Local Conference Call
Localiza Rent a Car
Resultados do Segundo Trimestre de 2016
22 de julho de 2016

Bom dia, e sejam bem-vindos à teleconferência da Localiza Rent a Car
referente aos resultados do 2º trimestre de 2016. Estão presentes, o Sr.
Roberto Mendes, CFO e a Sra. Nora Lanari, Diretora de Relações com
Investidores.
Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de Reais e
baseados em US Gap até 2010 e em IFRS a partir de 2011. Todos os
participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a
apresentação da Companhia, que será gravada. Em seguida iniciaremos a
sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais
instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência
durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador, digitando
*0.
O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados
simultaneamente pela Internet no endereço www.localiza.com/ri. Neste
endereço pode ser encontrada a respectiva apresentação para download,
que pode ser acessada ao se clicar no banner “Webcast 2T16”.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações
que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas
de negócios da Localiza, metas operacionais e financeiras, constituem-se em
projeções da Diretoria da Companhia, que podem ou não ocorrer.
Investidores devem compreender que condições macro econômicas e outros
fatores operacionais podem afetar o futuro da Companhia, e conduzir a
resultados materialmente diferentes daqueles expressos em tais
considerações.
Para abrir a teleconferência do 2º trimestre e de 2016, passo a palavra para o
CFO, Roberto Mendes.
Roberto Mendes: Bom dia a todos e obrigado pela presença.
No 2º trimestre de 2016 continuamos colhendo frutos do planejamento e da
disciplina na execução.
A Companhia apresentou mais um trimestre com bom resultado e forte
crescimento principalmente no aluguel de carros, apesar do cenário
econômico adverso e ambiente altamente competitivo. O bom resultado
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demandou excelência na execução da estratégia e por isso o volume de
diárias do RAC foi 14% acima do ano passado.
Seguem então alguns dos destaques do 2T no slide #2:
A receita da divisão de aluguel de carros cresceu 10,6% e a taxa de
utilização foi de 73,7%.
A receita da Gestão de Frotas também cresceu 6,4%.
O EBITDA consolidado cresceu 5,1% no trimestre 5 e o lucro de R$98,0
milhões foi 4,9% acima do mesmo período em 2015.
Para apresentar os resultados do 1º trimestre e de 2016, passo a palavra
para a Diretora da área de Relações com Investidores, Nora Lanari.
Nora: Bom dia a todos e obrigada pela presença.
No slide de #3, apresentamos a evolução do volume e receita da Divisão de
Aluguel de Carros.
No 2T16, o volume de diárias apresentou crescimento de 14,0% em
comparação ao mesmo período do ano passado e a tarifa média recuou 3,0%
no período. A receita, como já foi destacado pelo Roberto, aumentou 10,6%.
No slide de #4, apresentamos a evolução da tarifa média e da taxa de
utilização da Divisão de Aluguel de Carros.
Por meio da inteligência competitiva e comercial, temos conseguido capturar
oportunidades de mercado.
A redução de 3,0% na tarifa média no 2T16 quando comparada com 2T15
ocorreu para estimular a demanda e maximizar a utilização da frota que
aumentou 4,7p.p., passando de 69,0% no 2T15 para 73,7% no 2T16.
Com uma participação menor de pessoas físicas em viagens de lazer, a tarifa
no 2T caiu quando comparada ao 1T16.
No próximo slide, de #5, apresentamos a evolução do número de agências
de aluguel de carros.
Neste semestre, 8 agências foram adicionadas à rede de agências
corporativas, totalizando 328. O sistema Localiza, incluindo os franqueados,
conta atualmente com 565 agências no Brasil e em outros 7 países da
América do Sul.
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No próximo slide, de #6, apresentamos os volumes e receitas da Gestão de
Frotas.
No 2T16, a receita líquida da Divisão de Gestão de Frotas cresceu 6,4%
devido ao aumento de 5,2% na diária média e de 0,8% de volume.
No slide # 7, apresentamos a evolução do investimento líquido em frota.
No 2T16, foram comprados 24.020 carros e vendidos 13.839, um aumento na
frota de 10.181 carros e investimento líquido de R$407,0 milhões.
No slide #8, apresentamos os preços médios de compra e venda de veículos
O preço médio de venda de carros no 2T16 apresentou aumento de 9,8% em
relação ao mesmo período do ano anterior, maior que o aumento do preço
médio de compra de carros no período, de 7,4%. Esse descolamento ocorreu
principalmente devido ao mix dos carros vendidos nesse trimestre.
O slide #9 apresenta a evolução da frota de final de período.
A frota total do sistema Localiza somou 124.773 carros ao final do 1S16,
6,0% maior que o 1S15.
A frota da Divisão de Aluguel de Carros cresceu 9,5%, ou 6.827 carros no
1S16 com relação ao 1S15 enquanto a quantidade de diárias cresceu 12,7%,
resultando no aumento da taxa de utilização da frota de 67,7% para 73,6%
(aumento de 5,9p.p.) na Divisão de Aluguel de Carros. A taxa de utilização da
Divisão de Gestão de Frotas também apresentou melhoria, saindo de 95,5%
para 97,5%.
O slide #10 apresenta a evolução da receita líquida consolidada.
A receita líquida consolidada cresceu 1,4% neste trimestre quando
comparada ao 2T15.
As receitas líquidas de aluguel apresentaram crescimento de 9,1%, enquanto
a do Seminovos apresentou queda de 5,5% quando comparada a 2T15. A
queda de 13,9% no volume de venda de carros foi compensada pelo
aumento de 9,8% no preço médio dos carros vendidos em função do mix
como citado anteriormente.
O slide #11 apresenta a evolução da venda de carros.
No 2T16 foram vendidos 13.839 carros, 2.232 a menos que no 2T15.
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O crescimento dos carros alugados na Divisão de Aluguel de Carros foi acima
do estimado e o ritmo de entrega dos pedidos adicionais de carros tem sido
mais lento que o usual. As montadoras promoveram redução da produção em
função da forte queda de demanda e atrasos nas entregas de peças. Este
cenário não permitiu que a Companhia desativasse a quantidade de veículos
nos níveis históricos. Como consequência, reduziu a quantidade de carros
nas lojas Seminovos, o que impactou as vendas no trimestre.
A expectativa é que tal situação se normalize ao longo do segundo semestre
de 2016.
No slide #12 apresentamos a evolução do EBITDA.
O EBITDA consolidado cresceu 5,1% no 2T16, somando R$234,3 milhões.
A maior eficiência e ganho de escala na gestão das despesas operacionais
foram os principais responsáveis pelo aumento de 1,3p.p. na margem
EBITDA do Aluguel de Carros, que ficou em 31,6% no 2T16.
A margem EBITDA da Gestão de Frotas ficou em 65,0% no 2T16, aumento
de 2,2p.p. com relação ao 2T15 em razão do aumento da tarifa média e
eficácia na gestão de custos.
A margem EBITDA do Seminovos no 2T16 foi de 5,3%, em linha com as
expectativas da Companhia. Em 2015 a margem do Seminovos foi
beneficiada pelo aumento de preço dos carros novos que refletiu no preço
dos carros Seminovos.
No slide # 13, apresentamos a depreciação média por carro nas divisões de
Aluguel de Carros e de Gestão de Frotas.
No 1S16, a depreciação anualizada por carro da divisão de Aluguel de carros
foi de R$917, comparada aos R$622 em 2015. O aumento de R$295 por
carro por ano se deve principalmente à expectativa de menores aumentos no
preço dos carros novos.
Na Divisão de Gestão de Frotas a depreciação anualizada por carro no 1S16
foi de R$3.981,3, praticamente estável com relação à depreciação de 2015.

No slide #14 apresentamos a evolução da margem EBIT.
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O aumento do EBITDA no trimestre foi compensado pelo aumento da
depreciação de carros no mesmo montante e o EBIT do 2T16 se manteve
estável comparado ao 2T15.
A margem EBIT da Divisão de Aluguel de Carros foi de 29,3% no 2T16,
queda de 5p.p. devido ao aumento da depreciação. Já na Gestão de Frotas a
margem EBIT foi de 50,7%, estável com relação ao ano anterior.
No acumulado do semestre, o EBIT apresentou crescimento de 4,4% quando
comparado ao ano anterior.
No slide #15, apresentamos a evolução do lucro líquido.
O lucro alcançou R$98,0 milhões no 2T16, aumento de 4,9% com relação ao
2T15, devido principalmente:
- Aumento de R$11,3 milhões no EBITDA, compensado pelo aumento da
depreciação de carros em R$11,1 milhões.
- A redução das despesas financeiras líquidas no montante de R$2,0
milhões, que ocorreu principalmente pelo fato do 2T15 ter sido impactado por
R$5,3 milhões de custos com a liquidação antecipada de operações
financeiras.
- Queda de R$3,0 milhões no imposto de renda decorrente do aumento da
TJLP e do patrimônio líquido que impactaram o pagamento de Juros Sobre o
Capital Próprio.
No primeiro semestre o lucro atingiu R$201,0 milhões, aumento de 3,8%
quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

O slide de #16 apresenta o fluxo de caixa livre.
Companhia apresentou fluxo de caixa livre antes de juros de R$151,0
milhões no 1S16.
A mudança no mix de carros na frota em 2015, com a compra de carros de
maior motorização, começa a refletir nos carros vendidos no 1S16 para a
renovação da frota e o capex líquido por carro caiu 23,5% nos 6 primeiros
meses do ano versus 2015, como havíamos falado na divulgação do
resultado de 2015.
No 1S16 foram investidos R$36,7 milhões na construção da nova sede da
Companhia, mas o impacto no fluxo de caixa foi de apenas R$21,4 milhões.
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Os juros da captação feita para tal construção estão sendo capitalizados
junto do ativo, sendo que nesse primeiro semestre foram capitalizados R$4,0
milhões de despesas financeiras líquidas e R$19,3 milhões de marcação a
mercado credora.
No slide de #17 apresentamos a movimentação da dívida no período.
A dívida líquida aumentou R$35,8 milhões no semestre. O caixa gerado foi
suficiente para pagar os juros do período e o CAPEX. Mas a distribuição de
juros sobre o capital próprio, que representou 35,9% do lucro do período,
contribuiu para o aumento da dívida líquida.
No slide #18, apresentamos a posição de caixa e o cronograma de
amortização do principal da dívida.
A Companhia está com o perfil de dívida e posição de caixa adequados para
o atual cenário econômico e de crescimento.
No próximo slide, de #19 apresentamos os ratios de dívida, que refletem a
disciplina financeira da Companhia.
A Companhia mantém confortáveis indicadores de endividamento, está
preparada para passar por este período incertezas no Brasil e capturar as
oportunidades de mercado.
No slide #20 apresentamos o spread do ROIC menos o custo da dívida.
O spread de ROIC sobre custo da dívida da Localiza encontra-se em 5,2 p.p.
mesmo em cenário adverso, ambiente competitivo e elevada taxa de juros.
Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas.
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Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas
e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco um. Para
retirar a pergunta da lista digitem asterisco 2.
Nossa primeira pergunta Bernardo Carneiro, Brasil Plural.
Sr. Bernardo: Bom dia a todos. Eu estou com uma pergunta sobre margem
do RAC, né. A empresa ela começou o ano de 2016 com uma forte redução
de custos cuidadosa para preservar a rentabilidade do RAC com uma
margem perto aí de 34%, mas agora no segundo tri esta margem arrefeceu
um pouco, né. A gente entende que os custos são pressionados pela
inflação, a tarifa média está caindo nominalmente, né, uma queda grande em
termos reais.
Eu gostaria de entender de que forma a empresa vai conseguir recuperar um
pouco de margem, não pelas margens históricas de 39 e 40% lá de 2011, 12
e 13, mas em níveis do primeiro tri, uma margem de 34% no RAC, né.
Isto é possível? Existe mais espaço trabalhando com a Falcone – uma
Consultoria muito bem respeitada – em redução de custos? Ou existe algum
espaço para precificar melhor as diárias, tanto no corporativo e no lazer?
Então, se vocês pudessem dar um pouco de cor em relação à margem do
RAC daqui para frente seria ótimo. Obrigado.
Sr. Roberto: Oi Bernardo, é Roberto. Muito obrigado aí pela sua presença e
pela sua pergunta.
Sr. Bernardo: Obrigado.
Sr. Roberto: A margem do primeiro trimestre ela é beneficiada pelo
momento, que é de mais aluguéis para pessoas físicas, que tem uma tarifa
mais elevada do que as tarifas corporativas. Então, todo o primeiro trimestre
tem esse benefício, que aconteceu também este ano.
Então, não houve nenhuma diferença na parte de custo. Até pelo contrário,
houve um ganho de escala, principalmente na despesa de overhead, que
cresceram bem menos que o nosso volume de negócios.
Então, o segundo trimestre deste ano cresceu em relação ao ano passado,
então nós estamos num ambiente muito competitivo e que nós queremos...
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temos estratégia de crescimento, e então a nossa margem e o nosso retorno
está sendo em linha com a nossa expectativa.
Sr. Bernardo: Tá. E em relação aos padrões históricos, né, onde havia
menos competição e vocês tinham um pouco mais de facilidade para
precificar as suas diárias, como é que você... como que a empresa pretende
alcançar um pouco de margem para cobrir um pouco do custo de funding,
custo de financiamento com juros mais alto, né?
Vocês acham que conseguem recuperar um pouco a margem para o nível de
33-34% até o final do ano ou este patamar agora no segundo tri é mais para
perto de 30 – 29 na verdade, né? – é mais razoável? O quê que vocês
podem falar? Obrigado.
Sr. Roberto: Nós não... houve uma mudança, né, Bernardo, só para
relembrar, da forma que a gente apropriava os acessórios: Anteriormente
alguns acessórios, despesas de transporte, eram imobilizados e depois nós
tivemos um resultado favorável na discussão judicial e passamos então a
apropriar estas despesas no custo, e isto, então, gerou então uma, vamos
falar assim, uma piora na margem de Ebitda, mas a última linha foi
beneficiada pelos benefícios fiscais que este sucesso nesta demanda trouxe.
Então, nós pretender compensar pressões de custo mais com crescimento,
com ganho de produtividade, né. E houve também um período que você
mencionou, um período mais longo, queda na taxa de juros, então houve... e
queda na depreciação. Então, são cenários diferentes, então nós sempre
focamos o Ebitda e tudo mais onde a gente reflete melhor a nossa
performance.
Sra. Nora: Bernardo, sendo que a expectativa da curva de juros futura é de
queda; isso deve dar uma folga neste spread.
Sr. Bernardo: Tá, está certo. Muito brigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta Alexandre Falcão, HSBC.
Sr. Alexandre: Bom dia a todos. Tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira
é em relação ao crescimento de RAC. De novo vocês surpreenderam
positivamente o número de diárias.
Eu queria entender se... quer dizer, teoricamente com uma economia menos
deprimida no segundo semestre se essa expectativa fica ainda maior ou você
começa a ter os comps em relação ao segundo semestre do ano passado, se
vão ser mais difíceis ou se vai ter uma piora aí?
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A segunda pergunta é em relação à utilização. Eu queria entender como é
que vocês conseguiram mesmo com 9.000 carros net a mais manter uma
utilização tão alta, e se este número tende a continuar nesta faixa alta ou
deve cair também daqui para frente? Obrigado.
Sra. Nora: Falcão, obrigada pela pergunta. De fato, o crescimento do RAC
vem muito forte primeiro trimestre, se manteve no segundo trimestre. Apesar
de a gente ter percebido melhoria marginal nas expectativas com relação à
economia, isto ainda não chegou de fato à economia real.
Claro que no segundo semestre a gente tem algum benefício de Olimpíadas
e eleição aí. Por outro lado, a base de comparação fica mais difícil ao longo
do ano, especialmente no quarto trimestre, que no ano passado a gente já
trouxe um crescimento bastante relevante.
Então, nós estamos trabalhando para capturar oportunidade de mercado para
crescer o volume, mas o cenário não é favorável.
Com relação à taxa de utilização, esta demanda um pouco mais alta que a
nossa expectativa somada ao fato de que as montadoras tiveram alguma
dificuldade de entregar carro na velocidade que a gente gostaria, tiveram
impacto aí na taxa de utilização, que ficou acima de 73%.
De qualquer forma, a companhia está trabalhando em melhorias de
produtividade nesse sentido para manter a taxa de utilização em patamares
mais altos.
Sr. Alexandre: E aí só follow-up desta pergunta, dado número de carros que
vocês venderam este trimestre, onde é que você espera que a margem... a
idade média de carros pare? Quer dizer, onde é que vocês acham que a
partir deste ponto vocês vão começar a vender mais porque a idade média da
frota está... chegou no ponto máximo? Qual que é este ponto? Obrigado.
Sra. Nora: A impressão é que, sim, chegou no ponto máximo. A gente
espera – e isso foi mencionado no release – que a normalização das
entregas ocorra ao longo do segundo semestre, e então que a gente comece
já a ajustar o recebimento à desativação para começar a ver esta curva de
idade média voltando para um patamar um pouco mais normalizado.
Então, ao longo do segundo semestre é esta expectativa, mas já está no
patamar que a gente entende como próximo do limite.
Sr. Alexandre: Maravilha, obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta Leandro Fontanesi, Bradesco BBI.
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Sr. Leandro: Oi, bom dia. A primeira pergunta é sobre a questão da idade da
frota. Como que isto tem impactado em termos de custo de manutenção, e se
aí com essa normalização da idade da frota vocês conseguirem comprar
carros normalmente, como que isso aí deve impactar em termos de margem
Ebitda, que talvez vocês tenham uma melhora?
Sr. Roberto: Leandro, obrigado aí pela pergunta. Nós ainda não sentimos...
nós não sentimos, na verdade, impacto de gasto de manutenção em função
deste pequeno acréscimo na idade média da frota. Os carros que nós
estamos vendendo estão acima pouco de 14 meses, que seria o patamar que
a gente gostaria de estar vendendo, está aí com 17, mas estes poucos
meses que aumentamos aí da idade dos carros que nós estamos vendendo
não chegou a impactar os custos de manutenção nem a depreciação.
Sr. Leandro: Tá, beleza. E um segundo ponto: Vocês podem comentar – se
não puder, a gente entende – mais sobre representatividade do Uber para
vocês hoje? Sendo que aí é um segmento que tem crescido bastante.
Sr. Roberto: O Uber é interessante porque houve muito questionamento se o
Uber seria uma ameaça. Na verdade, a gente entende a entrada do Uber
como um produto mais competitivo com táxi do que com o aluguel e, de fato,
houve uma oportunidade aí de fazer locações para os drivers que têm
condição de dirigir, mas não tem vontade ou capacidade de adquirir um carro.
Então, isso é uma oportunidade, mas que nós estamos buscando capturar.
Sr. Leandro: Tá, mas em termos percentuais, assim, ele já é representativo
para vocês ou ainda não?
Sr. Roberto: É, está um número legal.
Sr. Leandro: Uhum, tá bom. Obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta Rogério Araújo, UBS.
Sr. Rogério: Oi, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade e parabéns
pelos resultados. Minha primeira pergunta é um follow-up com relação a
pergunta do Falcão, de volume de car rental. Eu queria que vocês
explorassem um pouco o mix de turismo nos aeroportos.
Vocês sentiram que esse mix aumentou bastante, é isso que tem ajudado
este crescimento tão forte das diárias? Assim, como é que o yield
management tem contribuído para este crescimento?
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Se vocês pudessem explorar um pouco, na medida do possível, da onde está
vindo este crescimento, por favor, e como é que está a demanda agora nas
férias de julho; se tem uma demanda muito forte, se a gente também
consegue ver um impacto em preço, além de volume, sobretudo, nesta época
de alta demanda?
Então, esta é primeira pergunta, eu deixo segundo para depois. Obrigado.
Sr. Roberto: Obrigado aí pela pergunta. Com referência às pessoas físicas,
né, que geram uma boa demanda nas férias, como foi no início do ano,
janeiro e fevereiro, também deve ter uma boa demanda agora nas férias,
agora nessas férias um pouco mais relâmpago, né, e ela é mais curta. E tem
ainda o assunto de Olimpíadas também que deve gerar alguma demanda.
É claro que essa aí a gente espera ter capturado este acréscimo não só em
aeroporto, mas também nas agências centro, e existe uma boa elasticidade
de preço e demanda neste segmento mais sensível a preço. E isto tem mais
do que compensado a queda aí na corporate de curto prazo principalmente,
que as empresas realmente têm feito aí, reduzido suas viagens, reduzido o
seu número de funcionários, etc., mas por outro lado nós estamos
conseguindo compensar e fazer... e ofertar um bom crescimento junto ao
setor de lazer; local, nas agências locais, e nas pessoas que estão viajando.
Sra. Nora: Rogério, só para acrescentar; na verdade, todos os segmentos
crescem, com exceção do corporativo de curto prazo, e é um crescimento
bastante diluído.
Sr. Rogério: Tá legal, está bem claro. A minha segunda pergunta eu queria
explorar um pouco melhor o setor de seminovos.
Primeiro, olhando para depreciação a gente viu que vocês aumentaram um
pouquinho a depreciação este trimestre. Eu queria saber qual que seria o
nível normalizado na cabeça de vocês? A gente tem um histórico de mais ou
menos R$1.200,00 já tirando o efeito do IPI na última década, só que estes 2
últimos anos a gente viu um aumento muito grande do preço do veículo novo,
de double digit, a Localiza também melhorou o mix.
Qual que é o nível de depreciação que vocês esperam quando ele atinge aí o
nível normalizado? Você fica acima deste histórico por conta deste aumento
do preço do carro novo e do mix? E também da disponibilidade de venda da
leva de seminovos, se não tivesse ocorrido esta demora do recebimento de
carros, vocês imaginariam um nível de vendas normalizado este tri ou ele
está sendo afetado? A gente vê um volume de fleet rental de venda de carro
também caindo um pouco.
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Só para a gente entender se é só por conta da demora da entrega ou se
vocês realmente sentiram um pouco da queda de demanda por carro
seminovo.
É isto, obrigado.
Sr. Roberto: Bom, vou começar respondendo a segunda pergunta, Rogério.
A venda de carros foi impactada exclusivamente pelo assunto que nós
mencionamos; houve um crescimento um pouco acima do que a gente
imaginava inicialmente no aluguel de carro, as montadoras tiveram aqueles
problemas de receber peças e de reativar suas produções, demoraram um
pouco a entregar os carros, em função disso a nossa área de aluguel de
carro não pode, por um bom motivo, disponibilizar os carros para serem
renovados na frota por um período. Então, houve um pequeno acréscimo de
vida, como nós já falamos, para aproveitar este momento de forte
crescimento.
Então, não foi por questões de que não houve demanda de adquirir estes
novos carros.
A Localiza está preparada aí para fazer o nosso dever aí de aumentar o
número de lojas e estimular os canais que nós já temos para poder renovar
as frotas assim que esses carros forem desativados no volume que a gente
precisa e no preço que a gente precisa.
Pode falar.
Sra. Nora: Vale a pena adicionar, Rogério, o seguinte: este volume mais
baixo do segundo trimestre ele acaba também afetando o SG&A dos
seminovos em função de menor diluição de custo, tá? Então, à medida que
isto normalize a gente deve ter uma vantagem ali com relação à maior
diluição de custo ao longo do segundo semestre.
Sr. Roberto: Obrigado Nora. E outra pergunta do Rogério foi, com referência
à depreciação, se houve um acréscimo aí nos últimos... no quarto trimestre
do ano passado foi R$800,00 por carro anualizado, no primeiro trimestre
R$900,00 por carro também anualizado, e agora R$1.000,00.
Fica parecendo que está fazendo uma escadinha que só vai continuar
subindo. Nós achamos que este R$1.000,00 é bastante em... reflete o
cenário atual. A gente não enxerga, se não houver nenhuma mudança nova
no cenário, para este momento, com base na nossa expectativa que nós
temos do valor futuro do carro, esta depreciação que nós estamos refletindo
agora já é conservadora, já é prevendo um eventual não aumento do preço
dos carros novos e conseqüentemente não aumento dos carros seminovos
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em linha com a inflação, como a gente imaginava inicialmente, então nós já
preventivamente já estamos ajustando a depreciação para este novo cenário,
e achamos que este patamar está refletindo este cenário atual.
Sr. Rogério: Está perfeito. Muito obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta Murilo Freiberger, Bank of América
Merrill Lynch.
Sr. Murilo: Obrigado pelo call Roberto e Nora. Bom dia para todo mundo. Na
verdade, eu tenho 2 perguntas, mas vocês já cobriram boa parte dos
assuntos aqui.
Só queria um pouquinho mais de detalhe com relação à estratégia de compra
de carro – porque acelerou bastante este tri – e eu imagino que isto vá
consequentemente corrigir um pouco do volume de seminovos que a gente
viu agora, né, que foi um pouco abaixo do que a gente estava esperando.
E a segunda... então, assim, eu só queria um pouquinho mais de explicação
de vocês o quê que a gente deve esperar para volume de seminovos no
segundo semestre de renovação de frota, e a segunda... o segundo ponto, se
vocês pudessem tocar um pouquinho, como está o cenário competitivo
agora, enfim, como que vocês estão vendo a dinâmica de preço, enfim, e a
ação da competição, enfim, com relação à estratégia de vocês de yield
agora? São os dois pontos.
Sr. Roberto: Murilo, respondendo, então, a sua última, segunda pergunta, a
competição continua, como sempre é bastante agressivo em preço,
buscando reagir às nossas ações. Então, nenhuma novidade com referência
à atitude e ao comportamento da concorrência.
Existem concorrências de vários portes diferentes, só para lembrar, as
empresas de menor porte, as empresas de maior porte, né, e o cenário
macro pode ser que esteja colocando algumas empresas de menor porte
numa situação mais difícil do que as de maior porte.
A sua outra pergunta foi com referência à estratégia de compra de carro. Eu
vou pedir à Nora para responder.
Sra. Nora: Murilo, na verdade, a estratégia de compra de carros não mudou;
a gente teve uma dificuldade de recebimento ao longo do primeiro semestre,
mas a nossa expectativa é que ela se normalize ao longo do segundo
semestre.
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Você já vê um segundo tri com um volume de compras maior, mas ainda
estoques baixos dali... carros disponíveis para venda ainda num nível abaixo
do que a gente quer. Então, nosso objetivo é ver isto se normalizando ao
longo do segundo semestre.
Sr. Murilo: Está ok então. Obrigado pessoal.
Operadora: Nossa próxima pergunta Márcio Prado, Goldman Sachs.
Sr. Márcio: Bom dia Roberto, bom dia Nora. Eu queria, assim, grande parte
das perguntas já foram feitas, então, eu queria voltar só um assunto que está
relacionado a esta última resposta da Nora, mas é a questão da taxa de
utilização, que realmente a Localiza atingiu níveis de eficiência aí na sua taxa
de utilização que, se eu não me engano, são máximas históricas aí.
A Nora comentou de que existem ganhos de eficiência, a empresa tem
mirado aí operar com taxa de utilização a níveis mais altos, mas não ficou
muito claro para mim se essas taxas atuais se elas são sustentáveis.
Aí um segundo ponto se até a própria questão da indisponibilidade para
vender veículos usados, que a Nora mencionou, tem... está diretamente
relacionado com este nível de taxa de utilização?
Então, se pudesse novamente fazer mais um comentário sobre o nível da
taxa de utilização e também no contexto da venda de carros seminovos e etc.
Obrigado.
Sra. Nora: Obrigada, Márcio, pela pergunta. Eu diria o seguinte: claro que
esse atraso no recebimento de carros ele impacta a taxa de utilização porque
o aluguel de carros não pôde desativar a frota na velocidade que desativaria
em condições normais de recebimento de frota. Então, o impacto foi positivo
na taxa de utilização.
Então, a gente não imagina que estes níveis se mantenham para o resto do
ano, até porque em algum momento a gente vai começar a receber mais
carro e tem um tempo de preparação aí desta logística entre preparação de
carro e distribuição para as agências, até a divisão de aluguel de carros
poder desativar estes carros e preparar para venda e colocá-los, de fato,
disponíveis no seminovos.
Então, o nosso objetivo é manter a taxa de utilização no patamar mais alto do
que o do ano passado, mas eu diria que estes patamares atuais estão um
pouco fora da curva.
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Sr. Márcio: Obrigado Nora. Só follow-up: vocês anunciaram o programa de
recompra só se tiverem o histórico dos problemas anteriores em geral. No
final de um ano a Localiza em geral tem completado o programa de recompra
100% do que aprovaria a Assembleia?
Sra. Nora: Não, Márcio, nós não temos completado tudo. Na verdade, a
gente tem usado o programa de recompra muito mais para suportar o nosso
programa de stock option.
Sr. Márcio: Obrigado nora.
Operadora: Nossa próxima pergunta Alexandre Falcão, HSBC.
Sr. Alexandre: Na verdade, eu tenho um follow-up rápido em relação ao que
vocês esperam para segundo semestre em relação a preço de venda de
carro.
Quer dizer, vocês acham que se o mercado melhorar o mercado de usados a
dinâmica tende a inverter do que vocês estão vendo hoje ou isto não deve
ser um issue? Esta é minha primeira pergunta.
Sra. Nora: Obrigada Falcão. A gente não está vendo mudança neste sentido,
não. Então, o preço dos carros novos não têm subido, as concessionárias
não estão conseguindo emplacar aumento de preço de carro. Então, a nossa
expectativa é que o seminovo se mantenha no patamar que está.
Vale a pena só mencionar que ao longo do ano passado a gente teve uma
mudança significativa no nosso mix de frota. Então, ao longo deste ano a
gente começa a vender carros de maior valor agregado, que impacta no
preço médio de venda.
Mas na comparação carro por carro a gente não vê expectativa para inverter
este cenário.
Sr. Alexandre: E aí só follow-up em relação a esta pergunta, quer dizer,
vocês estão há quase 6 meses vendendo um patamar de carros muito menor
do que vocês vão vender no segundo semestre.
Isto tem uma preocupação? Quer dizer, isto preocupa vocês? E aí não só
vocês como o resto do mercado inteiro vai vender muito mais carros no
segundo semestre.
Isto é um foco de preocupação ou vocês estão preparados para isso?
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Sr. Roberto: O mercado de carros usados, Falcão, ele é de 10 milhões de
carros aproximadamente. O mercado de carro novo 2,5 milhões. Então, o
ratio antigo era de 2 a 2,5 milhões.
Na verdade, antigamente o volume de carros usados era uma relação assim
do tipo 4 vezes, 3 vezes o de carros novos. Hoje ele cresceu para 4, quase
caminhando para 5 vezes.
Então, eu estou dizendo que o mercado de carros usados é enorme; ele é
muito grande. Então, nós estamos preparados para poder fazer o momento
neste volume que nós precisaremos fazer para os próximos meses para
poder renovar a frota no prazo e no preço que a gente deseja.
Sr. Alexandre: Entendi. Então isso não é uma preocupação para vocês?
Sr. Roberto: Não, estamos preparados para fazer isto.
Sr. Alexandre: Ótimo, obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta Pedro Furtado, Prada.
Sr. Pedro: Oi, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre a parte de fleet.
Com a perspectiva aí de melhora na economia, a confiança dos empresários
já está recuperando, eu queria saber como que está a dinâmica competitiva
aí do fleet: Vocês veem possibilidades de os contratos fechados na margem
aí serem reprecificados num nível de... num yield bem melhor do que vocês
tinham no estoque?
E também um comentário sobre a competição, né, eu entendo que uma boa
parte das empresas não passaram bem por esta crise com o aumento de
taxa de juros, então tem... no cenário de melhora da economia vocês acham
que vão atuar num fleet com uma competição menor?
E depois, a segunda pergunta é: A gente tinha falado sobre o aumento de
preço de carro novo e as montadoras com dificuldade de emplacar agora
mais aumentos de preços, mas vocês acham que se tiver uma recuperação
da economia as montadoras vão tentar aí uma recuperação de margem?
Teria uma pressão para aumento de preço de carro novo?
Sra. Nora: Obrigada Pedro. Deixa eu começar pela segunda pergunta. A
expectativa de montadora conseguir emplacar aumento de carro a gente
acha muito difícil porque, ainda com uma retomada da economia, a gente
espera um nível de desemprego baixo para o restante deste ano... alto,
perdão, para o restante deste ano.
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Então, a gente não vê muita possibilidade deste cenário que você
mencionou.
Sr. Roberto: Lembrando que o mercado de carros novos também é bastante
competitivo, de todas as montadoras quase todas estão com a capacidade
ociosa e deverão, assim que houver oportunidade, tentar recompor a
produção, e é meio difícil fazer as 2 coisas simultaneamente; aumentar
volume e preço ao mesmo tempo nesse ambiente que elas enfrentam de
competição.
Sra. Nora: Bom, com relação ao fleet, Pedro, adoraríamos ter um ambiente
menos competitivo, mas não é essa a realidade. Esse mercado é
extremamente pulverizado, a competição é muito agressiva em preço, então
mesmo num cenário de economia ruim a gente vê ainda a competição
bastante agressiva em preço.
Então, a nossa expectativa é: O fleet é uma fonte de retorno para a gente, a
gente foca muito no retorno sobre capital investido aqui, vamos continuar
trabalhando contratos como a gente vem trabalhando e temos uma
expectativa de crescimento mais moderado para este ano – você já está
vendo isto nos primeiros números do semestre do ano – sem abrir mão da
rentabilidade. Ou seja, o nosso foco maior é aqui no fleet, é a rentabilidade,
porque o risco de depreciação neste negócio é muito maior, nós seguramos o
carro por 2 ou 3 anos.
Então, o nosso foco aqui é rentabilidade. O ambiente continua bastante
competitivo.
O que a gente tem visto é o seguinte: Por um lado, contas os menores
começando a terceirizar a frota em função... passando a terceirizar a frota
que era própria antes em função de um macro ruim e limitação de acesso ao
capital, mas, por outro lado, grandes contas têm reduzido volume porque têm
reduzido pessoal.
Então, numa eventual melhora de economia que venha antes do que a gente
imagina, mas uma eventual melhora de economia a gente espera que as
grandes contas possam eventualmente retomar volume e as contas menores
possam crescer volume junto com a economia.
Sr. Roberto: É, só para complementar, este aumento da economia também
não é no curto prazo, né. As estimativas... hoje a gente está achando que
parou de cair depois de piorar, que é como os economistas têm dito aí. Para
o ano que vem uma ligeira melhora de PIB, o desemprego ainda alto, então
os juros o Banco Central acabou de dizer que está longe de começar a cair.
Assim, ainda temos que enfrentar um cenário aí, um desafio difícil.
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Mas a boa notícia é que nós fizemos todo o nosso “para casa” ano passado,
lembrando os anos anteriores; nós já fortalecemos o nosso balanço, temos
uma dívida bastante organizada, uma forte posição de caixa. Então, a
Localiza está colhendo os frutos de ter feito bem este “para casa”, este
homework com antecedência e na hora que era mais fácil de fazer.
Sr. Pedro: Está ótimo, obrigado.
Operadora: Para fazer perguntas basta digitar asterisco um.
A nossa próxima pergunta Lucas Marchiori, Banco Safra.
Sr. Lucas: A pessoal, bom dia. Não Nora, só no seu discurso aí me chamou
a atenção a tua expectativa de possível aumento de volume aí com relação
às Olimpíadas, né.
Eu lembro que a gente questionou isso aí vocês no call do trimestre passado
e vocês ainda não tinham muita expectativa de crescimento de volume.
Passado aí um trimestre, o que você já consegue falar para a gente aí em
termos de antecipação de encomendas, de reservas, ou alguma idéia de
volume por conta do evento ou não? O que você puder passar para a gente
aí já ajuda. Obrigado.
Sra. Nora: Lucas, obrigada pela pergunta. A Localiza é a patrocinadora
oficial dos jogos olímpicos, a gente tem um posto lá na Vila Olímpica com o
Comitê, então a gente está atendendo diretamente ao Comitê. A gente já vê,
sim, uma demanda com reserva para os jogos, mas nós estamos falando ali
de um período de quase 2 meses de jogos se considerarmos Olimpíadas e
Paraolimpíadas.
Então, no Rio de Janeiro a gente vai ter algum benefício só, mas no contexto
global este número não é tão relevante. É um bom número, mas não é tão
relevante.
Sr. Lucas: Tá bom Nora, obrigado.
Operadora: Para fazer perguntas basta digitar asterisco um.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de
passar a palavra a Sra. Nora Lanari para as considerações finais.
Sra. Nora: Obrigada a todos pela presença, em caso de dúvidas o nosso
Departamento de RI estará disponível. Boa tarde.
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Operadora: A teleconferência da Localiza Rent a Car e está encerrada.
Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.
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