classsificação de riisco.
Em atenddimento ao ittem IV do Artigo 19 da IInstrução CVM
M 521, a Au
ustin Rating re
revisa todo o trabalho releevante
realizado por um analista nos 2 (dois) anos anteriores a sua saída de seu quadro dee empregadoss, caso este deeixe de integrrar os
quad
dros da Austinn e passe a trabbalhar para en
ntidades avaliaadas ou partess a elas relacio
onadas. Esta m
mesma práticaa será adotadaa caso
o an
nalista deixe dde integrar os quadros da Austin
A
e passee a trabalhar para
p
qualquerr outra agênciia de classificcação de riscoo com
atuaçção nacional ((Brasil).

2.3.

Respon
nsabilidades perante Investidore
I
es e Emissores

2.3.1. Transp
parência e Tempestivi
T
dade da Diivulgação
A Austinn Rating divulgga tempestivaamente todas aas ações com relação
r
aos rattings publicaddos.
A Austinn Rating publica em seu website (www
ww.austin.com.br) sua atuall política de divulgação de
d classificaçõões e
relatórios.
Sem prejuízo das inforrmações exigiidas pela reguulamentação em
e vigor, o reelatório de claassificação de risco emitidoo pela
Austtin Rating devve evidenciar, no mínimo:
(a)

a designação doo analista resp
ponsável pelaa elaboração do
d relatório e dos membross do Comitê de
d Classificação de
Riisco;

(b)

ass fontes de info
formação relev
vantes utilizaddas na elaboraação da classifficação de riscco;

(c)

oss principais eleementos que fundamentaram
f
m a classificaação de risco de
d crédito;
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(e)

a data na qual a classificação de risco foi emitida pela primeira vez e a última vez em que foi atualizada;

(f)

a periodicidade de atualização;

(g)

os atributos e eventuais limitações da classificação emitida, no que diz respeito à extensão, qualidade e veracidade
dos documentos e dados históricos existentes;

(h)

se a Austin Rating está avaliando a espécie de ativo financeiro pela primeira vez;

(i)

se a classificação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou partes a ela relacionadas e se, em decorrência
desse fato, a nota atribuída foi alterada antes da emissão do relatório;

(j)

outros serviços prestados pela Austin Rating à entidade avaliada nos últimos 12 (doze) meses;

(k)

serviços prestados à entidade avaliada por partes relacionadas à Austin Rating, nos últimos 12 (doze) meses;

(l)

as situações que evidenciam potenciais conflitos de interesses; e

(m)

se a classificação de risco não foi contratada pela entidade avaliada ou partes a ela relacionadas.

A Austin Rating publicará em seu website (www.austin.com.br), com acesso gratuito, quaisquer alterações nas
classificações de risco e/ou nos Relatório de Ratings publicados.
A Austin Rating divulga em seu website seus procedimentos e metodologias e suas escalas de ratings, com o significado
de cada categoria de classificação de risco e o horizonte de tempo utilizado para a classificação.
Ao emitir uma classificação a um produto financeiro estruturado, a Austin Rating busca fornecer em seus relatórios
informações detalhadas sobre a análise de fluxo de caixa realizada e a perda estimada, de modo que esses possam compreender a
base quantitativa que fundamenta a classificação, assim como a sensibilidade desta classificação em relação a alterações nas
premissas consideradas pela agência.
A Austin Rating diferencia, a partir do uso de símbolos específicos, entre classificações emitidas para produtos
financeiros estruturados e aquelas destinadas aos demais ativos financeiros. As classificações atribuídas a produtos financeiros
estruturados serão diferenciadas das demais classificações pelo uso do sufixo “(sf)”, sigla para o termo“structured finance”, em
inglês.
A Austin Rating, adicionalmente, realiza a diferenciação entre classificações emitidas em caráter preliminar daquelas
atribuídas já de forma definitiva. As classificações preliminares, baseadas em informações ainda não definitivas sobre uma
emissão, carregarão consigo o sufixo “(p)”.
Os Relatórios de Rating emitidos pela Austin Rating apresentam a descrição da operação e os principais fundamentos que
suportam a opinião do Comitê de Classificação de Risco da Austin Rating. As Notas à Imprensa, denominadas por essa agência
como “Informativos”, apresentarão, quando referentes a ações relacionadas às classificações (afirmação, elevação, rebaixamento,
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retirada e encerramento), no mínimo, a descrição básica da emissão ou do emissor e uma síntese dos aspectos que motivaram tal
ação, determinada pelo seu Comitê de Classificação de Risco.
Sempre que julgar apropriado, a Austin Rating poderá submeter à apreciação da emissora e/ou de um estruturador, antes
de emitir ou alterar a classificação de risco, as informações relevantes em que o rating está fundamentado, de modo a permitir que
estes tenham a oportunidade de prestar esclarecimentos que possam corrigir percepções errôneas ou outras questões. A Austin
Rating fará análise apropriada da resposta da emissora. Sem prejuízo neste item, é vedado aos analistas e demais funcionários da
Austin Rating, fazer propostas ou recomendações, formal ou informalmente, relativas a ativos financeiros sobre os quais a Austin
Rating deve emitir uma classificação.
Anualmente, a Austin Rating torna públicas as informações sobre taxas históricas de default e sobre as taxas de transição
ocorridas com o passar do tempo para cada categoria de classificação de sua escala nacional de classificações de rating de crédito.
A Austin Rating apresentará taxas anuais e cumulativas de inadimplência e transição, até o dia 31 de dezembro do ano anterior ao
ano da publicação, tanto de forma consolidada (todas as classificações) como de forma segmentada (classificações por tipos de
emissor e emissão específicos), neste último caso apenas se houver amostra relevante para um determinado segmento.
Caso realize classificações não solicitadas pela entidade avaliada ou partes a ela relacionadas, a Austin Rating publicará
as políticas e procedimentos utilizados, bem como indicará no Relatório de Rating que a análise não foi solicitada pela entidade
avaliada ou partes a ela relacionadas.
A Austin Rating fará a divulgação completa e antecipada de eventuais modificações que sejam feitas em suas práticas,
procedimentos e processos.
A Austin Rating não deve fornecer para a entidade avaliada ou para parte a ela relacionada serviços de consultoria ou
quaisquer outros serviços que possam comprometer a independência do trabalho da agência
A Austin Rating, por meio de relatórios de classificação de risco e outras publicações, objetiva auxiliar os investidores e
outros usuários de suas classificações no desenvolvimento de uma compreensão sobre o conceito de uma classificação de risco de
crédito, assim como, sempre que necessário, sobre a possibilidade de comparabilidade de uma determinada classificação com as
demais classificações por ela atribuídas. A Austin Rating indicará também as limitações de cada opinião de crédito e em que
medida verifica as informações fornecidas a ela pelo emissor ou originador de um produto ou pela entidade avaliada.
Adicionalmente aos itens acima, a Austin Rating recomenda aos emitentes e estruturadores que publiquem todas as
informações relevantes sobre o objeto da classificação de risco, com o objetivo de que o investidor consiga formar opinião própria
e independente a respeito dos riscos objeto da classificação de risco.

2.3.2. Tratamento da Informação Confidencial
A Austin Rating adota todas as medidas necessárias para proteger as informações de natureza confidencial, obtidas junto
à emissora através de dispositivo de confidencialidade no contrato comercial. A Austin Rating não divulga Informações
Confidenciais para terceiros, exceto em razão de solicitação de autoridade regulatória, ordem judicial ou governamental ou se
determinado por lei.
A Austin Rating utiliza toda Informação Confidencial obtida apenas para os fins da avaliação da classificação de risco, de
acordo com termo de confidencialidade.
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Os funcionários da Austin Rating adotam todas as medidas para proteger as Informações Confidenciais e registros contra
fraude, roubo ou mau uso.
Sem prejuízo das demais vedações previstas no presente Código de Conduta, é expressamente vedado aos analistas e
funcionários da Austin Rating realizar negócios com valores mobiliários da emissora, quando de posse de Informações
Confidenciais.
O Diretor de Controles Internos e Compliance toma as medidas necessárias para que os funcionários da Austin Rating
estejam cientes das políticas internas com negociação de valores mobiliários.
Exceto em razão de solicitação de autoridade regulatória, ordem judicial ou governamental ou se determinado por lei, os
funcionários da Austin Rating não divulgarão qualquer Informação Confidencial sobre classificações ou sobre possíveis decisões
futuras relativas às classificações, alterações ou descontinuidades.
Os funcionários da Austin Rating devem observar as regras previstas no manual de normas e procedimentos, em especial
as políticas e procedimentos destinados a monitorar e restringir o fluxo dessas Informações Confidenciais aos analistas e
funcionários que têm “necessidade de saber” a fim de (a) evitar o uso inadequado e/ou fraudulento das referidas informações e a
aparência de impropriedade, (b) cuidar de possíveis conflitos de interesse; e (c) assegurar o cumprimento das leis e regulamentos
aplicáveis.
Os funcionários da Austin Rating não devem utilizar ou transmitir Informações Confidenciais obtidas com o propósito de
negociar com valores mobiliários, ou outro qualquer, que não o da Austin Rating conduzir suas atividades de rating.

3.

DIVULGAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA

As disposições do presente Código de Conduta encontram-se perfeitamente alinhadas àquelas apresentadas no Código de
Conduta IOSCO, publicado pela Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários – IOSCO em Maio de 2008,
bem como aos princípios divulgados no documento “IOSCO Principles Regarding the Activities of Credit Rating Agencies”. A
publicação deste Código de Conduta atende ao item 4.1 do Código de Conduta IOSCO. Contudo, as divergências encontradas
neste código perante o documento divulgado por aquela organização referem-se, basicamente, aos itens 1.9-1 e 2.10, que não são
aplicáveis à Austin Rating. Adicionalmente, este documento considera as determinações presentes na Instrução 521/12 elaborada
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A revisão deste código será realizada, de maneira tempestiva, pela Austin Rating quando houver ajustes de dispositivos
legais e/ou regulatórios que estejam relacionados a seu Código de Conduta ou diante de alterações no mercado que sejam
pertinentes às suas atividades. As eventuais alterações neste Código serão divulgadas e justificadas tempestivamente pela Austin
Rating em seu website (www.austin.com.br). No entanto, a veiculação pública deste documento não determina nenhuma
responsabilidade ou obrigação com terceiros no que diz respeito ao Código de Conduta aqui apresentado.
A verificação da aplicação deste Código de Conduta ficará sob a responsabilidade do Diretor de Controles Internos e
Compliance, que produzirá anualmente (dentro do primeiro trimestre) o Relatório de Compliance ao Código de Conduta,
relatando de maneira transparente as políticas e procedimentos adotados pela Austin Rating, bem como os ajustes promovidos no
sentido de se adequar aos princípios definidos. Este relatório ficará à disposição para consulta das partes interessadas mediante
solicitação.
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A Austin Rating disponibiliza uma cópia deste documento a seus funcionários, além de divulgá-lo em seu website, com o
objetivo de orientar e informar suas normas para que os colaboradores possam alinhar seus comportamentos á conduta esperada
pela organização. A fim de garantir a aderência das diretrizes deste documento, os colaboradores da Austin Rating deverão assinar
um Termo de Responsabilidade, no momento de sua admissão, contendo os principais aspectos das políticas e procedimentos
determinados pela Austin Rating.

4. COMUNICAÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO MERCADO
A Gerência de Marketing e Comunicação da Austin Rating é responsável pela comunicação com todos os participantes
mercado, esclarecendo dúvidas e questões abrangentes sobre os Relatórios de Ratings e os processos utilizados pela Austin
Rating, por meio do endereço eletrônico comunicação@austin.com.br. As dúvidas e questionamentos pertinentes às disposições
do presente Código de Conduta e sua implementação poderão ser encaminhadas diretamente para o Diretor de Controles Internos
e Compliance no endereço de correio eletrônico compliance@austin.com.br.

5. PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES
Os membros da instituição devem alinhar suas atividades às leis e regulamentos aplicáveis aos negócios e às Políticas
Internas da instituição.
Os funcionários de Austin Rating devem conhecer e compreender as determinações deste Código de Conduta,
respeitando seu conteúdo. Aqueles que violarem as normas e procedimentos da Austin Rating estarão sujeitos a ações
disciplinares que poderão resultar até em demissão por justa causa. As medidas disciplinares poderão ser aplicadas a qualquer
pessoa que realize ou aprove infrações, se entendendo também, aos que mesmo cientes da ocorrência de alguma infração, não
toma as devidas providências para corrigi-la de imediato. Todas as medidas poderão ser todas sem prejuízo das consequências
civis e criminais da violação.

6. TERMO DE RESPONSABILIDADE


Respeitar as políticas e procedimentos de Segurança da Informação e executar apenas os acessos a sites necessários e
autorizados ao desempenho das atividades que lhe foram designadas na Austin;



A senha de acesso à rede de computadores da agência e aos sistemas aplicativos é pessoal e exclusiva, desta forma o
funcionário não deve divulgar ou facilitar seu conhecimento;



A Austin poderá monitorar o uso de Correio Eletrônico, Internet, ligações telefônicas, reuniões e comitês, e tomará as
devidas providências caso identifique conduta indevida;



Os equipamentos disponíveis aos colaboradores são de propriedade da Austin, sendo de responsabilidade de cada
funcionário utilizá-los corretamente para desempenhar as atividades de interesse da empresa;



O funcionário que sofrer furto ou roubo de seu equipamento corporativo móvel (notebook) é responsável por notificar
imediatamente seu gestor direto e procurar a ajuda das autoridades policiais registrando, o mais rápido possível, o
boletim de ocorrência. O funcionário assumirá todos os riscos relacionados ao uso inadequado do notebook fornecido
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pela Austin, sendo o único responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos que possam impactar a Austin ou
terceiros;


Solicitar autorização verbal ou por escrito ao superior imediato sempre que for necessário sair com qualquer material,
documento ou equipamento da Austin;



Comprometer-se com a segurança da informação, não deixando informações confidenciais nas impressoras, mesas ou
qualquer outro local onde possam ser acessadas por terceiros. O descarte desse tipo de informação deverá ser realizado
em local apropriado;



Comprometer-se, também, a manter sigilo absoluto sobre os dados e documentos confidenciais, manuseados e obtidos no
exercício das atividades na Austin;



É proibido o acesso à Austin Rating pelos funcionários da área Comercial e da Austin Asis sem a devida autorização;



A utilização das instalações para reuniões externas deve ser precedida por um pedido de reserva. Caso seja necessário
utilizar as salas para as demais atividades da empresa a chave estará disponível com a recepcionista. No entanto, aquela
que possui dispositivo audiovisual sempre terá prioridade para a realização de comitês. Cabe ressaltar que tais instalações
devem ser utilizadas exclusivamente para fins profissionais;



Limitar as chamadas telefônicas internas a quatro toques. Caso a pessoa com quem deseja falar não atenda, favor dar
preferência ao e-mail ou contato direto.

Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr. 110 – 7º Andar – Itaim Bibi – São Paulo – SP – CEP 04542-000
Tel.: 3377-0707 - www.austin.com.br

