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Ilmo. Sr. 
Tharik Camocardi 
CFO 
DMCARD Cartões de Crédito S.A. 
Av. Cassiano Ricardo, 521  
521 - Jardim Aquarius, São José dos Campos - SP, 12246-870 
Rio de Janeiro, xx de Setembro de 2020 

Prezado Sr. Tharik Camocardi, 

Ref.: Ação de Rating da Fitch afetando os Rating Nacionais Privados da DMCARD Cartões de 
Crédito S.A 

A Fitch (veja definição abaixo) realizou as seguintes ações nos Ratings Privados da DMCARD Cartões de 
Crédito S.A (DMCARD): 

-- Remoção da Observação Negativa; Afirmação do Rating Nacional de Longo Prazo: ‘BB(bra)’ com 
Perspectiva Estável; 

-- Remoção da Observação Negativa e Afirmação do Rating Nacional de Curto Prazo: B (bra). 

A remoção da Observação Negativa e atribuição da Perspectiva Estável refletem a visão da Fitch de que os 
riscos de curto prazo, decorrentes do surto de coronavírus sobre o modelo de negócios e perfil financeiro da 
DMCARD, foram reduzidos. Houve reforço expressivo na estrutura de capital da companhia, diminuindo 
assim sua alavancagem e promovendo uma melhor capacidade de absorção de perdas para enfrentar a crise, 
além dos riscos de liquidez de curto prazo. Além disso, a esperada piora da liquidez no curto prazo, por 
conta do baixo apetite por risco de mercado, não se materializou e a companhia foi capaz de acessar o 
mercado de capitais através da emissão de debentures, podendo esta chegar ao valor de BRL 200 milhões, 
efetuada por meio de sua recém criada securitizadora. Na opinião da Fitch isso atenderá as necessidades de 
recursos da DMCARD nos próximos períodos.  

Principais Fundamentos dos Ratings 

Os ratings da DMCARD continuam incorporando, com alta influência, o perfil da companhia, caracterizado 
por seu pequeno porte, mas estável modelo de atuação, voltado para clientes de baixa renda, que costumam 
apresentar inadimplência elevada e são também mais suscetíveis a maior deterioração e volatilidade de 
resultados em momentos de estresse. Os ratings também são fortemente influenciados pela sua rentabilidade, 
dados os desafios da DMCARD em manter os resultados reportados antes da crise, já que ainda é cedo para 
mensurar a duração e profundidade dos efeitos da pandemia sobre o ambiente operacional e 
consequentemente seus efeitos sobre o consumo, emprego e renda.  

Além disso, o rating é também altamente influenciado pela sua alavancagem, beneficada pelo reforço de 
capital. Embora as métricas de qualidade de ativos sejam atualmente positivamente impactadas pelo 
programa de auxilio emergencial em vigor, a Fitch acredita que as métricas podem se deteriorar com ofim do 
auxílio, trazendo uma pressão adicional sobre sua rentabilidade.    

A principal atividade da DMCARD é realizada por meio de parcerias com redes varejistas, principalmente 
supermercados e farmácias, atuando junto a clientes de menor poder aquisitivo e geralmente não 
bancarizados, através da oferta de cartões Private Label. A Fitch destaca a forte presença da DMCARD no 
segmento supermercadista e de farmácias - setores pouco afetados pelas medidas de isolamento e que tem 
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como característica apresentar baixos tíquetes, com alta recorrência de compra.  Entretanto, a Fitch ressalta 
que a qualidade de ativos ainda pode sofrer impactos negativos na originação e na inadimplência causados 
pelo aprofundamento dos efeitos macroeconômicos locais derivados do surto de coronavírus no país. Essa 
possibilidade é ainda mais evidente no caso de uma esperada suspensão ou redução do auxílio emergencial, 
que pode estar servindo como fonte de recursos para parte relevante de seus clientes, na opinião da agência. 
 
Durante o primeiro semestre de 2020 houve melhora na estrutura de capital da companhia, com injeção de 
cerca de BRL 28 milhões de capital. O patrimônio liquido da companhia chegou a BRL 45 milhões, ante 
BRL 17 milhões em dezembro de 2019. Com isso, a DMCARD apresentou melhora em seu nível de 
alavancagem, índice de dívida / patrimônio tangível de 4,5 vezes em junho de 2020, ante 10,1 vezes em 
2019. Para a Fitch, a redução da alavancagem da companhia é positiva e deverá permitir uma maior 
capacidade de absorver perdas em um cenário de estresse mais prolongado. 
 
Os índices de inadimplência da DMCARD são superiores aos registrados em atividades bancárias correlatas, 
o que é esperado, por atuar com  clientes de menor renda, mais expostos ao endividamento informal. No 
entanto estes apresentam índices melhores do que outras administradoras de cartões avaliadas pela Fitch. A 
companhia, apresentou queda em seus índices de inadimplencia em 2020,créditos classificados entre ‘D-H’ 
de 18,5% ante 29% em dezembro de 2019. Essa movimentação reflete o impacto positivo do auxílio 
emergencial na crise. Para a agência, o fim do benefício será um desafio para a manutenção dos atuais níveis 
de inadimplência dado que a entidade entrou na crise com níveis elevados de inadimplênciaem comparação 
com anos anteriores. 
 
A DMCARD apresentou lucro líquido de BRL3.1 milhões no primeiro semestre de 2020, ante BRL8.7 
milhões em 2019. O índice de resultado antes dos impostos / média de ativos foi de 1,3%, ante 2.1% em 
2019 e 1.8% em 2018. Embora a companhia não tenha apresentado elevação nas despesas de provisão, 
conforme inicialmente esperado devido aos efeitos das políticas de auxílio do governo nas métricas de 
qualidade dos ativos, a menor participação do volume de receitas de juros - impactado pelo menor 
crescimento de carteira e melhora nos indicadores de pagamento de clientes, acabou levando a companhia a 
reportar um resultado menor no semestre. A Fitch acredita que os efeitos econômicos que o surto do 
coronavirus podem causar no mercado brasileiro, ainda podem trazer desafios para a DMCARD, sobretudo 
em termos de controle de inadimplência após o período de distribuição do auxilio emergencial, o que pode 
pressionar as margens da companhia.  
 
Mesmo sendo limitada a captar instrumentos bancários, a atual estrutura de captação da DMCARD se 
compara bem a seus pares, e também apresenta certa concentração em poucos instrumentos de captação. Em 
junho de 2020 sua captação era composta principalmente por FIDCs, BRL 104 milhões e debêntures, BRL 
96.5 milhões, além de cerca de BRL 4.6 milhões em linhas interbancárias. A liquidez da DMCARD é 
considerada adequada para sua atividade assim como pela característica de curto prazo de sua carteira em 
relação à captação, que contam com prazos mais alongados e que permitem uma adequada gestão de ativos e 
passivos. Apesar do ambiente operacional deteriorado a partir de março, a DMCARD manteve bom acesso 
ao mercado de capitais, sem prejuízos a normalidade de sua operação, no entanto, os riscos de 
refinanciamento permanecem como um risco incorporado no nível de classificação para entidades como 
DMCARDfortemente depedentes de acessarem o mercado tendo em vista o atual ambiente operacional. 
 
Sensibilidade dos Ratings  
 
Fatores Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a uma Ação de Rating Positiva/Elevação: 
 
Ações de rating positivas são limitadas no atual cenário. Entretanto a médio prazo, os ratings da DMCARD 
podem ser elevados  caso a instituição apresente resultados operacionais positivos e consistentes, com Lucro 
Antes dos Impostos / Média de Ativos próximo a 2,5% nos próximos período, associado a manutenção dos 
níveis de qualidade de ativos em patamares estáveis, associado ainda manutenção dos níveis de 
alavancagem, com índice de Dívida / Patrimônio Tangível abaixo de 7 vezes.  
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Fatores Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a uma Ação de Rating 
Negativa/Rebaixamento: 

--Alterações relevantes nos indicadores de inadimplência poderão impactar negativamente os ratings no 
curto prazo.  
--Os ratings poderão ser rebaixados ainda caso a companhia apresente resultados operacionais negativos 
e/ou apresentepiora em seus indicadores de alavancagem, índice de Dívida / Patrimônio Tangível acima de 
12 vezes . 

Metodologia Aplicada: 

-- Metodologia Global de Rating de Instituições Financeiras Não-Bancárias (28 de fevereiro de 2020). 
-- Metodologia de Rating em Escala Nacional (8 de junho de 2020). 

Ao atribuir e manter ratings, a Fitch se baseia em informações fatuais recebidas dos emissores e 
underwriters e de outras fontes que considere confiáveis. A Fitch realiza uma investigação adequada apoiada 
em informações fatuais disponíveis, de acordo com suas metodologias de rating, e obtém uma verificação 
também adequada dessas informações de outras fontes independentes, à medida que estas estejam 
disponíveis com certa segurança e em determinadas jurisdições. 

A forma como a Fitch conduz a análise dos fatos e o escopo da verificação obtido de terceiros variará, 
dependendo da natureza dos títulos e valores mobiliários analisados e do seu emissor; das exigências e 
práticas na jurisdição em que o título analisado é oferecido e vendido e/ou o emissor esteja localizado; da 
disponibilidade e natureza das informações públicas relevantes; do acesso à administração do emissor e seus 
consultores; da disponibilidade de verificações de terceiros já existentes, como relatórios de auditoria, cartas 
de procedimentos acordadas, avaliações, relatórios atuariais, relatórios de engenharia, pareceres legais e 
outros relatórios fornecidos por terceiros; da disponibilidade de verificação por parte de terceiros 
independentes e competentes com respeito àqueles títulos e valores mobiliários em particular, ou na 
jurisdição do emissor, particularmente; e de outros fatores.   

Os usuários dos ratings da Fitch devem entender que nem uma investigação fatual aprofundada, nem 
qualquer verificação de terceiros pode assegurar que todas as informações de que a Fitch dispõe relativas a 
um rating serão precisas ou completas. Em última análise, o emissor e seus consultores são responsáveis pela 
exatidão das informações fornecidas à Fitch e ao mercado ao apresentar documentos e outros relatórios. Ao 
atribuir ratings, a Fitch deve se apoiar no trabalho de especialistas, inclusive dos auditores independentes, 
com respeito às demonstrações financeiras, e de consultores jurídicos, com relação aos aspectos legais e 
tributários. Além disso, os ratings são, por natureza, prospectivos e incorporam assertivas e prognósticos 
sobre eventos futuros que, por sua natureza, não podem ser comprovados como fatos. Como resultado, 
apesar de qualquer verificação dos fatos atuais, os ratings podem ser afetados por eventos futuros ou por 
condições não previstas por ocasião da emissão ou da afirmação de um rating.   

A Fitch procura aprimorar seus critérios e metodologias de rating de forma contínua e, periodicamente, 
atualiza as descrições desses critérios e metodologias para determinados tipos de títulos e valores mobiliários 
em sua página na internet. Os critérios e as metodologias utilizados para determinar uma ação de rating são 
os que estiverem em vigor quando a ação de rating for atribuída e que, no caso dos ratings públicos, 
corresponde à data do relativo comunicado de ação de rating. Cada comunicado sobre uma ação de rating 
fornece informações sobre os critérios e as metodologias utilizados para chegar ao rating reportado, e que 
podem ser diferentes dos critérios gerais e das metodologias aplicados ao tipo de títulos e valores mobiliários 
publicado no website em determinada ocasião. Por esta razão, V. Sa. deverá sempre consultar o comunicado 
relativo à ação de rating para obter informações mais exatas na base de qualquer rating público atribuído.  
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Os ratings não constituem recomendação ou sugestão, direta ou indireta, a V. Sa. ou a qualquer outra pessoa, 
no sentido de comprar, vender, efetuar ou reter qualquer investimento, empréstimo ou títulos e valores 
mobiliários, ou de seguir qualquer estratégia com respeito a qualquer investimento, empréstimo ou títulos e 
valores mobiliários, ou qualquer emissor. Os ratings não comentam a adequação do preço de mercado, a 
conveniência de qualquer investimento, empréstimo ou títulos e valores mobiliários a um investidor em 
particular (incluindo, dentre outros, qualquer tratamento contábil e/ou regulatório), ou a natureza de isenção 
tributária ou tributação incidente nos pagamentos efetuados com respeito a qualquer investimento, 
empréstimo ou títulos e valores mobiliários. A Fitch não é consultora de V.Sa., nem está fornecendo a V. Sa. 
ou a qualquer terceiro qualquer aconselhamento financeiro ou prestando quaisquer serviços de ordem 
jurídica, de auditoria, contabilidade, avaliação, valorização ou atuariais. Um rating não deve ser visto como 
substituição a esses aconselhamentos ou serviços. 

Os ratings se baseiam em critérios e metodologias estabelecidos e continuamente avaliados e atualizados 
pela Fitch. Por isso, são produto de um trabalho coletivo da agência, e ninguém, ou nenhum grupo de 
pessoas, é unicamente responsável por um rating. Todos os relatórios da Fitch têm autoria compartilhada. As 
pessoas identificadas em um relatório da Fitch participaram de sua elaboração, mas não são as únicas 
responsáveis pelas opiniões ali emitidas. As indicações são apenas para fins de contato. 

A atribuição de um rating ou a ação de rating pela Fitch não constitui autorização  da Fitch para utilização de 
seu nome como especialista em conexão com qualquer declaração de registro ou quaisquer outras 
submissões mediante as leis de títulos e valores mobiliários  dos Estados Unidos da América, do Reino 
Unido ou quaisquer outras leis relevantes sobre títulos e valores mobiliários. A Fitch não autoriza a inclusão 
de qualquer carta escrita de comunicação de seu  rating em qualquer documento de oferta, em nenhuma 
instância, onde as leis de valores mobiliários aplicáveis nos Estados Unidos, Reino Unido, ou qualquer outra 
lei relevante de valores mobiliários, exijam tal consentimento. A Fitch não autoriza a inclusão de qualquer 
carta comunicando a sua ação de rating em qualquer documento de oferta. V.Sa. entende que a Fitch não 
consentiu, nem vai autorizar a utilização de seu nome como especialista, com respeito a qualquer declaração 
de registro ou outros arquivos em quaisquer outras leis de valores mobiliários aplicáveis nos Estados Unidos, 
Reino Unido ou, inclusive, mas não limitado à Seção 7 Da Lei de Valores Mobiliários de1933 dos Estados 
Unidos. A Fitch não é um underwriter, nem participa da venda de qualquer título, na forma como esses 
termos são definidos na legislação aplicável de valores mobiliários ou em outras orientações regulamentares, 
normas ou recomendações, incluindo, sem limitação as Seções 11 e 12 (a) (2) da Lei de Valores Mobiliários 
de 1933 dos Estados Unidos. A Fitch também não realizou as funções ou tarefas associadas a um 
"underwriter" ou "vendedor" sob este compromisso. 

A Fitch continuará monitorando a qualidade do crédito e mantendo os ratings do emissor/títulos. [É 
importante que V. Sas. nos forneçam imediatamente todas as informações que possam ser substanciais para 
os ratings, de forma que nossos ratings continuem apropriados.]i Os ratings podem ser elevados, rebaixados, 
retirados ou colocados sob Observação devido a alterações nas, adições às, inexatidão das, ou inadequação 
das informações, ou por qualquer outra razão que a Fitch considere suficiente. 

Nada na presente carta tem como objetivo ou deve ser interpretado como o estabelecimento de uma relação 
fiduciária entre V. Sas. e a Fitch, ou entre esta agência e qualquer usuário dos ratings. 

[A Fitch registrou estes ratings em seus arquivos permanentes, embora não tenha a intenção de liberá-los ao 
público, uma vez que a emissão foi colocada em caráter privado, junto a investidores institucionais. Todavia, 
nada na presente carta limitará nosso direito de publicar, disseminar ou permitir que outros publiquem ou de 
qualquer outra forma disseminem os ratings ou os fundamentos desses ratings. Os investidores podem 
considerar os ratings da Fitch como informações importantes e a Fitch observa que V. Sas. são responsáveis 
pela comunicação aos investidores do conteúdo da presente carta e de quaisquer alterações com respeito aos 
ratings]ii. 
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Nesta carta, “Fitch” se refere à [Fitch Ratings Brasil Ltda.]iii ive a qualquer sucessor dos interesses 
destas.  

[As ações de Ratings Privados aqui atribuídas somente serão válidas e efetivas se esta carta de rating 
contiver a marca d’água digital da "Fitch Ratings" e, se disponível, o agreement ID number mencionado 
nesta carta, que corresponda ao agreement ID number estabelecido em seu acordo de remuneração.]v 

Ações de rating para Ratings Públicos serão válidas e efetivas apenas quando forem publicadas no site da 
Fitch. 

Foi uma satisfação ter a oportunidade de atendê-lo (a). Caso necessite de assistência adicional, por favor, 
entre em contato com Ana Baronto, Analista pelo telefone +55 (21) 4503-2618. 

Atenciosamente, 

Fitch Ratings Brasil Ltda. 

________________________________________ 

Agreement ID Number#00017418




