Local Conference Call
Localiza Rent a Car
Resultados do Segundo Trimestre de 2017
21 de junho de 2017

Operadora: Bom dia, e sejam bem-vindos à teleconferência da Localiza Rent
a Car referente aos resultados do 2º trimestre de 2017. 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
em IFRS. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência
durante a apresentação, 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 2T17”.
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 fatores políticos e macro econômicos e
outros fatores operacionais podem afetar o futuro da Companhia, e conduzir
a resultados materialmente diferentes das perspectivas de negócios da
Localiza.
Para abrir a teleconferência do 2º trimestre e de 2017, passo a palavra para o
CFO, Roberto Mendes.
Roberto: Boa tarde a todos e obrigado pela presença.
O 2T17 foi espetacular em crescimento e rentabilidade para a Localiza. A
nossa frota passou a marca dos 150 mil carros.
O Localiza FAST, o Chatbot assistente de reservas via Facebook, o Localiza
Mensal Flex e o lançamento exclusivo do AUDIQ3 e Toyota Prius Híbrido
foram algumas das novidades do ano.
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Continuamos comprometidos com a excelência na execução, qualidade do
atendimento e aumento de produtividade. Com isso, ficamos ainda mais
competitivos.
No slide 2 trazemos os destaques operacionais do 2T17.
No RAC o número de diárias cresceu impressionantes 29,2% em
comparação ao 2T do ano anterior. O volume de negócios na divisão de
gestão de frotas cresceu 9,1%. Foram vendidos 20.201 carros, crescimento
de 46%. E no final do 2T17, a frota do sistema Localiza alcançou 151.750
carros, crescimento de 21,6%.
No próximo slide, apresentamos os destaques financeiros do 2T do ano.
A receita líquida cresceu 39,7%. O EBITDA e o EBIT acompanharam o
crescimento, aumentando 27,5% e 31,6%, respectivamente. O lucro desse
trimestre de R$129,3 milhões foi recorde, com aumento de 31,9% em
comparação ao 2T16.
Resumindo, apresentamos forte crescimento na última linha.
Para apresentar os detalhes do resultado do 2º trimestre, passo a palavra
para a diretora de relações com investidores, Nora Lanari.
Nora: boa tarde a todos.
No slide de número 4, detalhamos o crescimento do RAC.
No 2T17 o número de diárias cresceu 29,2%. A receita liquida aumentou
21,2% em comparação ao 2T16, impactada pela queda na tarifa média do
RAC, conforme gráfico do slide 5. A tarifa média do trimestre foi 6,7% menor
que a do 2T16. A estratégia de crescimento acelerado com controle de
custos e ganho de produtividade suportou a queda da diária média e contribui
para o aumento da rentabilidade como veremos mais a frente.
Ano contra ano, a taxa de utilização aumentou em 1p.p., refletindo as
iniciativas de gestão de tarifa para gerenciar a demanda, o mix de segmentos
e as melhorias na logística de frota.
O slide 6 traz a rede de agências do RAC. No segundo trimestre do ano a
rede de agências próprias foi ampliada em 17 agências corporativas que,
somada à abertura de 18 agências no primeiro trimestre levou o número total
de agências próprias para 368. A rede Localiza conta com 506 agências no
Brasil e mais 71 em 6 países da América do Sul. No 2T17, as novas agências
eram franquias que foram incorporadas no início do mês de junho e seu
benefício será refletido apenas no próximo trimestre.
No slide 7 apresentamos a evolução das diárias e receitas da divisão de
gestão de frotas.
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No 2T17 o volume de negócios cresceu 9,1% e a receita líquida cresceu
10,6%, totalizando R$176,4 milhões, refletindo o aumento de 2,1% na tarifa
média.
Na próxima página apresentamos a movimentação da frota. Foram
comprados 35.935 carros e vendidos 20.201 carros, totalizando um
investimento de R$721,7 milhões.
Só no primeiro semestre a companhia já comprou 51 mil carros.
O slide 9 traz a expansão da rede de seminovos para suportar o crescimento
do aluguel de carros. Foram abertas 3 lojas nesse trimestre somando 7 novas
lojas no ano. A rede de seminovos fechou o trimestre com 91 pontos de
venda. Ao longo do ano, novas lojas serão adicionadas à rede para suportar
a renovação da frota decorrente do forte crescimento da Divisão de Aluguel
de Carros.
No slide 10 apresentamos a frota de final de período. No RAC foram
adicionados 22.226 carros e na gestão de frota foram adicionados 5.662
carros em comparação à frota de final de período do 1S16. O sistema
Localiza fechou o semestre com 151.750 carros, crescimento de 21,6%.
O slide 11 traz o crescimento de 39,7% na receita líquida consolidada do
2T17, em razão do crescimento de 17,6% nos alugueis e 62,8% na receita de
seminovos. O aumento da receita de Seminovos reflete o crescimento de
46,0% no volume de carros vendidos e de 11,7% no preço médio de venda.
No slide 12 trazemos o EBITDA consolidado. No 2T17 o EBITDA cresceu
27,5% ou R$64,4 milhões. No 1º semestre o EBITDA foi de quase R$600
milhões.
A margem EBITDA na Divisão de Aluguel de Carros ficou em 34,0% no 2T17,
aumento de 2,4p.p. com relação ao 2T16. Essa melhoria deve-se
principalmente ao crescimento do volume de negócios, controle de custos,
melhoria de produtividade e ganho de escala.
Na Divisão de Gestão de Frotas, a margem EBITDA ficou em 61,8% no 2T17,
menor em 3,2 p.p. quando comparado ao 2T16, refletindo um cenário de
queda na taxa de juros e menor depreciação.
A margem EBITDA de Seminovos no 2T17 foi de 7,0%, maior em 1,7 p.p. em
relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O slide de número 13 mostra a evolução da depreciação média por carro das
divisões de Aluguel de Carros e Gestão de frotas.
No RAC, a depreciação média anualizada por carro foi de R$1.372, redução
de R$113 em comparação ao 1T17, em razão da expectativa da Companhia
em relação ao preço de venda e custos relacionados à venda. Ressaltamos
que a depreciação é calculada com base na expectativa do valor de venda
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dos carros no futuro deduzido de desconto médio e da despesa para efetivar
esta venda.
Na divisão de gestão de frotas a depreciação média por carro no 2T17 foi
10,2% menor que em relação à depreciação do 1T17, totalizando R$2.989.
Nesta divisão os contratos são em sua maioria de 2 ou 3 anos e a
depreciação se beneficia do aumento de preços de carros novos que ocorre
ao longo da vida operacional do carro.
O slide número 14 traz o EBIT consolidado, que apresentou aumento de
R$56,6 milhões, 31,6% superior ao do 2T16.
A margem de EBIT do RAC incluindo o resultado da venda de carros para
renovação da frota cresceu 5,8 p.p. para 35,1%. Na divisão de gestão de
frota a margem EBIT incluindo o resultado da venda de carros aumentou em
3,3 p.p. atingindo 54,0%.
O próximo slide traz o lucro líquido recorde. Nesse trimestre o lucro somou
R$129,3 milhões, aumento de 31,9% em relação ao 2T16 em razão do
aumento de R$64,4 milhões no EBITDA, parcialmente compensado por
R$8,3 milhões a mais de depreciação e R$17,7 milhões de despesas
financeiras. O aumento da depreciação de carros foi em razão do aumento
da frota e da depreciação média por carro no RAC. O aumento dos R$17,7
milhões nas despesas financeiras é reflexo do aumento da dívida líquida,
consequência dos investimentos para aumento da frota, parcialmente
compensando pela queda da taxa básica de juros no período.
Os slides 16 e 17 trazem o fluxo de caixa livre. R$374,6 milhões foram
gerados pelas atividades de aluguel no primeiro semestre de 2017. R$146
milhões foram investidos na renovação da frota e outros R$45,2 milhões
foram investidos em outros imobilizados. O caixa gerado pela operação,
líquido do capex de renovação foi de R$183,4 milhões. A companhia
adicionou 10.548 carros ao longo do semestre. O caixa livre gerado antes do
pagamento dos juros foi de R$161,2 milhões.
O próximo slide de número 18 traz a movimentação da dívida líquida.
A dívida líquida aumentou só R$67,4 milhões no 1S17 mesmo com aumento
de 10.548 carros na frota, os investimentos de R$ 62,9 milhões na nova sede
e pagamento de R$86,6 milhões em juros sobre capital próprio.
O slide 19 traz o perfil de amortização da dívida em 30 de junho de 2017. A
Localiza mantém forte posição de caixa e confortável perfil de dívida,
consistente com o cenário de crescimento da Companhia.
Em 30 de junho a companhia possuía R$2,3 bilhões em caixa.
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O slide 20 mostra que a companhia continua a apresentar sólidos ratios de
dívida. O baixo nível de alavancagem suporta as nossas metas de
crescimento.
Por fim, o último slide traz o ROIC. No 2T17 o ROIC da Localiza foi de 15,7%,
6,9 p.p. acima do custo da dívida após impostos. A queda na taxa básica de
juros, já esperada pela companhia, contribuiu para o aumento de 1.7p.p no
spread.
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 dois.
A primeira pergunta vem de Lucas Marchiori, Banco Safra.
Sr. Lucas: Oi pessoal, bom dia. Bom dia Alberto, bom dia Nora. Uma dúvida
um pouco aqui no crescimento de volume do RAC. Vocês comentaram em
outras oportunidades que isso tem vindo bastante ali do aluguel mensal, da
parte de lazer, da parte de pessoa física. Queria saber se vocês têm visto aí
no segundo tri alguma mudança relevante aí do crescimento, e já notaram
talvez ali uma recuperação na parte mais de pessoa jurídica, já mais
relacionada a negócios né, se vocês têm sentido isso, tá?
Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, a gente viu aí uma queda
no custo despesas aí de venda de veículos na parte de seminovos. Queria,
se vocês pudessem explicar um pouquinho sobre isso daí, da onde está
vindo mais, dado que vocês estão crescendo as lojas, né, da onde tem vindo
aí mais essa redução dessa despesa. Só isso. Obrigado, pessoal.
Sra. Nora: Lucas, obrigada pelas perguntas. Bom, com relação ao
crescimento do RAC, a notícia boa é que todos os segmentos crescem, tá?
Pessoa física tem reagido bem, o aluguel mensal também, mas todas as
linhas de negócio crescem.
Com relação à venda de seminovos, a gente tem visto um giro de venda aí,
de volume de venda, bastante relevante, e isso ajuda a diluição dos custos
fixos dos seminovos. Essa abertura das lojas já é pensando nas vendas do
próximo ano, considerando o forte crescimento do RAC desse ano. Mas a
gente está administrando muito bem custos de uma forma geral e isso está
sendo percebido também nos seminovos, onde você vê que o SG&A cai ali
de mais ou menos 10% para cerca de 8% no semestre.
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Sr. Lucas: Tá legal, obrigado, Nora.
Operadora: A próxima pergunta vem de Alexandre Falcão, HSBC.
Sr. Alexandre: Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em
relação à aquisição da Hertz, quer dizer, vai passar a contar a partir de agora.
Queria que vocês comentassem um pouco o quê que isso traz em termos de
rental base para vocês. A gente tem uma conta aqui, eu queria ver se vocês
conseguem dividir com a gente o quê que isso traz do ponto de vista para
continuar o crescimento daqui para frente. Essa é a primeira pergunta.
E a segunda pergunta é em relação à margem EBITDA de venda de carros.
Foi um pouco acima esse tri, eu queria saber se é pontual esse tri ou se tem
alguma mudança muito alta. Eu queria saber se a gente vai voltar para o
patamar de 4-5% ou se a gente vai ficar com a de 7, que a gente viu esse tri.
Obrigado.
Sr. Roberto: Boa tarde Falcão, é Roberto. Obrigado por sua presença aqui,
por falar com a gente, e pelas perguntas. Com referência à aquisição da
Hertz, eles tinham, quando nós olhamos em dezembro, cerca de 9 mil carros,
dos quais 4 mil estavam no fleet e 5 mil no RAC. É claro que esses 5 mil vão
gerar uma taxa de utilização, não é 100% do alugado, mas os 4 mil carros do
fleet com certeza virão um impacto de imediato no nosso volume do fleet.
O RAC, nós esperamos capturar o máximo possível do que eles têm feito
hoje, que são principalmente alguns investimentos estrangeiros e outros
acordos que eles têm. Então, eu não posso ainda dar uma informação de
quanto que nós... qual vai ser o volume que nós vamos capturar, mas vamos
estar trabalhando para capturar o máximo, que é o que nós queremos
realmente capturar essa sinergia com essa aquisição que fizemos, uma vez
que nós vamos a partir daí conseguir chegar principalmente aqueles clientes
estrangeiros da Hertz, né, que para nós são estrangeiros, né, mas da Hertz
do mundo inteiro né, que, quando chegavam aqui no Brasil, ou quando
faziam reservas para alugar carro no Brasil, eles buscavam aquelas marcas
conhecidas, e agora estão com a melhor, melhor marca que nós conhecemos
em aluguel de carro no mundo.
Com referência à margem de EBITDA dos seminovos, que foi mais alto nesse
trimestre, isso reflete um pouco a depreciação que nós adotados do passado.
No passado nós tínhamos uma depreciação... nós depreciamos os carros aí
para um patamar de R$ 1.400,00-1.500,00, então quando vendemos esses
carros, eles dão um resultado um pouco acima, já que durante a vida do
carro alguns deles aumentam de preço, e aí a rentabilidade acontece pelo
fato de a depreciação ter sido um pouco conservadora.
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Nós já estamos fazendo alguns ajustes na depreciação, como você viu, então
a longo prazo a gente espera que essa margem de EBITDA de seminovos
migre para patamares menores, e é o que a gente está buscando através
dessa mexida de depreciação.
Então, não é, não vai ser rápido, de um dia para o outro, mas é uma
tendência que nós achamos que vai acontecer a longo prazo chamando o
longo prazo aí de 9 meses mais ou menos, que é quando esses carros que
nós estamos comprando agora serão vendidos, daqui a um ano, ano que
vem.
Sr. Alexandre: Está ótimo, obrigado. Se eu puder só um follow up rápido,
vocês fizeram um número super impressionante neste tri, que foi R$ 40
milhões para... de Capex de frota para criar essa frota de quase 10 mil carros,
né?
Eu queria saber se isso... isso não parece ser recorrente, claramente, né?
Quer dizer, isso é uma coisa que... o quanto disso é outlier e a gente vai
voltar para um patamar um pouco mais normalizado, ou você acha que dá
para continuar nesse ritmo daqui até o final do ano, pelo menos? Obrigado.
Sr. Roberto: É, essa conta tem muito do fundo da variação da conta de
fornecedores com montadores. Nós compramos muito carro e reduzimos
dessa aquisição para aumento de... quanto que variou na conta cm
fornecedores. Então, como isso não é... a conta varia, subiu, está num
patamar mais elevado, em função das compras que nós fizemos no final do
último trimestre, então a tendência é que essa variação no próximo trimestre
não seja tão elevada como foi agora. Então, nós vamos continuando a
aquisição dentro de um certo prazo com as montadoras, mas a variação na
conta de fornecedores não deverá ser tão elevada como foi agora neste
trimestre.
Sr. Alexandre: Entendi. Muito obrigado.
Operadora: A próxima pergunta vem de Pedro Bruno, Santander.
Sr. Pedro: Bom dia a todos. A minha pergunta é uma continuidade da última.
A gente viu, como foi comentado, uma redução na depreciação do carro por
ano desde o meio do ano passado e agora de novo nesse trimestre,
enquanto que a margem dos seminovos se manteve alta, ao redor ali de 5%,
e no segundo tri agora até subiu.
O que eu queria saber é onde que vocês enxergam essa margem (vocês já
responderam), mas onde que a gente deve imaginar a depreciação por carro
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por ano tanto no RAC quanto no fleet para os próximos trimestres do ano, e
até mais a longo prazo, e que seja compatível com essa margem de
seminovos de 4% que o Roberto comentou. Obrigado.
Sr. Roberto: A sua dúvida, Pedro, é com referência à margem de
depreciação. Existe um delay entre as duas coisas, né. A margem que nós
estamos dando agora é fruto de uma depreciação que foi calculada no
segundo semestre do ano passado, principalmente quando nós
enxergávamos que os carros não deveriam subir como... talvez bem abaixo
da inflação. Mas, de fato, teve até um aumento, está tendo uma surpresa
positiva no que representa o aumento do preço dos carros.
Também, nós estamos tendo um ganho agora com referência à eficiência na
área de seminovos. O SG&A, como a Nora tinha mencionado numa outra
pergunta, ele era 10 vírgula alguma coisa por cento da receita da venda de
seminovos e caiu para o patamar de 8% agora. 8,1 se não me engano.
Então, nós tivemos esses dois pontos percentuais de ganho nessa base de
seminovos, então nos novos cálculos de depreciação a gente já considera
esse cenário de custo de venda mais baixo do que vínhamos considerando
no passado, e também estamos já trabalhando com alguma expectativa
diferente de aumento de preço de carro do que estava acontecendo,
Então, dentro desse cenário nos viabiliza a usar uma depreciação menor
para que a margem não fique num patamar que está dando atualmente. A
gente acha que o patamar podia ser realmente (como o Falcão mencionou na
pergunta dele) um patamar histórico de 4% no RAC, por exemplo, seria bem
saudável. Não precisa dar essa margem nesse nível.
Então, nós vamos trabalhar nas duas pontas, né, começamos já a trabalhar
com uma depreciação menor para que a margem no futuro, ano que vem,
fique num patamar mais razoável.
Sra. Nora: Pedro, se eu puder só adicionar, eu acho que vale também
chamar atenção para o ponto de que a idade média dos carros vendidos no
aluguel de carros caiu ali de 17,2 meses nesse trimestre para 13,7, o que
contribui aí para o aumento de preço. Então, o Roberto disse que teve uma
surpresa positiva no preço dos carros vendidos, mas a nossa expectativa é
que ele suba menos do que vinha subindo no passado, com alguma subida
ainda.
E outro ponto que eu queria lembrar (já mencionei numa pergunta anterior) é
o SG&A dos seminovos, tanto para RAC quanto para fleet, que ele cai dois
pontos percentuais. Então, a margem de EBITDA de seminovos no RAC ela
foi para 6.1 (uma boa parte para não dizer toda parte), fixada pelo ganho ali
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de 2 pontos... pela redução de 2 pontos no SG&A. Então, as expectativas
estão calibradas e você nota que no fleet a depreciação ela vem ali do
segundo trimestre do ano passado de algo próximo a R$ 3.800,00, para algo
em torno de R$ 3.000,00, então a gente já ajustou essa depreciação, só que
a renovação dos contratos ela acontece de forma gradual. Da mesma forma
a convergência da margem do fleet para um patamar mais baixo vai vir de
forma gradual.
Sr. Roberto: A renovação da frota, né, não nos contratos...
Sr. Pedro: Não, está bem claro, pessoal, obrigado pela explicação,
supercompleta. Só um follow up rápido, mas talvez só para ficar claro, é se o
nível de depreciação que a gente está enxergando hoje, pelo que eu entendi
do que você falou, Nora, no fleet os R$ 3.000,00 já reflete o que vocês
acreditam que é a depreciação compatível com essa margem mais
normalizada dos seminovos lá para a frente, mas no RAC também? Ou seja,
esse nível perto de R$ 1.400,00 que a gente viu no segundo tri já reflete todo
esse ajuste, ou a gente ainda deveria ver uma continuidade de redução
dessa depreciação por carro por ano anualizada nos próximos trimestres?
Obrigado.
Sra. Nora: Achamos que os patamares atuais são patamares consistentes.
Sr. Pedro: Está claro, obrigado.
Operadora: A próxima pergunta vem de Rogério Araújo, UBS.
Sr. Rogerio: Olá, boa tarde, obrigado pela oportunidade e parabéns aí pelos
resultados. Duas perguntas da minha parte. Uma é um follow up (desculpa a
insistência nesse ponto de seminovos), mas eu queria saber duas coisas:
primeiro, quanto que vocês calculam na conta de vocês de depreciação,
quanto que vocês consideram de SG&A sobre o preço da venda, e quanto
vocês consideram de margem EBITDA de seminovos também? Vocês têm
essa garantia... essa... isso aí dá um espaço de garantia, né, quanto que é
essa margem EBITDA que vocês calculam?
E ainda nesse ponto, existe na visão de vocês algum fator hoje que
demonstra que a depreciação do veículo ela tem que ser menor que o
histórico, né, isso pode ser talvez um desconto maior com a montadora do
veículo novo versus o que a gente viu no histórico, talvez pode ser o mix da
Localiza hoje, que é diferente, né, talvez possa ser o preço do carro novo no
Brasil subiu muito, talvez as pessoas estão se recusando a comprar veículo
novo, ou estão dispostas até a pagar uma diferença menor no seminovo
versus novo do que antigamente, que é o que a gente está vendo agora, né?
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Então, eu queria que vocês pudessem falar essas premissas e falar um
pouco a visão de vocês se tem alguma coisa diferente do passado ou não?
Depois eu faço a segunda pergunta. Obrigado.
Sra. Nora: Oi Rogério, obrigada pela pergunta. Com relação às premissas,
essas premissas são ajustadas de acordo com a evolução do mercado, ou
seja, nós estamos marcando o carro ao mercado. Hoje o nosso SG&A de
seminovos está girando perto de 8%, e isso é o que a gente usa para a nossa
premissa de cálculo de depreciação, tá?
Quando você perguntou se ela está diferente do passado, a gente olha ali
para os anos de 2010, 11, 12, 13 e 14, ela girou em torno de R$1.200,00, R$
1.300,00 a R$ 1.500,00, e nesse período a gente teve momentos de mercado
muito aquecidos e momentos de mercado mais desaquecidos. Então, não
acho necessariamente...
Sr. Rogério: Desculpa te interromper, Nora, é que o preço no carro novo
subiu muito, né? Então, não sei se esse patamar nominal ele faz tanto
sentido hoje...
Sra. Nora: No período de 2010 a 2012, não necessariamente. E a gente olha
duas coisas: o preço público, que é o preço que a montadora sugere para o
carro, e o preço praticado na concessionária, e isso pode ter uma diferença
relevante. Sem contar, Rogério, que nesse período a gente ganha escala, a
gente negocia, então eventualmente uma ponta compensa a outra.
Sr. Roberto: E... mas só acrescentando aqui a Nora, é que esses... o preço
de venda que a gente estima no futuro está sempre sendo atualizado pelo
menos uma vez por trimestre, para que o valor que esteja no nosso balanço
esteja refletindo a realidade de realização mesmo, a gente considera
inclusive o desconto, que normalmente acontece na negociação.
Existe ali um percentualzinho de desconto (1-2%) histórico, a gente verifica
quanto que é esse número e pega o valor que colocou para o futuro e tira o
desconto, ou seja, nós somos bem precisos para fazer o cálculo da
depreciação para que não haja surpresas no futuro, que seria uma margem
negativa, o pior dos mundos seria esse, tá certo?
Quando dá uma margem negativa eu poderia ser acusado de estar fazendo
algo errado na depreciação no presente, e essa é uma coisa que nós não
vamos deixar nunca acontecer, que a margem seja negativa, a gente mira
uma margem de zero, mas queremos que ela nunca, mas nunca mesmo, seja
negativa.
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Sra. Nora: E aí para completar, Rogério, acho que respondendo o último
ponto da sua pergunta, você perguntou qual que é a estimativa de SG&A e
margem de EBITDA para a gente estimar a depreciação. O SG&A, de novo,
em torno de 8 (essa premissa pode ser alterada no próximo trimestre
eventualmente), mas a margem de EBITDA a gente mira um zero, tá? Só que
eventualmente você vende um pouco melhor do que você imagina, ou você
gasta menos para vender esse carro, e aí esse carro vai gerar uma margem
positiva de EBITDA na venda.
Sr. Roberto: Uma coisa que é importante salientar, até vemos no relatório,
que toda redução de margem, nós... do EBITDA, ela pode ser compensada
com uma queda de depreciação. Se por um lado a margem EBITDA no futuro
pode ser um pouco menor que do presente, também a depreciação pode ter
um efeito aí de redução. Então, as duas coisas têm que... andam juntas.
Sr. Rogério: Perfeito. Obrigado Roberto e Nora. A segunda pergunta é com
relação ao spread de ROIC e custo de dívida. A gente deve ver SELIC
continuar caindo, né, então a gente pode ver esse spread voltando para a
média histórica, lá um pouco acima de 8% nos próximos trimestres, na visão
de vocês, ou não? Obrigado.
Sr. Roberto: Não, a gente tá... no ano passado o nosso spread deu aí 5
pontos percentuais, mas nós já sabíamos que haveria uma queda de juros.
Achamos que um patamar aí próximo dos atuais é um patamar bem saudável
para termos os nossos acionistas bastante felizes com a geração de valor
para eles, mas não dando ar para a concorrência e para o mercado como um
todo.
Sr. Rogério: Perfeito, muito obrigado.
Operadora: A próxima pergunta vem de Álvaro Frasson, Eleven Financial
Research.
Sr. Álvaro: Boa tarde, parabéns pelo resultado. A minha pergunta são... na
verdade, são duas perguntas. A primeira é sobre a dinâmica de investimento
líquido de vocês. A gente viu que nesse semestre está muito mais intenso
que o ano passado, e se a ideia de vocês é manter esse ritmo de aquisição
de carros, ou trabalhar com uma idade de frota média, assim, mais flexível,
né?
Segundo ponto é sobre a tarifa média, né. A gente viu que também caiu, vem
caindo ali ao longo dos trimestres, e se isto é fruto de uma canibalização ali
pelos principais players do mercado, ou se é uma estratégia de preço
mesmo. Obrigado.
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Sr. Roberto: Começando pela segunda pergunta, é uma estratégia de preço.
Nós temos um sistema de precificação que busca maximizar... buscar o
máximo possível de crescimento. É aproveitar o momento para apresentar
esse crescimento que nós conseguimos aí, esse volume de mais de 130%.
Com referência à sua dinâmica de investimento, nós vamos comprar sempre
os carros de acordo com a demanda que a gente estima. A gente está... com
base também... vamos olhar também para os carros nós vamos vender e
para renovar.
Mas tem um comentário, um parêntese sobre esse assunto, que ano passado
nós compramos cerca de 90 mil carros, dos quais 30 mil carros foram
comprados no primeiro semestre, e 60 mil no segundo semestre. Então, o
aniversário desses carros (porque nós só vendemos carros após um ano de
uso, que é a exigência da legislação para não pagar imposto), nós então
temos... nós não tínhamos nesse primeiro semestre tantos carros disponíveis
para serem vendidos, que era os 30 mil mais alguns que já tinham alcançado
a idade. Então, nós vendemos aí 40 mil carros no primeiro semestre.
No segundo semestre nós vamos ter que vender um volume maior de carros,
porque já compramos 60 mil carros ano passado, então esses 60 mil
deverão... pelo menos eles deverão ser vendidos, tá certo, para poder
continuar mantendo uma frota de qualidade para atender a nossa demanda
de aluguel de carros.
E se você verificar a idade média dos carros vendidos, estaria um pouco por
volta de 13 meses. E essa... esse é um número espetacular, a gente quer
realmente que após 12 meses o carro seja o mais rápido possível vendido e
um novo entre no lugar, para que mantenha o padrão de qualidade e o nosso
nível de satisfação dos clientes, (0:33:07- ininteligível) é fantástico, acima de
80 pontos.
E, então, a dinâmica de investimento, que é a sua pergunta, vai estar
vinculada à demanda que nós estamos estimando, e sempre olhando a cada
mês para fazer eventuais ajustes para cima ou para baixo, ou o quê que tem
que fazer para que mantenha o crescimento e a frota sempre renovada.
Sr. Álvaro: Ok, muito obrigado.
Operadora: A próxima pergunta vem de Pedro Furtado, Prada.
Sr. Pedro: Boa tarde Roberto e Nora. Queria saber em relação à questão da
idade média dos carros vendidos, principalmente no RAC, ele tinha... estava
passando ali para 16, 17 meses em 2016, e até 2017 o primeiro tri ainda
estava próximo de 16 e agora caiu.
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Eu queria entender assim o quê que contribuiu para que essa idade média
tivesse aumentado e agora vocês voltaram a baixar isso. Quais são os tradeoffs que vocês avaliam para decidir sobre o giro da frota, se ele acontece um
pouco mais rápido ou se você pode segurar o carro um pouco mais?
Sr. Roberto: Obrigado Pedro. Na verdade, a gente... ano passado houve
uma situação atípica, que houve um atraso na entrega dos carros pela
montadora. Nós reportamos bastante essa situação. Então, em função dessa
situação de não termos conseguido, que as montadoras não terem
conseguido nos atender na velocidade que a demanda estava crescendo,
nós tivemos de deixar a frota esticar um pouco a idade dela e usar por um
período mais longo, e chegou aí a 15 meses, por aí, 16, igual você
mencionou.
Então, não é que a gente mirou esses 16. Ele aconteceu em função de uma
situação de forte crescimento sem conseguir uma reação na mesma
velocidade de entrega de carros novos solicitados às montadoras.
Mas o nosso objetivo é que o carro seja vendido ali por volta de 13 meses, e
na verdade a área de get car prepara o carro, no 12º mês ela coloca esse
carro para ser preparado, esse carro segura alguns dias, e imediatamente ele
chega na nossa loja de seminovos e aí vai ser vendido e tem umas metas de
turnover ali dentro dos seminovos. Por exemplo, um mês. Então, os 12
meses vira 13 porque tem um prazo para esse carro ser vendido e preparado
para a venda.
Sr. Pedro: Tá bom, está claro. Bom, a segunda pergunta, o caixa de vocês
ficou bem elevado agora neste trimestre, e então eu queria entender só em
relação à gestão aí das dívidas, se vocês estão avaliando fazer as recompras
aí de algumas que vocês têm possibilidade aqui, por exemplo, a 19 e se não
me engano a 16, que seriam duas emissões que poderiam fazer a recompra
no momento.
Sr. Roberto: Nós vamos... nós não vamos ainda tomando essa decisão,
nossas expectativas de crescimento podem demandar esse recurso, esses
recursos estão sendo aplicados a uma taxa bastante satisfatória, então o
custo de carregar esse caixa está ficando baixo, eu não perco a liquidez, não
aumento o risco para poder aplicar o caixa.
Então, nesse momento nós estamos bastante confortáveis para poder não
precisar de fazer uma antecipação. Não podemos dizer que não vamos fazer,
tudo depende de quanto eu estiver aplicando, porque tem um custo do carro,
então vou estar olhando o custo do carro versus o custo de carregar o caixa,
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e essa é uma gestão nossa de tesouraria muito conservadora, é pé no chão,
sem correr risco e focando minimizar o custo de carrego do caixa.
Sra. Nora: Pedro, vale lembrar também que a gente tem uma parte desse
caixa comprometido (além do crescimento, como o Roberto mencionou) na
compra da Hertz, né, que foi aprovada agora pelo CADE, no terceiro trimestre
a gente deve fazer esse desembolso.
Sr. Pedro: Tá bom, obrigado.
Operadora: A próxima pergunta vem de Leandro Fontanesi, Bradesco BBI.
Sr. Leandro: Oi pessoal, tenho duas perguntas. A primeira, vocês mostraram
a recuperação em termos de ROIC. Queria saber se eventualmente vocês
considerariam esse ROIC cair um pouco mais próximo dos 15%, que é onde
estava rodando antes, se vocês virem aí uma oportunidade de crescer
margem, de ganhar market share, ou se eventualmente a competição ficar
mais acirrada, se vocês considerariam ir mais próximo dos 15%?
E a segunda pergunta, se puderem dar um update na estratégia de vocês
para os franqueados. Vocês compraram aí 18 franquias, se vocês pretendem
continuar fazendo esse movimento, e aí os franqueados vão perder
representatividade sobre o total da companhia. Obrigado.
Sra. Nora: Oi Leandro, obrigada pelas perguntas. Deixa eu começar pela
última. A compra de franqueados faz parte do nosso negócio quando a
oportunidade surge. Então, são oportunidades que surgem e a gente define
pela compra, então não dá para dizer necessariamente que eles vão perder
relevância, até porque novas cidades vão sendo franqueadas, tá?
Bom, com relação à pergunta do ROIC...
Sr. Roberto: Bom, só aproveitando a pergunta, acho até que mencionei com
outras pessoas, nosso objetivo é o spread, né, nós somos uma empresa
focada na geração de valor para o acionista, então o spread, que é o ROIC
menos o custo da dívida, que esse é o número que a gente está sempre
perseguindo.
Existe uma expectativa de queda de juros, e nós temos metas de
crescimento também, então nós vamos estar sempre olhando a rentabilidade
e o crescimento e balanceando essas duas coisas para poder conseguir
maximizar os dois. É que você sabe que maximizar o ROIC ou diminuir o
spread consequentemente pode trombar com a nossa estratégia de
crescimento, então nós vamos estar sempre focado nessas duas... nesses
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dois itens aí para que nós tenhamos top line e bottom line sempre lá em
cima.
Sr. Leandro: Tá, entendi. Só uma pergunta sobre as franquias. Quando
vocês fazem essas aquisições, por onde que circula isso daí? Por exemplo,
no cash flow entraria como investimento em frota ou entra ali em aquisição de
outros imobilizados?
Sr. Roberto: Isso vai para custo. A gente não transita nada no ativo, não
ativa nada desses valores, não. Vai tudo para resultado.
Sr. Leandro: Perfeito, obrigado.
Operadora: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.
Gostaria de passar a palavra à Sra. Nora para as considerações finais.
Sra. Nora: Gostaríamos de agradecer a presença de todos na nossa
teleconferência e informá-los que nosso departamento de RI estará
disponível para atendê-los em caso de dúvidas adicionais. Obrigada e boa
tarde.
Sr. Roberto: Boa tarde.
Operadora: A teleconferência da Localiza Rent a Car está encerrada.
Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.
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