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Nota 27.1. Instrumentos Financeiros por Categoria

Em 31 de dezembro de 2017

Controladora
Divisão por categoria

Ativo Passivo

(Em milhões de reais - R$)
Valor 

contábil
Valor justo por 

meio do resultado
Empréstimos 

e recebíveis
Disponível 
para venda

Valor justo por 
meio do resultado

Passivos a custo 
amortizado

Valor 
Justo

Caixa e equivalentes de caixa 3.166 3.166 - - - - 3.166
Contas a receber 704 - 704 - - - 704
Outras contas a receber
 Circulante 69 - 69 - - - 69
 Não circulante 31 - 31 - - - 31
Ativo 3.970 3.166 804 - - - 3.970
Fornecedores 6.084 - - - - 6.084 6.084
Empréstimos 
 Circulante 1.015 - - - - 1.015 1.016
 Não circulante 1.016 - - - - 1.016 1.018
Dividendos a pagar 2 2 2
Outras contas a pagar 122 - - - - 122 122
Passivo 8.239 - - - - 8.239 8.242
Em 31 de dezembro de 2016 Divisão por categoria

Ativo Passivo

(Em milhões de reais - R$)
Valor 

contábil
Valor justo por 

meio do resultado
Empréstimos 

e recebíveis
Disponível 
para venda

Valor justo por 
meio do resultado

Passivos a custo 
amortizado

Valor 
justo

Caixa e equivalente de caixa 2.042 2.042 - - - - 2.042
Contas a receber
 Circulante 555 - 555 - - - 555
Outras contas a receber
 Circulante 16 - 16 - - - 16
 Não circulante 37 - 37 - - - 37
Ativo 2.650 2.042 608 - - - 2.650
Fornecedores 5.444 - - - - 5.444 5.444
Empréstimos
 Circulante 362 - - - - 362 447
 Não circulante 2.476 - - - - 2.476 2.424
Outras contas a pagar 85 - - - - 85 85
Dividendos a pagar 1 - - - - 1 1

251 - - - 251 - 251
Passivo 8.619 - - - 251 8.368 8.652

Em 31 de dezembro de 2017

Consolidado
Divisão por categoria

Ativo Passivo

(Em milhões de reais - R$)
Valor 

contábil
Valor justo por 

meio do resultado
Empréstimos 

e recebíveis
Disponível 
para venda

Valor justo por 
meio do resultado

Passivos a custo 
amortizado

Valor 
Justo

Caixa e equivalentes de caixa  4.804 4.804 - - - - 4.804
 5 5 - - - - 5

Contas a receber  1.033 - 1.033 - - - 1.033
Crédito ao consumidor concedido pela 

 Circulante  5.265 - 5.265 - - - 5.265
 Não circulante  229 - 229 - - - 229
Outras contas a receber 
 Circulante  186 - 186 - - - 186
 Não circulante  31 - 31 - - - 31
Títulos e valores mobiliários 
 Circulante 6 - - 6 - - 6
 Não circulante 271 - - 271 - - 271
Ativo 11.830 4.809 6.744 277 - - 11.830
Fornecedores  9.410 - - - - 9.410 9.410
Operações com cartão de crédito 
 Circulante  4.032 - - - - 4.032 4.032
 Não circulante  116 - - - - 116 116
Empréstimos 
 Circulante  1.461 - - - - 1.461 1.495
 Não circulante  1.016 - - - - 1.016 1.018
Dividendos a pagar 34 34 34
Outras contas a pagar 
 Circulante  301 - - - - 301 301
 Não circulante  14 - - - - 14 14
Passivo  16.384 - - - - 16.384 16.422

Em 31 de dezembro de 2016
Divisão por categoria

Ativo Passivo

(Em milhões de reais - R$)
Valor 

contábil
Valor justo por 

meio do resultado
Empréstimos 

e recebíveis
Disponível 
para venda

Valor justo por 
meio do resultado

Passivos a custo 
amortizado

Valor 
Justo

Caixa e equivalentes de caixa 3.242 3.242 - - - - 3.242
Contas a receber 901 - 901 - - - 901
Crédito ao consumidor concedido pela 

 Circulante 4.435 - 4.435 - - - 4.435
 Não circulante 128 - 128 - - - 128
Outras contas a receber 
 Circulante 88 - 88 - - - 88
 Não circulante 82 - 82 - - - 82
Títulos e valores mobiliários 235 - - 235 - - 235
Ativo 9.111 3.242 5.634 235 - - 9.111

 Circulante 276 - - - 276 - 276
Fornecedores 8.007 - - - - 8.007 8.007
Operações com cartão de crédito
 Circulante 3.042 - - - - 3.042 3.042
 Não circulante 38 - - - - 38 38
Empréstimos 
 Circulante 645 - - - - 645 764
 Não circulante 3.394 - - - - 3.394 3.352
Dividendos a pagar
 Circulante 21 - - - - 21 21
 Não circulante 85 - - - - 85 85
Outras contas a pagar 
 Circulante 293 - - - - 293 293
 Não circulante 20 - - - - 20 20
Passivo 15.821 - - - 276 15.545 15.898

Ativos e passivos mensurados ao valor justo com base na hierarquia prevista no CPC 46 (IFRS 13) - Medição do Valor Justo
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 

Controladora Consolidado 
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total Nível 1 Nível 2 Nível 3  Total 

Caixa e equivalente de caixa 3.166 - 3.166 4.804 - 4.804
- - - - - 5 - 5

Títulos e valores mobiliários - -
 Circulante - - - - - 6 - 6
 Não circulante - - - - - 271 - 271
Ativo - 3.166 - 3.166 - 5.086 - 5.086
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 

Controladora Consolidado
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total Nível 1 Nível 2 Nível 3  Total 

Caixa e equivalente de caixa - 2.042 - 2.042 - 3.242 - 3.242
Títulos e valores mobiliários - - - - - 235 - 235
Ativo - 2.042 - 2.042 - 3.477 - 3.477

- (251) - (251) - (276) - (276)
Passivo - (251) - (251) - (276) - (276)
Nenhum ativo ou passivo mensurado pelo valor justo foi reclassificado entre os diversos níveis entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016.
Nota 27.2. Descrição dos principais riscos financeiros aos quais estamos expostos 
Nossos principais riscos associados aos instrumentos financeiros que nós utilizamos são os riscos de liquidez, taxa de juros, moeda e crédito. Devido à sua 
especificidade e à existência de um conjunto específico de regulamentos fornecidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN), os riscos financeiros decorrentes 
de nossas atividades bancárias (Banco CSF) são administrados separadamente daqueles relacionados aos segmentos de negócios de varejo e atacadão.
Nossa Tesouraria Corporativa e o Departamento Financeiro supervisionam as necessidades de liquidez e financiamento de nossos três segmentos de negó-
cios e mantêm contato com o Departamento de Tesouraria e Financeiro específico de cada um de nossos segmentos de negócios. 
Nosso Departamento de Tesouraria e Financeiro é responsável pela implementação da estratégia definida pela nossa Administração, estabelecendo e ana-
lisando a divulgação de nossas posições financeiras, monitorando os riscos financeiros decorrentes de nossos diversos segmentos de negócios, definindo e 
fiscalizando a adequada implementação das normas que regem a nossa exposição financeira.
Nota 27.3. Risco de liquidez
O risco de liquidez é o risco de o Grupo não poder liquidar seus passivos financeiros quando vencerem. Nós gerenciamos nosso risco de liquidez assegu-
rando, na medida do possível, que dispomos, em qualquer momento, de ativos líquidos disponíveis suficientes para liquidar, considerando nossas linhas de 
crédito, nossos passivos quando de sua data de vencimento, quaisquer que sejam as condições de mercado.

Segmento de Varejo e Atacadão
Os empréstimos por prazo estão detalhados no cronograma abaixo:
Circulante Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 Taxa de juros Vencimento
Moeda Local 
Notas promissórias comerciais 507 - 507 - 102% CDI 2018
Notas promissórias comerciais 508 - 508 - 102,5% CDI 2018
Moeda estrangeira -
Carrefour Finance - 8 - 8 1.94% p.a. + Euribor 6 months + FX 2018
Carrefour Finance - 345 - 345 1.96% p.a. + Euribor 6 months + FX 2018
Carrefour Finance - 8 - 8 2.50% p.a. + Euribor 6 months + FX 2017
Banco Société Générale - - - 283 1.70% p.a + Libor USD 6 months + FX 2017
Carrefour Finance - - - 1 3.00% p.a. + Euribor 6 months + FX 2018
Transações Financeiras (Banco CSF S.A.) 

- - 446 - 109% CDI a.a. 2018
1.015 361 1.461 645

Não circulante Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 Taxa de juros Vencimento
Moeda Local 
Notas promissórias comerciais 508 - 508 - 103% CDI 2019
Notas promissórias comerciais 508 - 508 - 103,5% CDI 2019
Moeda estrangeira 
Carrefour Finance - 1.169 - 1.169 1.94% p.a. + Euribor 6 months + FX 2018
Carrefour Finance - 413 - 413 1.94% p.a. + Euribor 6 months + FX 2018
Carrefour Finance - 894 - 894 2.50% p.a. + Euribor 6 months + FX 2018
Carrefour Finance - - - 516 3.00% p.a. + Euribor 6 months + FX 2018
Transações Financeiras (Banco CSF S.A.)

- - - 402 109% p.a. of CDI 2018
1.016 2.476 1.016 3.394

Total 2.031 2.837 2.477 4.039
Historicamente, a Companhia obtinha empréstimos centralmente com o Carrefour Finance, braço de financiamento interno do Grupo Carrefour com sede em 
Bruxelas na Bélgica. Porém, em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não possuía mais empréstimos intercompanhias (R$3.354 milhões em dezembro 
2016). Os recursos da oferta primária de ações foram usados para liquidar a dívida intercompanhia no valor de R$2.4 bilhões.
Em 13 de outubro de 2017, a Companhia emitiu notas promissórias comerciais que totalizam R$2 bilhões. Foram emitidas quatro séries de notas promissó-
rias e os recursos captados foram utilizados para liquidação das notas promissórias emitidas em janeiro de 2017, que tinham vencimento em dezembro de 
2017, e do saldo dos empréstimos em moeda estrangeira que a Companhia mantinha junto à parte relacionada Carrefour Finance (Bélgica).
Em 31 de dezembro de 2016, os empréstimos intercompanhias eram denominados em Euros, avaliados às condições de mercado. Estavam protegidos 
contra as variações cambiais por meio de compras a prazo de Euros e dólar norte americano (Forwards a termo ou NDFs) com vencimentos geralmente 
de 3 meses celebrados com bancos. Essa estrutura de hedge fazia com que o Grupo tivesse uma dívida denominada em Reais sintética com condições de 
mercado local.
Em 31 de dezembro de 2017, nenhum dos empréstimos estava sujeito a quaisquer cláusulas de covenants financeiros.
As projeções do fluxo de caixa do Grupo são monitoradas de forma contínua, para melhor ajustar os recursos disponíveis, bem como antecipar quaisquer 
eventos que possam afetar a nossa liquidez. Nós diversificamos nossas fontes de financiamento, através da contratação de empréstimos e da venda de 
recebíveis, junto a instituições financeiras.
Em 31 de dezembro de 2017, nosso saldo de equivalentes de caixa e valores mobiliários atuais totalizaram R$5.082 milhões (2016: R$3.477 milhões). 
O prazo de vencimento dos passivos financeiros do Grupo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 é o seguinte:
Em 31 de dezembro de 2017 Controladora

(Em milhões de reais - R$)
Valor 

contábil
Valor do 
contrato

Dentro de  
1 ano

1 a 2 
anos

2 a 5 
anos

Fornecedores 6.084 6.084 6.084 - -
Outras contas a pagar (circulante e não circulante) 122 122 122 - -
Empréstimos e operações de cartão de crédito (circulante e não circulante) 2.031 2.147 1.045 1.102 -
Total do passivo 8.236 8.353 7.251 1.102 -
Em 31 de dezembro de 2016 Controladora

(Em milhões de reais - R$)
Valor 

contábil
Valor do 
contrato

Dentro de 
 1 ano

1 a 2 
anos

2 a 5 
anos

Fornecedores 5.444 5.444 5.444 - -
Outras contas a pagar (circulante e não circulante) 85 85 85 - -
Empréstimos e operações de cartão de crédito (circulante e não circulante) 2.838 2.910 415 2.495 -

251 251 251 - -
Total do passivo 8.618 8.690 6.195 2.495 -
Em 31 de dezembro de 2017 Consolidado

(Em milhões de reais - R$)
Valor 

contábil
Valor do 
contrato

Dentro de 
1 ano

1 a 2 
anos

2 a 5 
anos

Fornecedores 9.410 9.464 9.464 - -
Outras contas a pagar (circulante e não circulante) 315 315 301 14 -
Empréstimos e operações de cartão de crédito (circulante e não circulante) 6.625 6.741 5.639 1.102 -
Dividendos a pagar (circulante e não circulante) 34 34 34 - -
Total do passivo 16.384 16.554 15.438 1.116 -
 Em 31 de dezembro de 2016 Consolidado

(Em milhões de reais - R$)
Valor 

contábil
Valor do 
contrato

Dentro de 
1 ano

1 a 2 
anos

2 a 5 
anos

Fornecedores 8.007 8.007 8.007 - -
Outras contas a pagar (circulante e não circulante) 313 313 293 20 -
Empréstimos e operações de cartão de crédito (circulante e não circulante) 7.119 7.217 3.759 3.458 -
Dividendos a pagar (circulante e não circulante) 106 106 20 42 43

276 276 276 - -
Total do passivo 15.821 15.919 12.355 3.520 43
Segmento Soluções Financeiras
O risco de liquidez do Banco CSF é monitorado dentro de uma estratégia de liquidez aprovada pela Administração. 
A situação de refinanciamento do Banco CSF é avaliada com base em normas internas, indicadores e regulamentações.
Os objetivos de gestão do risco de liquidez são:
• assegurar que as necessidades de refinanciamento sejam satisfeitas, com base em avaliações mensais dos excedentes ou insuficiências de caixa proje-
tados durante um período de três anos, comparando as previsões estáticas das facilidades de financiamento comprometidas com as previsões dinâmicas 
de empréstimos;
• cumprir com as regras do BACEN, aumentando os índices de cobertura de liquidez, através de um processo que visa proporcionar uma melhoria sustentá-
vel da qualidade dos ativos investindo em um fundo especial qualificado para inclusão no cálculo do índice e alongamento do vencimento dos passivos afim 
de melhorar o financiamento estável líquido; e
• diversificar as fontes de refinanciamento para incluir linhas de crédito bancário, questões do mercado monetário e emissões de letra financeira.
Parte da estratégia administrativa de liquidez do Banco CSF consiste em investir em títulos públicos, altamente líquidos, oferecendo um retorno satisfatório 
e disponível para venda, se necessário. Em 31 de dezembro de 2017, o Banco CSF detém R$277 milhões de títulos públicos (R$235 milhões em 31 de 
dezembro de 2016). O Banco CSF também detém uma linha de crédito não utilizada de R$170 milhões (R$170 milhões em 31 de dezembro de 2016).  
O Banco CSF considera a posição de liquidez como sólida.
Nota 27.4. Conciliação dos passivos resultantes das atividades de financiamento 

Controladora Consolidado

(Em milhões de reais - R$)
Empréstimos e 

Instrumentos 
derivativos  

(ativos)/passivos Total
Empréstimos e 

Instrumentos 
derivativos  

(ativos)/passivos Total
Saldo em 1 de janeiro de 2017 2.838 251 3.089 4.039 276 4.315
 Captação de empréstimos 2.750 - 2.750 2.750 - 2.750
 Liquidação de instrumentos derivativos - (251) (251) - (290) (290)
 Amortização de empréstimos (3.773) - (3.773) (4.601) - (4.601)
 Juros pagos sobre empréstimos (98) - (98) (126) - (126)

(1.121) (251) (1.372) (1.977) (290) (2.267)
 Despesas com juros incorridos 31 - 31 31 14 45
 (Ganho)/perda sobre as variações nas taxas de câmbio 284 - 284 384 (5) 379
Total variações não caixa 315 - 315 415 9 424
Saldo em 31 de dezembro de 2017 2.031 - 2.031 2.477 (5) 2.472
Nota 27.5. Risco de taxa de juros
O Grupo possui ativos e passivos financeiros expostos ao risco de variação das taxas de juros. Uma análise de sensibilidade foi desenvolvida considerando 
a exposição à variação do CDI. A análise de sensibilidade dos ativos e passivos financeiros sujeitos à sensibilidade da taxa de juros está apresentada 
conforme segue:
Em 31 de dezembro de 2017

Controladora
(Em milhões de reais - R$) Exposição Baixo Alto

10% 25% 50% 10% 25% 50%
2.614 (17) (42) (83) 17 42 83

Empréstimos (2.031) 13 32 65 (13) (32) (65)
Exposição líquida 583 (4) (10) (18) 4 10 18

Consolidado
(Em milhões de reais - R$) Exposição Baixo Alto

10% 25% 50% 10% 25% 50%
4.034 (25) (63) (125) 25 63 125

Títulos mobiliários 277 (2) (4) (9) 2 4 9
Empréstimos (2.477) 15 38 77 (15) (38) (77)
Exposição líquida 1.834 (11) (28) (56) 11 28 56
Em 31 de dezembro de 2016

Controladora
(Em milhões de reais - R$) Exposição Baixo Alto

10% 25% 50% 10% 25% 50%
1.609 (22) (55) (110) 22 55 110

Empréstimos (2.837) 39 97 193 (39) (97) (193)
Exposição líquida (1.228) 17 42 83 (17) (42) (83)

Consolidado
(Em milhões de reais - R$) Exposição Baixo Alto

10% 25% 50% 10% 25% 50%
2.607 (36) (89) (178) 36 89 178

Títulos mobiliários 235 (3) (8) (16) 3 8 16
Empréstimos (4.039) 61 152 304 (61) (152) (304)
Dividendos a pagar (106) 1 4 7 (1) (4) (7)
Exposição líquida (1.303) 23 59 117 (23) (59) (117)
Exclusivamente para fins de análise de sensibilidade, a Administração considerou uma diminuição e um aumento da taxa de juros do CDI de 10%, 25% e 
50%, respectivamente, no risco variável até a data de vencimento de tais instrumentos financeiros. 
A Companhia não possuía mais empréstimos denominados em moeda estrangeira ao fim de dezembro de 2017.
Nota 27.6. Risco de câmbio 
Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo não possuía mais empréstimos em moeda estrangeira, e consequentemente, não possuía mais os correspondentes 
instrumentos derivativos. 
Em 31 de dezembro 2016, o Grupo estava principalmente financiado por meio de empréstimos intercompanhias, denominados em moeda estrangeira 
(Euros). A estrutura de financiamento do Grupo não era sensível a flutuação da taxa de câmbio, uma vez que a sua exposição a empréstimos em moeda 
estrangeira estava totalmente coberta por instrumentos derivativos. Os instrumentos financeiros expostos ao risco cambial e seus correspondentes instru-
mentos de hedge são apresentados no cronograma abaixo:

Controladora e Consolidado - 31/12/2016
Objeto de hedge Instrumento de hedge

Contraparte Moeda Data de início Vencimento
Nocional em 

milhões
Taxa de fechamento do 

contrato Contraparte Natureza Data de início Vencimento
Nocional em 

milhões
Taxa de fechamento do 

contrato
Taxa 

Termo
Carrefour Finance Euros 21/01/2015 24/07/2018 240 3,0105 Citibank NDF 20/07/2016 24/01/2017 121 3,5899 3,8227

BNP NDF 20/07/2016 24/01/2017 121 3,5899 3,8218
Carrefour Finance Euros 10/03/2015 09/03/2018 100 3,3609 Itaú NDF 06/09/2016 10/03/2017 101 3,6466 3,8808
Carrefour Finance Euros 28/04/2015 27/04/2018 120 3,1626 ING NDF 21/12/2016 28/04/2017 121 3,5230 3,6693
Carrefour Finance Euros 16/12/2015 18/12/2017 100 4,3029 Bradesco NDF 16/12/2016 16/06/2017 101 3,5222 3,7293
Carrefour Finance Euros 02/02/2016 05/02/2018 135 4,3588 ING NDF 02/08/2016 02/02/2017 137 3,6470 3,8869
Carrefour Finance Euros 18/08/2016 22/08/2018 125 3,6512 CACIB NDF 18/08/2016 21/02/2017 127 3,6512 3,8913
Carrefour Finance Euros 25/04/2016 04/05/2018 150 3,9894 JP Morgan NDF 19/12/2016 25/05/2017 152 3,5230 3,7074
Total em Euros(€) 970 Total em Euros(€) 981
Société Générale US Dólar 18/08/2015 18/08/2017 86 3,4966 Société Générale NDF 16/08/2016 21/02/2017 87 3,1749 3,3566
 Total em Dólar ($) 86 Total em Dólar ($) 87

Nós também contamos com transações de importação denominadas em Euros e Dólares para as quais existem NDFs ou swaps. Os fornecedores a pagar 
(importações) denominados em moeda estrangeira eram de R$265 milhões em 31 de dezembro de 2017 (R$132 milhões em 31 de dezembro de 2016). 
Nota 27.7. Risco de crédito
A exposição estimada do Grupo ao risco de crédito está apresentada abaixo:

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$)  31/12/2017 30/12/2016 31/12/2017 30/12/2016
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo por meio do resultado 3.166 2.042 4.804  3.242 
Contas a receber 
Circulante Recebíveis 671 555 1.033  901 

Circulante Empréstimos - - 5.265  4.435 
Não circulante Empréstimos e recebíveis - - 229  128 

Títulos e valores mobiliários 
Circulante Disponível para venda - - 6  - 
Não circulante Disponível para venda - - 271  235 

Outras contas a receber 
Circulante Empréstimos e recebíveis 76 22 221  111 
Não circulante Empréstimos e recebíveis 31 37 31  82 

Valor justo por meio do resultado - - 5  - 
Exposição máxima ao risco de crédito  3.944 2.656 11.865 9.134
Segmento de Varejo e Atacadão
Contas a receber
As contas a receber correspondem principalmente a valores a receber de clientes (para produtos entregues e cartões de crédito), fornecedores (principal-
mente descontos) e inquilinos de unidades de shopping centers (aluguel). As perdas por impairment são reconhecidas quando necessário, com base na 
estimativa da capacidade do devedor de pagar o montante devido e a idade do crédito a receber.
Em 31 de dezembro de 2017, as contas a receber líquidas de provisão para créditos de liquidação duvidosa (excluindo recebíveis de fornecedores) totaliza-
ram R$704 milhões na Controladora e R$1.033 milhões no Consolidado.
Análise de contas a receber devidas e vencidas

(Em milhões de reais - R$)
Controladora Consolidado

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Vencido
Até 14 dias 11 - 11 -
14-90 dias 3 11 16 19
91-180 dias 1 2 50 3
Acima de 180 dias 12 11 18 26
Total vencidos 27 24 95 48
Total a vencer 719 544 963 890
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (15) (13) (25) (37)
Total de Contas a receber 704 555 1.033 901
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é calculada quando evidências mostram que uma perda pode ter impacto em fluxos de caixa futuros que 
possam ser estimados de forma confiável.

Investimentos (equivalentes de caixa e outros ativos financeiros correntes)
O risco de crédito decorre da possibilidade de não recebermos os valores registrados em investimentos correntes, em contas a receber, títulos e valores mo-
biliários, instrumentos financeiros derivativos e outras contas a receber. Para minimizar possíveis perdas com inadimplência de suas contrapartes, o Grupo 
adota políticas de gestão rigorosas, incluindo a análise da contraparte e as regras de diversificação.
No que diz respeito ao risco de crédito relativo aos títulos e valores mobiliários, nossa Administração entende que este é limitado, uma vez que as instituições 
financeiras envolvidas receberam elevadas notas das agências de risco de crédito.
Segmento de soluções financeiras
Gestão de risco de crédito
Para proteger-se do risco de inadimplência dos clientes, o Banco CSF utiliza-se de sistemas e processos para checar a qualidade e capacidade de paga-
mento de seus clientes. Esses sistemas e processos incluem, mas não se limitam às seguintes funções:
• Ferramentas de tomada de decisão como por exemplo softwares de análise de crédito, ferramentas de simulação de receitas e despesas e procedimentos 
de checagem de histórico de crédito;
• Bases de dados de indagação de histórico positivo e negativo de crédito, quando existente; 
• Gestão ativa da base de clientes existente (ex.: aumento e redução de linha de crédito, autorizações, vendas combinadas, etc.); 
• Gestão ativa de processos de recebimento;
• Monitoramento de risco de crédito e sistemas de controle; e
• O Departamento de Risco de Crédito é responsável por todos esses procedimentos, e o Conselho Diretor recebe cópias de todos os relatórios emitidos 
pelo Comitê de Gestão de Risco de Crédito.
Provisões para inadimplência de empréstimos ao consumidor 
Os empréstimos ao consumidor são classificados como vencidos quando nós acreditamos que exista um risco significativo de que a totalidade ou parte do 
montante vencido não seja recuperada (por exemplo, devido ao saldo vencido ou procedimentos de litígio). 
Modelos de provisão são desenvolvidos de acordo com o CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e observa também a 
regulamentação bancária brasileira, de acordo com um processo de duas etapas:
• Classificação dos empréstimos vencidos em categorias de acordo com as características de cada carteira de empréstimos; 
• Avaliação do comportamento histórico de inadimplência e taxas padrão de cada carteira de empréstimos;
• Modelagem de perda dada a inadimplência e taxas de recuperação de perdas baseadas em dados históricos; e
• Calcular a provisão para créditos de liquidação duvidosa de acordo com as perdas estimadas em cada carteira de empréstimos na data das demonstrações 
financeiras. 
Análises do crédito ao consumidor concedido pela empresa de soluções financeiras vencido e a vencer estão apresentadas no quadro abaixo:

(Em milhões de reais - R$)
Consolidado

31/12/2017 31/12/2016
Vencidos
 Até 14 dias 73 59
 14-90 dias 195 217
 91-180 dias 211 252
 Após 180 dias 405 483
Total vencidos 884 1.011
A vencer
 Até 90 dias 3.541 3.008
 91 - 360 dias 1.625 1.229
 Após 360 dias 238 182
 Total a vencer 5.404 4.419
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (794) (867)
 Total 5.494 4.563
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