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Rating de Crédito de Emissor  

Escala Nacional Brasil  

Rating de Crédito Corporativo   

Escala Nacional Brasil brAAA/Estável/-- 

  

Rating de Emissão  

1ª emissão de debêntures senior unsecured brAAA 

Rating de recuperação 3 (65%) 

 

Destaques da Análise de Crédito  
 

Resumo 

Principais Forças Principais Riscos 

Maior empresa varejista brasileira Concentração geográfica no Brasil 

Crescente geração de fluxo de caixa livre  Indústria altamente fragmentada 

Baixo endividamento Menor escala que pares internacionais 

Forte liquidez  

 

Crescente geração de fluxo de caixa, por meio de crescimento de vendas e melhora de 

rentabilidade. Esperamos que o Atacadão S.A. (“Grupo Carrefour Brasil” ou “grupo”) continue 

apresentando sólido crescimento de receita por meio do seu plano de expansão que considera a 

abertura de aproximadamente 50 lojas por ano e crescente “vendas mesmas lojas”. Além disso, o grupo 

deve apresentar aumento de rentabilidade mediante a implementação de iniciativas digitais e o aumento 

de participação das vendas da bandeira Atacadão nas vendas consolidadas do grupo.  

 

Apesar do elevado plano de investimentos para suportar o crescimento, a empresa deve manter 

geração de fluxo de caixa livre positivo. Esperamos que o Grupo Carrefour Brasil mantenha 

investimentos próximos a R$ 2 bilhões por ano, a fim de aumentar sua cobertura geográfica com 

abertura de lojas em cidades e regiões onde o grupo ainda não está presente, além de fortalecer sua 

cobertura onde já está presente. Além disso, os investimentos em e-commerce devem permitir contínuo 

crescimento da empresa nesse segmento. Mesmo assim, esperamos que o grupo mantenha sólida 

geração de fluxo de caixa livre dado suas operações eficientes e seu baixo endividamento. 

 

Mudanças nos hábitos de compras devem continuar implulsionando as vendas do Atacadão. 

Acreditamos que o grupo continuará se beneficiando da mudança nos hábitos de compras das famílias 

brasileiras, que, desde a crise econômica, aderiram às lojas de atacado, em busca de preços mais 

baixos. Com isso, esperamos que a bandeira Atacadão continue apresentando crescimento de “vendas 

mesmas lojas” em linha com a soma de PIB e inflação nos próximos anos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Perspectiva: Estável 

A perspectiva estável do rating de crédito corporativo do Grupo Carrefour Brasil reflete nossa 
expectativa de que a empresa preservará sua forte posição de mercado ao longo dos próximos anos 
ao mesmo tempo em que mantém rentabilidade crescente, com margem EBITDA entre 6,5% e 7,0%. 
Com isso, esperamos que a empresa apresente sólida geração de caixa e níveis de dívida 
relativamente estáveis, com dívida sobre EBITDA abaixo de 0,5x nos próximos dois anos. 
 

Cenário de rebaixamento 

Apesar de improvavél nos próximos 12-18 poderíamos rebaixar os ratings do Grupo Carrefour Brasil, 
caso a empresa não apresentasse 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 de margem EBITDA para perto de 5%, aumento de dívida e maior 
distribuição de dividendos. Nesse cenário, veríamos um índice de dívida sobre EBITDA acima de 3x e 
um fluxo de caixa discricionário negativo. 

 

 

Perfil de Risco de Negócios 
O foco da empresa em iniciativas de transformação digital, com a implementação de self-check out em 

lojas físicas e desenvolvimento do e-commerce, entre outras iniciativas, deve permitir maior atratividade 

de sua marca, solidificando sua posição como a maior varejista brasileira. Com a intenção de se tornar o 

maior e-commerce de alimentos no Brasil, o grupo deve continuar direcionando investimentos para esse 

segmento – que ainda é pouco penetrado no Brasil, e por isso, apresenta elevadas oportunidades de 

crescimento – ao longo dos próximos anos. 

 

Além disso, o Grupo Carrefour Brasil deverá continuar implementado campanhas promocionais para 

aumentar o fluxo de clientes em suas lojas e manterá seu forte plano de crescimento da bandeira 

Atacadão, com a abertura de 20 lojas por ano, nos próximos anos. As novas lojas devem ser abertas em 

cidades e regiões em que o grupo já está presente, como em novas localidades, fortalecendo sua 

cobertura geográfica. Esse segmento tem-se mostrado mais resiliente ao longo dos ciclos econômicos. 

Mesmo com a melhora no cenário macroeconômico, com baixas taxas de inflação e de juros, além de 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), as operações de atacado continuam apresentando 

crescimento de “vendas mesmas lojas” acima da inflação.  

 

Esperamos aumento gradual da margem EBITDA da empresa nos próximos anos, como resultado de 

diluição de custos fixos, iniciativas digitais e aumento de participação da bandeira Atacadão nas vendas 

totais. A operação sob a bandeira Atacadão apresentou margem EBITDA reportada de 7,6% em 2018, 

enquanto as operações sob a bandeira Carrefour, que consolida o e-commerce com menor margem, foi 

de 4,8%.  

 

Apesar de o Grupo Carrefour Brasil apresentar elevada escala comparada a competidores nacionais, 

quando comparado aos pares internacionais, como Walmart Inc. (AA/Negativa/A-1+) e Tesco PLC 

(BB+/Estável/B), 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 o o 

grupo ter posição de liderança no setor supermercadista, ele representou apenas 16% do total, segundo 

a ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) em 2018. 

 



 

 

 

Perfil de Risco de Financeiro 
Esperamos que o Grupo Carrefour Brasil continue apresentando crescente geração de fluxo de caixa ao 

longo dos próximos anos, resultante do aumento de vendas e de rentabilidade. Além disso, esperamos 

manutenção de seu baixo endividamento, com métricas de dívida sobre EBITDA consistentemente 

abaixo de 0,5x, enquanto apresenta geração de fluxo de caixa operacional suficiente para cobrir seu 

significativo capex de cerca de R$ 2 bilhões e manutenção de pagamento de dividendos de 25% do lucro 

líquido do ano anterior.  

 

O prazo médio de vencimento da dívida do grupo é de aproximadamente três anos. Não esperamos 

nenhuma captação relevante de novas dívidas, mas assumimos constante refinanciamento ao longo dos 

anos. 

 

Nosso Cenário-Base 
 

Premissas 

 

Principais métricas 

 

• Crescimento do PIB brasileiro de 2,2% em 2019, 

2,5% em 2020 e 2,6% em 2021; 

• Taxa de Inflação de 3,8% em 2019 e 4,0% em 2020 

e 2021; 

• Taxa básica de juros média de 6,5% em 2019, 7, 

3% em 2020 e 7,81% em 2021; 

• Abertura anual de 20 lojas Express e 10 

supermercados sob a bandeira Carrefour e 20 lojas 

sob a bandeira Atacadão nos próximos anos, que 

devem resultar em crescimento médio de área de 

8%; 

• “Vendas mesmas lojas” da bandeira Carrefour e 

receita de postos de gasolina crescendo em linha 

com inflação; 

• “Vendas mesmas lojas” da bandeira Atacadão 

crescendo em linha com a soma de PIB e inflação, 

indicando continuidade de mudanças nos hábitos de 

compras no país; 

• A combinação dos fatores acima deve resultar em 

crescimento anual de receita líquida, das operações 

de varejo, entre 10%-12%; 

• Leve crescimento de margem EBITDA nos próximos 

anos, refletindo implementação de medidas de 

transformação digital compensando crescimento e 

representatividade nas receitas totais do e-

commerce, que apresenta margens mais baixas do 

que as lojas físicas; 

• Investimentos anuais em torno de R$ 2 bilhões, 

para abertura de novas lojas, desenvolvimento do e-

 

 Margem EBITDA crescente, entre 6,5% e 7,5%, 

comparada a 6,6% em 2018;  

 Dívida sobre EBITDA próxima de zero; e 

 DCF sobre dívida acima de 100%. 

 

 

 

 



 

 

commerce e manutenção das operações; e 

• Distribuição de dividendos de 25% do lucro líquido 

do ano anterior. 

 

 

Liquidez 
Avaliamos a liquidez do Grupo Carrefour Brasil como forte, pois acreditamos que as fontes de liquidez da 

empresa devem ultrapassar os seus usos em cerca de 2,4x 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. Em seus empréstimos, a empresa não está sujeita a cláusulas contratuais restritivas 

(covenants) financeiras. 

 

Principais fontes de liquidez 

 

 Posição de caixa de R$ 4,9 bilhões em 31 de dezembro de 2018;  

 Geração de caixa operacional projetada de cerca de R$ 3 bilhões em 2019; e 

 Emissão de debêntures de R$ 900 milhões, em janeiro de 2019. 

 

Principais usos de liquidez 

 

 Dívida de curto prazo de R$ 217 milhões, considerando R$ 17 milhões de dívida de curto prazo 

em 31 de dezembro de 2018 e R$ 200 milhões referente a um parcela da recente emissão de 

debêntures com vencimento em março de 2019;  

 Necessidades de capital de giro em torno de R$ 800 milhões, incluindo picos de necessidades 

sazonais; 

 Investimentos de cerca de R$ 2 bilhões em 2019; e 

 Distribuição de cerca de R$ 550 milhões, na forma de juros sobre capital próprio, ao longo de 

2019. 

 

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 neste e 

o capital mínimo regulatório desse último. Mesmo nesse cenário, acreditamos que o Carrefour Brasil 

manteria um baixo nível de endividamento, com dívida sobre EBITDA abaixo 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 S.A. (BBB/Stable/A-2), pois, em nossa opinião, a 

empresa é muito importante para a estratégia de longo prazo do grupo e é bastante improvável que seja 

vendida. A subsidiária brasileira tem um relacionamento muito próximo com sua controladora, e contou 

com empréstimos intergrupo no passado, sendo a marca Carrefour muito forte no Brasil. Além disso, as 

operações no Brasil são as mais relevantes fora as operações no seu país sede, a França. 

 

Tabela de Classificação de Ratings 

Atacadão S.A.  

Ratings de Crédito de Emissor   

Escala Nacional Brasil  brAAA/Estável/-- 

  

Risco de negócios Satisfatório 

Risco-país Moderadamente Alto 

Risco da indústria Intermediário 

Posição competitiva Satisfatória 

  

Risco financeiro Mínimo 

Fluxo de caixa/Alavancagem Mínimo 

  

Modificadores  

Diversificação/Efeito-portfólio Neutra 

Estrutura de capital Neutra 

Liquidez Forte 

Política financeira Neutra 

Administração e governança Satisfatória 

Análise de ratings comparáveis Negativa 

  

Influência de Grupo  

Perfil de crédito de grupo Altamente Estratégica 

  

 



 

 

Ratings de Emissão – Análise de Recuperação 
 

Principais fatores analíticos 

 O rating de recuperação ‘3’ da primeira emissão de debêntures do Grupo Carrefour Brasil 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 

2024 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$ 1,1 

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 

restruturação 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$ 1,1 bilhão, o que 

resulta em um valor da empresa (enterprise value ou EV) bruto estimado de cerca de R$ 5,7 

bilhões, do qual subtraímos 5% para despesas administrativas relacionadas ao processo de 

reestruturação. 

 

Default simulado e premissas de avaliação 

 Ano simulado do default: 2024 

 EBITDA de emergência: R$ 1,1 bilhão 

 Múltiplo de EBITDA: 5x 

 EV bruto estimado: R$ 5,7 bilhões 

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

 Jurisdição: Brasil 

 

Estrutura de prioridade de pagamentos (waterfall) 

 EV líquido após custos administrativos: R$ 5,5 bilhões 

 Dívida senior unsecured: R$ 1,6 bilhão (dívidas bancárias e debêntures) 

 Obrigações senior unsecured: R$ 50,8 milhões (estimativa de cancelamento de arrendamento 

operacional) 

 Expectativa de recuperação da emissão de debêntures: 65% 

 

Nota: Todos os montantes de dívida incluem seis meses de juros pré-petição. 



 

 

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 Corporativos, 19 de novembro de 2013 

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

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

dezembro de 2014 

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

 Metodologia: Risco da indústria, 19 de novembro de 2013 

 Metodologia: Fatores de créditos relativos à administração e governança para entidades 

corporativas e seguradoras, 13 de novembro de 2012 

 Metodologia corporativa: Índices e Ajustes, 1 de abril de 2019 

 Uso de CreditWatch e Perspectivas, 14 de setembro de 2009 

 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  

 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 

 

Artigos 

 

Research Update: French Retailer Carrefour Downgraded To 'BBB' On Reduced Profitability As Its 

Transformation Continues; Outlook Stable, 22 de março de 2019 

 

http://www.standardandpoors.com.br/
http://www.capitaliq.com/
http://www.standardandpoors.com/
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=1245379536797
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=1245345736023
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245345736023
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360302370
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245302036545
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/100017404
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100012930
https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/CreditResearch/SPResearch.aspx?DocumentId=41100836&From=SNP_RES
https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/CreditResearch/SPResearch.aspx?DocumentId=41100836&From=SNP_RES
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redistribuidores. Informações adicionais sobre nossos honorários de rating estão disponíveis em 
www.standardandpoors.com/usratingsfees. 
 
Austrália  
Standard & Poor's (Austrália) Pty. Ltd. conta com uma licença de serviços financeiros número 337565 de acordo com o 
Corporations Act 2001. Os ratings de crédito da Standard & Poor’s e pesquisas relacionadas não tem como objetivo e não podem 
ser distribuídas a nenhuma pessoa na Austrália que não seja um cliente pessoa jurídica (como definido no Capítulo 7 do 
Corporations Act).   
 

 

 

 


