Resumo
A Localiza continuará registrando baixa alavancagem e fortes métricas de cobertura de juros,
em razão de sua alta eficiência operacional e vantagens competitivas em meio às perspectivas
de forte crescimento para a empresa, apesar da fragilidade econômica e grande competição
no Brasil.
Apesar da resiliência das métricas de crédito e as fortalezas nos negócios que impulsionam o
perfil de crédito individual ‘bbb-‘ da Localiza, continuamos a limitar os ratings da companhia a
um degrau acima do rating soberano do Brasil (BB/Negativa/B, brAA-/Negativa/--) em função
de sua alta sensibilidade a um default do governo soberano.
Dessa forma, reafirmamos o rating de crédito de emissor 'BB+' na escala global e os ratings de
crédito de emissor e de emissão 'brAA+' na Escala Nacional Brasil atribuídos à empresa de
locação de veículos e de frotas.
A perspectiva negativa continua refletindo aquela dos ratings do Brasil, uma vez que os ratings
da empresa são limitados a um degrau acima do rating soberano.

Ação de rating

São Paulo (S&P Global Ratings), 2 de fevereiro de 2017 - A S&P Global Ratings reafirmou hoje os
ratings ‘BB+’ na escala global e ‘brAA+’ na Escala Nacional Brasil atribuídos à Localiza Rent-a-Car
S.A. (Localiza). Além disso, reafirmamos o rating de crédito de emissão ‘brAA+’ na Escala Nacional
Brasil atribuído às debêntures senior unsecured da empresa. A perspectiva dos ratings de crédito
corporativo permanece negativa. O rating de recuperação '3' da dívida avaliada da empresa continua
inalterado, indicando uma expectativa de recuperação significativa (50%-70%, na camada superior da
faixa).

Fundamentos

A reafirmação dos ratings reflete nossa opinião de que a queda nas taxas de juros e o mercado de
veículos usados ainda robusto permitirão à Localiza manter sua baixa alavancagem e forte
rentabilidade nos próximos trimestres, apesar da competição ainda alta, o que limita os aumentos de
preços. Além disso, esperamos que a empresa mantenha sua liderança no Brasil, enquanto sustenta
o nível mais alto de eficiência entre seus pares avaliados no país, sobretudo por meio de uma robusta
estratégia de gestão de frotas.
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Continuamos avaliando a forte reputação da marca, a alta eficiência operacional e a rede nacional de
lojas de aluguel e de revenda de veículos usados como pontos fortes em nossa análise do negócio da
empresa. Esses fatores, em conjunto com o negócio de aluguel de frotas (cerca de 25% de sua frota
total), com um período contratual médio de três anos, mitigam a potencial volatilidade mais alta da
rentabilidade no segmento de locação da Localiza (75% de sua frota total). Em nossa visão, o
negócio de locação diária (rent-a-car; RAC) atende a clientes com demanda cíclica (incluindo turismo
e clientes corporativos) e enfrenta forte competição, expondo a Localiza a potenciais oscilações nas
taxas de uso e tarifas diárias.
Sua recente aquisição das operações da Hertz Global Holdings Inc. (B+/Estável/--) no Brasil deve
ajudar a fortalecer ainda mais a marca da Localiza, dado o acordo de cooperação de marca entre as
duas empresas. Entretanto, a transação ainda está sujeita à aprovação pelos órgãos antitruste e
deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2017.
Esperamos que a escala e a posição de mercado geral da Localiza continuem permitindo que a
empresa mantenha o poder de precificação e a rentabilidade mais alta comparado a seus pares, com
margens EBIT na faixa de 20%-25%. Esses fatores continuarão dando suporte à forte geração de
caixa da empresa e, consequentemente, aos baixos índices de alavancagem, apesar da crescente
competição e da fraca economia no Brasil. Embora afete as vendas de veículos em geral e o
mercado de aluguel de frotas, a fragilidade econômica tem prejudicado as empresas de menor porte
e menos capitalizadas, que normalmente têm menos poder de barganha com as montadoras de
veículos e menor economia de escala, proporcionando assim ganho de market share à Localiza.
Além disso, esperamos que o mercado de veículos usados no país continue robusto, possibilitando
margens estáveis e fontes de liquidez acessíveis à empresa.
Esperamos que as métricas financeiras da Localiza permaneçam estáveis em 2017, com uma
redução na despesa de juros devido à queda nas taxas de juros médias no Brasil.
Nosso cenário-base considera as seguintes premissas:
Crescimento do PIB brasileiro de 0,9% em 2017 e 2,0% em 2018, sustentando a demanda
tanto do aluguel de veículos quanto de frotas;
Taxas de inflação em torno de 4,5% em 2017 e 4,2% em 2018, impactando a base de custos
da empresa e os ajustes automáticos nas tarifas dos contratos de locação de frotas;
Preços médios de veículos novos e usados razoavelmente estáveis em 2017, crescendo 4%
em 2018;
Taxas básicas de juros no fim do período no Brasil de 11% em 2017 e 10% em 2018, o que
reduziria os custos de funding (captação de recursos) e ajustaria as taxas para novos
contratos de locação de frotas;
Renovação anual de contratos de cerca de 30% da frota do portfólio de leasing;
Compras de cerca de 98.000 veículos novos em 2017 e 90.000 em 2018;
Vendas de 88.000 veículos usados em 2017 e 81.000 em 2018;
Desembolso de caixa de R$ 337 milhões para a aquisição da Hertz Brasil;
Investimentos (capex) líquido de R$ 1 bilhão em 2017 e R$ 860 milhões em 2018; e
Pagamento de dividendos em torno de 30% do lucro líquido do exercício anterior.
Essas premissas resultam nas seguintes métricas de crédito:
EBIT em torno de R$ 1,1 bilhão em 2017 e R$ 1,3 bilhão em 2018;
FFO de cerca de R$ 870 milhões em 2017 e R$ 980 milhões em 2018;
Cobertura de juros pelo EBIT acima de 2,4x a partir de 2017;
FFO sobre dívida em torno de 30% a partir de 2017; e
Geração de caixa livre (FOCF) neutra em 2017 e de R$100 milhões em 2018
Apesar do perfil de crédito individual (SACP) 'bbb-' da empresa, continuamos limitando os ratings da
Localiza a um degrau acima do rating soberano ‘BB/B’ do Brasil, em função da alta sensibilidade da
indústria de vendas e aluguel de veículos a um default soberano, da alta correlação das principais
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linhas de negócios da empresa com a atividade econômica, do poder de compra do consumidor, da
inflação e da disponibilidade de crédito.
Para analisarmos se a Localiza pode ser avaliada acima do rating do Brasil, aplicamos um teste de
estresse aos fluxos de caixa e liquidez da empresa, com base nas seguintes premissas:
Contração de 10% no PIB brasileiro em 2017;
Impacto da inflação no custo dos produtos vendidos, com aumento de 9% em 2017;
Taxa básica de juros em 22%;
Redução de 5% nas tarifas de RAC em 2017;
Queda nas taxas de uso para 60% em 2016, principalmente no segmento de aluguel de
veículos;
Contração de cerca de 12.000 na frota, uma vez que as vendas são necessárias para manter
a posição de liquidez da empresa;
Aumento de 9% no preço médio de veículos vendidos, refletindo a taxa de inflação;
Taxa de depreciação de 30% no valor dos veículos;
Contração de 10% na posição de caixa e de depósitos bancários e de 70% nos investimentos
líquidos de curto prazo, refletindo a incapacidade da Localiza de acessar integralmente seu
caixa nos bancos e seus investimentos de curto prazo;
Empréstimo denominado em dólar (cerca de R$ 250 milhões) do Bank of Tokyo convertido em
real pelo mesmo banco e não afetado pela depreciação cambial de 50%;
CDI duas vezes mais alta;
Capex limitado ao nível de manutenção; e
Nenhuma distribuição de dividendos, dado o prejuízo líquido no ano.
Mesmo nesse cenário adverso, esperamos que as fontes de liquidez da Localiza excedam os usos,
pois a empresa continuaria gerenciando sua frota de acordo com suas necessidades de fluxo de
caixa e venderia veículos em caso de deterioração do caixa proveniente das operações.

Liquidez

Avaliamos a liquidez da Localiza como forte. Esperamos que a empresa continue dependendo de sua
geração de caixa projetada e de sua capacidade de acessar fontes de funding para suas
necessidades de investimento. Além disso, o perfil de vencimento das dívidas da empresa continua
suave, e esperamos que a Localiza utilize sua alta posição de caixa e geração para honrar suas
necessidades de pagamento de dívidas. Nesse cenário, esperamos que as fontes de liquidez
excedam os usos em mais de 1,5x nos próximos 12 meses e que permaneça acima de 1,0x no ano
subsequente, mesmo que o EBITDA caia 30%. A Localiza está sujeita ainda a cláusulas contratuais
restritivas (covenants) em alguns de seus contratos de dívida, que requerem a manutenção de
índices de dívida líquida sobre EBITDA inferior a 4,0x e a cobertura das despesas financeiras líquidas
pelo EBITDA de ao menos 1,5x. Esperamos que a empresa continue cumprindo esses covenants
com folga significativa, ainda que o EBITDA decline mais de 30%.
Principais fontes de liquidez:
Posição de caixa irrestrito de R$ 1,1 bilhão em setembro de 2016;
Assumimos a disponibilidade de funding secured não comprometido cobrindo 70% do capex
para aquisição de novos veículos dos fabricantes, cobrindo parte do capex mínimo e do
programa de expansão;
FFO de R$ 768 milhões no período de 12 meses a partir de setembro de 2016; e
Emissão de debêntures no valor de R$ 750 milhões em dezembro de 2016.

3/9

Principais usos de liquidez:
Dívida de curto prazo de R$ 593 milhões em 30 de setembro de 2016;
Capex de R$ 657 milhões cobrindo parte do capex mínimo e do programa de expansão;
Pagamento com recursos do caixa no valor de R$ 337 milhões para a aquisição da Hertz
Brasil; e
Distribuição de dividendos de R$ 144 milhões.

Perspectiva

A perspectiva negativa dos ratings da Localiza reflete aquela do rating soberano do Brasil. Os ratings
da empresa continuam limitados a um degrau acima do rating do Brasil, dada nossa opinião sobre a
alta sensibilidade da Localiza a um default soberano.
Cenário de rebaixamento
Poderemos rebaixar os ratings da Localiza se rebaixarmos os ratings do Brasil, uma vez que os
ratings da empresa estão atualmente limitados a um degrau acima do rating soberano. Além disso,
poderemos realizar uma ação de rating negativa para a Localiza nos próximos 12-18 meses se as
condições econômicas e de mercado se deteriorarem ainda mais, resultando em taxas de juros mais
altas, indisponibilidade de crédito e aumento nas taxas de inadimplência dos contratos de locação de
frota da empresa, o que poderia enfraquecer as métricas financeiras da empresa, como um índice de
cobertura de juros pelo EBIT inferior a 1,3x e FFO sobre dívida abaixo de 20%. Também poderemos
rebaixar os ratings da Localiza se sua liquidez se deteriorar em função de um enfraquecimento no
mercado de veículos usados, resultando em mais tempo para vender os ativos desmobilizados, o que
poderia afetar nossa visão da capacidade da empresa de usar sua frota de veículos como fonte de
liquidez para resistir a um cenário hipotético de estresse de default soberano e ser avaliado acima do
rating soberano.
Cenário de elevação
Uma ação de rating positiva para a Localiza dependeria de ação similar para o rating do Brasil,
considerando que o SACP da empresa permaneça inalterado.
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TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE RATINGS
Localiza Rent a Car S.A.
Ratings de Crédito Corporativo
Escala global

BB+/Negativa/--

Escala Nacional Brasil

brAA+/Negativa/--

Risco de negócios

Satisfatório

- Risco-país

Intermediário

- Risco da indústria

Moderadamente alto

- Posição competitiva

Satisfatório

Risco Financeiro

Intermediário

- Fluxo de caixa/Alavancagem

Intermediário

Âncora

bbb-

Modificadores
- Diversificação/Efeito-portfólio

Neutra (sem impacto)

- Estrutura de capital

Neutra (sem impacto)

- Política financeira

Neutra (sem impacto)

- Liquidez

Forte (sem impacto)

- Administração e governança corporativa

Satisfatória (sem impacto)

- Análise de ratings comparáveis

Neutra (sem impacto)

Análise de Ratings Acima do Soberano

(-1 degrau)

Análise de Recuperação
Principais fatores analíticos
O rating 'brAA+' da dívida senior unsecured da Localiza continua inalterado, acompanhando o rating
de crédito corporativo da empresa, que por sua vez reflete sua baixa alavancagem e base de ativos
líquidos, e indicando uma recuperação significativa, entre 50% e 70%, em um cenário hipotético de
default.
A estrutura de capital da Localiza é composta de debêntures senior unsecured e financiamentos de
capital de giro. Nossa análise considera um cenário de estresse no qual a baixa demanda, o aumento
da inflação e as taxas de juros afetariam a rentabilidade da empresa. Analisamos a Localiza com
base em uma avaliação (valuation) discricionária de ativos, com base no princípio de continuidade de
suas operações, uma vez que acreditamos que a empresa seria reestruturada em função de seu
porte, localização geográfica e reconhecimento de marca.
Default simulado e premissas de avaliação
Ano de default: 2022
Aplicamos um haircut (corte) geral de cerca de 40% ao valor da base de ativos total da
Localiza
Aplicamos um haircut de 15% ao valor de sua frota, uma vez que a empresa teria de vender
veículos em um cenário de dificuldade econômica, fornecendo descontos mais altos
Taxa de diluição de 20% e haircut de 30% nos recebíveis, simulando uma potencial queda na
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taxa de renovação registrada pelos clientes
Aplicamos um haircut de 100% à posição de caixa da empresa, com base na premissa de que
esta seria exaurida até o ponto do default
As premissas acima resultam em um haircut geral de cerca de 40% no valor da base de ativos
total da Localiza, com o valor bruto de emergência da empresa totalizando R$ 4,0 bilhões.

Estrutura de prioridade de pagamentos (waterfall)
Valor líquido da empresa após custos administrativos de 5%: R$ 3,8 bilhões
Reivindicações senior unsecured: R$ 3,2 bilhões
Expectativa de recuperação da dívida unsecured: 50%-70%
Certos termos utilizados neste relatório, particularmente certos adjetivos usados para expressar
nossa visão sobre os fatores que são relevantes para os ratings, têm significados específicos que
lhes são atribuídos em nossos critérios, por isso devem ser lidos em conjunto com tais critérios. Por
favor, veja os critérios de rating em www.standardandpoors.com.br para mais informações.

Critérios e Artigos Relacionados
Critérios
Principais fatores de crédito para a indústria de leasing operacional, 14 de dezembro de 2016
Critério de ratings de recuperação para emissores corporativos avaliados com grau
especulativo, 7 de dezembro de 2016.
Tabelas de mapeamento das escalas nacionais e regionais da S&P Global Ratings, 1º de
junho de 2016.
Metodologia: Avaliações de classificação de jurisdições, 20 de janeiro de 2016.
Metodologia de Aplicação de Ratings de Recuperação a Ratings de Emissão em Escala
Nacional, 22 de setembro de 2014.
Ratings de Crédito nas Escalas Nacionais e Regionais, 22 de setembro de 2014.
Metodologia e Premissas: Descritores de Liquidez para Emissores Corporativos Globais, 16 de
dezembro de 2014.
Ratings Acima do Soberano - Ratings Corporativos e de Governo: Metodologia e Premissas,
19 de novembro de 2013.
Critério Geral: Metodologia e Premissas de Avaliação do Risco-País, 19 de novembro de 2013.
Metodologia: Risco da indústria, 19 de novembro de 2013.
Critério geral: Metodologia de rating de grupo, 19 de novembro de 2013.
Metodologia corporativa: Índices e Ajustes, 19 de novembro de 2013.
Metodologia de Ratings Corporativos, 19 de novembro de 2013.
Metodologia para vincular ratings de curto e longo prazo a emissores do setor corporativo,
segurador e soberano, 7 de maio de 2013.
Metodologia: Fatores de créditos relativos à administração e governança para entidades
corporativas e seguradoras, 13 de novembro de 2012.
Uso de CreditWatch e Perspectivas, 14 de setembro de 2009.
2008 Critério de Ratings Corporativos: Avaliação de emissões, 15 de abril de 2008.
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LISTA DE RATINGS
Ratings Reafirmados
Localiza Rent a Car S.A.
Ratings de Crédito Corporativo
Escala global
Moeda estrangeira

BB+/Negativa/--

Moeda local

BB+/Negativa/--

Escala Nacional Brasil

brAA+/Negativa/--

Rating de Emissão
Notas senior unsecured

brAA+
Rating de Recuperação Inalterado
3H*

Rating de Recuperação
*H (High)

Emissor

Data de Atribuição do Rating Inicial

Data da Ação de Rating Anterior

Localiza Rent a Car S.A.
Ratings de Crédito de Emissor
Escala global
Moeda estrangeira longo prazo

23 de setembro de 1997

10 de maio de 2016

Moeda local longo prazo

23 de setembro de 1997

10 de maio de 2016

11 de agosto de 2000

10 de maio de 2016

Escala Nacional Brasil longo prazo

Informações regulatórias adicionais
Outros serviços fornecidos ao emissor
Não há outros serviços prestados a este emissor, clique aqui para mais informações.
Atributos e limitações do rating de crédito
A S&P Global Ratings utiliza informações em suas análises de crédito provenientes de fontes
consideradas confiáveis, incluindo aquelas fornecidas pelo emissor. A S&P Global Ratings não realiza
auditorias ou quaisquer processos de due diligence ou de verificação independente da informação
recebida do emissor ou de terceiros em conexão com seus processos de rating de crédito ou de
monitoramento dos ratings atribuídos. A S&P Global Ratings não verifica a completude e a precisão
das informações que recebe. A informação que nos é fornecida pode, de fato, conter imprecisões ou
omissões que possam ser relevantes para a análise de crédito de rating.
Em conexão com a análise deste (s) rating (s) de crédito, a S&P Global Ratings acredita que há
informação suficiente e de qualidade satisfatória de maneira a permitir-lhe ter uma opinião de rating
de crédito. A atribuição de um rating de crédito para um emissor ou emissão pela S&P Global Ratings
não deve ser vista como uma garantia da precisão, completude ou tempestividade da (i) informação
na qual a S&P Global Ratings se baseou em conexão com o rating de crédito ou (ii) dos resultados
que possam ser obtidos por meio da utilização do rating de crédito ou de informações relacionadas.
Fontes de informação
Para atribuição e monitoramento de seus ratings a S&P Global Ratings utiliza, de acordo com o tipo
de emissor/emissão, informações recebidas dos emissores e/ou de seus agentes e conselheiros,

7/9

inclusive, balanços financeiros auditados do Ano Fiscal, informações financeiras trimestrais,
informações corporativas, prospectos e outros materiais oferecidos, informações históricas e
projetadas recebidas durante as reuniões com a administração dos emissores, bem como os
relatórios de análises dos aspectos econômico-financeiros (MD&A) e similares da entidade avaliada
e/ou de sua matriz. Além disso, utilizamos informações de domínio público, incluindo informações
publicadas pelos reguladores de valores mobiliários, do setor bancário, de seguros e ou outros
reguladores, bolsas de valores, e outras fontes públicas, bem como de serviços de informações de
mercado nacionais e internacionais.
Aviso de ratings ao emissor
O aviso da S&P Global Ratings para os emissores em relação ao rating atribuído é abordado na
política “Notificações ao Emissor (incluindo Apelações)”.
Frequência de revisão de atribuição de ratings
O monitoramento da S&P Global Ratings de seus ratings de crédito é abordado em:
Descrição Geral do Processo de Ratings de Crédito (seção de Revisão de Ratings de Crédito)
Política de Monitoramento

Conflitos de interesse potenciais da S&P Global Ratings
A S&P Global Ratings publica a lista de conflitos de interesse reais ou potenciais em “Conflitos de
Interesse — Instrução Nº 521/2012, Artigo 16 XII” seção em www.standardandpoors.com.br.
Faixa limite de 5%
A S&P Global Ratings Brasil publica em seu Formulário de Referência apresentado em
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/regulatory/disclosures o nome das entidades
responsáveis por mais de 5% de suas receitas anuais.
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pode distribuí-los por outros meios, inclusive em suas próprias publicações ou por intermédio de terceiros redistribuidores.
Informações adicionais sobre nossos honorários de rating estão disponíveis em www.standardandpoors.com/usratingsfees.
Austrália
Standard & Poor's (Austrália) Pty. Ltd. conta com uma licença de serviços financeiros número 337565 de acordo com o Corporations
Act 2001. Os ratings de crédito da Standard & Poor’s e pesquisas relacionadas não tem como objetivo e não podem ser distribuídas
a nenhuma pessoa na Austrália que não seja um cliente pessoa jurídica (como definido no Capítulo 7 do Corporations Act).
STANDARD & POOR'S, S&P e RATINGSDIRECT são marcas registradas da Standard & Poor's Financial Services LLC.
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