Local Conference Call
Localiza Rent a Car
Resultados do Terceiro Trimestre de 2016
21 de outubro de 2016

Bom dia, e sejam bem-vindos à teleconferência da Localiza Rent a Car referente aos
resultados do 3º trimestre de 2016. Estão presentes, o Sr. Roberto Mendes, CFO e
a Sra. Carolina Costa, Gerente 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 3T16”.
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 3º trimestre e de 2016, passo a palavra para o CFO,
Roberto Mendes.
Roberto Mendes: Bom dia a todos e obrigado pela presença.
No 3º trimestre de 2016 continuamos colhendo frutos do nosso planejamento e
estratégia da disciplina na execução.
No slide #2 apresentamos os principais destaques operacionais:
A frota total do sistema Localiza atingiu 136 mil carros.
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O número de diárias da Divisão de Aluguel de Carros cresceu 25,2% e a taxa de
utilização saltou para 75,3%. O crescimento orgânico é importantíssimo para diluição
de custo fixo.
Foram comprados 29 mil carros neste trimestre o que permitiu a retomada da
renovação da frota com a venda de mais de 17 mil carros.
No slide #3 apresentamos os principais destaques financeiros do trimestre:
A receita da divisão de aluguel de carros cresceu 14,3% e a da Gestão de Frotas
6,1%.
O EBITDA aumentou 5,6% no trimestre e o lucro 1,0% atingindo R$103,9 milhões.
Para apresentar os resultados do 3º trimestre de 2016, passo a palavra para a
Gerente da área de Relações com Investidores,.
Carolina Costa: Bom dia a todos.
No slide de #4, apresentamos a evolução do volume da Divisão de Aluguel de
Carros que foi um dos grandes destaques do trimestre, com 25,2% de crescimento.
A redução de 9,6% na tarifa média no 3T16 quando comparada com 3T15 ocorreu
pelo crescimento em segmentos de menor tarifa, que contribuiu para diluir o custo
fixo e maximizar a taxa de utilização da frota que passou de 70,7% no 3T15 para
75,3% no 3T16.
No slide de #5, apresentamos a evolução da receita líquida da Divisão de Aluguel de
Carros.
Conforme já mencionado pelo Roberto, a receita dessa Divisão cresceu 14,3% no
3T16 quando comparado ao ano anterior. Resultado do crescimento de 25,2%
compensado parcialmente pela queda na tarifa conforme já explicado.
No próximo slide, de #6, apresentamos a evolução da receita e do número de diárias
da Gestão de Frotas.
No 3T16, a receita líquida da Divisão de Gestão de Frotas cresceu 6,1% devido ao
aumento de 3,8% no número de diárias e de 2,3% na diária média.
No slide # 7, apresentamos o investimento líquido na frota.
No 3T16, foram comprados 28.903 carros e vendidos 17.379. O aumento na frota de
11.524 carros e possibilitou o crescimento de 25,2% nos negócios de Aluguel de
Carros e 3,8% nos negócios de Gestão de Frotas.
O slide #8 apresenta a evolução da frota de final de período.
2

A frota total do sistema Localiza atingiu 136.202 carros ao final dos 9M16, 18.000
carros maior que o mesmo período de 2015.
A frota da Divisão de Aluguel de Carros cresceu 23,6%, aumento de 16.783 carros,
em relação a 30 de setembro do ano passado.
O slide #9 apresenta a receita líquida consolidada.
A receita líquida consolidada cresceu 14,8% neste trimestre quando comparada ao
3T15. As receitas líquidas de aluguel apresentaram crescimento de 11,5%,
acompanhando o crescimento no volume de diárias.
O slide #10 apresenta a evolução da venda de carros.
No 3T16 foram vendidos 17.379 carros.
Os níveis de carros disponíveis para venda nas lojas Seminovos foram
reestabelecidos ao longo do trimestre e as vendas dos carros Seminovos
aceleraram. Ao final do trimestre a quantidade de carros nas lojas já estava em
7.536 carros, compatível com a necessidade de renovação da frota.
No slide #11 apresentamos o EBITDA.
O EBITDA consolidado de R$252,1 milhões cresceu 5,6% no 3T16.
A margem EBITDA na Divisão de Aluguel de Carros ficou em 31,9% no 3T16, queda
de 0,5p.p. com relação ao 3T15.
A margem EBITDA da Gestão de Frotas ficou em 64,5% no 3T16, aumento de
1,9p.p. com relação ao 3T15 em razão da eficiência operacional.
A margem EBITDA do Seminovos no 3T16 foi de 4,9%. A queda de 2,6p.p. com
relação ao 3T15 está dentro da expectativa da Companhia.
Em 2015 a margem do Seminovos foi beneficiada pelo maior aumento de preço dos
carros novos que refletiu no preço dos carros Seminovos.
No slide # 12, apresentamos a depreciação média por carro na divisão de Aluguel de
Carros.
No 9M16, a depreciação média anualizada por carro da divisão de Aluguel de Carros
foi de R$1.120,7. O aumento de R$498,6 por carro por ano é reflexo principalmente
da desaceleração do aumento do preço dos carros novos e da aceleração na
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renovação dos carros com mais de 12 meses que não estavam mais depreciando
foram substituídos por carros novos que aumentaram de preço.
No slide # 13, apresentamos a depreciação média por carro na divisão de Gestão de
Frotas.
Na Divisão de Gestão de Frotas a depreciação média anualizada por carro no 9M16
foi de R$3.835,9, queda de 2,5% em relação à depreciação de 2015. Devido ao ciclo
mais longo, a depreciação dos carros desta divisão se beneficia do aumento de
preços de carros novos que ocorre ao longo da vida operacional do carro.
No slide #14 apresentamos a margem EBIT.
O EBIT consolidado do 3T16 caiu 3,6% se comparado ao 3T15. O aumento de
R$13,3 milhões no EBITDA não foi suficiente para compensar o aumento de R$20,4
milhões no custo de depreciação.
No acumulado dos nove meses, o EBIT apresentou crescimento de 1,6% quando
comparado ao mesmo período do ano anterior.
A margem EBIT do 3T16 da Divisão de Aluguel de Carros foi de 28,1%, queda de
7,9p.p., devido ao aumento da depreciação. Já na Gestão de Frotas a margem EBIT
no 3T16 foi de 51,4%, estável com relação ao ano anterior.
No slide #15, apresentamos o lucro líquido.
O lucro alcançou R$103,9 milhões no 3T16, aumento de 1,0% com relação ao 3T15.
A queda de R$7,1 milhões no EBIT, foi compensado pela redução das despesas
financeiras líquidas em R$6 milhões e de R$2,1 milhões de imposto de renda. As
despesas financeiras caíram neste trimestre apesar do aumento da dívida líquida
devido às receitas financeiras advindas de antecipação de pagamento de
fornecedores e ao débito de R$9,4 milhões de marcação a mercado de swap
ocorrida no terceiro trimestre de 2015.
A redução do imposto de renda em R$2,1 milhões ocorreu devido ao maior
pagamento de Juros sobre o Capital Próprio neste ano.
O slide de #16 apresenta o fluxo de caixa livre.
Companhia apresentou uma geração de caixa de R$299,9 milhões nos 9M16 antes
do crescimento, da nova sede e dos juros.
Do caixa gerado foram investidos R$262,2 milhões para crescimento de 12.346
carros na frota. Este investimento foi impactado em R$248,0 milhões devido à
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liquidação antecipada de faturas que tinham vencimento após o 3T16, aumentando
o capex para crescimento da frota, mas melhorando o retorno sobre o patrimônio.
No slide de #17 apresentamos a movimentação da dívida no período.
O caixa gerado pelas atividades de aluguel após a renovação da frota foi suficiente
para pagar os juros do período e ainda apresentou geração de caixa de R$129,1
milhões que foram aplicados no crescimento de 12.346 carros na frota.
O aumento de R$291,8 milhões na dívida líquida nos 9M16 deveu-se principalmente
ao forte investimento no aumento da frota e ao pagamento antecipado de
fornecedores que reflete positivamente no ROE.
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 da Companhia.
Mesmo após o forte crescimento da frota a Companhia mantém confortáveis
indicadores de endividamento.
No slide #20 apresentamos o spread entre o ROIC e o custo da dívida após
impostos.
O spread foi de 5,0 p.p. mesmo em cenário macroeconômico adverso, ambiente
competitivo e elevada taxa de juros.
Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas.

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 vem do Sr. Bruno Amorim, Santander.
5

Sr. Bruno: Oi, bom dia a todos. Eu queria que você comentasse um pouco esta
aceleração no volume do RAC, por favor. A gente viu um salto aí no ritmo de
crescimento de 14% no segundo trimestre para 25% agora, eu queria saber se
vocês podem comentar de onde que veio esta aceleração, se isto tem alguma
relação com o Uber ou com algum outro driver para este crescimento.
E o segundo ponto é: O ROIC nos primeiros 9 meses do ano ele ficou próximo aí
dos 15%, similar ao que estava na primeira metade do ano, então o terceiro tri em
termos de ROIC ele foi muito semelhante à primeira metade do ano. Eu quero saber
se este patamar aí é o target da empresa para o curto prazo, se é por aí que vocês
se balizam. Obrigado.
Sr. Roberto: Oi Bruno, obrigado aí pela pergunta. Se você perguntou se o nosso
crescimento tem sido por causa do Uber, a resposta é não, está certo?
Nós temos crescimento em todos os segmentos. Todos os segmentos estão
crescendo, nós estamos... alguns estão com um crescimento mais forte, outros o
crescimento menos, mas todos estão crescendo.
Com referência ao ROIC, nós estamos com patamar aí de 15,3%, que foi o que deu
agora, como você já viu. Eu mencionei que houve um impacto de 0,3% em função
daquele pagamento antecipado que a Carol comentou, que foi interessante porque
nós conseguimos uma receita superior às nossas taxas de aplicação, então isto
ajuda a melhorar o retorno on equity, mas tem estes impactos nestas linhas de
ROIC, como você mencionou.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que faltou... ah! A gente não dá informação
de qual é o nosso target, mas o que nós temos é uma disciplina para ter um spread
positivo e suficiente para termos o nosso shareholder em todos os releases.
Sr. Bruno: Está bom, muito obrigado.
Operadora: Próxima pergunta Sami Karlik, Votorantim.
Sr. Sami: Olá bom dia. Eu queria entender um pouquinho mais a dinâmica de tarifa.
Obviamente a gente viu essa queda aí de 10% ano contra ano, vocês comentaram
que tem a questão do mix de serviço que mudou. Eu não sei se vocês poderiam
comentar um pouquinho, a gente olhar a mesma base se está se comportando da
mesma forma as tarifas olhando por segmento ou não, ou a gente vê algum tipo de
queda mesma base, né, tirando o efeito mix?
Sra. Carolina: Sami, obrigada pela pergunta. O segmento, se a gente olha linha a
linha, não tem nenhuma variação de queda de preço por segmento, não. O que
realmente afetou trimestre foi o mix.
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Sr. Roberto: É a média, tá, Sami. Nós estamos falando da média, não de cada
segmento.
Sr. Sami: Ok. Então é um efeito puramente mix, então?
Sr. Roberto: Puramente mix. Isto.
Sr. Sami: Está legal, obrigado.
Operadora: Próxima pergunta Mário Bernardes Junior, Banco do Brasil.
Sr. Mário: Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Tenho uma pergunta
rápida. Eu queria entender esse pagamento a fornecedores antecipado que vocês
fizeram. Qual foi o racional desta antecipação?
Sr. Roberto: Mário, como nós estamos gerando muito caixa, eu posso estar com
esse dinheiro aplicado nos títulos tradicionais do Banco do Brasil, do Bradesco,
Santander, ou posso buscar oportunidades melhores do que esta que nestes bancos
de primeira linha, nós conseguimos aí uma rentabilidade bem próximo do CDI.
Como o nosso custo de captação é 110% aproximadamente, nós teríamos um custo
de carregar o caixa de 10%. Então, nós buscamos oportunidades de melhorar e de
maximizar a rentabilidade desse caixa ou reduzir o custo de carregar o caixa, e
conseguimos então fazer este pagamento antecipado e ter uma taxa superior ao
nosso custo de captação.
Então este que é o racional. E o objetivo final é conseguir melhorar o retorno on
equity; esse dinheiro que a gente melhora, reduz do custo de carregar o caixa, vai
direto para a última linha do resultado, melhora o retorno on equity embora tenha
impactos no ROIC e no fluxo de caixa.
Mas a gente prefere explicar estes impactos do que perder a oportunidade de
melhorar a rentabilidade do prazo dos nossos acionistas.
Sr. Mário: Entendi, faz sentido. Obrigado.
Operadora: Próxima pergunta Bernardo Carneiro, Brasil Plural.
Sr. Bernardo: Bom dia a todos. Eu estou com 2 perguntas. A primeira é sobre esta
compra de carro atípica, né, uma estação de frota de mais de 11.000 carros neste
terceiro tri e ao mesmo tempo uma utilização muito boa, né, de 75%, fruto de mix
também.
A pergunta é: Para o trimestre que vem, quarto tri, significa que vocês vão
desacelerar compra? Comprar quase nada de carro de forma a manter esta
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utilização alta ou vocês estão percebendo que a utilização sequencialmente, terceiro
tri para o quarto tri, esta a utilização deve arrefecer um pouquinho? Obrigado.
Sr. Roberto: Bernardo, eu não chamaria esta compra de “atípica”; ela está em linha
com a nossa necessidade de crescimento, principalmente do RAC.
Se nós estamos tendo este crescimento muito – eu vou acho que usar a palavra
“explosiva” – de 25%, nós temos que ter carro para poder alugar, e é isto que a
gente fez. Então, estamos acompanhando o estimulo à demanda que nós estamos
fazendo.
E no próximo trimestre, a gente não dá guidance, mas a resposta é que nós não
pretendemos parar de comprar carros. Nós vamos estar comprando carros de
acordo com a necessidade das áreas de negócio. Se a área de negócio precisar de
mais “x” carros eu vou comprar. Nós vamos comprar, né. E a utilização é uma
maneira de maximizar nosso retorno. Quando maior a utilização melhor o retorno.
Lembrando que também tem um efeito mix. Aliás, você até mencionou isto, que os
segmentos que cresceram mais, que estão numa situação melhor, então a média
fica essa utilização que foi realmente recorde nos últimos 15 anos.
E aproveitando até a oportunidade que você mencionou que a geração de caixa nos
relatórios de ter sido negativa, eu queria lembrar você desta antecipação que foi feito
de 248 milhões. Então, a antecipação ela gerou um benefício enorme, como eu já
mencionei na resposta que eu fiz para Mário, do Banco do Brasil.
Então eu acho que você deveria refletir um pouquinho porque o nosso foco é retorno
on equity. Claro que o ROIC também, queremos um free cash flow positivo e todos
eles positivos, mas entendemos que a geração de caixa sustentável que nós
estamos fazendo antes do crescimento ela é espetacular e permite que a gente faça
este investimento. E até tire alguma oportunidade de algum pagamento antecipado.
Sr. Bernardo: Sim, sim, eu acredito que no quarto tri por não ter... não haver este
efeito dos fornecedores vocês vão ter um quarto tri de crescimento dos negócios, de
volume e também uma boa geração de caixa, compensando um pouco o uso do
caixa do terceiro tri.
Então, eu acho que o quarto tri vai ser um tri que é gerador, ele é positivo em free
cash flow to equity.
Eu tenho uma segunda pergunta...
Sr. Roberto: Só para completar, Bernardo, parabéns, é isto mesmo! Você está com
a margem correta. Então, é isso mesmo; quarto tri, em função de uma estratégia que
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poderá ser menos, como você mencionou, poderá dar este impacto e compensar
isso que aconteceu no terceiro trimestre. Obrigado aí por ter me ajudado.
Sr. Bernardo: Ah, obrigado Roberto! Eu estou com uma segunda pergunta.
Justamente este crescimento de 25%, que apesar da recessão e desta crise nunca
antes vista na história, vocês estão conseguindo entregar bastante volume, a tarifa
média caindo estimula a demanda, quer dizer, você está comprando crescimento via
um preço médio mais baixo e mix... um mix também mais rentável.
Então, a minha pergunta é sobre justamente este mix que está impulsionando o
volume. Ele tem vindo bastante do corporativo? Quer dizer, é correto afirmar que as
empresas, por estarem reticentes com a crise, elas estão trocando um pouco o fleet
rental, né, os contratos de longo prazo, e preferindo contrato mensal, contrato de
curto prazo ajudando o RAC?
Sr. Roberto: Primeiro, eu gostaria de – desculpe de novo – dizer que nós não
estamos comprando mercado, tá certo? Nós estamos fazendo crescimento orgânico
em todos os segmentos com a tarifa estável em todos eles. Então, não seria uma
compra de share.
E porquê que as empresas estariam fazendo? Não estão saindo do fleet para o
aluguel mensal; elas podem estar saindo da frota própria para o aluguel mensal. É o
que a gente imagina que esteja acontecendo.
Sr. Bernardo: Ah, tá bom, obrigado. Obrigado pela resposta.
Operadora: Próxima pergunta, Márcio Prado, Goldman Sachs.
Sr. Márcio: Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer
uma pergunta que é um follow-up ainda nesta questão da relação volume e tarifa
média.
Se pudesse voltar um pouco a esta última pergunta e também a primeira pergunta
do call, no meu entendimento, pelo que vocês colocaram na apresentação, é que a
queda na tarifa média é muito mais uma questão de mix do que uma questão de
redução de preço nas categorias específicas.
Na primeira pergunta, que mencionou ser o Uber, eu queria entender se o Uber é
uma categoria dentro do RAC e que se, por exemplo, incremento de operações de
aluguel para motoristas de Uber levaria a uma queda na tarifa média. Então,
entender isto. Entender também, sendo isto, sendo uma questão de mix, não é uma
questão de redução de tarifas médias por categoria, então o que significa que o que
levaria a um incremento das tarifas médias ao longo do tempo seria uma mudança
de mix ou eventualmente a Localiza vê espaço com a economia se estabilizando a
partir do ano que vem para você eventualmente poder ter recuperação nas tarifas?
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E finalmente no volume, é uma pergunta específica, falou-se de Uber, mas eu queria
entender se vocês acham, que se vocês viram, né, que acham ou não sabem se os
eventos no Brasil em julho, agosto e setembro, particularmente Olimpíadas no Rio
de Janeiro, isso pode ter algum tipo de... se isto teve algum efeito específico no
crescimento do RAC? Obrigado.
Sra. Carolina: Oi Márcio, obrigada pela pergunta. Eu vou começar por esta última
das olimpíadas, eleições. Realmente, o efeito é irrelevante nos volumes do trimestre.
Com relação à tarifa, realmente o efeito do trimestre foi de mix. Se a gente olha o
preço por segmento do aluguel de carro, não há queda. O Uber ele faz parte, sim, do
aluguel de carros, ele está dentro de um segmento do aluguel de carros, aquele
aluguel para o motorista, se ele cresce realmente ele tem uma tarifa média menor do
que outras, e se ele cresce ele levaria a tarifa média para baixo.
Com relação à recuperação de tarifas...
Sr. Roberto: Bom, eu queria lembrar de novo o seguinte: Se você olhar o que
aconteceu este trimestre, nós recebemos muitas ligações de alguns analistas
preocupados com a queda da tarifa, e nós estamos dizendo: Não se preocupe
porque isto é apenas efeito mix.
E para confirmar que isto não seria nada que esteja preocupando a rentabilidade, é
só olhar para a margem Ebitda, que está estável, porque o ganho de escala está
compensando isto. Então, no resultado final é que a nossa margem ela está estável
em relação ao que vinha nos trimestres anteriores, em relação ao trimestre passado
também, então não há motivo de achar que esta tarifa seria alguma coisa agressivo
de questão de mercado, como alguma uma ou outra pessoa falou.
Para o ano que vem, a gente pretende manter uma tarifa suficiente para ter um
spread que teríamos nossos acionistas e investidores satisfeitos, mas não vamos
dar o guidance agora como nós vamos nos comportar com aumentos.
O aumento de tarifa é uma alternativa que sempre existe, mas sempre buscamos
primeiro ganhos de eficiência operacional, algumas deficiências de custo, ganho de
produtividade para poder tornar a Localiza cada vez mais competitiva e ter a
oportunidade de consolidar este mercado. Esta uma estratégia que nós temos em
mente de conseguir.
O mercado dos EUA é um mercado consolidado, no Brasil ele é muito fragmentado,
na Europa também ele é consolidado, então nós vimos a grande oportunidade de
consolidação, e estamos fazendo isso sem abrir mão da rentabilidade.
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Sr. Márcio: Perfeito. Só um follow-up Roberto neste seu último comentário. Em
relação à consolidação do mercado e ao comportamento dos players menores neste
trimestre, já é de fato visível, na opinião de vocês, que esta recessão de fato tem
tirado esses players menores do mercado? Você acha que quando nós virmos aí as
estatísticas consolidadas para 2016 do ponto de vista de concentração de mercado
a gente já vai ver algo visível?
Sr. Roberto: É o seguinte: O mercado é muito fragmentado, então nós não temos
essa informação. A olho nu a gente vê algumas empresas que saem do mercado,
mas para poder fazer esta afirmação a gente precisava de ter... que a ABRA
divulgasse a informação que é a nossa referência pelo número de players do
mercado. Mas tem mais de 7500 locadoras. O fato de eu ter visto umas 3 ou 5 ou 10
fechando não significa que todos eles estariam caminhando para o mesmo lado.
O que eu posso afirmar é que esta foi uma crise previsível, diferente daquela de
2008, e a Localização ano passado se preparou para este momento mais difícil. Nós
fizemos uma posição de caixa mais confortável, demos uma diluída no prazo para
poder amortizar a dívida e nos preparamos para poder na hora certa fazermos o
crescimento, e agora neste instante estamos colhendo este fruto.
Aliás, não só neste instante, mas já tem 2 trimestres seguidos com forte
crescimento. É o resultado dessa nossa disciplina de focar resultado e aproveitar as
possibilidades de consolidação no crescimento orgânico. O crescimento orgânico,
como eu tenho mencionado, é a maneira de diminuir o custo fixo e é onde nós
estamos podendo ser mais competitivos e onde nós temos feito e entregando
resultados no mesmo ambiente recessivo, como você mencionou.
Sr. Márcio: Obrigado.
Operadora: Próxima pergunta Lucas Marchiori, Banco Safra.
Sr. Lucas: Oi pessoal, bom dia. Aqui do meu lado mais um ponto no segmento de
seminovos. A gente entende que o volume de vendas recuperou bem, até pelo efeito
da normalização na entrega de veículos pelas montadoras, mas eu queria saber se
vocês poderiam dar um pouquinho mais de cor se tem também um efeito de melhora
de mercado de usados, porque se você olha nos 3 últimos anos foi um volume até
um dos mais altos desde 2015, né. Então, eu queria saber se teve, além do efeito da
normalização, também o sentimento aí de melhora de mercado, um mercado de
usados um pouquinho mais aquecido e se isso tende a continuar aí até o final do
ano? Se puder dar este tipo de qualificação ajuda. Obrigado.
Sra. Carolina: Lucas, obrigada pela pergunta. A gente enxerga que mercado de
seminovos ele está estável. Realmente este aumento grande do segundo para
terceiro trimestre no número de carros vendidos ele veio dessa normalização dos
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nossos carros disponíveis para venda. Mas não estamos vendo esta melhora de
mercado, não. O mercado está bastante estável.
Lembra que é um mercado bastante grande, né, a gente enxerga ali cerca de 10
milhões de carros usados, vendidos, algo em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio
de carros novos. Então, é um mercado bastante pequeno e a quantidade de carros
que a gente precisa vender no ano não é relevante perto deste mercado.
Sr. Lucas: Está ok, então, obrigado.
Operadora: Próxima pergunta Victor Mizusaki, Bradesco BBI.
Sr. Victor: Oi, bom dia. Duas perguntas. A primeira, Roberto, para tentar entender
um pouco esta questão de mudança de mix, puxou, né, acho que a Carol falou no
começo do call, né, que todos segmentos estão apresentando crescimento, mas o
quê que puxou tanto o crescimento? Tipo, dado que provavelmente a tarifa para
Uber, replacement tem uma tarifa mais baixa do que para pessoa física, né, tarifa de
balcão. Tipo, qual que foi o principal driver para ter uma mudança tão forte de mix no
terceiro tri para a gente tentar entender se este novo mix deve continuar para frente?
E a segunda pergunta, pensando na taxa de ocupação, né, a gente está falando
agora em torno de 74%, dá para a gente considerar que a rentabilidade desta taxa
de ocupação acima de 70-72% é muito mais baixa do que você mantendo uma taxa
de ocupação em torno de 70?
Sr. Roberto: Victor, obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com você.
Com referência ao mix, nós acreditamos que o mix é este aí, como a Carol
mencionou. Houve uma oportunidade de crescimento em todos os segmentos, teve
uns segmentos cuja ocupação é maior e, portanto, têm uma tarifa menor, crescendo
mais, então esses segmentos que fez com que a média das tarifas ficassem...
apresentassem aquela queda.
E até lembrando do seu relatório, né, que você mencionou que nós estaríamos
abrindo mão de rentabilidade, eu gostaria de dizer que não; não estamos abrindo
mão de rentabilidade, a rentabilidade está estável, como você pode ver lá margem
de Ebitda, está certo. Praticamente estável, uma queda de meio ponto percentual.
E com referência à taxa de ocupação, ela decorre, como dissemos, o seguinte: Se
nós crescermos mais em segmentos em que a taxa de ocupação é maior, faz com
que a ocupação média como um todo cresça também.
Eu só queria ter certeza que foi esta sua pergunta com referência à taxa de
ocupação?
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Sr. Victor: Sim, é mais a questão de... tipo, teve algum evento específico para ter
esta mudança de mix?
Sra. Carolina: A gente não dá esta quebra, né, Victor. De fato, todos os segmentos
apresentaram crescimento, porém, um deles com uma tarifa média menor ele se
destacou e acabou realmente puxando a média da tarifa para baixo.
Sr. Victor: Então, assim, dado isto, dá para considerar que provavelmente olhando
para frente este seria o novo mix de receita da Localiza?
Sra. Carolina: É, no curto prazo tende a ser, né. Depende também até como é que
vai se desenvolver a atividade econômica, como é que vão se dar os drivers aí.
Lembra que cada segmento tem um driver diferente, então tem que ver como é que,
né, a atividade econômica vai impactar o nosso segmento. Tem a questão da
sazonalidade, a ocupação que a gente vê, o lazer se destacando...
Sr. Roberto: Taxa de penetração em alguns segmentos pode aumentar...
Sr. Victor: Está bom, está ótimo, obrigado.
Operadora: Próxima pergunta, em inglês, Steven Trent, Citi.
Sr. Steven: Hi, good morning. Excuse me, good afternoon rather Roberto and
Carolina. Just some very quick ones from me.
The first is, you know, getting back to the car rental fleet growth, you know, one,
when we think about the third quarter was any of this growth planned around
incremental demands coming from the Olympic Games and, two, you know, how do
you feel right now with respect to where the average age of your fleet is versus where
you want it to be?
And those are my first 2 questions.
Sra. Carolina: Então, só para traduzir a pergunta do Steven, ele fez 2 perguntas,
uma correlação ao crescimento do aluguel de carro no terceiro trimestre e os efeitos
de Olimpíadas, e a segunda pergunta com relação à idade média da frota.
Steve, obrigada pelas perguntas. Com relação aos eventos que aconteceram no
terceiro trimestre, foram relevantes. Então, a Olimpíada não trouxe volumes
adicionais e com relação à idade média da frota, a gente olha a idade média dos
carros vendidos, é um número que faz sentido a gente verificar, esta idade ela tinha
subido um pouco no segundo trimestre dado àquela questão de recebimento dos
carros novos, no terceiro trimestre se você olhar esta idade média ela já reduziu,
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dado que a gente recebeu mais carros novos e a gente pôde acelerar a venda dos
carros desativados, e estamos trazendo esta idade média um pouco para baixo.
Sr. Steven: Okay, great. And just two other quick follow-up questions. The first is,
you know, when I think about your large suppliers’ balance in the advance payments
you made, any color on how much extra financial income you generated off of that in
the third quarter?
And then finally, you know, how should we think about your long-term strategy in the
pending sorting rate debt versus fixed rate debt as you, last couple of years, have
funded some fixed rates?
Sra. Carolina: Steve, você pode responder... repetir esta sua última pergunta?
Cortou a ligação aqui.
Sr. Steven: Sure, no problem. The second question pertain to your use of fixed rate
debt versus floating rate debt, so on a long-term history you were almost all floating
rate, but then in recent years you've had some of your debt fixed rate.
And just wanted to get a sense if you, you know, how you're thinking about the most
favorable mix of floating versus fixed over the long term?
Sra. Carolina: Obrigada pelas perguntas Steve. Então, a primeira foi com relação à
quanto que a gente gerou de receita financeira por antecipação de pagamento a
fornecedores e a segunda com relação a, né, se a gente tem alguma estratégia, qual
que seria a quebra de longo prazo com relação à dívida fixa e dívida pré-fixada.
Com relação à receita financeira gerada...
Sr. Roberto: Steve, nós conseguimos aplicar recursos em condições melhores do
que o custo de captação. Então, normalmente a gente aplica ao índice no Brasil que
é o CDI. Nós aplicamos a taxas superiores aos 110%, que é a nossa taxa de
captação. Então, o que nós conseguimos de rentabilizar acima dos nossos custos de
aplicação foram R$2,5 milhões. Foi o ganho que nós tivemos por ter feito esta
antecipação.
Sra. Carolina: E com relação à segunda pergunta, Steve, na verdade, a gente vai
pré-fixar a dívida da gestão de frotas. Lembra que ali os contratos são de longo
prazo e ali é onde a gente não gosta de incorrer no risco da taxa de juros para
precificação dos contratos. Então, a gente sempre vai olhar para este número na
questão da quebra entre dívida pré-fixada e pós-fixada.
Sr. Roberto: É o seguinte, Steve. Nós não queremos correr risco nos valores dos
contratos de longo prazo. Uma vez que nós fixamos o contrato por 2 anos ou 3 anos,
eu preciso estar hedgiado ou casado, que é a palavra mais que a gente usa aqui,
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com o custo de qual é a taxa pré-fixada que eu coloquei nos contratos de aluguel.
Então por isso nós fazemos estes contratos de swap.
Sr. Steven: Okay, that's very helpful. Thank you very much. Thank you very much,
very helpful.
Operadora: Próxima pergunta, também em inglês, Edward Friedman, da
McLean and Partners.
Sr. Edward: Hello, thank you very much for the opportunity to ask. I was wondering
if… how much of your cars have been used by Uber, that’s one. Second, if you can
please quantify the impact of the Olympics, because your rentals grew by 25% this
quarter, which is very high numbers. I was wondering how much is that attributed to
the Olympics in the result, how much is attributed to normal economic growth.
And last, about the depreciation, the depreciation grew 40% this quarter, so I was
wondering if you can give us a little bit the moving parts in this because I found them
a little bit… do not make sense why this depreciation would be so high. Thank you.
Sra. Carolina: Obrigada pela pergunta, Edward. Então, foram 3 perguntas: Uma
com relação qual o tamanho do Uber nos nossos negócios; quantificar os efeitos dos
eventos de Olimpíada no trimestre e a questão do aumento da depreciação que
ocorreu neste terceiro tri.
Edward, na verdade, a gente não abre a quantidade de carros que a gente tem por
seguimento nem por cliente, mas o que eu posso dizer é que o Uber ele é mais um,
né, assim, ele é mais um canal para acessar aluguel de carros.
Com relação ao efeito da Olimpíada, ele foi relevante nos volumes. A gente
comentou no início do call que estes 25% de crescimento vieram de todos os
segmentos do aluguel de carro, mas os eventos não contribuíram.
Com relação à depreciação, de fato, a gente viu um momento significativo neste
terceiro trimestre. Isto foi devido a preço de carro novo estar subindo menos, então
isto traz um efeito de aumento de depreciação e, como a gente comentou no
release, a depreciação do aluguel de carros ela também foi impactada até pela
renovação da frota.
A gente estendeu um pouquinho a vida do carro no segundo tri para dar suporte ao
crescimento e estes carros foram renovados agora e o que fez... por carros mais
caros.
Sr. Roberto: Só para acrescentar, o carro ele tem uma da vida útil estimada.
Quando ele atinge esta vida, a depreciação tende a ficar zerada. Quando eu vendo
um carro que antes não depreciava e coloco no lugar um carro que deprecia isto faz
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com que a depreciação média suba. Então, isto é só explicando um pouco mais este
último item que a Carol respondeu.
Sr. Edward: Will you be… the number has also increased this quarter because of the
Olympics or will you be keeping the same level of cars in future quarters? Or will you
reduce them because now the Olympic is gone?
Sra. Carolina: Edward, na verdade, as Olimpíadas ela foi irrelevante; ela não trouxe
adicional de volume no terceiro trimestre.
Sr. Edward: Okay, thank you very much.
Sr. Roberto: Para não ter dúvida: Foi crescimento zero vindo de Olimpíada.
Sr. Edward: Thank you.
Operadora: Próxima pergunta, Samuel Alves, BTG.
Sr. Samuel: Boa tarde a todos. Aqui é Renato Mimica, do BTG. Eu tenho 2
perguntas rápidas. A primeira, sobre sustentabilidade destas taxas de crescimento,
né. Então, dado que não houve one-offs, né, específicos ao trimestre, segundo
trimestre vocês também já tinham acelerado taxa de crescimento, enfim, vocês estão
mostrando essas taxas de crescimento de volumes na casa de 20% em 2 trimestres
bem recessivos.
Haveria algum motivo, fora a base obviamente que começa a ficar mais alta, para
imaginar que o crescimento deveria desacelerar? Porque agora a gente começa a
ter um cenário de recuperação de atividade em 17, principalmente 18. Então, eu só
queria ver com vocês se faz sentido, enfim, a gente imaginar que o crescimento fica
sustentado neste patamar?
Eu entendo que vocês não dão guidance quantitativo, mas só algo mais qualitativo.
Muito obrigado.
Sr. Roberto: Oi Mimica, obrigado aí pela pergunta. Nós vamos comparar quarto
trimestre com o quarto trimestre do ano passado, tá, então em relação ao ano
passado deverá apresentar realmente algum crescimento, mas a gente realmente
não dá o guidance.
Já quanto ao próximo ano, é um cenário novo com um PIB diferente, juros diferentes
em relação a este ano mais favoráveis, então tem um cenário macro mais favorável
para o ano que vem, então não vamos dar realmente informação sobre o quanto a
gente estima que será este crescimento, mas o cenário macro está mais favorável
do que foi este ano.
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Sr. Renato: Está ótimo Roberto. Obrigado. E aí só um follow-up também falando um
pouquinho mais dos próximos 2 anos. Eu lembro que no último call de resultados
vocês haviam explorado um pouquinho algumas iniciativas de eficiência e de
redução de custos que provavelmente começariam a aparecer também mais para
2017.
Vocês já estão dando mais detalhes sobre isto? Existe alguma granularidade
adicional que a gente poderia ter?
Sr. Roberto: Não, estamos trabalhando realmente, esperamos colher os frutos ano
que vem, mas nós não vamos dar mais... nós não achamos que seria interessante
dar essa informação, torna-la pública o quanto que nós estamos fazendo nem
quanto que nós estamos conseguindo capturar.
Mas com certeza nós vamos estar focado em ganho de produtividade, eventuais
reduções de custos para possibilitar a gente manter a rentabilidade no patamar que
a gente tem apresentado.
Sr. Renato: Perfeito. Muito obrigado.
Operadora: Próxima pergunta Bernardo Carneiro, Brasil Plural.
Sr. Bernardo: Só um follow-up. Foi mencionado o tema margem Ebitda do car
rental, né, na divisão de aluguel de carro. A gente viu este sólido crescimento de
25%, utilização também bastante alta, 75%, mas a margem Ebitda do RAC continua
baixa historicamente. Quando gente olha o press release de vocês, que por sinal é
bastante detalhada e mostra todo o histórico, a margem do RAC em torno de 31,532% é a mais baixa desde 2010-2011, né.
Então, quer dizer, apesar de vocês estarem crescendo volume, isto não está
refletindo na margem. Eu gostaria que vocês abordassem um pouco isto, como é
que a empresa vai conseguir expandir ROIC, ficar mais rentável com uma margem
Ebitda neste patamar?
Será que é questão de tarifa, competição ficando pouco mais branda dando espaço
para a Localiza aumentar preço e assim recuperar a margem Ebitda? O quê que a
empresa está trabalhando agora para tentar recuperar ROIC e assim aumentar
aquele spread ROIC menos o custo da dívida? Obrigado.
Sr. Roberto: Bernardo, você tem razão: A margem Ebitda tem flutuações, mas só
que depois do Ebitda nós temos a depreciação e os juros, então, nós temos que
realmente considerar todos estes custos no contexto para poder olhar para o ROIC.
Então, voltando lá para o ROIC, o nosso ROIC mesmo num cenário lá que o Ebitda
era 40%, ou 45 igual você mencionou, o ROIC 16-17, então era um outro cenário.
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Então, era um cenário de depreciação diferente, cenário de juros diferente. Então,
realmente, nós temos que estar olhando todas estas variáveis para poder trabalhar e
para poder manter o nosso spread positivo sem perder a competitividade, sem
perder também uma visão de longo prazo de consolidar o mercado, de crescer e um
crescimento sustentável e gerando caixa, como você gosta de mencionar, é
realmente muito relevante que nós ficamos bastante atento a isto.
Lembrando que a nossa alavancagem é relativamente baixa e nós temos então
algumas oportunidades ainda de crescimento já que esta alavancagem estava aí por
volta da casa de 1,6%, 7. Então, temos oportunidades diversas para crescer e
mantendo um retorno positivo, um spread positivo para os nossos otimistas.
Eu gostaria só de salientar sobre uma questão de qualidade. Não é só crescer, mas
também nós temos um foco muito forte no [0:48:27 incompreensível - Method Award
Score?]; nós este trimestre batemos o recorde em todas as medições que nós
fizemos no aluguel de carro, no aluguelde frotaa, nos seminovos, não é só focar na
rentabilidade, mas também ter o cliente satisfeito, tendo uma experiência agradável
na Localiza e que se torne um heavy user da nossa empresa.
Sr. Renato: Tá. Voltando à margem Ebitda do RAC, né, vocês já entregaram boa
parte da redução de custos que começaram a trabalhar no início deste ano ou ainda
tem um espaço para você renegociar aluguéis das agências ou ser mais eficiente na
mobilização/desmobilização de carro? Ou seja, tem espaço ainda para você reduzir
custo no RAC e recuperar um pouco da margem Ebitda?
Sr. Roberto: Temos espaço, sim, para poder continuar buscando ganhos de
produtividade e redução de custo.
Tem um ditado que o pessoal gosta de falar que “custo é igual unha, tem que cortar
toda a semana”, e no caso também produtividade que hoje nós estamos focados
bastante em taxa de utilização, por exemplo, imagina quanto que nós conseguimos
de produtividade com esta mesma frota?
Temos realmente foco e oportunidades pela frente e estamos atentos a elas,
estamos trabalhando este ano, cujos frutos deverão ser colhidos no ano que vem, e
ano que vem vão ter outras oportunidades que nós vamos trabalhar.
Sr. Renato: Está bom, muito obrigado Roberto e o boa tarde a todos.
Operadora: Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar
asterisco um, estrela um.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar
a palavra à Sra. Carolina Costa para as considerações finais. Por favor, Sra.
Carolina, pode prosseguir.
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Sra. Carolina: Gostaríamos de agradecer a presença de todos em nossa
teleconferência e informá-los que nosso departamento de RI estará disponível para
atendê-los em caso de dúvidas. Obrigada.
Operadora: A teleconferência da Localiza Rent A Car está encerrada. Agradecemos
a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.
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