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Local Conference Call 

Localiza Rent a Car 

Resultados do Primeiro Trimestre de 2019 

26 de abril de 2019 

 

Operadora: 

 

Boa tarde, e sejam bem-vindos à teleconferência da Localiza Rent a Car 
referente aos resultados do 1º trimestre de 2019. Estão presentes os Srs. 
Maurício Teixeira, CFO e a Sra. Mariana Campolina, Gerente de Relações 
com Investidores.  

Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de Reais e 
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 1T19”. 

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 macroeconômicos 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 1º trimestre de 2019, passo a palavra para o 
CFO, Mauricio Teixeira 

MAURICIO: Boa tarde e obrigado a todos pela presença. 

No primeiro trimestre de 2019 apresentamos, mais uma vez, resultados 
expressivos, demonstrando a nossa capacidade de execução. Foi um 
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trimestre de forte crescimento, expansão significativa das margens de RAC e 
Fleet e expansão do spread entre o ROIC e o custo da dívida. 

Todo este crescimento com rentabilidade nos deixa bastante confiantes de 
que estamos no caminho certo. Temos convicção no crescimento dos 
mercados de aluguel de carros e gestão de frotas e, em uma grande 
demonstração da nossa crença de que vamos ser continuar sendo os 
protagonistas desses mercados, em fevereiro deste ano, capitalizamos a 
Companhia em 1 bilhão e 800 milhões de reais através de emissão de novas 
ações.  

O follow on também trouxe impactos positivos no resultado, permitindo a 
redução da alíquota efetiva de imposto de renda através de um maior 
patamar de juros sobre capital próprio e aumento da receita financeira. 

Começamos 2019 com motivação redobrada e focados no objetivo de 
crescimento com rentabilidade e qualidade, expandindo nossa liderança de 
mercado. 

Uma novidade nesse trimestre foi a implantação do IFRS 16 que está vigente 
desde 1º de Janeiro de 2019.. O impacto para a Localiza se refere aos 
contratos de locação de imóveis das nossas agências e lojas.  

No balanço patrimonial, foram contabilizados no Ativo e no Passivo, os 
valores presentes dos fluxos de contratos de aluguel. Na demonstração de 
resultados, ao invés de despesa de aluguel que ficava antes do EBITDA, 
agora temos a contabilização da depreciação do ativo que foi criado e a 
despesa financeira dos “juros” sobre o novo passivo.  

O impacto da implantação do IFRS 16 foi levemente negativo para o lucro 
liquido nessa adoção inicial e isso se reverte ao final dos contratos, pois a 
despesa financeira é reconhecida sobre o passivo inteiro, que agora tem seu 
maior valor. Ao longo de toda a vida dos contratos de arrendamento, o 
impacto no resultado é neutro.  

Para fins de comparabilidade, apresentamos no release de resultados, todos 
os números e variações sem e com o impacto do IFRS 16, de forma a dar a 
maior transparência possível para nossos investidores. 

O resumo do impacto por linha de resultado está disponível na página 18 do 
nosso release. 

Durante esse call, faremos todas as comparação com os números sem IFRS 
16 para termos uma comparação justa da variação do resultado. 

Seguindo pelo nosso Webcast, na página 2 podemos ver os destaques 
operacionais do trimestre. 
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No 1º trimestre de 2019, o RAC demonstrou, mais uma vez, forte 
crescimento, com aumento de 26,2% na frota média alugada em relação ao 
mesmo trimestre de 2018.  

Na Gestão de Frotas o crescimento foi acelerado, com aumento de 22,6% na 
frota média alugada em relação ao mesmo período do ano anterior.  

Seminovos mostrou que estamos preparados para os volumes crescentes 
que teremos ao longo do ano, fechando o trimestre com venda recorde de 
mais de 36 mil carros, mostrando crescimento de quase 45% em relação ao 
ano passado 

Apesar de historicamente o começo do ano, após a alta temporada, ter 
redução de frota, no primeiro trimestre de 2019 mantivemos a frota 
praticamente estável em relação ao final do ano passado, com 247.623 
carros, mostrando crescimento de 28,1% em relação ao mesmo trimestre do 
ano passado. 

No slide 3, podemos ver os destaques financeiros do trimestre. Em relação 
ao mesmo período do ano passado, a Receita Líquida cresceu 34,3%, o 
EBITDA cresceu 25,4%. O EBIT teve crescimento de 12,2% e o Lucro 
Líquido 22,9%.  

Alcançamos o maior lucro obtido em um trimestre pela Localiza: 216,3 
milhões de reais.  

Para apresentar mais detalhes do resultado do 1º trimestre, passo a palavra 
para a nossa gerente de relações com investidores, Mariana Campolina. 

 

MARIANA: Boa tarde a todos.  

Dando um pouco mais de detalhes sobre os resultados do trimestre, gostaria 
de começar pela divisão de aluguel de carros. Como podem ver na página 4, 
no 1T19, a frota média alugada cresceu 26,2%. São quase 115 mil carros 
alugados todos os dias do trimestre. A receita líquida aumentou 25,2%, 
quando comparada ao mesmo período do ano anterior.  

No slide 5, vemos que a diária média de 74 reais e 10 centavos no RAC teve 
uma queda de menos de 1% em relação ao 1T18, uma desaceleração da 
queda que observamos nos últimos anos. A estratégia eficiente da frota, 
somada à forte demanda, contribuiu para o aumento de 1,1 ponto percentual 
na taxa de utilização quando comparado ao primeiro trimestre de 2018, 
alcançando 79,8%. 

Na página 6, mostramos que a rede de agências próprias, que foi ampliada 
em 1 unidade no trimestre. 
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Passando para o slide 7, na divisão de Gestão de Frotas o ritmo de 
crescimento acelerou nesse trimestre, com frota média alugada aumentando 
22,6% e receita líquida aumentando 17,0% em relação ao 1T18. Aqui, a 
diária média tem queda de 3,1% refletindo principalmente a precificação dos 
novos contratos em um contexto de menor taxa de juros.  

Seguindo para o slide 8, mostramos a movimentação de compra e venda no 
trimestre. Compramos 36.943 carros e vendemos 36.651. A estratégia de 
precificação dinâmica e o crescimento em segmentos de menor sazonalidade 
no aluguel de carros reduziram a necessidade de ajuste da frota após férias 
de verão. Com isso, diferentemente de anos anteriores, nesse ano, o 1T foi 
comprador líquido de frota.  Em comparação ao 1T18 o volume de carros 
comprados cresceu 54,9%. 

No Slide 9, mostramos a rede de Seminovos. Neste trimestre abrimos 1 loja 
e as vendas superaram a marca de 12 mil carros por mês, atingindo 36.651 
carros. O aumento de 44,9% nas vendas do 1T19 em comparação ao 1T18 
foram suportadas pela abertura de 9 lojas nos últimos 12 meses. 

No Slide 10 podemos ver a frota de final de período, que atingiu duzentos e 
quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e três carros, estável em relação ao 
final de 2018.  

Passando para a página 11, vemos que a receita líquida consolidada do 
trimestre aumentou 34,3% quando comparada ao 1T18. As receitas líquidas 
de aluguéis apresentaram aumento de 23,1% no trimestre, enquanto a do 
Seminovos cresceu 43,1%, devido ao crescimento de 44,9% no volume de 
vendas e queda de 1,2% dos preços médios. No 1T os preços médios de 
venda refletiram um mix vendido mais concentrado em carros compactos e a 
recente redução de preço de carros novos por algumas montadoras. 

Avançando para a página 12, o EBITDA consolidado teve ganho de 25,4% 
no 1T19 em relação ao mesmo período do ano anterior, resultado do 
crescimento nas divisões de negócio da companhia e melhorias de processos 
e produtividade. A margem EBITDA do RAC teve um aumento expressivo de 
6,2p.p. e atingiu 41,9%. A Gestão de Frotas também teve um resultado 
espetacular e ganhou 5,6p.p. de margem, atingindo 66,9%. Já o Seminovos 
teve uma margem de 1,7%, já apresentando crescimento em relação ao 
último trimestre de 2018. Esse fato já reflete a maior depreciação dos carros 
do RAC no 2S18, parcialmente compensada pela recente redução dos 
preços de alguns modelos de carros novos, que afetou os preços dos 
seminovos.  

Em relação à depreciação, página 13, vemos que no RAC, a depreciação 
anualizada dos carros no trimestre foi de 1.610 reais, superior em 59,1% se 
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comparada ao ano de 2018. Na Divisão de Gestão de Frotas a depreciação 
média por carro no 1T19 foi de 4.326 reais. O aumento da depreciação 
ocorreu principalmente em função da redução dos preços de carros novos 
por algumas montadoras, que se reflete no preço esperado de venda dos 
carros no final da vida útil. Com a manutenção da tabela de venda pelas 
montadoras, a depreciação deve se estabilizar em patamar ligeiramente mais 
baixo, uma vez que o impacto deste cenário já foi refletido no 1T19. 

Na página 14, podemos ver que o EBIT consolidado do 1T19 atingiu 
R$370,2 milhões, representando crescimento de 12,2% em relação ao 
mesmo período do ano passado, devido ao aumento de 25,4% do EBITDA, 
parcialmente compensado pelo aumento de 90,1% na linha de depreciação. 
A margem EBIT da divisão de Aluguel de Carros foi de 34,1% no 1T19, 
representando queda de 4,7 p.p., em relação ao 1T18. Na divisão de Gestão 
de Frotas, a margem EBIT foi de 47,6%, redução de 0,4 p.p. em relação ao 
1T18. A menor margem EBIT é reflexo da maior depreciação de carros e 
menor margem EBITDA de Seminovos.  

Na página 15, o lucro líquido do primeiro trimestre cresceu 22,9% em 
comparação ao 1T18. Apesar do aumento de mais de R$100 milhões de 
EBITDA, a maior depreciação compensou parte dos ganhos operacionais e o 
resultado no lucro líquido foi um aumento de  R$40,3 milhões.  

No slide 16, demonstramos a geração de caixa de R$897,4 milhões antes do 
crescimento, pois a grande maioria das compras para a renovação ocorreu 
no final do trimestre e serão pagas no próximo trimestre, enquanto a venda 
dos carros renovados gerou caixa no próprio trimestre. Essa geração de 
caixa reflete uma sazonalidade específica do trimestre e não deve ser 
anualizada para uma projeção do ano. 

Por outro lado, o investimento para crescimento consumiu R$875,6 milhões, 
pois pagamos neste trimestre o crescimento da frota do 4T18.   

Como pode ser visto na página 17, a dívida líquida reduziu 29,4% no 
trimestre após o Follow on, atingindo R$3,7bi no 1T19.  

Gostaria de retornar a palavra ao Mauricio para falar da nossa estrutura de 
capital. 

Mauricio: 

Vocês podem ver na página 18 que ao final do primeiro trimestre de 2019 
tínhamos um perfil de dívida bem confortável, com uma forte posição de caixa 
de quase R$4 bilhões, fortalecida após o follow on. Além disso, nessa 
semana concluímos a emissão de uma nova debenture no montante de 1 
bilhão de reais com prazo de 7 anos e custo de 107,25% do CDI. Utilizamos 
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esses recursos para pagar antecipadamente o mesmo montante em 
operações com vencimento entre 2019 e 2021 que tinham taxas mais altas 
que a da nova emissão. No gráfico de baixo podemos ver como ficou o perfil 
da dívida, já considerando essa operação. Uma forte posição de caixa, com 
poucos vencimentos nos próximos 3 anos.  

No Slide 19, vemos que o indicador Dívida Líquida/EBITDA neste trimestre 
ficou em 1,9x, mostrando que estamos preparados para continuar capturando 
as oportunidades de crescimento. 

Para encerrar, gostaria de destacar a evolução do spread ROIC versus custo 
de dívida que pode ser visto na página 20. Neste trimestre tivemos expansão 
do ROIC para 13,2%. Em comparação ao custo da dívida, que foi de 4,9%, 
temos um spread bastante saudável de 8,3p.p..  

O resultado divulgado nesse trimestre demonstra a excelência na execução 
de nossa estratégia.  

Continuaremos nos empenhando para encantar nossos clientes, aprimorando 
sempre a excelência operacional, e dessa forma obtendo crescimento com 
Geração de Valor. 

Ficamos agora à disposição de vocês para responder às perguntas. 

ÍNICIO SESSÃO PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Operador/a: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas 
e respostas.  Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 (*1).  
Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. 

 

Nossa primeira/próxima pergunta vem do(a) Sr(a). ________ da ________. 

Anúncios: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1 (*1). 

Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1 (*1). 

 

ENCERRAMENTO  

Operador/a: para encerrar, passo a palavra ao senhor Maurício Teixeira.  

Obrigada pela presença de todos. Nosso time de RI estará à disposição para 
esclarecimentos adicionais. 

Um ótimo dia para todos! 

 

Sessão de Perguntas e Respostas 
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Operador: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. 
Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a 
pergunta da lista digitem asterisco 2.  

Nossa primeira pergunta vem de Lucas Barbosa, Morgan Stanley. Pode 
prosseguir.  

Sr. Lucas Barbosa: Oi, bom dia, Maurício e Mariana, parabéns pelos 
resultados e obrigado por pegarem minha pergunta. A minha pergunta é 
sobre o crescimento no segmento de fleet. Eu queria saber se vocês podem 
dar um pouco de cor sobre qual tipo de cliente vocês têm crescido, se são 
segmentos em que têm menos competidores, se são empresas que estão 
migrando para o fleet ou se são renovações de contratos. 

Se vocês puderem também comentar um pouco sobre a margem EBITDA do 
fleet, a gente sabe que em momentos de crescimento forte o mix maior de 
carros novos acaba contribuindo para a margem porque você tem um custo 
de manutenção menos representativo. Então, eu queira entender se vocês 
esperam que esta margem EBITDA de 77% do fleet deste tri caia um pouco 
nos próximos tris ou se é algo que a gente pode esperar mais para o próximo 
ano. Esta é a pergunta, muito obrigado.  

Sra. Mariana Campolina: Oi, Lucas, muito obrigada pela sua pergunta. 
Primeiramente, a gente sabe que o mercado de fleet ele é bem pouco 
penetrado, né, a gente tem uma parcela muito grande da frota corporativa no 
Brasil que ainda é própria, então tem um mercado grande a ser endereçado 
aí e não necessariamente são os clientes óbvios, grandes frotas que a gente 
costuma acessar, a gente vai sempre buscar aqueles contratos rentáveis que 
tragam valor para o negócio e que os clientes preferiram um serviço um 
pouco mais... um bom serviço e estejam realmente dispostos a trabalhar com 
uma empresa que vai prover este serviço um pouco maior e estejam 
dispostas a pagar um pouco mais por isto.  

A gente tem trabalhado bastante no nosso negócio na experiência do cliente, 
com uma excelência comercial, com uma estratégia bem focada para 
endereçar estes clientes que possam ter esta perspectiva um pouco melhor 
de serviços e preços, e aí com isto a gente tem conseguido acelerar aí, como 
você viu, o crescimento da fleet neste último trimestre.  

Com relação à margem, se você observar a idade média da frota que a gente 
fechou o quarto trimestre do ano passado para este primeiro trimestre agora, 
ela até aumentou um pouquinho. Então, sim, tem todo este efeito que você 
mencionou de a gente trazer uma margem maior quando os carros são mais 
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novos, mas aí também tem uma eficiência operacional grande que está 
fazendo com que esta margem fique neste patamar.  

Então pode ser, claro, que quando esta frota começar a envelhecer mais, 
esta margem tende a diminuir, mas esta alavancagem operacional aí que a 
gente trouxe, estas melhorias operacionais que a gente trouxe para o negócio 
vieram para ficar.  

Sr. Lucas Barbosa: Está ótimo, muito obrigado e bom dia.  

Operador: Próxima pergunta de Pedro Bruno, Santander.  

Sr. Pedro Bruno: Bom dia a todos e a obrigado pela pergunta. A minha 
pergunta é com relação ao aumento de depreciação que a gente já viu. A 
Mariana comentou na apresentação inicial brevemente sobre o fato de que a 
maior parte já teria sido ajustada neste número maior que a gente viu no 
primeiro tri, acho que tanto no RAC quanto no fleet.  

A minha pergunta é um pouco com relação à velocidade que a gente deveria 
ver esta redução de depreciação olhando agora para frente, se a gente já 
está falando do segundo tri ou se é uma coisa pouco mais gradual.  

Meu entendimento – e aí me corrijam, por favor, se eu estiver enganado – é 
de que vocês deveriam, de fato, fazer a maior parte do ajuste no primeiro 
trimestre uma vez que vocês têm uma parcela de carros a serem vendidos no 
curtíssimo prazo para que este ajuste seja feito, e outra parcela que vai ser 
feita em carros que são ainda mais novos que vão ser vendidos daqui a 8, 9, 
10 ou 11 meses, né, e aí esses você tem mais tempo para passar fazendo 
este ajuste.  

 

Então, nessa linha, eu que entender qual que é a velocidade de redução de e 
se vocês também puderem dar uma ideia de até onde seria ótimo. Obrigado.  

Sr. Maurício Teixeira: Oi, Pedro, obrigado pela pergunta. Realmente, a 
depreciação a gente, como você sabe, recalcula ela, revisa ela todo mês de 
acordo com as premissas que a gente vê com a realidade do mercado, então 
ela é mais reflexo do desconto que eu tenho na compra, do meu custo para 
vender e do preço do carro que a gente vai conseguir obter na hora de 
vender este carro. E a gente viu que, na variável, se a gente olhar a parte 
operacional dos seminovos e os custos caindo trimestre a trimestre, então a 
gente está bem eficiente, nos descontos também a gente não vê nenhuma 
variação. O que impactou é o preço de mercado dos carros.  
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A gente vê o movimento de algumas montadoras baixando o preço no 
mercado e anunciando isto até na mídia, isto refletiu um pouco no preço 
praticado dos carros, e, com isto, a gente reviu as nossas premissas de 
depreciação e realmente teve um ajuste de nível para que a gente não 
corresse o risco de chegar lá na frente e ter uma margem de seminovos 
muito próximo a zero ou até negativa.  

Então, como a gente sabe, a gente é bem conservador e, na verdade, a 
prática que a gente entende contábil correta, a gente antecipa todos estes 
efeitos devido à apreciação, não espera para ver o que vai acontecer na hora 
de vender o carro. Como a gente viu que o mercado de carro novo deteriorou 
e também pressionou um pouco o preço do carro seminovo, a gente fez este 
ajuste de nível, que acaba se aplicando sobre todo o nosso ativo e dá este 
efeito de, vamos dizer assim, descarregar um pouco mais na depreciação.  

O preço dos carros ficando constante ou até andando junto à inflação, o 
fenômeno que você falou vai acontecer, a gente vai começar a ver esta 
depreciação gradualmente voltando para um patamar mais normalizado, mais 
histórico que a gente viu.  

Então, o primeiro trimestre teve um ajuste de nível mesmo e a gente vê 
depois a depreciação se recompondo para um nível mais normalizado, 
abaixo deste nível para os próximos trimestres. Acredito, se nada de diferente 
acontecer nas outras variáveis, que no segundo trimestre a gente vai 
começar a ver já um patamar um pouquinho mais baixo.  

Sr. Pedro Bruno: Está ótimo, obrigado.  

Operador: Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas basta 
digitar asterisco 1, e para retirar a pergunta da lista digitem asterisco 2.  

Seguimos com Murilo Freiberger, Bank of América Merrill Lynch. 

Sr. Murilo Freiberger: Obrigado. Bom dia, Maurício e Mari. Até fazendo um 
follow-up aqui da pergunta do Pedro com relação à depreciação, eu acho que 
a gente vê num primeiro momento a parte negativa, que é a marcação a 
mercado da frota de vocês, mas pensando no lado positivo, que tende a ser 
até positivo para ROIC, eu queria entender se vocês estão vendo também um 
ambiente relativamente favorável para a negociação com montadora em 
termos de preço de carro, ou pelo menos se o aumento de preço de carro 
que a gente esperava ver na parte de Capex de vocês também poderia se 
beneficiar desse ambiente de preço um pouco mais benigno para carro.  

E a minha segunda pergunta, já numa outra questão, é com relação à 
expansão de margem de vocês. Esta é uma coisa que há bastante tempo eu 
acho que o mercado e a gente vinham cobrando, né, o crescimento de 
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volume trazer ganho de alavancagem operacional, e acho que neste trimestre 
aqui a gente viu aí foi relativamente flat, sem cair a gente já vê um ganho 
grande de alavancagem operacional. Obviamente tem efeito sazonal nesta 
margem, mas eu queria entender de vocês também qual que é a cabeça da 
empresa com relação à rentabilidade futura, se a gente pode continuar 
esperando que este ganho de alavancagem operacional continue produzindo 
margens mais altas versus o que a gente vinha observando nos últimos anos.  

Sr. Maurício Teixeira: Murilo, obrigado pela pergunta. O preço de compra a 
gente tem uma condição negociada com as montadoras, que acaba sendo 
um percentual de desconto em relação ao preço referência, ao preço delas. 
Então, à medida que este preço muda, também a gente acaba refletindo isto 
de certa forma na compra, de forma que a gente tenha sempre o spread ali 
garantido.  

Então, a gente vê que a economia e a venda de carros para varejo, 
consumidor final do novo, não recuperou tanto quanto se imaginava, a gente 
tem uma ótima relação com todas as montadoras e a gente tem, no longo 
prazo, como você falou... o curto prazo realmente, quando tem uma queda de 
preço, isto se reflete na depreciação, mas no longo prazo, para fins de ROIC 
é sempre melhor ter um ativo que é mais barato para ser remunerado através 
dos resultados. Então, a tendência é boa se o preço do carro não sobe, então 
o efeito é bem esse que você falou.  

Então, a gente vê que isto se retroalimenta no modelo, como os carros são 
renovados com 12, 13, 14 meses, a gente sempre está comprando e 
vendendo sem ter muita distância entre o preço de compra e o preço de 
venda, e isto a gente vê que vai se manter, não estamos vendo nenhuma 
dinâmica diferente. É claro que se a gente olhar os números até que a gente 
bota nos nossos anexos de preço médio de compra e venda eles oscilam por 
conta de mix. A gente teve um mix de venda um pouco mais em carro 
compacto, que fez o preço médio cair um pouco e na compra o mix não foi 
tão mais concentrado no compacto, então isso faz também diferença, mas 
que são sazonais, e na hora que você vende você volta com este efeito.  

Então, a gente vê que é uma dinâmica do setor, a gente não vê problema 
porque quando eu vendo mais barato seminovos eu também acabo 
comprando mais barato o novo.  

E quanto à margem, realmente, o foi efeito finalmente apareceu, a gente já 
começou a ver isto no quarto trimestre do ano passado, a gente vinha 
sinalizando que, num ambiente em que não fosse necessário mais reduzir 
preço, no ambiente competitivo, a gente começaria a ver a diluição dos 
custos fixos e a captura e o incremento das margens nos negócios.  
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Tem 2 efeitos aí: Primeiro, que a gente investiu muito nos últimos 2 anos em 
inovação, em processos internos, em melhores práticas para poder, 
pensando sempre no longo prazo, ter um retorno melhor no futuro, e isto 
penalizou um pouco a margem de curto prazo, mas, como a gente está 
sempre olhando o longo prazo, a gente sabia que ia colher os frutos e agora 
o fruto vem em 2 formas: Primeiro, na diluição dos custos fixos; e depois na 
captura destes processos internos em que a gente consegue fazer, de forma 
mais eficiente, consegue melhorar a margem.  

Sr. Murilo Freiberger: Excelente, muito obrigado, Maurício.  

Operador: Próxima pergunta de Rogério Araújo, UBS.  

Sr. Rogério Araújo: Olá. Boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade e 
parabéns pelos resultados. Duas perguntas da minha parte aqui. A primeira é 
com relação aos carros vendidos, a gente tem visto a proporção deste 
aumento de carros vendidos da Localiza muito maior do que a proporção do 
número de lojas abertas de seminovos. Se a gente pegar o último ano, a 
gente vê a Localiza vendendo 45% mais carros, mas aumentou o número de 
lojas em 9, nos últimos 2 anos aumentou em 81% as vendas de veículos e 
números de lojas aumentou em 23%.  

Então, eu queria entender um pouco a razão deste desnivelamento, digamos 
assim, se vocês estão vendendo mais carros por loja, se estão utilizando os 
canais de venda, enfim, e o que esperar para frente também, né, como vocês 
ainda crescem muito e vão precisar vender mais carros, qual que é a 
estratégia, enfim, o quê que vocês podem dividir disto com a gente? Esta é a 
primeira pergunta, obrigado.  

Sra. Mariana Campolina: Oi, Rogério, obrigada pela sua pergunta. A gente 
abriu no quarto trimestre do ano passado 6 lojas, foi bem concentrada a 
abertura no quarto tri, e neste trimestre a gente abre mais 1 loja. 

A gente sempre trabalha com uma estrutura de loja de certa forma ociosa 
porque não pode ser gargalo para a nossa operação, então essas lojas que a 
gente está abrindo elas estão pensando neste futuro, o RAC cresceu muito 
nos últimos anos, comprou bastante carro e vai ter que desativar, então a 
gente já está preparando este terreno para este cenário que a gente vai 
precisar de vender mais carros. Então, para este ano, a gente ainda tem um 
pipeline aí de várias lojas a serem abertas, mas também trabalhamos, claro, 
com eficiência comercial e operacional para que estas lojas sejam cada vez 
mais produtivas.  

Então, a gente espera continuar vendendo a quantidade de carros que o RAC 
e o fleet desativarem sem nenhum tipo de preocupação e vamos trabalhar aí 
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de várias formas para buscar mais eficiência e conseguir trazer o volume de 
venda que a gente precisa, porque, afinal de contas, o seminovos é muito 
importante, a gente precisa ter sempre uma boa infraestrutura, mas também 
o SG&A por carro vendido é uma métrica bastante importante para a gente, 
então a gente sempre vai buscar essa eficiência cada vez maior para 
conseguir vender os carros da maneira mais eficiente possível.  

Sr. Rogério Araújo: Perfeito. Você pode falar um pouquinho da proporção 
de carros vendidos nas lojas próprias e no atacado, como é que está a 
evolução nos últimos 2 anos, por favor?  

Sra. Mariana Campolina: Ela roda ali mais ou menos metade-metade, 
eventualmente tem alguma oscilação num canal ou outro dependendo do 
cenário que a gente tem no momento. Mas ela fica ali por volta de 50%.  

Sr. Rogério Araújo: Perfeito, obrigado. A minha segunda pergunta é com 
relação ao ROIC, ele teria sido maior se não tivesse este ajuste mark-to-
market do preço dos carros, e eu queria saber a expectativa é que este ROIC 
aumente não só por conta disto mais o ganho de escala que a companhia 
tem apresentado ou não, se a Localiza ela vai segurar este ROIC próximo aí 
do nível histórico, perto de 8%, ou se a gente pode ver redução da tarifa nos 
próximos trimestres.  

Sr. Maurício Teixeira: Rogério, a gente está sempre monitorando o 
mercado, principalmente o RAC, é muito dinâmico, e o cenário competitivo 
muda muito rapidamente. A gente está confortável com este nível aí em torno 
de 8 pontos percentuais, a gente vê que a gente consegue crescer mantendo 
este spread sem precisar sacrificar, a gente tem sido a empresa que mais 
tem crescido, além de ser líder, a gente é o que mais cresce no rent-a-car, 
então a gente não vê necessidade de abrir mão de rentabilidade neste 
momento, mas temos aí esta munição, vamos dizer assim, esse spread de 8 
pontos percentuais, e, se for necessário, como já fizemos no passado, a 
gente poderia trabalhar com preço. Mas a gente não vê necessidade no 
ambiente competitivo atual, não.  

Sr. Rogério Araújo: Tá certo, mas pode aumentar? Ou vocês não gostariam 
de ver isso? Isso eu acho que está na mão de vocês continuarem ganhando 
escala e eficiência de custos.  

Sr. Maurício Teixeira: É, a gente vê que a gente tem um nível diferente de 
spread exatamente pelos diferenciais competitivos e pela nossa eficiência, e 
se este diferencial vier através da nossa eficiência operacional diferenciada a 
gente pode capturar este spread maior, sim, não necessariamente precisa 
reduzir ele.  
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Sr. Rogério Araújo: Perfeito. Se eu puder só fazer um standard check aqui 
da parte da depreciação, só para entender, o carro que você vai vender no 
terceiro tri de 19 você já baixou o valor residual dele hoje ou não? Ou você só 
baixou aquilo que você vai vender no próximo tri e vai fazendo isto 
gradualmente?  

Sr. Maurício Teixeira: Nós baixamos todo o ativo. Todo o ativo está ajustado 
para a realidade de mercado.  

Sr. Rogério Araújo: Perfeito. Muito obrigado.  

Sr. Maurício Teixeira: Obrigado.  

Operador: Próxima pergunta de Alexandre Falcão, HSBC.  

Sr. Alexandre Falcão: Bom dia, boa tarde. Eu tenho 2 perguntas. A primeira 
é em relação especificamente a Uber. Eu sei que vocês não abrem, mas eu 
queria só entender se depois do piloto e obviamente do que está em 
operação o novo acordo com a Uber se o percentual de Uber acelerou e se 
dá para concluir que uma parte grande do crescimento veio disto – não só 
disso, mas imagino que tenha acelerado.  

E a segunda é em relação à perspectiva de preço do mercado de carros 
novos, obviamente impacta isso como os usados, você tem alguns dados não 
tão consistentes em relação a qual a trajetória deste mercado, vocês falaram 
pouco, acho que na pergunta do Murilo, vocês podem dar um pouco de 
perspectiva o que deve acontecer no segundo semestre com o ajuste de 
preço?  

Sr. Maurício Teixeira: Oi Falcão, obrigado pela pergunta. Quanto a Uber, a 
gente fez o rollout do produto no novo, do Localiza Driver, a gente já está 
com a grande maioria dos motoristas de aplicativo no novo produto, que se 
mostrou um sucesso tanto em satisfação do cliente quanto em retorno para 
nós, mas o primeiro trimestre foi um trimestre mais de migração dos 
motoristas antigos do que de crescimento. Teve crescimento também, mas 
não foi tão relevante. Então, do crescimento que a gente se eu no primeiro 
trimestre, motorista de aplicativo, o ride sharing não foi a grande tônica, não, 
é um mercado que tem um potencial muito grande, mas a gente quis primeiro 
garantir que a gente fizesse a migração dos antigos para depois crescer em 
cima disso.  

E quanto ao preço de carro novo, é difícil estimar. A gente no começo do ano 
imaginava que o preço ia subir, aí depois algumas montadoras começaram a 
reduzir preço, tem dinâmica de competição entre eles de market share entre 
as montadoras em que dá uma previsão do que a gente vê. A gente sempre 
trabalha com um cenário de que vai crescer próximo à inflação, mas a gente 
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viu, que ao longo deste ano, já teve subidas e descidas, até da mesma 
montadora subindo o preço no começo do ano e logo depois baixando, até 
para um patamar inferior do final do ano passado. Então, é muito difícil neste 
momento de mercado e até de economia, em que a confiança na economia 
está oscilando muito por conta de todas as questões políticas e macro, que é 
difícil dar uma previsão ou estimativa do que vai acontecer com o preço de 
carro novo.  

Sr. Alexandre Falcão: Está ótimo, muito obrigado.  

Operador: Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas basta 
digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista digitem asterisco 2.  

Seguimos com Victor Misuzaki, Bradesco BBI.  

Sr. Victor Misuzaki: Oi, boa tarde. Parabéns pelo resultado. Tenho só uma 
pergunta com relação à idade média de frota do RAC. Quando a gente olha 
agora no primeiro tri, a gente vê um pequeno aumento tri contra tri, eu queria 
saber se vocês podem falar um pouco o quê que a gente pode esperar para 
os próximos trimestres com relação à idade média.  

Sra. Mariana Campolina: Oi, Victor, obrigada pela pergunta. Para responder 
esta pergunta, eu quero voltar um pouquinho. Lá no terceiro trimestre de 
2017 a gente comprou mais de 50.000 carros, a gente cresceu 35.000 carros 
naquele trimestre e aí, obviamente, estes carros, a ideia é que eles sejam 
desativados a partir do terceiro trimestre de 2018, só que a gente não tem 
capacidade para vender 50.000 carros num trimestre, a gente vendeu 36 
agora neste semestre, então realmente isto já era esperado, a gente já sabia 
que isto iria acontecer porque tem um movimento natural aí de desativação 
da frota.  

É uma idade média que é muito tranquila, a gente está com 15, quase 16 
meses na hora de vender este carro, a gente consegue ainda vender este 
carro no mesmo patamar de preço que a gente consegue vender um carro de 
12-14 meses, como é mais ou menos a nossa média, mas agora o que 
acontece é que à medida que estes carros que foram comprados lá no 
terceiro trimestre vão sendo desativados, a gente começa a ter uma volta 
dessa idade média para patamares mais normalizados.  

Eu não sei se você se lembra também, no primeiro semestre do ano passado 
a gente estava com uma frota muito pequena no seminovos de carros para 
serem vendidos, a nossa frota estava girando a cada 15 dias no seminovos 
porque realmente tinha um problema, faltava carro no seminovos porque não 
tinha tido essa desativação. Então agora, com este cenário que a gente tem, 
a gente já começa a normalizar também essa sazonalidade que existia no 
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seminovos. Então, a gente espera que tenha uma linearização aí dos carros 
disponíveis no seminovos para que a gente não tenha esta oscilação de 
épocas que têm muito carro lá na loja, épocas que faltam carro, para a gente 
ter realmente está linearização.  

Sr. Victor Misuzaki: Está ótimo, obrigado.  

Operador: Seguimos com Bruno Amorim, Goldman Sachs.  

Sr. Bruno Amorim: Bom dia. Tenho 2 perguntas. A primeira é com relação 
ao mercado de seminovos. Existe uma preocupação no mercado com a 
operação de seminovos, na segunda metade do ano passado a gente viu 
uma contração na margem de carros usados da Localiza, que permanece 
abaixo dos 2%, e efetivamente houve uma contração desde 2017 no número 
de carros de 0 a 3 anos vendidos no Brasil, que pode ser explicada por um 
menor supply de carros usados, dado que desde o pico, há 5-6 anos atrás, se 
vendia muito menos carros novos no país. 

Então, a pergunta para vocês é: Quando vocês olham em volta, para a 
concorrência em seminovos, o concorrente de vocês hoje ele tem 
efetivamente um mix menos concentrado em carros de 0 a 3 anos? Ou seja, 
tem menos concorrência hoje por carro vendido por vocês com um ano, um 
pouco mais de um ano em relação ao que vocês viam 4-5 anos atrás?  

E a segunda pergunta é com relação à dinâmica competitiva no RAC. Vocês 
comentaram que não estão sentindo mais a necessidade de baixar tanto o 
preço quanto fizeram nos últimos anos, pelo menos por ora. Vocês acham 
que isto é explicado pelo fato de que os preços, em termos reais, já caíram 
tanto desde 2014 que não precisa mais baixar o preço para continuar 
ganhando share sobre os pequenos, talvez a maioria deles já não sejam 
rentáveis quanto os preços atuais? Por isso pergunta. E se não for este o 
ponto, então qual que seria a razão, na opinião de vocês, para o crescimento 
muito forte mesmo sem a necessidade de baixar mais os preços? Obrigado.  

Sr. Maurício Teixeira: Bruno, obrigado pela pergunta. Quando ao 
seminovos, a margem, a gente viu no quarto trimestre, no trimestre anterior, 
ela chegando a 1,3%, e a gente começou a trabalhar e já sinalizou a 
depreciação aumentando no terceiro e quarto tri do ano passado para 
conseguir voltar aí num patamar entre 2 e 3 no primeiro trimestre, e a gente 
fez os cálculos todos de depreciação para chegar lá, só que, por outro lado, o 
mercado agora no primeiro trimestre teve uma certa instabilidade em termos 
de preços, como eu já comentei, e aí a gente conseguiu subir de 1,3 para 1,7, 
mas não chegamos ainda neste range entre 2 e 3 que a gente considera 
ótimo, o que dá para gente uma margem de segurança para ficar bem 
afastado de uma margem próxima a 0, que para a gente é inadmissível.  
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Então, se não tivesse essa queda de preço, a gente já passaria dos 2%. 
Então, a gente vê 1,7, mas estamos trabalhando, agora ajustamos de novo a 
depreciação para, aí no próximo trimestre, conseguir chegar lá. Então, é 
sempre um movimento que a gente antecipa da depreciação, o target de 
margem que a gente quer chegar.  

Realmente, tem menos carros de 0 a 3 no mercado porque teve meno carros 
vendido nos últimos anos, desde 2014 ou 15 a gente vê a queda no patamar 
de carros novos, mas a gente olha a competição, o nosso produto é muito 
único, um produto muito específico, é um carro seminovo de um ano, com 
boa qualidade, com uma marca de reputação, com as manutenções feitas e 
bem preparado e bem cuidado para ser vendido. A gente não pode se 
comparar com uma revenda ou com um dealer local que vende carro que a 
gente não sabe bem a procedência e não tem certeza de como é que este 
carro foi cuidado.  

Então, o nosso desafio é abrir mais lojas em novos lugares, em novas 
cidades ou nas mesmas cidades e em outras vizinhanças para atender um 
público que tem desejo pelo carro da Localiza, mas que às vezes não tem 
acesso ou não está tão próximo.  

E quanto à competição no RAC, a gente viu aí uma redução da queda de 
preço, a gente veio de vários anos com preço caindo 5% ao ano e agora 
gente já vê ele caindo em torno de 1% e estabilizando, mas parte disto se 
deve ao fato de que os juros também pararam de cair, então a gente não 
conseguiu passar isto de volta para o consumidor em termos de redução de 
preço porque senão a gente ia começar a comprimir nossos spreads.  

A gente vê que, mesmo com este nível de preço, a competição fica bem 
apertada, não tem um spread que nem o nosso, então está todo mundo aí no 
mesmo nível de preço e a gente conseguindo manter um spread saudável.  

Então, a gente continua com um spread bem saudável, o maior spread do 
mercado, e crescendo mais rápido que o mercado. Então, por conta disto, 
enquanto tiver um cenário assim, a gente não vê a necessidade de baixar 
preço, e aí vamos monitorar e vamos ver como é que continua o mercado 
sabendo que a gente quer ser o protagonista em aluguel de carros, e já 
somos e queremos continuar e expandir o nosso protagonismo no aluguel de 
carros e gestão de frota.  

Sr. Bruno Amorim: Perfeito, muito obrigado.  

Operador: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1.  

Não há mais perguntas. Para encerrar a passo palavra ao Sr. Maurício 
Teixeira.  
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Sr. Maurício Teixeira: Obrigado pela presença de todos e o nosso time de 
RI está à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Um ótimo dia 
para vocês.  


