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Este relatório baseia-se em informações do período entre junho de 2019 a março de 2020. Este relatório não constitui uma
recomendação para comprar, manter ou vender instrumentos.
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Ratings em Maio de 2020
Instrumento

Rating Atual(i)

Rating Inicial

Preço Unitário em 31
de Março de 2020

Saldo da Operação em 31
de Março de 2020

Série Única

brAA- (sf)

brAA- (sf)
preliminar

R$ 1.011,82

R$ 364.235.558,40

Amortização de Principal – Total
Pagamento de Juros - Total

R$ 10.244.862,00

(i) O rating define a capacidade do emissor de efetuar os pagamentos do principal e dos juros referentes à emissão e está sujeito a mudanças a qualquer momento.

O rating atribuído aos CRAs reflete nossa opinião de crédito sobre a CPR - Financeira, cuja única
devedora é a SLC Agrícola S.A. Desse modo, entendemos que a transação continua consistente
com as premissas estabelecidas pela S&P Global Ratings.
A Escala Nacional Brasil de ratings de crédito da S&P Global Ratings atende emissores, seguradores, terceiros, intermediários e
investidores no mercado financeiro brasileiro para oferecer tanto ratings de crédito de dívida (que se aplicam a instrumentos específicos
de dívida) quanto ratings de crédito de empresas (que se aplicam a um devedor). Os ratings de crédito na Escala Nacional Brasil utilizam
os símbolos de rating globais da S&P Global Ratings com a adição do prefixo “br” para indicar “Brasil”, e o foco da escala é o mercado
financeiro brasileiro. A Escala Nacional Brasil de ratings de crédito não é diretamente comparável à escala global da S&P Global Ratings
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ou a qualquer outra escala nacional utilizada pela S&P Global Ratings ou por suas afiliadas, refletindo sua estrutura única, desenvolvida
exclusivamente para atender as necessidades do mercado financeiro brasileiro.
Certos termos utilizados neste relatório, particularmente certos adjetivos usados para expressar nossa visão sobre os fatores que são
relevantes para os ratings, têm significados específicos que lhes são atribuídos em nossos Critérios e, por isso, devem ser lidos em
conjunto com tais Critérios. Consulte os Critérios de Rating em www.standardandpoors.com.br para mais informações. Informações
detalhadas estão disponíveis aos assinantes do RatingsDirect no site www.capitaliq.com. Todos os ratings afetados por esta ação de
rating são disponibilizados no site público da S&P Global Ratings em www.standardandpoors.com. Utilize a caixa de pesquisa localizada
na coluna à esquerda no site.

Critérios e Artigos Relacionados
Critérios

Metodologia de ratings de crédito nas escalas nacionais e regionais, 25 de junho de 2018

Critério Legal: Operações Estruturadas: Metodologia de avaliação de isolamento de ativos e de
sociedades de propósito específico, 29 de março de 2017

Estrutura Global de Avaliação de Riscos Operacionais em Operações Estruturadas, 9 de outubro
de 2014

Metodologia global para atribuição de ratings a títulos empacotados, 16 de outubro de 2012

Metodologia de Critério Aplicada a Taxas, Despesas e Indenizações, 12 de julho de 2012

Metodologia: Critérios de estabilidade de crédito, 3 de maio de 2010



Entendendo as Definições de Ratings da S&P Global Ratings, 3 de junho de 2009

Artigos




Rating ‘brAA- (sf)’ atribuído à série única da 3ª emissão de CRAs da Cibrasec (Risco SLC
Agrícola), 29 de maio de 2019
Análise Detalhada: SLC Agrícola S/A, 27 de fevereiro de 2020
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WWW.STANDARDANDPOORS.COM.BR

