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Fitch Afirma Rating ‘AA-(bra)’ da Guararapes; Perspectiva Revisada Para Positiva
19 Jun 2018 17h43

Fitch Ratings – São Paulo, 19 de junho de 2018: A Fitch Ratings, afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo
‘AA-(bra)’ (AA menos(bra)) da Guararapes Confecções S.A. (Guararapes) e de sua primeira emissão de
debêntures quirografárias, no montante de BRL800 milhões e com vencimento final em abril de 2021. A
Perspectiva do Rating Corporativo foi revisada para Positiva, de Estável.
A Perspectiva Positiva reflete a expectativa da Fitch de que a Guararapes continuará fortalecendo sua geração
operacional de caixa em bases sustentáveis nos próximos anos, beneficiada pela melhora em seu perfil de
negócios, que se apoia na recuperação do crescimento das vendas mesmas lojas (SSS) e em margens
operacionais mais robustas. Com isso, a Fitch espera que a alavancagem líquida ajustada da companhia fique
próxima a 2,5 vezes, após a desconsolidação da operação financeira. A disciplina demonstrada pela companhia
durante a recessão econômica, em 2015 e 2016, com significativa redução nos investimentos e crescimento mais
moderado da carteira de crédito por parte de sua financeira Midway foram fatores-chave para que a Guararapes
preservasse a saúde financeira de seus negócios. Em 2017 e 2018, a companhia melhorou sua liquidez, com
refinanciamentos de dívida de aproximadamente BRL1,3 bilhão, porém a agência vai acompanhar a capacidade
de a empresa sustentar maiores níveis de caixa em relação à sua dívida de curto prazo.
Os ratings da Guararapes refletem o seu forte posicionamento na indústria de varejo de vestuário no Brasil, cujo
risco a Fitch considera de moderado a elevado. No entanto, a relevante escala de suas operações e o modelo de
negócios parcialmente verticalizado são fatores positivos considerados na análise. Além de ser responsável por
34% da produção e 60% da logística até as suas lojas, a companhia, por meio da Midway, conta com uma robusta
operação financeira, com 30 milhões de cartões emitidos e uma carteira de crédito de BRL3,3 bilhões ao final de
março de 2018, que impulsiona os negócios varejistas da Guararapes em sua estratégia de crescimento. O
adequado gerenciamento do crescimento e da performance da carteira de crédito da financeira será crucial nas
análises futuras da Guararapes. O principal desafio da companhia é retomar seu ritmo de crescimento sem que
isso pressione demasiadamente o fluxo de caixa livre (FCF). A Fitch estima a abertura de 12 novas lojas em 2018
e de 25 em 2019.
PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING
Fortalecimento na Geração de Caixa: A Fitch projeta margem de EBITDAR para a operação de varejo da
Guararapes na faixa de 18% a 19%, portanto acima dos percentuais apresentados nos últimos três anos. O
fortalecimento na sua estrutura logística, com reposições de peças via sku (stock keeping unit), bem como o início
da venda de celulares e de produtos de perfumaria, além do menor nível de liquidações, têm possibilitado uma
recuperação importante no SSS, no EBITDAR e nas margens operacionais. A companhia reportou SSS positivo
médio de 7,4% nos últimos seis trimestres, resultando em EBITDAR do varejo de aproximadamente BRL950
milhões e margem de 19,1% no período de 12 meses encerrado em março de 2018. Em 2017 e 2016, o EBITDAR
do varejo e a margem de EBITDAR foram de BRL795 milhões e 16,5% e BRL542 milhões e 12,5%,
respectivamente. Para 2018, a Fitch projeta EBITDAR de BRL958 milhões.
Crescimento Pressiona FCF: A Fitch espera que a Guararapes apresente FCF negativo nos próximos anos,
pressionado pela aceleração na abertura de novas lojas. Para 2018 e 2019, a agência estima investimentos totais
de cerca de BRL840 milhões, que incluem 37 novas lojas, levando a um FCF negativo de BRL55 milhões em
2018 e de BRL124 milhões em 2019. Este crescimento também acaba pressionando o fluxo de caixa das
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operações (CFFO), estimado em BRL352 milhões em 2018, dada a maior necessidade de financiar o capital de
giro. A Fitch entende que a necessidade de capital de giro deverá ser financiada pela varejista, pois a metodologia
da agência considera que a operação financeira já apresenta estrutura de alavancagem no limite. A distribuição
de dividendos deve se manter em 25% do resultado líquido. No período de 12 meses encerrado em março e
2018, o CFFO foi de BRL298 milhões e o FCF, de BRL5 milhões.
Alavancagem Conservadora: A Guararapes deverá manter alavancagem financeira líquida ajustada, após a
desconsolidação da dívida financeira e da consolidação das obrigações com aluguel das lojas, próxima a 2,5
vezes nos próximos três anos, mesmo nível apresentado ao final de março de 2018. O crescimento da dívida para
suportar o FCF negativo no período deve ser atenuado pelo fortalecimento do EBITDAR, de forma que a
companhia mantenha indicador de alavancagem em níveis conservadores, mesmo diante da expansão dos
negócios. Ao final de março de 2018, a dívida total ajustada da Guararapes após a desconsolidação da operação
financeira era de BRL2,9 bilhões e incluía BRL1,3 bilhão em obrigações de aluguel. A Fitch desconsolida em torno
de BRL929 milhões em dívidas consideradas pertencentes à operação financeira.
Indústria de Risco Médio: Na visão da Fitch, a indústria de varejo de vestuário possui risco de moderado a
elevado, devido a suas características discricionárias e à significativa dependência de um ambiente de consumo
favorável. Variáveis como disponibilidade de crédito e taxas de juros são chaves para este setor. A Guararapes,
por meio de sua financeira, ainda está exposta a riscos de inadimplência provenientes de sua operação de
financiamento próprio ao consumidor. Estes fatores são parcialmente atenuados por sua escala, pela adequada
estrutura de capital e pelo relativamente curto ciclo da carteira de crédito, em torno de quatro meses.
RESUMO DA ANÁLISE
Os ratings da Guararapes refletem o seu forte posicionamento na indústria de varejo de vestuário no Brasil, com
relevante escala de suas operações, diversificação geográfica e modelo de negócios parcialmente verticalizado,
por meio da confecção de roupas e financiamento ao consumidor. Juntos, estes conferem à companhia
importantes sinergias e vantagens frente a seus pares na indústria. Ao final de março de 2018, a Guararapes
possuía 302 lojas da bandeira Riachuelo em 26 estados e no Distrito Federal, aproximadamente 30 milhões de
cartões emitidos e uma carteira de crédito de BRL3,3 bilhões. O rating da Guararapes se posiciona três graus
abaixo do Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ da Raia Drogasil S.A. (RD), devido ao perfil de baixo risco
do negócio farmacêutico, combinado a uma estrutura de capital mais conservadora da RD. Em relação ao rating
‘AA(bra)’ da Lojas Americanas S.A. (Lojas Americanas), o rating da Guararapes se posiciona um grau abaixo
devido ao forte posicionamento da Lojas Americanas em um setor altamente fragmentado, com poucos
competidores com o mesmo perfil de negócios e com baixo tíquete médio. Além disso, diferentemente da
Guararapes, a Lojas Americanas está menos exposta aos riscos de inadimplência das operações de
financiamento ao consumidor, que é mais suscetível a ambientes macroeconômicos instáveis. Estes fatores
permitem que a Lojas Americanas opere com uma estrutura de capital um pouco mais alavancada, quando
comparada à Guararapes.
PRINCIPAIS PREMISSAS
As principais premissas do cenário de rating do emissor são:
-- Crescimento das vendas mesmas lojas de 7,5% em 2018 e de 6,7% em 2019;
-- Custo das vendas equivalente a 50,5% da receita líquida de 2018 a 2020;
-- Investimentos de BRL370 milhões em 2018 e de BRL470 milhões em 2019;
-- Dividendos equivalentes a 25% do lucro líquido distribuível.
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SENSIBILIDADES DO RATING
Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a ações de rating positivas incluem:
-- Manutenção de alavancagem líquida ajustada, após a desconsolidação da financeira, próxima a 2,5 vezes;
-- Indicador de caixa e aplicações financeiras/dívida financeira de curto prazo de, pelo menos, 1,0 vez;
-- Margens EBITDAR maior ou igual a 18% em bases recorrentes.
A Fitch poderá revisar a Perspectiva para Estável, de Positiva, caso a companhia não atinja os indicadores
acima.
Os desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a ações de rating negativas incluem:
-- Alavancagem líquida ajustada, após a desconsolidação da financeira, acima de 3,5 vezes;
-- Indicador de caixa e aplicações financeiras/dívida financeira de curto prazo abaixo de 0,6 vez;
-- Margem EBITDAR abaixo de 15% em bases recorrentes.
LIQUIDEZ
Robusta Liquidez: As rolagens de dívida concretizadas em 2017 e 2018 reduziram materialmente as pressões na
liquidez da Guararapes. Ao final de março de 2018, a companhia apresentava saldo de caixa e aplicações
financeiras de BRL548 milhões e dívida ajustada de curto prazo de BRL929 milhões. A emissão de BRL800
milhões, em maio de 2018, resultou em caixa ajustado pro forma de BRL900 milhões, que cobria a dívida
financeira de curto prazo, de BRL709 milhões, em 1,3 vez. A flexibilidade financeira da Guararapes é fortalecida
por BRL205 milhões em recebíveis de cartão de crédito livres de garantia, ao final de março de 2018. A Fitch
espera que a Guararapes mantenha adequada disciplina financeira, com cobertura da dívida financeira de curto
prazo na operação do varejo de, pelo menos, 1,0 vez e reservas de caixa e aplicações mínimas de BRL500
milhões, ainda que a expectativa seja de que parte das reservas atuais, juntamente com novas dívidas de longo
prazo, seja utilizada para financiar o FCF negativo esperado para os próximos anos.
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INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS:
A presente publicação é um relatório de classificação de risco de crédito, para fins de atendimento ao artigo 16 da
Instrução CVM nº 521/12.
As informações utilizadas nesta análise são provenientes da Guararapes Confecções S.A.
A Fitch adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na classificação de risco de
crédito sejam suficientes e provenientes de fontes confiáveis, incluindo, quando apropriado, fontes de terceiros.
No entanto, a Fitch não realiza serviços de auditoria e não pode realizar, em todos os casos, verificação ou
confirmação independente das informações recebidas.
A Fitch utilizou, para sua análise, informações financeiras disponíveis até 31 de maio de 2018.
Histórico dos Ratings:
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 22 de junho de 2016.
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela última vez: 20 de junho de 2017.
A classificação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou a partes a ela relacionadas, e o rating atribuído não
foi alterado em virtude desta comunicação.
Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.
A Fitch publica a lista de conflitos de interesse reais e potenciais no Anexo XII do Formulário de Referência,
disponível
em
sua
página
na
Internet,
no
endereço
eletrônico:
https://www.fitchratings.com.br/system/pages/374/CVM_Form_Referencia_2017_Mar_29.pdf
Para informações sobre possíveis alterações na classificação de risco de crédito veja o item: Sensibilidade dos
Ratings.
Informações adicionais estão disponíveis em 'www.fitchratings.com' e em 'www.fitchratings.com.br'.
A Fitch Ratings foi paga para determinar cada rating de crédito listado neste relatório de classificação de risco de
crédito pelo devedor ou emissor classificado, por uma parte relacionada que não seja o devedor ou o emissor
classificado, pelo patrocinador (“sponsor”), subscritor (“underwriter”), ou o depositante do instrumento, título ou
valor mobiliário que está sendo avaliado.
Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada:
-- Metodologia de Ratings Corporativos (23 de março de 2018);
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-- Metodologia de Ratings em Escala Nacional (7 de março de 2017).
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independentes, com respeito às demonstrações financeiras, e advogados, com referência a assuntos legais e tributários. Além disso, os ratings e as projeções financeiras e
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Como resultado, apesar de qualquer verificação sobre fatos atuais, os ratings e as projeções podem ser afetados por condições ou eventos futuros não previstos na ocasião em
que um rating foi emitido ou afirmado.
As informações neste relatório são fornecidas "tais como se apresentam", sem que ofereçam qualquer tipo de garantia. Um rating da Fitch constitui opinião sobre o perfil de
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relatórios são, portanto, resultado de um trabalho de equipe na Fitch, e nenhum indivíduo, ou grupo de indivíduos, é responsável isoladamente por um rating ou relatório. O rating
não cobre o risco de perdas em função de outros riscos que não sejam o de crédito, a menos que tal risco esteja especificamente mencionado. A Fitch não participa da oferta ou
venda de qualquer título. Todos os relatórios da Fitch são de autoria compartilhada. Os profissionais identificados em um relatório da Fitch participaram de sua elaboração, mas
não são isoladamente responsáveis pelas opiniões expressas no texto. Os nomes são divulgados apenas para fins de contato. Um relatório que contenha um rating atribuído pela
Fitch não constitui um prospecto, nem substitui as informações reunidas, verificadas e apresentadas aos investidores pelo emissor e seus agentes com respeito à venda dos
títulos. Os ratings podem ser alterados ou retirados a qualquer tempo, por qualquer razão, a critério exclusivo da Fitch. A agência não oferece aconselhamento de investimentos
de qualquer espécie. Os ratings não constituem recomendação de compra, venda ou retenção de qualquer título. Os ratings não comentam a correção dos preços de mercado, a
adequação de qualquer título a determinado investidor ou a natureza de isenção de impostos ou taxação sobre pagamentos efetuados com respeito a qualquer título. A Fitch
recebe pagamentos de emissores, seguradores, garantidores, outros coobrigados e underwriters para avaliar os títulos. Estes preços geralmente variam entre USD1.000 e
USD750.000 (ou o equivalente em moeda local aplicável) por emissão. Em certos casos, a Fitch analisará todas ou determinado número de emissões efetuadas por um emissor
em particular ou seguradas ou garantidas por determinada seguradora ou garantidor, mediante um único pagamento anual. Tais valores podem variar de USD10.000 a
USD1.500.000 (ou o equivalente em moeda local aplicável). A atribuição, publicação ou disseminação de um rating pela Fitch não implicará consentimento da Fitch para a
utilização de seu nome como especialista, com respeito a qualquer declaração de registro submetida mediante a legislação referente a títulos em vigor nos Estados Unidos da
América, a Lei de Serviços Financeiros e Mercados, de 2000, da Grã-Bretanha ou a legislação referente a títulos de qualquer outra jurisdição, em particular. Devido à relativa
eficiência da publicação e distribuição por meios eletrônicos, o relatório da Fitch poderá ser disponibilizada para os assinantes eletrônicos até três dias antes do acesso para os
assinantes dos impressos.
Para a Austrália, Nova Zelândia, Taiwan e Coreia do Sul apenas: A Fitch Austrália Pty Ltd detém uma licença australiana de serviços financeiros (licença AFS nº337123.), a qual
autoriza o fornecimento de ratings de crédito apenas a clientes de atacado. As informações sobre ratings de crédito publicadas pela Fitch não se destinam a ser utilizadas por
pessoas que sejam clientes de varejo, nos termos da Lei de Sociedades (Corporations Act 2001).
POLÍTICA DE ENDOSSO - A abordagem da Fitch em relação ao endosso de ratings, de forma que os ratings produzidos fora da UE possam ser usados por entidades reguladas
dentro da UE para finalidades regulatórias, de acordo com os termos da Regulamentação da UE com respeito às agências de rating, poderá ser encontrada na página
Divulgações da Regulamentação da UE (EU Regulatory Disclosures) no endereço eletrônico www.fitchratings.com/site/regulatory. Ao status de endosso de todos os ratings
Internacionais é informada no sumário da entidade de cada instituição classificada e nas páginas de detalhamento da transação de todas as operações de finanças estruturadas,
no website da Fitch. Estas publicações são atualizadas diariamente.

Copyright © 2018 Fitch Ratings Brasil Ltda.
Praça XV de Novembro, 20 - Sala 401 B, Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP 20010-010. Tel.: 55-21-4503-2600 – Fax: 55-21-4503-2601
Alameda Santos, 700, 7º andar, Cerqueira César - São Paulo, SP - CEP: 01418-100 - Tel.: 55-11-4504-2600 – Fax: 55-11-4504-2601
Termos de Uso

https://www.fitchratings.com.br/publications/10996

Política de Privacidade

5/5

