PRESS RELEASE

Moody´s Atribui Ratings ao Banco Sofisa

São Paulo, 04 de outubro de 2007 – O Banco Sofisa S.A. (código Bovespa: SFSA4) anuncia
hoje que a Moody's Investors Service (“Moody´s”), agência internacional de classificação de
ratings, atribuiu sua 1a. avaliação de ratings ao Banco Sofisa (vide quadro abaixo).
Os ratings divulgados refletem as várias vantagens competitivas do Banco: a. tradicional foco de
negócios na concessão de crédito a pequenas e médias empresas e operação consolidada, que
lhe asseguram um sólido histórico de ativos de qualidade e rentabilidade em comparação aos de
seus pares; b. rígidos processos de aprovação e monitoramento de crédito,baseado em rigorosos
controles de garantias que certificam a força de suas operações; c. estrutura operacional ágil e
modelo de negócio flexível, com capacidade de diversificação e iniciativas de expansão ao
segmento de crédito de consumo.; d. política de baixa alavancagem; e. práticas de governança
corporativa adequadas; e f. sucesso na diversificação de suas linhas de negócios com as atuais
limitações de escala e recursos, se traduzindo em ganhos de escala.
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Os denominados ratings são comumente utilizados como um auxílio na precificação do risco de
crédito em títulos de renda fixa que possam ser comprados ou vendidos. Muitos agentes do
mercado também utilizam ratings como limites em seus parâmetros de investimento, e como um
meio de expandirem seus horizontes para mercados ou tipos de títulos que eles não cobrem com
as suas próprias análises. Pelo fato de que grandes investidores confiarem globalmente nos
ratings emitidos por agências qualificadas como a Moody’s, os ratings ajudam os emissores de
dívida na obtenção de acesso estável e flexível àquelas fontes de capital.
Os ratings conferidos pela Moody´s ao Banco Sofisa, mais uma vez confirmam a solidez e
qualidade dos ativos do Banco, e sua posição de destaque entre os bancos de seu segmento de
atuação.

Relações com Investidores
Tel: (0xx11) 3176-5836
Fax: (0xx11) 3176-5880
ri@sofisa.com.br
www.sofisa.com.br

