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Lista de Rating 

Banco CSF S.A.  

Rating de Crédito de Emissor  

Escala Nacional Brasil brAAA/Estável/-- 

Principais Fatores de Crédito 
Pontos fortes Pontos fracos 

Subsidiária altamente estratégica para o Grupo 
Carrefour Brasil, beneficiando-se de suporte 
financeiro. 

Negócios concentrados no segmento de cartões de 
crédito, utilizados majoritariamente em compras 
nas redes de supermercado do Carrefour e compras 
no Atacadão S.A. 

Robustas métricas de rentabilidade resultantes de 
boa expertise e da precificação nos negócios de 
cartão de crédito. 

Altas taxas de inadimplência e perdas, intrínsecas 
ao negócio e ao perfil de cliente. 

Perspectiva: Estável 
A perspectiva estável do rating do Banco CSF S.A. (Banco CSF) para os próximos 12 meses reflete 
nossa expectativa de que a instituição continuará sendo altamente estratégica para o seu 
controlador, o Grupo Carrefour Brasil. Acreditamos que a qualidade de crédito dos ativos do banco 
poderá se deteriorar durante 2020, dependendo da duração da pandemia da COVID-19, da forma 
como será a recuperação pós-crise e das medidas paliativas adotadas pelo banco. Esperamos 
que em meio ao cenário econômico mais desafiador, o banco apresente redução em sua 
rentabilidade ao longo deste ano. 
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Cenário de rebaixamento 

Poderemos rebaixar o rating do Banco CSF seguindo uma ação de rating similar em seu 
controlador ou se entendermos que sua importância estratégica para o controlador se torne 
menor.  
 

Cenário de elevação 

Um cenário de elevação do rating do Banco CSF na Escala Nacional Brasil não é possível, uma vez 
que seu rating já está no topo dessa escala. 

Fundamentos 
O rating do Banco CSF reflete principalmente seu status de grupo como uma subsidiária 
altamente estratégica para o Grupo Carrefour Brasil, que engloba a rede do Atacadão S.A. e a rede 
varejista Carrefour Comércio e Indústria Ltda. (CCI), a qual, por sua vez, é a controladora 
majoritária do Banco CSF. Dessa forma, nosso rating foca o suporte financeiro do grupo, que 
atualmente sustenta a classificação do banco em brAAA . 
 
Dentre os fatores da qualidade de crédito individual do Banco CSF, destacamos: 
 

 Seu perfil de negócios concentrado no segmento de cartões de crédito a pessoas físicas, 
os quais são originados por meio da extensiva rede do Grupo Carrefour Brasil.  

 Forte rentabilidade histórica que tem permitido a formação de capital interno, 
suportando confortáveis índices de capitalização mesmo com o crescimento expressivo 
de carteira nos últimos anos. Esperamos redução da rentabilidade do banco e 
arrefecimento do crescimento de carteira em 2020 em função de um cenário mais 
desafiador para a ampliação da base de clientes. 

 Boa expertise na originação e cobrança da carteira de cartões de crédito, evidenciadas 
por robusta lucratividade num segmento com altos níveis de inadimplência e perdas de 
crédito, o que deverá auxiliar o banco a enfrentar o período de desaceleração esperado 
para 2020 e mitigar os impactos na qualidade de crédito de sua carteira. 

 Posição de liquidez sustentada pelo plano de refinanciamento do banco e concentração 
das fontes de funding (captação de recursos) em empréstimos interbancários renovados 
periodicamente e emissões de letras financeiras. Por outro lado, o recorrente de seu 
acionista minoritário Itaú e a disponibilização pelo Banco Central (BACEN) de medidas e 
instrumentos com custos atrativos poderão mitigar eventual redução temporária nas 
emissões de letras financeiras. 

Suporte externo: Banco CSF é altamente estratégico para sua 

controladora.  

O rating do Banco CSF reflete seu status de grupo como uma subsidiária altamente estratégica 
para o Grupo Carrefour Brasil, que engloba a rede do Atacadão S.A. e a rede varejista Carrefour 
Comércio e Indústria Ltda., a qual, por sua vez, é a controladora majoritária do Banco CSF. 
 
A instituição é controlada conjuntamente pelo CCI, que detém 51% de participação, e pelo Itaú 
Unibanco S.A. (Itaú) com 49%, mas é integrado de forma estratégica e operacional ao braço do 
Carrefour Brasil. O Banco CSF oferece produtos financeiros (principalmente cartões de crédito) 
aos clientes do Carrefour Brasil, beneficiando-se do contato direto com os clientes de seu 
controlador e, de forma mais ampla, de sua reputação. O banco é totalmente alinhado à estratégia 
do grupo e atua como uma importante ferramenta financeira para impulsionar as vendas e 
aumentar a fidelidade dos clientes do Carrefour Brasil por meio de promoções, cashback, ofertas 
personalizadas, entre outros. 
 
O grupo corporativo tem demonstrado seu suporte ao Banco CSF por meio de injeções de capital, 
quando necessário, visando dar sustentação ao crescimento da instituição. Além disso, 
acreditamos que existe um total alinhamento reputacional entre o Banco CSF e o grupo 
corporativo, já que a instituição opera sob a mesma franquia da marca.  
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Ân  
Nosso critério de bancos utiliza as classificações de risco econômico e de risco da indústria 
bancária de nossa Avaliação do Risco da Indústria Bancária (BICRA - Banking Industry Country 
Risk Assessment) para determinar a âncora de um banco, a qual é o ponto de partida para 
determinarmos o perfil de crédito individual de um banco. A âncora para bancos que operam 

 
 
Em nossa opinião, os baixos níveis de renda no Brasil e a posição fiscal fraca do governo 
restringem a resiliência econômica do país. A melhor confiança empresarial e as perspectivas 
econômicas tendo em vista o compromisso do governo para implementar reformas estruturais, 
como por exemplo na aprovação da reforma da previdência em 2019, estão ajudando os bancos a 
estabilizarem suas métricas de qualidade de ativos e a reduzirem a necessidade de 
provisionamento adicional. No entanto, as condições econômicas globais são incertas por conta 
dos efeitos da disseminação da Covid-19. 
 
Nossa avaliação do risco da indústria para o Brasil reflete a regulação financeira bem 
desenvolvida do país que é bastante alinhada aos padrões internacionais, e o bom histórico do 
regulador local, que tem ajudado o sistema financeiro a enfrentar as desacelerações econômicas. 
Além disso, o sistema bancário brasileiro tem um mix de funding (captação de recursos) 
adequado, com uma base de depósitos de clientes ampla e estável, além de acesso satisfatório 
aos mercados de capitais nacional e internacional, e baixa dependência do funding externo. Esses 
pontos fortes são contrabalançados pela forte presença de bancos públicos no sistema que cria 
distorções. Acreditamos que a atual administração, em linha com a anterior, está implementando 
medidas para reduzir a importância relativa dessas entidades públicas ao longo do tempo. 

Posição de negócio: Atuação concentrada e destacada no mercado 

brasileiro de cartões de crédito.  
A avaliação da posição de negócios do Banco CSF como fraca reflete principalmente nossa visão 
de que a instituição é uma entidade de nicho, de pequeno porte, concentrada no segmento de 
cartões de crédito a pessoas físicas, os quais são originados por meio da extensiva rede do Grupo 
Carrefour Brasil. O Banco CSF contava com um total de R$ 11 bilhões de ativos ao fim de 2019, 
representando 0,1% dos ativos do sistema financeiro, e se posicionava como o sétimo maior 
emissor de cartões de crédito do Brasil em termos de total faturado no mesmo ano. 
 
Por outro lado, cerca de um terço das receitas operacionais do Banco CSF provém de tarifas e 
comissões, que são mais estáveis, por conta de suas atividades como provedor comissionado de 
cartões de crédito e de produtos de seguros que complementam os principais serviços que 
oferece. Além disso, o banco conseguiu sustentar alta rentabilidade mesmo no cenário econômico 
adverso durante o período de 2015 a 2017, o que mostra a expertise de sua administração, que 
tem um longo histórico de atuação no segmento, e o fato de o banco se beneficiar da vasta rede de 
clientes do Grupo Carrefour Brasil. 

Capital e rentabilidade: Níveis estáveis de capitalização apesar da 

menor rentabilidade esperada para 2020. 
Nossa avaliação de capital e rentabilidade do Banco CSF como adequada reflete nosso índice 
projetado de capital ajustado pelo risco (RAC - risk-adjusted capital), que é a métrica própria da 
S&P Global Ratings para medir a capitalização de um banco. O RAC projetado do Banco CSF é de 
7% a 8% para os anos de 2020 e 2021, mantendo certa estabilidade com relação aos níveis 
históricos. Nossa projeção incorpora uma redução da rentabilidade do banco e arrefecimento do 
crescimento da carteira em 2020 em função de um cenário mais desafiador para a ampliação da 
base de clientes e aumento das provisões para devedores duvidosos. Por outro lado, esperamos 
que a rentabilidade do banco para 2020, ainda que menor, permitirá uma formação de capital 
interno que suporte a manutenção de índices de capitalização em linha com o histórico. 
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Posição de risco: Boa expertise no segmento de cartões de crédito pode 

mitigar impactos da Covid-19. 

Nossa avaliação da posição de risco do Banco CSF baseia-se no longo histórico da administração 
de demonstrar alta capacidade para gerenciar altas taxas de inadimplência e perdas de seu 
portfólio de cartões de crédito, intrínseco ao segmento, o que poderá auxiliar o banco na 
mitigação de impactos da esperada desaceleração econômica. A boa expertise do banco pode ser 
evidenciada pela manutenção de alta rentabilidade durante o período de 2015 a 2016, com o 
crescimento negativo do PIB e as crescentes taxas de desemprego. As métricas de qualidade de 
ativos do Banco CSF têm se alinhado à média da indústria de cartões de crédito, mas são piores 
do que a média registrada em empréstimos de varejo, dado que o segmento de cartões de crédito 
é de maior risco em geral. 
 
Os empréstimos problemáticos (NPLs - nonperforming loans) do Banco CSF tiveram seu pico em 
2016, quando atingiram 13,2%, mas, desde então, vêm se reduzindo gradualmente. Esperamos 
aumento das taxas de inadimplência durante 2020 para a carteira do Banco CSF, ainda que o 
impacto das medidas adotadas para contenção da Covid-19 dependa da duração da pandemia, da 
forma como será a recuperação pós-crise e das medidas paliativas adotadas pelo banco para 
mitigar uma deterioração da qualidade de seus ativos de crédito.  

Funding e liquidez: Estrutura de funding segue mais concentrada que a 

média da indústria. 
Consideramos o funding do Banco CSF como abaixo da média por conta de sua menor 
diversificação e pulverização do que a média da indústria financeira. O Banco CSF obtém suas 
fontes de funding principalmente de linhas de crédito com outros bancos, incluindo uma linha 
comprometida de seu acionista minoritário Itaú, bem como pela emissão de letras financeiras.  

Por conta do seu modelo de negócios, o Banco CSF também conta com uma posição de liquidez 
menor do que a média da indústria, o que é mitigado por planos de refinanciamento contínuos e 
alta disponibilidade de linhas de funding bancárias. Além disso, a disponibilização pelo BACEN de 
medidas e instrumentos com custos atrativos poderá mitigar eventual dificuldade temporária nas 
emissões de letras financeiras. 
 
 

 



 

5 
 

Tabela de Classificação de Ratings 
Rating de Crédito de Emissor  

Escala Global  

Escala Nacional Brasil brAAA/Estável/-- 

SACP  

Âncora bb+ 

Posição de negócios Fraca 

Capital e rentabilidade Adequada 

Posição de risco Moderada 

Funding e liquidez Moderada 

Suporte  

Suporte do governo -- 

Suporte do grupo -- 

Suporte soberano -- 

Fatores adicionais -- 

 
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 

 Critério Geral: Metodologia de rating de grupo, 1º de julho de 2019 

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

 Metodologia de estrutura de capital ajustado pelo risco, 20 de julho de 2017 

 Ratings de Entidades Vinculadas a Governos (GREs, na sigla em inglês para Government-

Related Entities): Metodologia e Premissas, 25 de março de 2015 

 Metodologia e premissas para avaliar dívidas subordinadas não diferíveis e instrumentos 

híbridos de capital de emissão de bancos, 29 de janeiro de 2015 

 Métricas Quantitativas para a Avaliação de Bancos Globalmente: Metodologia e Premissas, 

17 de julho de 2013 

 Metodologia e premissas para avaliação do risco da indústria bancária de um país, 9 de 

novembro de 2011 

 Bancos: Metodologia e Premissas de Rating, 9 de novembro de 2011 

 Uso de CreditWatch e Perspectivas, 14 de setembro de 2009 

 

Artigo 

 Avaliação do Risco da Indústria Bancária (BICRA): Brasil, 28 de março de 2019  
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http://www.standardandpoors.com/
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100039734
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017404
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100015311
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la?articleType=PDF&assetID=1245384901298
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la?articleType=PDF&assetID=1245384901298
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la?articleType=PDF&assetID=1245385245753
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la?articleType=PDF&assetID=1245385245753
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245369104873
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245345727383
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245339938431
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245302036545
https://www.spratings.com/documents/20184/2125986/2019-03-28-Avaliacao-do-Risco-da-Industria-Bancaria-BICRA-Brasil/81b4f9e0-6ad5-16ff-971b-65dca6358988
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Matriz Âncora 
  Risco Econômico 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R
is

c
o

 d
a

 I
n

d
ú

s
tr

ia
 

1 a a a- bbb+ bbb+ bbb - - - - 

2 a a- a- bbb+ bbb bbb bbb- - - - 

3 a- a- bbb+ bbb+ bbb bbb- bbb- bb+ - - 

4 bbb+ bbb+ bbb+ bbb bbb bbb- bb+ bb bb - 

5 bbb+ bbb bbb bbb bbb- bbb- bb+ bb bb- b+ 

6 bbb bbb bbb- bbb- bbb- bb+ bb bb bb- b+ 

7 - bbb- bbb- bb+ bb+ bb bb bb- b+ b+ 

8 - - bb+ bb bb bb bb- bb- b+ b 

9 - - - bb bb- bb- b+ b+ b+ b 

10 - - - - b+ b+ b+ b b b- 
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Austrália  
Standard & Poor's (Austrália) Pty. Ltd. conta com uma licença de serviços financeiros número 337565 de acordo com o 

podem ser distribuídas a nenhuma pessoa na Austrália que não seja um cliente pessoa jurídica (como definido no Capítulo 7 

do Corporations Act).  


