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Em 22 de outubro de 2019, a S&P Global Ratings retirou da listagem CreditWatch com
implicações negativas os ratings de crédito de emissor em moeda local e em moeda
estrangeira B do grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon S.A.
controlador da Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), e alterou suas perspectivas
para negativa.
Como resultado, em 23 de outubro de 2019, retiramos da listagem CreditWatch com
implicações negativas o rating de crédito de emissor na Escala Nacional Brasil
- da
CBD, e também alteramos sua perspectiva para negativa.
A perspectiva negativa indica que podemos rebaixar o rating da CBD se rebaixarmos os
ratings do Casino.

Fundamentos da Ação de Rating
Modificamos a perspectiva do rating da Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) para
negativa após termos alterado a perspectiva dos ratings de longo prazo de seu controlador, o
grupo Casino. Os ratings na Escala Nacional Brasil
e
do Casino
mantêm-se inalterados. Em nossa visão, acreditamos ser pouco provável uma intervenção
negativa por parte do Casino na CBD a ponto de deteriorar a qualidade de crédito desta ao nível do
controlador, em virtude de seu histórico de relacionamento nos últimos anos, bem como do fato
de a CBD manter um baixo nível de endividamento, quando comparada ao Casino. Portanto, o
rating da CBD é superior ao rating de seu controlador na equivalência na escala global. Ainda
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assim, em função de o Casino controlar praticamente 100% das ações com direito a voto da CBD e
ser maioria no conselho de administração da empresa, entre outros fatores, vemos o rating da
CBD muito próximo ao do Casino. Portanto um novo rebaixamento dos ratings do Casino resultaria
em ação similar no rating da CBD.
Por outro lado, a CBD anunciou, em 19 de outubro de 2019, o primeiro aviso da oferta pública de
aquisição de até
, na Colômbia, ao
preço de 18.000 pesos colombianos por ação. A aquisição será financiada por meio da emissão de
uma nova dívida, já contratada, condicionada ao montante necessário. Estimamos que a empresa
consolidada, apresentaria um índice de dívida sobre EBITDA próximo de 3x, já considerando o
valor recebido pela venda da Via Varejo S.A. (R$ 2,3 bilhões) em junho de 2019. Apesar de elevar a
alavancagem, a aquisição aumentará significativamente a escala da CBD, além de sua
diversificação geográfica.

Perspectiva
A perspectiva negativa do rating da CBD, espelha aquela dos ratings do Casino, indicando que
rebaixaríamos o rating da CBD caso rebaixássemos os ratings de seu controlador. A alteração de
perspectiva também indica que poderemos rebaixar o rating da CBD, se, em nossa opinião, o grupo
francês agir de forma que enfraqueça a qualidade de crédito de sua subsidiária brasileira. Isso poderá
ocorrer diante de um cenário no qual haja um aumento significativo na distribuição de dividendos ou no
endividamento da CBD.
A perspectiva negativa do Casino reflete a atual incerteza sobre os procedimentos de salvaguarda
que afetam as holdings do Casino, que podem ainda prejudicar de forma indireta sua posição
creditícia. A perspectiva também reflete a fraca geração de fluxo de caixa do grupo, notadamente
na França, e o risco de execução associado aos seus planos de reestruturação e desalavancagem.

Cenário de elevação
Uma elevação de rating exigirá uma maior clareza acerca dos resultados dos procedimentos de
salvaguarda. A perspectiva poderia ser alterada para estável se o procedimento de salvaguarda das
holdings do Casino for bem-sucedido e sem implicações negativas. O cenário de elevação também
incorpora a execução do plano de desalavancagem do Casino, de forma que sua alavancagem volte e se
mantenha em níveis sustentáveis, abaixo 4x, em base proporcional ajustada, associado a uma melhora
significativa de sua geração de fluxo de caixa na França.

Cenário de rebaixamento
Um rebaixamento do rating poderia ocorrer se o procedimento de salvaguarda da Rallye se traduzir em
um plano deletério para a qualidade de crédito do Casino. Poderíamos rebaixar o rating do Casino se seu
desempenho operacional e sua rentabilidade ou a sua liquidez se enfraquecerem, ou se o grupo
encontrar dificuldades para executar seu plano de venda de ativos, de tal forma que sua alavancagem
continue elevada.
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internacionais.

Aviso de ratings ao emissor
Notificações ao Emissor
(incluindo Apelações)

Frequência de revisão de atribuição de ratings
O monitoramento da S&P Global Ratings de seus ratings de crédito é abordado em:



Descrição Geral do Processo de Ratings de Crédito (seção de Revisão de Ratings de Crédito)
Política de Monitoramento

Conflitos de interesse potenciais da S&P Global Ratings
A S&P Global Ratings publica a lista de conflitos de interesse reais
521/2012, Artigo 16 XII
www.standardandpoors.com.br.

Conflitos de Interesse

Instrução Nº

Faixa limite de 5%
A S&P Global Ratings Brasil publica em seu Formulário de Referência apresentado em
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/regulatory/disclosures o nome das entidades responsáveis por mais de 5% de
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