Local Conference Call
Localiza Rent a Car
Resultados do Primeiro Trimestre de 2016
26 de abril de 2016

Boa tarde, e sejam bem-vindos à teleconferência da Localiza Rent a Car
referente aos resultados do 1º 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 1T16”.
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 1º trimestre e de 2016, passo a palavra para o
CFO, Roberto Mendes.
Roberto Mendes: Boa tarde a todos e obrigado pela presença.
No 1º trimestre de 2016 estamos colhendo os frutos do planejamento e da
disciplina na execução. Em um cenário recessivo, a companhia apresentou
crescimento em todas as principais linhas do resultado.
No slide de # 2, alguns dos destaques:
Na divisão de aluguel de carros a receita cresceu 9,5%, com 47.139 carros
alugados, versus 43.025 no ano anterior. E a taxa de utilização foi de 73,4%.
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O índice de satisfação dos nossos clientes, medido internamente pelo NPS,
foi de 80,2%. Reforçando o nosso comprometimento com a qualidade do
atendimento e das operações do aluguel de carros.
A receita da Gestão de Frotas também cresceu 6,4%.
O resultado foi um ganho no EBIT consolidado de 8,7% no trimestre quando
comparado com o mesmo período de 2015 e um crescimento de lucro de
2,7%, atingindo R$103,0 milhões, mesmo com o aumento da taxa básica de
juros no período.
Estamos muito satisfeitos com o desempenho no início do ano, mas estamos
cientes dos desafios que enfrentaremos ao longo de 2016. O ambiente
econômico e político continuam bastante adverso. Os níveis de investimentos
do país ainda estão baixos e o desemprego continua aumentando. A inflação
começa a arrefecer, mas ainda distante da meta do BACEN. Por isso,
continuamos trabalhando para a melhoria da nossa capacidade comercial,
eficiência dos processos e na gestão dos custos, sem perder de vista a
experiência do consumidor.
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: Boa tarde a todos e obrigada pela presença.
No slide de #3, apresentamos a evolução do volume e receita da Divisão de
Aluguel de Carros.
No 1T16, o volume de diárias apresentou crescimento de 11,3% em
comparação ao mesmo período do ano passado. A tarifa média recuou 1,9%
em razão do mix de negócio, resultando no crescimento de 9,5% na receita
líquida desta divisão.

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, conseguimos capturar
oportunidades de mercado. Apenas locações corporativas de curta duração
não estão crescendo em função da queda nas viagens de negócio.
As tarifas buscam maximizar a taxa de utilização. A melhora da taxa de
utilização reflete o sucesso da nossa estratégia de estímulo à demanda,
aliada ao processo de compra e venda dos carros e o nosso
comprometimento na busca da produtividade e alocação eficiente de capital.
No próximo slide, de #5, apresentamos a evolução do número de agências
de aluguel de carros.
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3 novas agências próprias foram adicionadas no 1T16, totalizando 323. Na
rede de agências próprias e franqueadas contamos atualmente com 565
agências no Brasil e em outros 7 países da América do Sul.
No próximo slide, de #6, apresentamos os volumes e receitas da Gestão de
Frotas.
No 1T16, a receita líquida da Divisão de Gestão de Frotas cresceu 6,4%
devido ao aumento de 5,0% na diária média somado às receitas adicionais
extraordinárias.
No slide # 7, apresentamos a evolução do investimento líquido em frota.
No 1T16, foram comprados 6.989 carros e vendidos 16.348. A redução da
frota após o pico de verão resultou em um desinvestimento líquido de
R$289,4 milhões.
O preço de venda de carros no 1T16 permaneceu estável com relação ao
4T15 e maior em 6,8% quando comparado a 1T15.
O slide #8 apresenta a evolução da frota de final de período.
A frota total do sistema Localiza foi de 115.166 carros ao final do 1T16, 2,5%
menor que o 1T15.
A frota da Divisão de Aluguel de Carros foi reduzida em 3,4% com relação ao
1T15 enquanto a quantidade de carros alugados cresceu 9,6%, resultado do
aumento de produtividade medido pela taxa de utilização da frota, que
passou de 66,3% para 73,4%.
O slide #9 apresenta a evolução da receita líquida consolidada.
No 1T16, a receita líquida consolidada cresceu 4,0%, em razão do
crescimento de 8,5% nas receitas de aluguel de carros e de frotas. A receita
de seminovos ficou estável. A queda de 6,3% no volume de venda de carros
foi compensada pelo aumento de 6,8% no preço dos carros vendidos.
No slide #10 apresentamos a evolução do EBITDA.
O crescimento da receita com queda da tarifa média não sacrificaram o
EBITDA, que cresceu 5,5% no 1T16.
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A margem EBITDA na Divisão de Aluguel de Carros ficou em 34,5% no 1T16,
estável com relação à margem do 1T15 e 2,7p.p. melhor que a margem
acumulada de 2015.
Na Divisão de Gestão de Frotas, a margem EBITDA ficou em 64,5% no 1T16,
aumento de 5,2p.p. com relação ao 1T15 devido ao aumento da tarifa média
e eficiência na gestão de custos.
A margem EBITDA do Seminovos no 1T16 ficou em 6,8%. Esta margem
decorre do aumento do preço de venda dos carros seminovos em função do
aumento do preço de carros novos, somado à expertise da companhia na
compra e venda dos carros.
No slide # 11, apresentamos a depreciação média por carro nas divisões de
Aluguel de Carros e de Gestão de Frotas.
No 1T16, a depreciação anualizada por carro da divisão de Aluguel de carros
foi de R$836, comparada aos R$622 em 2015. O aumento de 34,4% se deve
à expectativa de menores aumentos no preço dos carros novos e um cenário
macro adverso esperado para os próximos meses.
Na Divisão de Gestão de Frotas a depreciação anualizada por carro no 1T16
foi de R$4.175,1, aumento de 6,1% com relação à depreciação de 2015.
No slide #12 apresentamos a evolução da margem EBIT.
O EBIT consolidado do 1T16 cresceu 8,7% em relação ao do 1T15 e totalizou
R$202,5 milhões.
A margem EBIT do 1T16 da Divisão de Aluguel de Carros foi de 35,6% e da
Divisão de Gestão de Frotas de 50,3%.
No slide #13, apresentamos a evolução do lucro líquido.
O lucro do 1T16 aumentou 2,7% em relação ao 1T15 e atingiu R$103,0
milhões devido, principalmente a
(i)
aumento de R$13,4 milhões no EBITDA;
(ii)
aumento das despesas financeiras líquidas em R$19,7 milhões devido
a aumento da SELIC; aumento da dívida líquida média em R$278,8 milhões;
débitos de Pis/Cofins e marcação a mercado de swap, além da
(iii)
queda de R$6,2 milhões no imposto de renda decorre do aumento da
TJLP que impactou o valor dos juros sobre o capital próprio, dedutíveis do
imposto de renda, e aumento do patrimônio líquido base de cálculo dos juros
sobre capital próprio.
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O slide de #14 apresenta o fluxo de caixa livre.
Companhia apresentou fluxo de caixa livre antes de juros de R$178,7
milhões no 1T16.
A redução de frota em 9.359 carros após o pico de demanda das férias de
verão foi mais que suficiente para compensar os R$255,6 milhões pagos às
montadoras no período.
O investimento líquido na construção da nova sede foi de R$3,6 milhões no
1T16. Esse valor está líquido do crédito de marcação a mercado no montante
de R$12,3 milhões do swap relacionado à captação feita para tal construção.
No slide de #15 apresentamos a movimentação da dívida no período.
A dívida líquida foi reduzida em R$77,8 milhões. A geração de caixa na
operação, líquida do CAPEX de renovação de frota e dos juros foi de R$58,4
milhões. O caixa gerado pela redução de frota, líquida da redução da dívida
com montadoras foi de R$56,2 milhões.
No slide #16, apresentamos a posição de caixa e o cronograma de
amortização do principal da dívida.
No início do ano a Companhia concluiu a 10ª emissão de debentures
somando R$200 milhões, para reforço de caixa. A Localiza encerrou o 1T16
com R$1,6 bilhão em caixa.
A forte posição de caixa e o perfil de dívida coloca a Companhia em uma
posição mais confortável que os principais competidores.
No próximo slide, de #17 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 de crise política e econômica no
Brasil e capturar as oportunidades de mercado.
No slide #18 apresentamos o spread do ROIC menos o custo da dívida.
Mesmo com o aumento da SELIC no último ano, a Companhia manteve um
spread de ROIC sobre custo da dívida de 5,7 p.p.
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 Mário Bernardes Júnior, Banco do Brasil.
Sr. Mário: Bom dia a todos. Boa tarde, na verdade. Obrigado pela
oportunidade. Parabéns pelos resultados.
Eu queria entender um pouco sobre este volume no RAC, o quê que puxou
este volume, né. Tudo bem que vocês já vinham de um patamar mais
elevado desde dezembro, no quarto trimestre do ano passado, mas eu queria
saber o quê que foi o principal motivador para esta manutenção, né, e um
pouco dessa alta em relação ao trimestre passado, onde é que está; se é só
sazonalidade, o quê que foi o efeito dado que o preço da diária caiu muito
pouco?
Assim, eu só queria entender um pouco qual que foi o perfil desta alta aí.
Obrigado. É a minha primeira pergunta.
Sra. Nora: Mário, obrigada pela pergunta. Bom, apesar do primeiro trimestre
do ano ter um peso relevante de pessoa física em função das férias de verão
e carnaval, a gente viu melhora de volume em praticamente todos os
segmentos de negócio do aluguel, com exceção das viagens corporativas de
curto prazo – estas apresentaram queda.
O crescimento do volume no primeiro trimestre reforça o objetivo da Localiza
de capturar estas oportunidades de mercado por meio da eficiência
comercial. Então, praticamente todas as linhas de segmento cresceram neste
trimestre, com exceção de viagem corporativa de curto prazo.
Sr. Mário: Mas isso é mais porque os concorrentes não estão conseguindo a
demanda porque estão estrangulados ou alguma coisa assim? Vocês veem
por este lado?
Sra. Nora: São vários fatores aqui, mas a gente vem investindo desde o ano
passado em maior eficiência comercial de precificação e a gente começa a
colher os frutos deste investimento.
Sr. Mário: Entendi. Obrigado.
A minha segunda pergunta é em relação à margem Ebitda da gestão. Vocês
tiveram um aumento bastante significativo, né, vocês justificam ali que é em
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relação principalmente à questão de eficiência, né. Teve um aumento na
tarifa, mas eu queria entender: aonde que veio, de onde veio esta eficiência e
se a gente pode imaginar que este daí é um novo patamar para a gestação...
de margem para a gestão? Obrigado.
Sra. Nora: Obrigada Mário. Só para te lembrar também que a margem do
primeiro trimestre do ano passado estava impactada por serviços de
terceiros, então ela foi excepcionalmente mais baixa que a nossa média.
Quando a gente olha para a margem média do ano passado, ela ficou em
torno de 62,2%. Então, a gente tem conseguido, sim, capturar um ganho de
tarifa média. Você lembra que os contratos de gestão de frota eles são
atualizados pela inflação e a gente tem trabalhado em maior eficiência de
custos.
Agora, de fato, esta margem do primeiro trimestre ela veio bastante robusta.
Sr. Mário: Obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta Bernardo Carneiro, Brasil Plural.
Sr. Bernardo: Boa tarde Roberto, boa tarde Nora, boa tarde a todos. Estou
com 2 perguntas. A primeira é sobre a tarifa média no RAC, que caiu 2% ano
a ano dado que vocês estão estimulando a demanda principalmente de
consumidores sensíveis a preço, né, no segmento lazer.
Quanto que a gente deve esperar em termos de variação na tarifa nos
próximos trimestres, né, para 2016?
Ainda queda nominal de tarifa ou alguma mudança de mix dado que cliente
corporativo deve voltar um pouco no segundo semestre, que tem uma tarifa
um pouco mais baixa?
Então, o quê que vocês podem falar em termos de tarifa média, variação
percentual ano a ano no RAC? Esta é a primeira pergunta.
Sra. Nora: Obrigada Bernardo pela pergunta. De fato, as tarifas médias elas
são reflexo da nossa política comercial e do mix de segmento de aluguel de
carros, né.
É claro que no primeiro trimestre a gente sabe que pessoa física tem um
peso relevante, mas, como mencionado ali na pergunta do Mário, a gente
cresceu de forma significativa em outros segmentos de negócios também.
Então, este mix pode impactar na tarifa média sem necessariamente impactar
na nossa rentabilidade.
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É claro que as tarifas médias elas são calculadas levando-se em
consideração as respectivas taxas de utilização e custos associados a cada
segmento de negócio.
Então, neste trimestre a gente já teve um crescimento razoável em segmento
com tarifas médias mais baixas, ta.
Agora, é claro que se as nossas estratégias, se a gente começar a capturar
um crescimento ainda maior do segmento corporativo isso pode influenciar a
tarifa média do ano.
Então, a gente não tem uma expectativa de ganho de tarifa média este ano.
Sr. Roberto: Agora, Bernardo, acrescentando aqui, nós não estamos
enxergando no futuro aqui dos próximos meses aumento de demanda
corporativa. Não há cenário macro melhorando para que justifique que as
viagens de negócios venham a aumentar nos próximos meses.
A gente acha que as viagens de negócios devem continuar ainda baixas em
relação àquelas que foram nos anos em que o PIB era positivo.
Sr. Bernardo: É que sazonalmente viagens de negócios são bem fracas no
primeiro tri, né, dado que você tem mais lazer em férias de verão, e este mix
deve ter um pouquinho mais de business no segundo/terceiro tri, não?
Sr. Roberto: É verdade, mas na verdade estas viagens de lazer é que
crescem bem mais do que as... e as viagens de negócios tendem a não ter
um acréscimo, tendem a ficar estáveis.
Não é que elas se reduzem significativamente no primeiro trimestre, mas o
que melhoraria realmente é se o Brasil voltasse a fazer investimentos, se o
PIB voltasse a ser positivo; isto sim que geraria acho que mais viagens de
negócios, mais pessoas fazendo aí viagens para fazer vendas em outras
atividades comerciais.
Então, a gente não enxerga isto no curto prazo. Mas é verdade, o que você
falou é verdade: no primeiro trimestre tende a ter, as pessoas estão de férias
então não estão viajando a negócios. Mas isto é basicamente janeiro.
Sr. Bernardo: Tá. Minha segunda pergunta é sobre o volume na Localiza
fleet, né. A empresa ganhou novos contratos no ano passado, no final do
ano, só que parece que não refletiu ainda em crescimento de volume dado
que vocês reportaram flat; volume estagnado na divisão de frota.
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Eu gostaria de entender o quê que está prejudicando este desempenho em
volume nas diárias da divisão de frota. Obrigado.
Sra. Nora: Obrigada Bernardo. Nós ainda estamos falando de um mercado...
de um macro cenário muito ruim. Então, a gente ganha os contratos, mas por
outro lado gente tem clientes que tendem a reduzir a demanda em função do
macro restritivo, por assim dizer.
Então, aí um jogo de ganha e perde, aí a gente tenta capturar algum
crescimento. E você tem que considerar que a base também do ano passado
ela já é mais forte, o que dificulta um crescimento relevante este ano.
Sr. Roberto: Bernardo, as empresas neste cenário macro – ainda voltando a
falar do cenário macro – algumas delas fazem algum tipo de redução de frota
porque reduz a força de venda, ou reduz a força operacional, ou diminui
algum tipo de atividade. Então, é um “enxuga gelo”, como a gente brinca
aqui.
A gente tem umas perdas e tem que compensar estas perdas com o
crescimento. Então, entram contratos novos e perde algumas coisas dos
contratos já em curso.
Sr. Bernardo: Tá, tudo bem, entendi. Muito obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta Renato Salomone, Itaú BBA.
Sr. Renato: Boa tarde Roberto, Nora. A primeira pergunta: Ao longo do
primeiro trimestre a gente viu uma desaceleração relevante no aumento de
preço do carro zero quilômetro. Esta desaceleração mais forte
(principalmente no fim do trimestre) com praticamente nenhum repasse de
preço já está refletida na depreciação ou a estimativa de depreciação reflete
algo como 40-50% de repasse na inflação ao longo do ano?
Sr. Roberto: Como a Nora comentou, Renato, nós já estamos trabalhando
com a expectativa de menos aumento do preço dos carros novos, por isto
que a depreciação desde o quarto trimestre do ano passado e agora
mantiveram aí, no caso do RAC, na casa dos R$800,00 por carro.
A gente, então, está trabalhando realmente com um cenário de que o carro
novo vai subir menos. Não vai subir tanto como subiu o ano passado. O ano
passado teve o aumento da inflação e teve também o efeito do IPI; são 2
impactos relevantes que aumentaram o preço dos carros novos.
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Este ano, num cenário mais difícil, as montadoras provavelmente vão tentar
repassar a inflação, mas nós estamos trabalhando de uma maneira um pouco
mais conservadora.
Sr. Renato: Então, se os preços continuarem subindo na casa de 1-2%,
como foi a média de fevereiro-março, já está refletido na depreciação?
Sr. Roberto: É, se os carros subirem 1-2% seria um momento bastante forte
até o final do ano. Se trabalhar com uma inflação de 7,5%, se os carros
novos subirem este nível, não adianta só subir lá na montadora, tem que
subir na concessionária, tá certo? Porque eventualmente a montadora
aumento o preço, mas os preços praticados não estão refletindo os aumentos
que as montadoras estão tentando passar para os seus produtos.
Então, a gente olha realmente o preço que a concessionárias estão
praticando no mercado e vendo se elas estão conseguindo repassar para o
consumidor os aumentos de preço que as montadoras estão passando.
Num cenário macro desse, o que eu tenho percebido é que as montadoras –
nós temos percebido – é que as montadoras estão ajustando a oferta à
demanda, então, elas não estão empurrando, tentando forçar com que... o
aumento de consumo. Isto aí elevaria à uma redução de preço.
Então, nós estamos trabalhando de uma maneira que os preços dos carros
novos tendem a acompanhar a inflação, podendo ficar ligeiramente abaixo. E
é este o cenário base para a gente calcular a depreciação.
Sra. Nora: Renato, só para adicionar aqui; são as 2 pontas. Obviamente o
preço do novo e quanto que a gente consegue ter de reflexo no preço do
usado, e a gente já vem sinalizando que o mercado de venda de seminovos é
mais difícil este ano.
Então, ainda que os preços dos novos subam, a gente tem uma visão
conservadora aí e não estamos apostando neste repasse para o nosso preço
de venda.
Sr. Renato: Perfeito. Tenho uma segunda pergunta: Quão relevante foi o
volume de chuva observado durante o trimestre, principalmente com a base
fraca de chuva que a gente teve no primeiro tri de 2015 para a demanda do
replacement?
E na mesma linha, se é possível passar uma ideia para gente do impacto do
efeito calendário da Páscoa teve no primeiro tri ou deve ter no segundo tri do
RAC?
10

Sr. Roberto: As chuvas deste ano foram bem mais abundantes que o ano
passado, e isso gera realmente um pouco mais de acidente e,
consequentemente, um pouco mais de demanda de carros pelas
seguradoras. Isto é verdade.
Qual foi tua outra pergunta, desculpe?
Sr. Nora: A outra foi, na verdade, o calendário. Mas só adicionar, Renato,
desculpa, a esta primeira pergunta; por outro lado, o período de férias acaba
reduzindo um pouquinho a demanda pelo replacement, e a gente vendo os
relatórios de seguradora a gente via uma queda do loss ratio ao longo do
trimestre e essa queda começou a virar muito mais agora por acidente do
que... por roubo, perdão, do que por acidente.
Então, de fato, a nossa melhoria no segmento de replacement não
necessariamente reflete volume de chuva, tá; é melhoria de eficiência.
Sr. Roberto: Só para lembrar que em janeiro também, pelas férias, tende a
ter um pouco menos de demanda das seguradoras já que as pessoas estão
de férias, viajando e não vou mandar consertar o carro geralmente nesta
época.
Sra. Nora: É. Bom, e com relação à sua segunda pergunta, o calendário o
quê que isso ajudou, na verdade, a gente já vem de uma base forte se você
for considerar pessoa física, ao longo do ano passado cresceu bem. Então, a
base é forte. E o calendário ele não teve um impacto muito relevante, não,
porque teve uma antecipação aí de algumas semanas para o carnaval, mas a
gente teve carnaval em fevereiro, em março semana Santa e agora, abril,
este primeiro feriado, mas não está aqui na conta do primeiro trimestre.
Vale lembrar que fevereiro foi um mês este ano de 29 dias, mas o calendário
não explica a maior parte do nosso crescimento.
Sr. Renato: Legal, obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta Alexandre Falcão, HSBC.
Sr. Alexandre: Boa tarde a todos. Na verdade, a minha pergunta é em
relação à taxa de utilização. Acho que vocês, pelo menos do histórico que
vocês colocaram, eu acho que foi uma das maiores até agora.
Eu queria saber se este é o novo normal e é isso que vocês estão buscando
para o resto do ano?
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A segunda pergunta é em relação à alíquota efetiva de imposto de renda;
vocês tiveram uma alíquota bem baixa. Eu queria saber o quê que aconteceu
e se também dá para esperar isto até o final do ano.
E aí a terceira pergunta eu só queria entender se esta captação de 200
milhões que foi feita a 113, se eu não me engano, do CDI, isto significa que é
para este custo de dívida que vocês devem migraram ou foi alguma coisa
específica e vocês vão esperar o mercado... teoricamente a curva fechar um
pouco para vocês começarem a captar de novo? Obrigado.
Sr. Roberto: Falcão, obrigado aí pelas perguntas. Com relação à taxa de
utilização, este primeiro trimestre nós tivemos um volume de compras menor
de carros, então, ajuda a trabalhar, a ter uma taxa de utilização um pouco
melhor já que a gente conta a utilização desde o momento que a montadora
fatura o carro para a gente.
Então, quando se compra um pouco menos, tem um pouco menos de perda
neste processo.
Mas, então nós trabalhamos com a taxa de utilização realmente como meta
acima de 70%. É o mínimo que a gente deseje ter.
Você perguntou sobre...
Sr. Alexandre: Mas não dá para projetar, quer dizer, que 63 é mais um efeito
de ter comprado pouco carro do que efetivamente vocês conseguirem...
parece que realmente...
Sr. Roberto: A gente tem tido uma utilização acima de 70% porque a gente
faz aquela flutuação da taxa de tarifas para poder maximizar a utilização da
frota. Então, realmente nós já estamos com a utilização acima de 70% e a
nossa meta interna é um número um pouco acima destes 70 que eu
geralmente passo para o mercado.
Com referência à alíquota efetiva de imposto de renda, o efeito que... esta é a
tarifa que deve ser esperada para este ano, esta é a nova taxa efetiva de IR
que, se eu não me engano, foi 23,5%, porque como nós temos pago juros de
capital próprio sobre uma base de patrimônio maior e como a própria TJLP
aumentou, então nós pagamos mais juros sobre capital próprio, que reduz a
base de cálculo do imposto de renda e faz com que a alíquota fique, então,
neste patamar de 23-24%, aí 23,5 a 24%. E é o que se espera para este ano.
Com referência à sua terceira pergunta, a captação de 200 milhões a 113%,
eu diria que foi uma captação muito boa para o momento do cenário macro,
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nós temos visto aí empresas semelhantes à Localiza captando a 130% ou
mais do CDI.
Mas eu não pretendo fazer novas captações este ano – porque você
perguntou se este é o novo patamar –, não, para o momento em que a gente
fez, em janeiro, foi uma operação muito boa, mas não há planos de fazer
captações.
A não ser que seja para reduzir custo realmente ou para alongar a nossa
dívida. Este que é o nosso plano de captação. Nós estamos com um caixa
bastante robusto de 1,600 bilhão, é bastante e suficiente aí para tudo que a
gente está imaginando de crescimento e de outros investimentos para este
ano.
Sr. Alexandre: Quer dizer, a não ser que a taxa venha muito abaixo, você
não deve captar mais este ano?
Sr. Roberto: Muito abaixo aí eu posso... muito abaixo interessa, né!...
Sr. Alexandre: [risadas]
Sr. Roberto: ... porque aí eu posso pagar alguma coisa. Se você tiver no
HSBC [0:30:14 ininteligível – sobreposição de vozes]...
Sr. Alexandre: A não ser que seja muito abaixo, né.
Sr. Roberto: É, muito abaixo interessa bastante, tá certo. Todo dinheiro limpo
e barato me interessa.
Sr. Alexandre: Tá bom, obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta Leandro Fontanesi, Bradesco BBI.
Sr. Leandro: Oi, boa tarde. São 2 perguntas. A primeira sobre o caixa, né,
então, você citou, Roberto, que vocês estão com 1,6 bilhões de caixa e aí
ano passado vocês estavam com uma cabeça mais de – eu entendo –
preservar este caixa por conta do cenário macro, mas, enfim, este resultado
do primeiro trimestre foi assim um saldo positivo.
Então, dado que este caixa aí que aumentou praticamente 230 milhões em
relação ao quarto trimestre de 2015, e se a gente tirar fornecedores,
empréstimos de curto prazo, vocês teriam uns 500 milhões sobrando; se
mudou alguma coisa na cabeça de vocês com relação a manter este caixa aí
robusto?
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Sr. Roberto: Leandro, obrigada pela pergunta. Na verdade, o caixa de 1,6
ele teve aí impactos da redução da frota, mas por outro lado também nós
pagamos as montadoras, né.
A partir do momento que a gente voltar a fazer.... a acelerar as compras
agora a partir do segundo trimestre, vai ter a saída de caixa para esta
aquisição, mas, em compensação, a dívida com montadoras tende também a
voltar a recuperar o patamar.
Então, existe aí um benefício do capital de giro negativo vindo destas
aquisições.
O caixa ele é bastante robusto, ele é importante para este cenário macro
para a gente ficar pronto aí para as oportunidades que podem aparecer.
Então, a gente pretende manter uma posição de caixa robusta ao longo deste
ano.
Sr. Leandro: Tá. Tem um grau de alavancagem que vocês trabalham? Está
em 1,5 vez hoje. Tem algum grau ideal aí que vocês trabalhariam de
alavancagem?
Sr. Roberto: O grau ideal de alavancagem, para fins de ROIC, sempre
precisaria ter um grau mais alavancado. Mas existem riscos envolvidos, né.
Nós queremos manter uma alavancagem que dê uma rentabilidade boa para
o acionista, mas ao mesmo tempo temos a preocupação de ter um rating
junto às agências que fazem o nosso rating bastante positivo, como tem sido.
Então, a gente está aí sempre com o rating igual ao do Brasil ou acima do
soberano, e por isso, então, nós conseguimos captar recursos aí à prazos
maiores e a taxas menores.
Então, a nossa alavancagem no cenário macro que está atualmente, no
prazo que a gente consegue captar, é uma alavancagem mais conservadora
mesmo.
A gente tem o covenant nosso, embora o covenant nosso seja 4 vezes o
Ebitda, nós não estamos pensando em chegar nem perto deste nível de
alavancagem por enquanto, né. Se eu conseguir dinheiro de 30 anos – que
eu acho que o Falcão falou que tem lá talvez no HSBC –, se ele tiver esse
dinheiro de 30 anos aí a gente pode alavancar um pouquinho mais. Mas
enquanto não tiver, nós estamos no Brasil, aqui é bom ser conservador.
Sr. Leandro: Beleza. Só uma segunda pergunta. Então, a utilização teve um
momento relevante, né, próximo a 2015, e aí olhando o ROIC vocês tiveram
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uma leve recuperação em relação ao que foi em 2015 também, mas não foi
tão grande quanto a melhora operacional, aparentemente assim.
O quê que você acha que falta ainda aí nos próximos trimestres para ter esta
recuperação para o nível de ROIC histórico, e se teve alguma coisa neste
trimestre aí que pode ter atrapalhado um pouco esta recuperação maior
entre, né, porque aparentemente vocês começam a ter uma reversão dessa
tendência de queda do ROIC.
Sr. Roberto: Vale lembrar que os carros estão mais caros, então, o capital
investido tem aumentado. Nós temos trabalhado em margens, as margens
estão boas, mas o capital está mais elevado uma vez que os carros subiram
aí 10% e nós também mudamos um pouco mix dos nossos carros, para que o
carro subisse mais um pouquinho o preço do capital investido.
Por outro lado, melhoramos aí bastante a taxa de utilização, que reduz, de
novo, o capital investido.
Então, na verdade, isto aí é uma administração de muitas cordas, muitos
pratos girando ao mesmo tempo; todos eles têm que estar equilibrando,
então nós temos que administrar todos eles e vamos trabalhar para esse ano
para manter um ROIC bastante saudável.
Lembrando que esta taxa de juros também de 10,2% que nós fizemos aí está
meio fora da curva; a expectativa do mercado hoje é de uma queda, né, o
juros real está muito elevado e provavelmente toda a expectativa do mercado
é de uma queda nesta taxa de juros, o que faria com que essa... vai contribuir
para o aumento do nosso spread.
Mas a parte do ROIC, margem de Ebitda saudável, taxa de utilização
elevada; é o que nós temos feito para que este ROIC fique, então, num
patamar aí de 15,9, se possível por aí. É bastante interessante para este
momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje.
Sr. Leandro: Perfeito, muito obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta o Victor Misuzaki, Bradesco BBI.
Sr. Victor: Boa tarde. Roberto, voltando à questão da taxa de utilização, dá
para quantificar quanto que desta melhora de taxa de utilização vem da
melhor utilização da frota aos finais de semana?
Sr. Roberto: Nós temos comentado sobre esta nova estratégia nossa de
manter a frota alugada todos os dias da semana, né, não só nos week days,
mas também nos weekends, né.
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Então, para isso temos feito tarifas promocionais de modo a maximizar a
nossa taxa de utilização e maximizar o uso do nosso ativo.
Mas eu não tenho este número para te dar, para te fornecer quanto que seria,
que viria, quanto que veio dessa utilização em função disto. Mas com certeza
contribuiu.
E vale lembrar que também que nós estamos melhorando a nossa gestão na
compra de carros de modo a reduzir o tempo que o carro gasta para chegar
aos nossos pátios. Então, na verdade, a administração da utilização ela
começa desde o dia que eu faturo o carro, o dia que eu recebo, quanto tempo
eu gasto para preparar este carro e colocar disponível nas agências, depois
eu tenho todo o período em que ele fica na nossa agência disponível para
aluguel – você lembrou aí dos finais de semana que a gente está
maximizando a utilização nestes dias –, e depois tem o período ainda que a
gente vai desativar o carro, tem que encerrar rapidamente, preparar este
carro para deixa-lo pronto para ser transferido para a nossa área de
seminovos. Então, o processo nosso da utilização é um processo complexo.
Lembrando que esta taxa é uma taxa média, nível Brasil, então, nós estamos
falando dos nossos carros que estão online, estão no Rio, em São Paulo e
Brasil tudo ao mesmo tempo. Então, esta taxa média significa que algum
lugar está dando 80%, algum lugar está dando 65, alguns dias da semana
estas taxas estão variando, então, realmente é uma taxa... dão muitos pratos
para manterem girados e girando tudo mesmo tempo.
Eu diria aí... eu tenho que cumprimentar a nossa área de operação e compra
de carro e logística, que estão de parabéns; conseguiram um trabalho
excepcional.
Sr. Victor: E uma última pergunta: Do lado de crescimento de volume,
olhando o mercado como um todo, provavelmente a Localiza ganhou market
share no primeiro tri.
Como que vocês acham que o mercado deve reagir a este resultado? Há
uma preocupação de que de repente os outros players eles tendem a
responder via preço ou não? Dado este cenário a gente está falando de uma
consolidação e provavelmente empresas de menor porte acabam ficando
inviáveis?
Sr. Roberto: Nós não temos a informação. Sabemos que o mercado é muito
pulverizado. Das grandes marcas, algumas têm crescido – não sei se as
outras ainda não reportaram – estão crescendo a taxas semelhantes.
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Lembrando que o mix de cada uma é um pouquinho diferente. Nós estamos...
alguém pode estar perdendo supondo que o mercado não está crescendo.
Talvez seja realmente as empresas de menor porte que estejam aí perdendo
market share para as grandes redes.
Sr. Victor: Está ótimo, obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta Rogério Araújo, UBS.
Sr. Rogério: Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Tenho 2
perguntas follow-ups das perguntas anteriores.
A primeira é com relação à normalização do seminovos. A gente continua
vendo uma depreciação mais baixa que o nível histórico para car rental e
uma margem de seminovos maior que o nível normalizado.
Então, a minha pergunta é: Quando vocês esperam que esta normalização
que vocês já estão antecipando aconteça e se a gente deve ver depreciação
de car rental normalizando ainda mais nos próximos trimestres e a margem
de seminovos caindo e para qual nível? Esta é a primeira pergunta.
Obrigado.
Sr. Roberto: Rogério, obrigado. A gente tem que separar um pouquinho.
Quando eu vendo um carro hoje e dando uma margem... significa que a
depreciação deixou um certo espaço, foi um pouco maior do que devia ter
sido no passado.
Então, a depreciação estou falando de... a margem de seminovos eu estou
falando de coisas que já aconteceram, é passado, e a depreciação tem a ver
tudo com o futuro; quanto eu espero que no futuro a gente consiga vender os
carros que nós estamos comprando agora e etc. Então, são coisas é... uma é
passado e o outro futuro.
E realmente, nós estamos trabalhando com uma expectativa de preço de
carros não subirem tanto quanto subiram ano que vem... ano passado,
desculpa, este ano não subir tanto quanto subiu o ano passado, e com isso,
então, a depreciação nós estamos pondo aí um pouquinho mais alta do que
foi a média do ano passado. Mas é a R$800,00 mais ou menos, em linha com
quarto trimestre.
E a gente tinha dito que se o mercado, no cenário base nosso que nós
demos para o orçamento, fosse... acontecesse que o carro subiria menos,
carro novo subiria menos, provavelmente a margem de seminovos iria
reduzindo ao longo do ano.
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Parece que é um cenário que se deve imaginar aí como possível mesmo num
cenário macro tão adverso que nós estamos vivendo, com queda de
confiança de consumidor e etc.. Então, é um cenário básico. As coisas
podem mudar se as montadoras conseguirem emplacar o aumento de preço
de carro maior, aí muda bastante o resultado em relação ao que a gente
estimou quando fizemos o nosso orçamento.
Mas a nossa premissa para poder fazer a depreciação tem que ser mais
conservadora mesmo, não podemos trabalhar com a expectativa que as
coisas vão ser sempre melhores do que a gente imaginou. Melhor imaginar
um cenário mais pé-no-chão. E a margem do seminovos, então, neste
cenário deve ir reduzindo até dezembro um pouquinho.
Sr. Rogério: Tá, perfeito. A minha segunda pergunta é um follow-up com
relação ao crescimento de car rental.
Desculpe insistir um pouco neste ponto que já foi abordado. A gente tem uma
dificuldade grande de entender da onde está vindo este forte crescimento de
cerca de 11%, né, quando a gente pensa em retail a gente está falando de
tráfego aéreo doméstico caindo aí cerca de 7%, economia continua fraca,
com redução do PIB real, que deve estar afetando o mini leasing corporativo,
que deve estar afetando o número de seguros, o número de pessoas que
fazem o seguro dos veículos, a competição está teoricamente atacando
outros segmentos, né, de replacement de seguradoras, o próprio mini
leasing.
A minha pergunta é mais com relação à onde vocês acham que isto está
vindo.
A gente pensou na possibilidade de contratos de fleet rental estarem virando
car rental, né, se isso está modificando grande parte do crescimento e quanto
do crescimento está sendo justificado por empresas que estão transformando
seu contrato de fleet em car rental.
E também vocês falaram pouco de ganho de market share de pequenos, né,
a gente não consegue chegar muito claro pequenos em replacement de
seguradora, pequenos em aeroporto, pequenos contratos de mini leasing
com as grandes corporações, enfim, a gente tem uma dificuldade de
entender um pouco da onde vem este crescimento.
A gente sabe que vocês estão fazendo um trabalho bom, muito bom aí em
termos de management de yield, né, mas se vocês pudessem explorar o
quanto que isto pode estar vindo desta mudança de fleet para car rental e
qual segmento que vocês estão achando que a Localiza está ganhando
share seria o ótimo. Obrigado.
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Sra. Nora: Rogério, obrigada pela pergunta. Quando a gente... deixa eu
começar pelo final, quanto do fleet que poderia estar vindo para mensal; não
é isso que está trazendo crescimento no mensal, tá, a dinâmica é um pouco
diferente dos 2 segmentos, mas a gente tem usado, de fato, eficiência
comercial, eficiência de precificação, temos trabalhado a nossa elasticidade
de preço e achamos que tem player um pouco menor obviamente sofrendo aí
um macro mais complicado, níveis de alavancagem mais altas e custo de
dívida, mercado de crédito mais restrito.
Mas, como a gente disse na primeira resposta, se eu não me engano, o
crescimento é em todas as linhas de negócio do RAC, com exceção das
viagens corporativas. O resto todo cresce.
Sr. Roberto: Rogério, só para ser bastante transparente, nós não podemos
abrir certo nível de informação porque a mesma dificuldade que está tendo
eu espero que nossos concorrentes também estejam tendo, então, eu não
vou abrir informação no nível de detalhe, principalmente do uso de mix.
Sr. Rogério: [risadas] Tá certo. Tá bom, muito obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta Bruno Amorim, Santander.
Sr. Bruno: Boa tarde a todos. Eu tenho 2 perguntas. A primeira eu queria
saber se vocês podiam dar uma idéia de como que evoluiu a margem do
RAC aí dentro do trimestre.
A gente teve uma melhora substancial do quarto tri para o primeiro tri. Dá
para dizer que fevereiro foi melhor que janeiro e março melhor do que
fevereiro, que sugeriria que as coisas estão melhorando na margem ou não?
Ou foi uma margem mais estável ao longo dos meses aí ajustando para a
sazonalidade normal dos meses?
E a segunda pergunta, voltando um pouco na questão de mix daqui para
frente e o que isto pode implicar de imagem, dado que tem um pouco menos
de lazer no mix aí no segundo trimestre e a pessoa jurídica é a que está
sofrendo mais, é certo dizer que a princípio margem e ROIC, olhando pelo
lado do mix, deveriam cair um pouquinho no segundo trimestre? Obrigado.
Sra. Nora: Bruno, obrigada pela pergunta. A margem do RAC foi boa, ao
longo do trimestre ela foi uma margem bastante forte. É Claro que janeiro a
gente tem um volume bastante relevante aí de pessoa física e a gente
conseguiu trazer a utilização para patamares bastante elevados, a gente está
falando aí de 74%.
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Com relação ao mix, a gente vê obviamente a sazonalidade, o pico de
demanda ela acaba e aí a gente tem uma tendência de os segmentos
corporativos ganharem um pouco mais de relevância.
Você tem razão, eles trazem a tarifa média um pouco para baixo, mas por
outro lado tem utilizações e custos diferentes. Então, a gente não
necessariamente vê efeito em margem simplesmente pela mudança de mix.
Agora, o primeiro tri foi um trimestre ligeiramente acima das nossas
expectativas, inclusive em margem. Então, a gente espera talvez uma
acomodação em um patamar um pouco mais baixo. A gente está olhando
muito para o que foi a margem média de 2015, tá. Pode ficar por ali, talvez
um pouco melhor. Isso vai depender aí do quê que a gente consegue
capturar em termos de crescimento, eficiência operacional e na nossa gestão
de custo.
Sr. Bruno: Perfeito. Muito obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta, em inglês, Steven Trent, Citibank.
Sr. Steven: Hi, good afternoon and thanks for taking my questions. Most of
my questions have been answered at this point. Just one quick follow-up on
Renato's question from earlier.
You know, any color or indication with respect to what might be occurring in
new-car pricing in recent weeks? Are you seeing any potential trend shifts?
Sra. Nora: Hi Steven, thank you for the question. I’m supposed to answer in
Portuguese, so I’ll shift here.
O Steve perguntou aqui se a gente tem alguma cor no quê que é preço de
carros novos nestas últimas semanas e ao longo do ano.
A gente viu, de fato, no início do ano algumas montadoras tentando emplacar
aumentos de preços, mas o mercado continua bastante retraído e a gente
não conseguiu ver este repasse de preço chegando ao consumidor final. A
gente acha que esta é um pouco a tendência do ano.
Obviamente as montadoras têm aí pressão de custo, ajustaram produção,
mas tem baixa escala, deveriam passar alguma coisa para preço, mas o
mercado está ainda muito recessivo e retraído, então, difícil supor que eles
vão conseguir repassar muita coisa para preço de novo.
Então, como o Roberto disse em uma pergunta anterior, a gente está
assumindo um cenário mais conservador na venda de seminovos; não
20

estamos esperando nenhum reflexo relevante de preço nos seminovos em
2016.
Sr. Steven: Okay, very helpful. And just one other follow-up question, you
know, with respect to your robust interest on capital declarations.
A kind of a dumb question for me, but basically you are assuming, you know,
there is not going to be any change in the tax regime around interest on
capital declarations and certainly it's not fair to ask you guys to predict what
will happen politically, but just wanted to get your thoughts on that.
Sra. Nora: Sim Steven, correto; a gente não espera nenhuma mudança na
parte regulatória em termos dos juros sobre capital próprio. Então, a alíquota
efetiva do ano passado girou em torno de 24%, 23,5 a 24,5%, e a gente acha
que esta alíquota deve ser mantida para 2016 pelo menos.
Sr. Steven: Ok, very helpful. I appreciate the color, thank you.
Operadora: Nossa próxima pergunta Augusto Ensiki, HSBC.
Sr. Augusto: Oi, boa tarde a Nora e Roberto. Só follow-up no lado de
seminovos e depreciação.
Sua frota vem aumentando neste tri, então, o quê que vocês já estão
colocando... ou o seu target ideal para idade da frota e se isso já está
considerado na depreciação aumentando por carro? Obrigado.
Sra. Nora: Oi Augusto, obrigada. Bem-vindo de volta, há algum tempo que a
gente não se falava.
Sr. Augusto: Obrigado.
Sra. Nora: De fato, a nossa depreciação ela é, como o Roberto disse,
prospectiva, ou seja, a gente olha a expectativa de preço de venda do carro
no futuro e obviamente o mix de carro que a gente comprou, ou seja, o preço
médio do carro comprado aí, e a expectativa de venda.
Então, para o cenário atual, a gente entende que a depreciação ela está
ajustada para este cenário e ao longo do ano esta margem de seminovos
convergiria para um patamar um pouco mais normalizado.
Agora, é claro que qualquer ajuste de depreciação deve ser feito se a gente
tiver alguma deterioração, por exemplo, de mercado de usados ou
eventualmente uma volta de aumento do preço dos carros novos mais
robustos.
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Ou seja, para o cenário atual ela está calibrada, por assim dizer, mas a gente
está monitorando o mercado todo dia, o tempo todo, para ver se a gente tem
que fazer qualquer correção de rota aí em termos da depreciação.
Sr. Augusto: Entendi. Então, a idade da frota não entra muito neste cálculo?
Sra. Nora: A idade da frota, o que a gente vê, ela chegou a 16,6 meses aí o
carro vendido. A idade média subiu um pouco, mas como o volume do
primeiro trimestre ele foi relevante aí em termos de crescimento, a gente
postergou um pouquinho a desativação da frota para usar os carros no core
business da Localiza, que é, de fato, o aluguel.
A gente espera agora um recebimento de carros novos e consequente
desativação maior de usados para tentar ajustar um pouco esta idade dos
carros vendidos. Esta idade média ela ainda não é o suficiente para justificar
aumentos na depreciação média.
A depreciação média, de novo, dado o cenário atual, ela está calibrada.
Sr. Augusto: Perfeito, muito obrigado.
Operadora: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um.
Nossa próxima pergunta Renato Salomone, Itaú BBA.
Sr. Renato: Obrigado pelo follow-up. A pergunta é com relação ao acordo
que vocês têm das olimpíadas de patrocínio. Eu queria saber se tem, como
parte deste acordo, algo que vocês tenham que disponibilizar, um certo
número de carros e se isto deve afetar a utilização, para o bem ou para o
mal, ao longo do terceiro trimestre?
Sra. Nora: Oi Renato, obrigada pela pergunta. Na verdade, é um acordo
comercial com o comitê olímpico, permuta; vamos disponibilizar frota, sim,
mas em termos de utilização a gente não imagina impacto relevante não.
Nós estamos falando de olimpíadas concentradas principalmente ali no Rio
de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro.
Haja vista o exemplo da Copa; à medida que o lazer aquece, o corporativo
tende a desaquecer um pouco. Então, não estamos esperando ganhos
relevantes de taxa de utilização.
Operadora: Novamente, para fazer perguntas basta digitar asterisco um.
22

Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria
agora de passar a palavra à Sra. Nora Lanari para as considerações finais.
Pode prosseguir, Sra. Nora.
Sra. Nora: Gostaríamos de agradecer a todos pela presença na
teleconferência. O nosso RI está disponível para atendê-los em caso de
dúvidas adicionais. Obrigada.
Operadora: A audioconferência da Localiza Rent a Car está encerrada.
Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.
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