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Destaques da Análise de Crédito 
Principais pontos fortes Principais riscos 
Entre os maiores varejistas brasileiros. Concentração geográfica no Brasil.  
Baixo endividamento. Indústria altamente fragmentada. 
Manutenção de forte liquidez mesmo em períodos 
de crise. 

Menor escala que os pares internacionais. 

Aquisição complementar de lojas do Makro.  

 

Varejo alimentar deve se manter resiliente em meio ao avanço da pandemia da COVID-

19 no país 

As iniciativas tomadas pelas autoridades brasileiras para reduzir a rápida propagação do novo 

coronavírus, como distanciamento social e quarentenas, levou ao fechamento de lojas do varejo 

não essencial, com isso apenas o varejo alimentar e outros serviços essenciais continuam 

operando lojas físicas. Nesse sentido, esperamos que o Grupo Carrefour Brasil se beneficie no 

primeiro momento do elevado crescimento das  (SSS - same store sales) 

em 2020. Porém, as vendas do segmento não alimentar podem ser pressionadas nos próximos 

anos devido à atual crise econômica com elevados níveis de desemprego e queda acentuada do 

PIB brasileiro projetada para 2020. Ainda assim, acreditamos que o grupo tem várias alavancas 

para aumentar a atratividade de suas lojas por meio de reformas, seu modelo omnicanal, serviços 

financeiros e personalização de promoções que devem de certa forma compensar os efeitos da 

crise e suportar sua sólida geração de caixa. 

 

Aquisição de lojas do Makro é complementar ao plano de expansão do Grupo 

Carrefour Brasil 

Em nossa visão, o grupo será bem-sucedido na conclusão da transação para aquisição de 30 lojas 

do varejista brasileiro Makro Atacadista S.A. (Makro; não avaliado), anunciada em fevereiro de 

2020, que aguarda aprovação das autoridades antitruste brasileira. O formato das lojas 

adquiridas é similar ao do Atacadão, o que corrobora sua estratégia de expansão voltada ao 

modelo de atacado, que ganhou força durante a última crise econômica no Brasil. Esperamos que 

o Grupo Carrefour Brasil receba as aprovações necessárias e finalize a transação durante o 

segundo semestre de 2020. O grupo estima aproximadamente R$ 300 milhões para reforma e 

conversão de lojas. 

 

Resiliência do varejo alimentar deve permitir que o Grupo Carrefour Brasil mantenha 

seu atual plano de investimentos, mesmo diante da pandemia da COVID-19 

Mesmo em face dos desdobramentos da pandemia da COVID-19, esperamos que o Grupo 

Carrefour Brasil mantenha seu nível de investimentos em torno de R$ 1,9 bilhão por ano, 

principalmente voltado à abertura de lojas Atacadão, às iniciativas digitais e à manutenção das 

suas operações, em razão de sua sólida geração de caixa operacional e forte liquidez. Ainda 

assim, vemos que, se necessário, durante este ano o grupo poderia postergar parte dos 

investimentos para os próximos anos. 

Perspectiva 
A perspectiva estável do rating de crédito corporativo do Grupo Carrefour Brasil reflete nossa 
expectativa de que o grupo preservará sua forte posição de mercado ao longo dos próximos anos, 
uma vez que o varejo alimentar é resiliente durante crises. Ao mesmo tempo, esperamos que o 
grupo apresente gradual melhora da rentabilidade, com margem EBITDA entre 6,0% e 6,5% nos 
próximos dois anos. Com isso, estimamos que o grupo registre sólida geração de caixa e baixa 
alavancagem medida por dívida sobre EBITDA inferior a 1,0x nos próximos dois anos. 
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Cenário de rebaixamento 

Apesar de improvável nos próximos 12-18 meses poderemos rebaixar os ratings do Grupo 
Carrefour Brasil, caso este não apresente folga de liquidez suficiente para honrar suas obrigações 
de curto prazo em um cenário simulado de default do soberano. Além disso, também podemos 
rebaixar os ratings se o Grupo Carrefour Brasil assumir uma estratégia mais agressiva de 
expansão e endividamento, com redução da margem EBITDA para perto de 5%, aumento 
substancial de dívida e maior distribuição de dividendos. Nesse cenário, veríamos um índice de 
dívida sobre EBITDA acima de 3x e fluxo de caixa discricionário negativo de maneira consistente. 

Nosso Cenário-Base 
 

Premissas 

 PIB brasileiro retraindo-se 4,6% em 2020, e crescendo 3,3% em 2021 e 2,9% em 2022; 

 Taxa de Inflação média de 3,3% em 2020 e em torno de 3,8% em 2021 e 4,1% em 2022; 
 Taxa básica de juros média de 3,25% em 2020, 4% em 2021 e 4,5% em 2022; 

 Abertura anual de 20 lojas sob a bandeira Atacadão e entre 5-10 lojas Express sob a bandeira 
Carrefour nos próximos anos, que devem resultar em crescimento médio de área de 6,5%; 

 Além da abertura orgânica de lojas, consideramos que o grupo será bem-sucedido na 
incorporação das 30 lojas adicionais do Makro. Projetamos que as lojas estarão 100% 
consolidadas em 2021; 

 SSS da bandeira Carrefour crescendo aproximadamente duas vezes a inflação projetada em 
2020, considerando que apenas o varejo alimentar se mantém aberto em períodos de 
quarentena, e para os próximos anos projetamos inflação com um adicional de 1% retratando 
os efeitos das iniciativas promocionais e das reformas de lojas; 

 SSS da bandeira Atacadão acima da inflação em 2020 alinhada com a bandeira Carrefour, e 
1% acima da inflação nos próximos anos, indicando continuidade das mudanças nos hábitos 
de compras no país e a preferência do consumidor por produtos de menor ticket médio; 

 A combinação dos fatores acima deve resultar em crescimento anual da receita líquida e das 
operações de varejo, de 10% em 2020, próximo de 15% em 2021 e 8% em 2022; 

 Margem EBITDA relativamente estável nos próximos anos, refletindo os esforços do grupo 
para redução de custos e implementação de medidas de transformação digital compensando 
o crescimento e representatividade nas receitas totais do e-commerce, que apresenta 
margens mais baixas que as lojas físicas; 

 Investimentos anuais em torno de R$ 1,9 bilhão para abertura de novas lojas, desenvolvimento 
do e-commerce e manutenção das operações, além de um adicional de R$ 300 milhões em 
2020 para alteração da bandeira das lojas Makro para Atacadão;   

 Distribuição de dividendos de 25% do lucro líquido do ano anterior. 
 

Principais Métricas 
 2019A 2020E 2021E 2022E 

Margem EBITDA (%) 6,2% 6,0%-6,5% 6,0%-6,5% 6,0%-6,5% 

Dívida/EBITDA (x) 0,3x 0,5x-1,5x 0,5x-1,2x 0,5x-1,2x 

FFO/Dívida (%) 248,8% 70%-77% 77%-80% 80%-85% 

FOCF/Dívida (%) 56,2% 0,0%-10% 15%-30% 30%-40% 
E: Esperado     

Descrição da Empresa 
O Grupo Carrefour Brasil é o maior varejista de alimentos do Brasil, operando por meio de diversos 
formatos de lojas e com presença física em todas as regiões do país, além de cobertura nacional 
com seu e-commerce que representou por volta de 16% das suas vendas totais em 2019. Em 31 
de dezembro de 2019, o grupo contava com 492 lojas, divididas sob as marcas Atacadão e 
Carrefour. Além do varejo alimentar, o grupo também possui postos de gasolina, farmácias, e 
presença significativa no segmento não-alimentar com vendas de eletrônicos e eletrodomésticos, 
por exemplo.  
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Por intermédio de uma joint-venture com o Itaú Unibanco S.A. (BB-/Estável/B e 
brAAA/Estável/brA-1+), o grupo detém 51% das ações e o controle do Banco CSF S.A. (Banco CSF; 
brAAA/Estável/--). O Banco CSF oferece financiamento ao consumidor por meio dos cartões de 
crédito das marcas Carrefour e Atacadão, crédito direto ao consumidor e outros serviços 
financeiros, como seguros. 
 
O Atacadão é controlado majoritariamente pelo Carrefour SA (BBB/Estável/A-2), que detinha 
71,7% das ações em 17 de abril de 2020, seguido pelo fundo de investimento privado Península 
Participações com 8,7%. O restante é negociado livremente na B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão. 
 

Perfil de Risco de Negócios: Satisfatório 
Acreditamos que apesar do atual momento desafiador com diversas incertezas sobre a duração e 
os efeitos da pandemia do novo coronavírus, que requerem diversas medidas de distanciamento 
social e têm acarretado uma queda acentuada no consumo, esperamos que por seu forte modelo 
operacional, o Grupo Carrefour Brasil deve continuar apresentando geração de caixa resiliente, 
dada a natureza essencial do varejo alimentar. Já que o grupo apresenta baixa alavancagem e 
forte liquidez, esperamos que atravesse 2020 sem impactos significativos em suas operações. 
 
Esperamos ainda que o grupo continue implementando iniciativas de transformação digital, como 
self-check out nas lojas físicas, fortalecendo a capacidade omnicanal com Clique & Retire, Drive e 
a parceria com os serviços de entrega rápida que devem continuar permitindo maior atratividade 
de suas marcas nos próximos anos, solidificando sua posição como uma das maiores varejistas 
brasileiras. Em 2019, as vendas online já representaram cerca de 16% das vendas totais da 
bandeira Carrefour, mas acreditamos que ainda existe espaço para uma maior representatividade 
considerando as mudanças nos hábitos de consumo da população brasileira mais orientada às 
plataformas digitais. 
 
Em nossa visão, o Grupo Carrefour Brasil deverá manter seu plano de abertura de novas lojas em 
2020, considerando a abertura anual de 20 lojas sob a bandeira Atacadão e entre 5-10 Express 
nos próximos anos. Com isso, o grupo continuará fortalecendo e expandindo sua cobertura 
geográfica. Além disso, acreditamos que receberá as aprovações necessárias para finalizar a 
transação de compra de 30 lojas e 14 postos de gasolina do Makro por aproximadamente R$ 2 
bilhões no segundo semestre deste ano. Vemos essa transação como complementar ao atual 
plano de expansão do grupo prioritariamente direcionado ao segmento de atacado (cash & carry), 
que tem se mostrado mais resiliente ao longo dos ciclos econômicos. Mesmo diante de um 
cenário com retração significativa do PIB de 4,6% em 2020, as ainda baixas taxas de inflação e de 
juros, devem permitir que as operações de atacado continuem apresentando crescimento de SSS 
acima da inflação. 
 
Para os próximos anos, esperamos leve aumento da margem EBITDA do grupo como resultado dos 
ganhos de escala, diluindo os custos fixos, das iniciativas digitais e do contínuo aumento de 
participação da bandeira Atacadão nas vendas totais. Esperamos que a operação sob a bandeira 
Atacadão apresente uma margem EBITDA reportada próxima de 7,5% em 2020, comparada com 
7,3% em 2019, enquanto presumimos que a das operações sob a bandeira Carrefour, que 
consolida o e-commerce com menor margem, seja próxima de 5,5%, comparada com 5,3% em 
2019.  
 
Apesar de o Grupo Carrefour Brasil apresentar elevada escala em relação aos competidores 
nacionais, quando comparado aos pares internacionais, como Target Corporation (A/Estável/A-1) 
e Costco Wholesale Corporation (A+/Estável/A-1), o grupo apresenta menor escala e 
diversificação geográfica. Além disso, a indústria varejista brasileira é altamente fragmentada, 
com grande competição de players locais. Apesar de sua posição de liderança no setor 
supermercadista, este representou apenas 16% do total do mercado, segundo a ABRAS 
(Associação Brasileira de Supermercados) em 2018. 
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Comparação com os pares 

A Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) é o par avaliado mais próximo do Grupo Carrefour 
Brasil. Apesar de o grupo apresentar operações 100% domésticas, e a CBD ter recentemente 
expandido suas operações para outros países da América Latina e com isso apresentar maior 
escala, as duas empresas apresentam operações em formatos similares e são os maiores grupos 
varejistas do Brasil. Por outro lado, o Grupo Carrefour Brasil apresenta menor alavancagem e não 
sofre grande influência do seu grupo controlador, o que se reflete em seu rating mais 
alto que o -  da CBD. Se comparado com a Lojas Renner S.A. (Renner), que é uma das maiores 
varejistas de vestuário do Brasil, as duas empresas apresentam sólida posição nos segmentos de 
atuação, além de maior escala e melhor rentabilidade que os pares. Assim como o grupo 
Carrefour, a Renner apresenta baixa alavancagem e forte liquidez, mas dada a natureza 
discricionária dos seus produtos, acreditamos que a varejista de vestuário deverá sofrer mais os 
impactos do distanciamento social, já que suas lojas estão 100% fechadas e sua operação de e-
commerce não é suficiente para sustentar as operações. Com isso, apesar de as duas empresas 
terem o mesmo rating, os da Renner estão na listagem CreditWatch com implicações negativas, 
enquanto melhor quantificamos os efeitos da crise em suas operações.  
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Tabela 1 - Comparação com os pares 

 
Setor: Varejo Atacadão S.A. Companhia Brasileira de Distribuição Lojas Renner S.A. 

Ratings na Escala Nacional Brasil em 20 de abril de 2020) brAAA/Estável/-- brAA-/Negativa/-- 
 

brAAA/CW Neg,/-- 

(R$ Milhões) 

Receita 57.119,0  56.635,0  8.474,7  

EBITDA 3.567,0  3.512,0  2.027,1  

FFO 2.619,4  2.751,0  1.782,0  

Despesa de juros 404,0  1.276,0  151,8  

Despesa de juros caixa 394,0  530,0  71,4  

Fluxo de caixa operacional (CFO) 2.353,0  544,7  1.084,7  

Investimentos 1.761,0  2.436,0  751,4  

Fluxo de caixa operacional livre (FOCF) 592,0  (1.891,3) 333,2  

Fluxo de caixa discricionário (DCF) (64,0) (2.159,3) (75,9) 

Caixa e investimentos de curto prazo 5.609,0  7.954,0  1.372,3  

Dívida 1.053,0  16.961,9  1.776,8  

Patrimônio líquido 12.167,0  13.511,0  2.702,3  

Índices ajustados    

Margem EBITDA (%) 6,2  6,2  23,9  

Retorno sobre o capital (%) 19,9  6,4  30,3  

Cobertura de juros pelo EBITDA (x) 8,8  2,8  13,4  

Cobertura de juros caixa pelo FFO (x) 7,6  6,2  26,0  

Dívida/EBITDA (x) 0,3  4,8  0,9  

FFO/Dívida (%) 248,8  16,2  100,3  

CFO/Dívida (%) 223,5  3,2  61,0  

FOCF/Dívida (%) 56,2  (11,2) 18,8  

DCF/Dívida (%) (6,1) (12,7) (4,3) 
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Perfil de Risco Financeiro: Mínimo 
Mesmo diante do atual cenário econômico e do aumento da dívida para suportar a liquidez e pagar 
a aquisição do Makro, esperamos que o Grupo Carrefour Brasil continue apresentando sólida 
geração de fluxos de caixa, resultante do aumento de vendas em meio à resiliência de suas 
operações, e que mantenha baixa alavancagem. 
 
Acreditamos que o grupo adicionará aproximadamente R$ 3,3 bilhões de dívida em 2020, com a 
recente emissão de linhas bancárias de R$ 1,5 bilhão para suportar liquidez e R$ 1,8 bilhão para 
pagar o restante da aquisição do Makro com linhas aprovadas pelo Carrefour Finance ( 775 
milhões). Ainda assim, em razão de sua sólida geração de caixa e da adição das lojas do Makro, 
esperamos que mantenha sua baixa alavancagem, com o índice de dívida sobre EBITDA perto de 
1,0x. 
 
Para os próximos anos, esperamos que o grupo volte a apresentar geração de caixa operacional 
suficiente para cobrir seus significativos investimentos (capex), de cerca de R$ 1,9 bilhão, e que 
mantenha o pagamento de dividendos de 25% do lucro líquido do ano anterior. 
 
Tabela 2 - Resumo financeiro 

 Exercício findo em 31 de dezembro de  

(R$ Milhões) 2019 2018 2017 2016 2015 

Receita 57.119,0  51.811,0  48.240,0  45.367,0  39.561,0  

EBITDA 3.567,0  3.403,0  3.179,5  2.858,0  2.169,0  

FFO 2.619,4  2.463,1  2.290,7  2.294,6  1.667,6  

Despesa de juros 404,0  358,0  645,4  719,9  592,3  

Despesa de juros caixa 394,0  422,0  217,4  207,9  144,3  

Fluxo de caixa operacional (CFO) 2.353,0  2.940,0  2.702,1  3.080,1  1.963,7  

Investimentos 1.761,0  1.749,0  1.752,0  1.854,0  1.370,0  

Fluxo de caixa operacional livre 
(FOCF) 592,0  1.191,0  950,1  1.226,1  593,7  

Fluxo de caixa discricionário (DCF) (64,0) 440,0  745,1  1.163,1  535,7  

Caixa e investimentos de curto 
prazo 5.609,0  4.933,0  4.810,0  3.242,0  2.882,0  

Caixa disponível bruto 5.609,0  4.933,0  4.810,0  3.242,0  2.882,0  

Dívida 1.053,0  58,5  428,5  3.342,8  3.782,4  

Patrimônio líquido 12.167,0  11.882,0  11.057,0  7.200,0  5.773,0  

Índices ajustados      

Margem EBITDA (%) 6,2  6,6  6,6  6,3  5,5  

Retorno sobre o capital (%) 19,9  20,8  20,4  10,4  29,9  

Cobertura de juros pelo EBITDA 
(x) 8,8  9,5  4,9  4,0  3,7  

Cobertura de juros caixa pelo FFO 
(x) 7,6  6,8  11,5  12,0  12,6  

Dívida/EBITDA (x) 0,3  0,0  0,1  1,2  1,7  

FFO/Dívida (%) 248,8  4.208,2  534,5  68,6  44,1  

CFO/Dívida (%) 223,5  5.023,0  630,6  92,1  51,9  

FOCF/Dívida (%) 56,2  2.034,8  221,7  36,7  15,7  

DCF/Dívida (%) (6,1) 751,7  173,9  34,8  14,2  

Liquidez: Forte 
Em nossa visão, a liquidez do Grupo Carrefour Brasil continua forte, pois acreditamos que as 
fontes de liquidez do grupo devem ultrapassar os seus usos em cerca de 1,8x nos próximos 12 
meses e que as fontes excederiam os usos mesmo que o EBITDA fosse inferior às nossas 
projeções em 30%. Em nossa opinião, o Grupo Carrefour Brasil possui sólido relacionamento com 
bancos e uma gestão de risco financeiro prudente. Além disso, acreditamos que o grupo 
provavelmente seria capaz de absorver eventos de alto impacto e baixa probabilidade sem 
necessidade de refinanciamento, em função de sua sólida geração de caixa, baixa concentração 
de dívida no curto prazo e flexibilidade para reduzir investimentos para os níveis de manutenção, 
se necessário. 
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Em seus empréstimos, o grupo não está sujeito a cláusulas contratuais restritivas (covenants) 
financeiras. 
 

Principais fontes de liquidez 

 Posição de caixa de R$ 5,6 bilhões em 31 de 
dezembro de 2019;  

 FFO projetado de cerca de R$ 3,2 bilhões em 
2020, já considerando R$182 milhões da 
parcela de curto prazo do arrendamento 
operacional;  

 Linhas de crédito compromissadas de  
milhões com o Carrefour Finance (Bélgica) 
disponíveis por 24 meses. 

Principais usos de liquidez 

 Dívida de curto prazo de R$19 milhões em 
31 de dezembro de 2019;  

 Necessidades de capital de giro em torno de 
R$1,5 bilhão, incluindo picos de 
necessidades sazonais entre trimestres; 

 Investimentos de cerca de R$ 2,2 bilhões em 
2020; 

 Pagamento de aquisição das lojas Makro de 
R$ 1,9 bilhão em 2020;  

 Distribuição de dividendos de 
aproximadamente R$ 468 milhões em 2020. 

 

Vencimentos de dívida 

Em 31 de dezembro de 2019, os vencimentos de dívida do Grupo Carrefour Brasil eram os 
seguintes: 
 

 Dívida de curto prazo: R$19 milhões 

 2021: R$ 1,3 bilhão  
 2022: R$ 450 milhões 

 2023: R$ 500 milhões 
 2024: R$ 350 milhões 

 2025 e anos posteriores: R$ 200 milhões  
  

Outras Considerações de Crédito 
Para analisar o Grupo Carrefour Brasil, incorporamos em nossa análise financeira e projeções um 
potencial passivo contingente do Banco CSF S.A. (por meio do Carrefour Comércio e Indústria 
Ltda.) que pode ter consequências para a holding. Isso resulta de nosso entendimento de que, de 
acordo com a Lei brasileira 9.447/1997, as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam controle 
sobre as instituições financeiras que estão sujeitas à intervenção ou liquidação possuem 
responsabilidade solidária com os diretores e gestores dessas entidades por seu passivo a 
descoberto. 
 
Embora a responsabilidade de um acionista controlador de prover suporte a um banco não seja 
equivalente a uma garantia financeira (o acionista não garante o pagamento pontual), esta é uma 
obrigação legal em última instância executável via um potencial bloqueio de ativos. Em nossa 
visão, esse bloqueio de ativos cria um incentivo muito forte para capitalizar o banco quando 
necessário. Então, quando um grupo corporativo detém ou controla um banco, procuramos avaliar 
o risco máximo que este último poderá representar para o grupo, com base no perfil de crédito do 
banco, e no seu tamanho e composição acionária. Como o Grupo Carrefour Brasil e o Itaú 
Unibanco Holding S.A. (BB-/Estável/B e brAAA/Estável/brA-1+) compartilham o controle do Banco 
CSF, incorporamos uma potencial capitalização do Grupo Carrefour Brasil no Banco CSF, 
considerando sua participação acionária no banco e o capital mínimo regulatório deste último. 
Mesmo nesse cenário, acreditamos que o Carrefour Brasil manteria um baixo nível de 
endividamento, com dívida sobre EBITDA em cerca de 1,0x. 

Influência do Grupo 
De acordo com nossa metodologia de grupo, consideramos o Grupo Carrefour Brasil como uma 
subsidiária altamente estratégica para o Carrefour SA, pois, em nossa opinião, o grupo brasileiro é 
muito importante para a estratégia de longo prazo do grupo Francês e é bastante improvável que 
seja vendida. A subsidiária brasileira tem um relacionamento muito próximo com sua 
controladora, e conta atualmente com empréstimos intergrupo, e sendo a marca Carrefour muito 



 

9 
 

forte no Brasil. Além disso, as operações no Brasil são as mais relevantes fora as operações no 
seu país-sede, a França. 

Ratings de Emissão - Análise de Recuperação 
Avaliamos as seguintes emissões do grupo: 
 
Tabela 3 - Ratings de emissão 

 
Valor Vencimento 

Rating de 
emissão 

Rating de 
recuperação 

Atacadão S.A.     

1ª emissão de 
debêntures senior 
unsecured 

R$ 1,5 bilhão Abril de 2023 brAAA 3(65%) 

 
 

Principais fatores analíticos 

 

indica nossa expectativa de uma recuperação substancial (65%) para os credores unsecured 
em um cenário hipotético de default. 

 Avaliamos as perspectivas de recuperação da empresa, mediante um cenário simulado de 
default, com uma abordagem de avaliação de múltiplo de EBITDA (valuation). 

 Nosso cenário simulado para o Grupo Carrefour Brasil considera um default no pagamento em 
2025 resultante de uma severa desaceleração econômica, acarretando em drástica redução 
no consumo e forte competição no setor, provocando uma queda significativa na geração de 
fluxo de caixa da empresa. 

 Em nosso cenário simulado de default, estimamos que o EBITDA cairia para cerca de R$ 1,4 
bilhão. Nesse nível, estimamos que a geração de fluxo de caixa da empresa não seria 
suficiente para cobrir suas despesas com juros e investimentos mínimos destinados à 
manutenção de suas operações. 

 Em um cenário de default, acreditamos que o Grupo Carrefour Brasil passaria por uma 
reestruturação em vez de ser liquidado, dada a sua forte posição de mercado no varejo 
brasileiro. 

 Utilizamos um múltiplo de 5x em linha com outras varejistas brasileiras. 
 Aplicamos esse múltiplo ao nosso EBITDA de emergência projetado de R$ 1,4 bilhão, o que 

resulta em um valor da empresa (EV - enterprise value) bruto estimado de cerca de R$ 6,9 
bilhões, do qual subtraímos 5% para despesas administrativas relacionadas ao processo de 
reestruturação. 

 

Default simulado e premissas de avaliação 

 Ano simulado do default: 2025 

 EBITDA em emergência: R$ 1,4 bilhão 
 Múltiplo de EBITDA: 5x 

 EV bruto estimado: R$ 6,9 bilhões 

 EV líquido após custos administrativos de 5%: R$ 6,6 bilhões 
 Jurisdição: Brasil 
 

Estrutura de prioridade de pagamentos (waterfall) 

 EV líquido após custos administrativos: R$ 6,6 bilhões 

 Dívida senior unsecured: R$ 5,9 bilhão (dívidas bancárias, debêntures e empréstimos 
intercompany) 

 Obrigações senior unsecured: R$ 65,1 milhões (estimativa de cancelamento de arrendamento 
operacional) 

 Expectativa de recuperação da emissão de debêntures: 65% 
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Reconciliação 
Tabela 4 - Reconciliação dos montantes reportados pelo ATACADÃO S.A. com os montantes 

ajustados pela S&P Global Ratings (R$ milhões) 
Últimos 12 meses findos 

em 31 de dezembro de 
2019 

Dívida Patrimônio Líquido EBITDA 
Lucro 

operacional 

EBITDA 
ajustado 

pela 
S&P 

Global 
Ratings 

Fluxo de 
caixa 

operacional 

Capex 

Montantes reportados pelo 
ATACADÃO S.A. 2.856,0  13.504,0  3.854,0  2.782,0  3.567,0  2.665,0  1.812,0  

Ajustes da S&P Global 
Ratings 

      
 

Impostos-caixa pagos -- -- -- -- (916,0) -- -- 

Juros-caixa pagos -- -- -- -- (394,0) -- -- 

Securitizações de 
recebíveis comerciais 2.510,0  -- -- -- -- (312,0) -- 

Passivos de arrendamento 
reportados 1.628,0  -- -- -- -- -- -- 

Caixa & Investimentos de 
curto prazo (5.609,0) -- -- -- -- -- -- 

Despesas de remuneração 
baseada em ações -- -- 7,0  -- -- -- -- 

Operações de finanças 
cativas (337,0) (2.538,0) (1.100,0) (1.066,0) 362,4  -- (51,0) 

Resultado não operacional 
(despesa) -- -- -- (22,0) -- -- -- 

Participação dos não 
controladores/Participação 
minoritária -- 1.201,0  -- -- -- -- -- 

Dívida - Derivativos 5,0  -- -- -- -- -- -- 

EBITDA - Ganhos/(Perdas) 
sobre disposições de 
propriedade, planta e 
equipamento (PP&E) -- -- 32,0  32,0  -- -- -- 

EBITDA: Outros -- -- 774,0  774,0  -- -- -- 

Capital de giro: Outros -- -- -- -- -- 762,0  -- 

Fluxo de caixa operacional: 
Outros -- -- -- -- -- (762,0) -- 

Ajustes totais (1.803,0) (1.337,0) (287,0) (282,0) (947,6) (312,0) (51,0) 

 Dívida Patrimônio Líquido EBITDA EBIT FFO 
Fluxo de 

caixa 
operacional 

Capex 

Montantes ajustados pela 
S&P Global Ratings 

      
 

 1.053,0  12.167,0  3.567,0  2.500,0  2.619,4  2.353,0  1.761,0  

        

 

 

Tabela de Classificação de Ratings 
Rating de Crédito de Emissor  

Escala Nacional Brasil brAAA/Estável/-- 

Risco de negócios Satisfatório 

Risco-país Moderadamente Alto 

Risco da indústria Intermediário 

Posição competitiva Satisfatório 

Risco financeiro Mínimo 

Fluxo de caixa/Alavancagem Mínimo 

  

Modificadores  

Diversificação/Efeito-portfólio Neutro 

Estrutura de capital Neutra 

Liquidez Forte 

Política financeira Neutra 

Administração e governança Satisfatória 

Análise de ratings comparáveis Negativa 

  

Influência de grupo Altamente Estratégica 
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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 corporativa: Índices e ajustes, 1º de abril de 2019 

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

 Critério de ratings de recuperação para emissores corporativos avaliados com grau 

especulativo, 7 de dezembro de 2016 

 Metodologia e Premissas: Descritores de Liquidez para Emissores Corporativos Globais, 16 de 

dezembro de 2014 

 Metodologia de Ratings Corporativos, 19 de novembro de 2013 

 ARQUIVADO: Critério geral: Metodologia de rating de grupo, 19 de novembro de 2013 

 Critério Geral: Metodologia e Premissas de Avaliação do Risco-País, 19 de novembro de 2013 

 Metodologia: Risco da indústria, 19 de novembro de 2013 

 Principais Fatores de Crédito Para a Indústria de Varejo e de Restaurantes, 19 de novembro 

de 2013 

 Ratings Acima do Soberano - Ratings Corporativos e de Governo: Metodologia e Premissas, 19 

de novembro de 2013 

 Critério Geral: Metodologia: Fatores de créditos relativos à administração e governança para 
entidades corporativas, 13 de novembro de 2012 

 Uso de CreditWatch e Perspectivas, 14 de setembro de 2009 

 
 

 

http://www.standardandpoors.com.br/
http://www.capitaliq.com/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100039114
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017404
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100012930
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100012930
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la?articleType=PDF&assetID=1245379536797
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360575065
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360325460
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360307270
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360326795
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360805158
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=HTML&assetID=1245360803841
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000517
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000517
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245302036545
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