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A Localiza informou ontem seus números do 4T16. Os principais destaques, em nossa
opinião, foram: (i) o aumento do número de Locações Diárias em 28,1% a/a; (ii) a taxa de
utilização do segmento Rent a Car (RAC) que atingiu 73,4% em 2016, o maior nível desde
2010; (iii) o EBIT de R$ 202,0 milhões, um aumento de 15,4% a/a e (iv) o acréscimo de 7.038
veículos na Frota no trimestre.
Diante de um difícil cenário econômico no Brasil nos últimos anos, a empresa implementou
uma estratégia que pressionou seu nível de rentabilidade, medido pelo ROIC, de 16,5% para
um novo patamar de 15,4% no final de 2016. Ao mesmo tempo, o custo da dívida depois dos
impostos aumentou para 10,2%, pressionando o spread para 520 bps em 2016 versus um
nível histórico acima de 750 bps.
Essa estratégia da Localiza proporcionou resultados positivos, uma vez que a taxa de
utilização de RAC subiu para 73,4% em 2016, seu maior nível desde 2010. O lado negativo
foi a redução da taxa média diária de aluguel para R$ 79,67 no mesmo período, de R$ 84,56
no final de 2015 (-5,8% a/a). O número de diárias atingiu 5,2 milhões no trimestre,
representando um crescimento de 28,1% a/a e 8,6% sobre o 3T16.
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RENT3

Market Perform

Preço em 03/02/2016 (R$)

38,26

Preço Alvo 12/2017 (R$)

46,50

Upside

21,54%

Valor de Mercado (R$ milhões)

7.962

Variação 1 mês

Apesar das condições econômicas desafiadoras, a companhia foi capaz de manter um
retorno acima do custo de capital devido ao posicionamento correto de sua marca,
gerenciamento do yield e uma grande rede de distribuição, com 561 locadoras de automóveis
em 2016 (491 no Brasil e 70 no exterior).
No segmento de Locação de Frotas, a depreciação média por carro atingiu R$ 3.714 em
2016, representando uma queda de 5,6% a/a, enquanto na divisão RAC, a depreciação por
carro foi de R$ 1.573 no trimestre, mesmo nível de 2013/2014. No ano, a depreciação média
por carro no Rental Car foi de R$ 1.251, um aumento de 101% aa, devido aos menores
ajustes nos preços dos carros novos, o que se refletiu em um menor aumento no preço de
venda de carros usados.

Perspectivas. Dado que os fundamentos da Localiza se mantiveram inalterados e,
considerando que o preço atual de RENT3 em torno de R$ 38,00 abriu um forte spread em
relação ao nosso preço-alvo 2017E de R$ 46,50, elevamos nossa recomendação para
Outperform, de Market Perform. Além disso, um cenário econômico mais auspicioso no Brasil
pode favorecer o perfil de negócios da empresa ao longo de 2017.
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-5,3 p.p.

270,9

18,80%

40,80%
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-0,1 p.p.
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8,00%

-2,6 p.p.
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-2,0 p.p.

1.015,60

8,6%

42,30%

0,0, p.p.

771,1

4,80%

75,2%

Variação 2015

11,8%

Mín. (52 sem) (R$)

43,4

Máx. (52 sem) (R$)

20,4

Valuation

Seminovos (Revendedores). A receita líquida foi de R$ 733,3 milhões no 4T16, um
crescimento de 46,9% a/a, devido ao crescimento de 38,8% no volume de vendas e de 5,9%
do preço médio de venda. A margem EBITDA ficou em 5,0% no 4T16, contra 5,2% no 4T15.
Em 2016, o EBITDA da divisão de revendas atingiu 5,5%.

R$ Milhões

5,1%

Variação 12M

R$ Milhões

Valor da Empresa 2017e

10.902,0

Dívida Líquida 2016e

(1.218,4)

Valor para Acionistas 2016e

9.683,6

Quantidade de Ações (# milhões)

208,3

WACC

12,7%

Perpetuidade (g)

3,5%

Múltiplos

2015

2016

EV/EBITDA

11.2

10.0

9.3

P/L

21.5

21.5

20.1

LPA (R$)

1.9

1.9

2.1
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Disclaimer
INFORMAÇÕES RELEVANTES
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com
base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente,
que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do
julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as
projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento.
Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou
outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer
finalidade.
Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:
1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou
com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o
Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s)
neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s)
empresa(s).
2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas
poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir
participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e
intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.

Informações Relevantes – Analistas
O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de investimento”), declara(m) que:
1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram
elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo.
2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços
prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas.
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3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações
e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise.
4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à
companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório.
5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise.
6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não
implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.
RATING
“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de
recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor
não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento.
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