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| Cenário:

O setor é composto por três principais empresas: Localiza, a líder de mercado; Movida,
que foi adquirida pela JSL; e Unidas, que recentemente se fundiu com a Locamerica. Todas elas vêm
demostrando um bom desempenho, que pode ser justificado tanto pela estratégia assertiva das
companhias como pelo momento favorável para o setor, que envolve uma mudança no
comportamento do cliente. Elas estão contando com uma maior aderência dos consumidores em
relação à locação de um bem em detrimento de sua posse, tendência conhecida como “efeito
Uber”. Assim, mais motoristas e pessoas físicas estão passando a alugar seus carros.

As locadoras citadas acima oferecem serviços similares, sendo o core business o
segmento de Rent a Car (RAC). Ele é focado em pessoas físicas, que alugam veículos leves por um
curto período de tempo (em média 4 dias) e por isso, acabam pagando tarifas mais elevadas que o
segmento corporativo. Com relação aos custos, o RAC exige uma robusta estrutura de atendimento
ao cliente, isto devido a complexidade da operação e a uma maior interação entre cliente e
vendedor. O segmento também requere um número elevado de agências espalhadas por diferentes
regiões.

O RAC começou na década de 90, e hoje conta com uma série de desafios, dentre elas
está o contínuo crescimento no segmento de aplicativos de carona. Como os motoristas vinculados
à aplicativos fazem contratos de médio ou longo prazo, a tarifa de aluguel é inferior à cobrada em
aluguéis de curto prazo. Além disso, os carros utilizados pelos motoristas de aplicativo acabam
depreciando de maneira mais acelerada. Ou seja, com o aumento do número deste tipo de
contrato, a tarifa média de aluguel das locadoras diminui e a depreciação média anualizada por
carro aumenta.

Locadoras

| RAC:

Fonte: ABLA 2019 Relatório anual, pesquisa Frost&Sullivan, Datamonitor, Global Feet, Ministry of Tourism, 
IBGE, IPEADATA, BCB, ABLA, Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, FENAUTO
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Outro serviço é a Gestão e Terceirização de Frotas (GTF), focado em pequenas e
médias empresas que realizam contratos de longo prazo na locação de frota, permitindo uma maior
escala para o negócio, isto porque estas companhias não ficam expostas à variação sazonal.

Por fim, existem os Seminovos, que tem como foco o giro dos ativos (veículos) e a
geração de caixa para a renovação da frota. Os carros são vendidos praticamente com margem zero.
Quanto maior a taxa de replacement, significa que as locadoras estão repondo os veículos de
maneira mais acelerada, ou seja, os carros estão sendo alugados e depreciados com maior
frequência e então direcionados às lojas de Seminovos. Este atualmente é o maior desafio para as
companhias, em função do momento ainda ser limitado para o segmento de venda de veículos.

| GTF:

Locadoras

| Seminovos:

Fonte: ABLA 2019 Relatório anual, pesquisa Frost&Sullivan, Datamonitor, Global Feet, Ministry of Tourism, 
IBGE, IPEADATA, BCB, ABLA, Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, FENAUTO

Fonte: ABLA 2019 Relatório anual, pesquisa Frost&Sullivan, Datamonitor, Global Feet, Ministry of Tourism, 
IBGE, IPEADATA, BCB, ABLA, Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, FENAUTO

27 de Fevereiro de 2020
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Localiza (RENT3)

| Destaques:

A Localiza é hoje a locadora com maior market share do mercado nacional, além de ser
a maior rede de aluguel de carros da América do Sul em número de agências. Entre os seus serviços
encontram-se:

• Aluguel de Carros: responsável pelo aluguel de carros em agências localizadas dentro e fora de
aeroportos. A área de Franchising franqueia o Aluguel de Carros no Brasil e América do Sul;

• Gestão e Terceirização de Frotas: tem como público alvo as empresas que fazem contratos de
longo prazo com a locadora. Este serviço vem se tornando mais recorrente por conta dos
aplicativos como Uber e 99 Táxi que vêm ganhando força no mercado;

• Seminovos: conforme os carros usados vão ficando mais depreciados, a Localiza os desativa e
vende diretamente a consumidores finais por meio de uma rede própria de lojas chamada
Seminovos.

A empresa possui parceria com a Hertz desde 2017, vem aumentando a qualidade dos
carros comprados e seu número de agências e diminuindo a tarifa média por conta dos segmentos
de aluguel de longo prazo (que possuem tarifas menores) que vêm ganhando maior popularidade
no mercado.

| Sobre a empresa:

(i) Líder de mercado com 30% do segmento Rent a Car

(ii) Diminuição da tarifa média nos últimos períodos
refletindo o novo mix de segmentos

(iii) Aumento no número de agências e melhora nas
condições dos carros comprados Preço Alvo: R$ 58,00 

Recomendação: Compra

27 de Fevereiro de 2020
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| Resumo:

Nos últimos anos, a empresa, que hoje é a líder do setor, aumentou significantemente o
seu crescimento. Ela espera que esse ritmo continue em 2020 e nos próximos anos. A empresa
possui, hoje, mais de 300 mil carros disponíveis e a idade média deles está diminuindo, como reflexo
da melhora no giro de Seminovos.

O grande diferencial da Localiza é qualidade em que ela entrega seus produtos e
serviços, enquanto que o de seus concorrentes possuem diferencial em preço. Sua tarifa média de
aluguel está com uma tendência negativa, devido a mudança no mix de produtos consequente do
“efeito Uber”, que aumenta o número de motoristas de aplicativo disponíveis e também o de
pessoas físicas vendendo seus carros e passando a alugar. Apesar disso, a companhia não pretende
entrar em guerra de preços no segmento GTF, preferindo agregar serviços no segmento como meio
de diferenciação. Assim, a estratégia da companhia de manter uma precificação premium em função
dos serviços e marca continua surtindo efeito.

Através da análise dos resultados, portfólio e modelo de negócio da empresa e levando
em consideração os outros players do setor, nós vemos a Localiza como uma empresa resiliente com
diversas oportunidades de crescimento. Ela hoje é líder de mercado com 30% de market share no
RAC, e também vem ganhando força nos seus outros modelos de negócio, o GTF e os Seminovos.

RENT3, é negociada a 34x P/L contra 23x P/L de média do setor. Os múltiplos são
justificados pelo crescimento ainda robusto para os próximos anos, posicionamento premium e
execução consistente do management. Com isso nossa recomendação é de compra do papel.

Localiza (RENT3) 27 de Fevereiro de 2020

L ocaliza RENT3

Pe rfil

Empres a Localiz a

V olume Médio 

Financeiro (RS  MM)
217

S etor Locadoras

V alor de Mercado (R$ 

Milhões )
38.401R$                       

Último Preço 50,63R$                         

Preço A lvo 58,00R$                         

Ups ide 15%

L ocaliza

M últiplos A tual 2020E 2021E

P/L 47,6x 42,8x 32,3x

EV /EBITDA 21,6x 21,1x 16,9x

Preço/V alor Patrimonial 7,2x 6,9x 6,0x

Dív. Liquida/Ebitda 2,7x 3,3x 3,3x

ROE (%) 19,1 19,7 19,3
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| Destaques:

A empresa se destaca por ser líder no setor de Gestão e Terceirização de Frotas, com o
maior market share do mercado. Ela também é a segunda maior em Rent a Car. A locadora passou
a ter um maior número de veículos comprados com maior participação nas vendas das montadoras
brasileiras após a fusão entre Unidas e Locamérica.

A Unidas possui parcerias estratégicas com a Enterprise e a Alphabet, além de ter
adquirido recentemente a Ricci, a Panda Meridional e a NTC, que permitiu com que a empresa
entrasse em um novo segmento de negócios (Unidas Agro). Para os próximos anos, ela pretende
continuar comprando novas empresas que a agreguem valor.

Entre os seus principais serviços estão o Rent a Car, que agora pode acontecer por
meio de uma assinatura, permitindo com que o cliente consiga ter qualquer carro a qualquer
momento, a Gestão e Terceirização de Frotas e a venda de Seminovos. Também trabalham com o
modelo de franquias.

| Sobre a empresa:

(i) Líder no segmento de Gestão de Frotas;

(ii) 3º maior no segmento RAC (“rent a car”);

(iii) Realizou dois follow-ons recentemente;

(iv) Mais de 150 mil veículos disponíveis;

Preço Alvo: R$ 28,00

Recomendação: Compra

27 de Fevereiro de 2020Unidas (LCAM3)
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Unidas (LCAM3)

A Unidas nasceu de uma fusão recente entre a antiga Unidas e a Locamerica. Isto 
permitiu com que a companhia se consolidasse como a segunda maior locadora, líder em 
terceirização de frotas e como terceira maior no segmento de RAC. Também fez com que sua 
liquidez aumentasse, a empresa entrasse em índices importantes (IBRX100 e SMLL, por exemplo) e 
atingisse 12 bilhões de market cap. Ela possui hoje um total de 150 mil carros e pretende encerrar o 
ano de 2019 com 165 mil. Além de ter uma forte presença nacional com mais de 300 lojas 
espalhadas por diversas cidades do Brasil.

Após a fusão, a Unidas realizou dois follow-ons, que junto com a grande fusão, 
ajudaram as ações da empresa a apreciarem de maneira significante. Ao longo deste tempo, a 
empresa adquiriu a NTC, o que permitiu sua entrada no setor de Agronegócio e uma maior taxa de 
desconto com as montadoras, impactando diretamente em uma menor depreciação dos seus 
carros.

O foco principal da empresa no momento é aumentar o seu ritmo de crescimento, por 
meio de investimentos mais expressivos na própria marca e em tecnologia e melhora da experiencia 
do cliente. Além disso, a locadora que antes comprava carros de mesmo modelo em massa, está 
agora os melhorando seu mix de produtos, o que pode refletir no resultado dos Seminovos nos 
próximos períodos. Com essas ações, esperam que os clientes aumentem a sua frequência dentro 
do segmento RAC.

Com relação aos motoristas de aplicativo, diminuíram sua exposição a este segmento e 
pretendem manter no patamar atual, pois o segmento vem crescendo, mas deprecia os carros de 
forma mais acelerada. Por isso, limitaram os contratos destes clientes a 3 ou 4 meses, desse modo 
ainda são capazes de vender os seminovos com no máximo 35 mil km e assim evitam maiores 
gastos com manutenção dos veículos.

A empresa inova em serviços com o segmento Livre, que consiste no aluguel de carros 
por assinatura, voltado para as classes A e B. Neste segmento, o ticket médio cobrado mensalmente 
é maior e a depreciação é expressivamente menor, comparada à do aluguel mensal no RAC.

| Estratégia:

27 de Fevereiro de 2020
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Unidas (LCAM3)

Entre as suas vantagens competitivas, estão a venda de frotas terceirizadas (GTF) no 
varejo, isto ajuda a companhia a compensar o menor desconto de compra dos veículos em relação 
a principal concorrente – Localiza. Enquanto isso, dada o ciclo de renovação mais rápido no 
segmento RAC (1 vez ao ano), estão otimizando o processo, vendendo parte da frota no atacado. 
Também pretendem reduzir o custo da dívida e aumentar o lucro da cia em 25% para 2020, ainda 
colhendo os efeitos da fusão. Isto, somado a um melhor mix de produtos e maior presença 
nacional, faz com que a Unidas seja nossa preferida do setor. Sendo assim, a nossa recomendação é 
de compra das ações da empresa.

| Estratégia:

27 de Fevereiro de 2020

Unidas L C A M 3

Pe rfil

Empres a Unidas

V olume Médio 

Financeiro (RS  MM)
217

S etor Locadoras

V alor de Mercado (R$ 

Milhões )
11.207R$                       

Último Preço 22,03R$                         

Preço A lvo 28,00R$                         

Ups ide 27%

Unidas

M últiplos A tual 2020E 2021E

P/L 35,6x 42,8x 32,3x

EV /EBITDA 12,5x 21,1x 16,9x

Preço/V alor Patrimonial 3,6x 6,9x 6,0x

Dív. Liquida/Ebitda 2,7x 3,3x 3,3x

ROE (%) 19,1 19,7 19,3
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Movida (MOVI3)

| Destaques:

A empresa se destaca por ser a terceira maior companhia de locação de veículos no
Brasil em tamanho de frota dentre as companhias abertas do setor, além de ser a segunda maior no
segmento RAC (“Rent a Car”). Em 2013 foi comprada pelo grupo JSL, grupo com o mais amplo
portfólio de serviços logísticos do país. Com a reestruturação da cia feita pelo grupo JSL, em
dezembro de 2014, ela consolidou todas as atividades de rent a car e de gestão terceirizada de
frotas (GTF) do Grupo JSL. Com expansão acelerada no mercado, em 2017 fizeram um IPO e desde
então a empresa vem apresentando bons resultados, com forte volume de vendas, redução da
idade média da frota, aumento no preço das tarifas e volume de diárias, impulsionado pelo
segmento GTF. Além disso, a alavancagem da empresa é a mais baixa do setor com dívida
líquida/EBITDA em 2,3x.

A Movida atua em três principais segmentos:

• Rent a Car (RAC)
• Gestão e terceirização de frotas (GTF) – para motoristas de aplicativo e outras PME
• Seminovos – principal desafio da companhia

| Sobre a empresa:

(i) Top 3 dentre as empresas de locação de veículos no
Brasil em tamanho de frota

(ii) 2º maior no segmento RAC (“rent a car”);

(iii) Alavancagem financeira mais baixa do setor;

(iv) Track Record positivo

Preço Alvo: R$ 24,00

Recomendação: Compra

27 de Fevereiro de 2020
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Movida (MOVI3)

| Resumo:

A Movida nasceu em 2006. Até 2013, a locadora possuía uma frota com apenas dois
mil carros. Neste mesmo ano a JSL adquiriu participação dela e entre os anos de 2014 e 2016 a
empresa passou por um período de expansão da frota e de abertura acelerada de lojas. Tendo
ganhado escala, em 2016 ela decidiu voltar seu foco para rentabilidade e assim foi melhorando sua
estrutura administrativa e cada um de seus serviços.

Vale lembrar que o momento de expansão da locadora ocorreu durante a crise.
Mesmo assim, ela conseguiu continuar crescendo e hoje se encontra entre as três principais
locadoras do Brasil. Ela agora está passando por um período de mudanças, no qual pretende rever
seu público alvo e tornar mais personalizado o atendimento para seus diferentes segmentos de
serviço.

Em 2019, por conta dos resultados surpreendentes no primeiro semestre, ela
conseguiu realizar uma oferta pública de ações, o que acabou por impulsionar ainda mais seu
crescimento através da aquisição de novos veículos.

Para 2020, a empresa pretende aumentar sua frota, chegando a um crescimento
aproximado de 15 a 20 mil veículos para o segmento RAC e 30 mil para o GTF no final do ano. Ela
quer ter um ano mais focado em tornar suas operações rentáveis do que em expansão. Além disso,
a Movida quer adquirir para o segmento de RAC, veículos de maior valor agregado, focar em
pequenas e médias empresas para o GTF, que ainda é um mercado bastante segmentado no Brasil e
aumentar o giro da frota para que o segmento de Seminovos continue crescendo. O último
segmento é ainda o maior desafio para a empresa.

Sua depreciação aumentou significantemente nos últimos trimestres, e a companhia
acredita que essa tendência deve se manter como reflexo do novo padrão de carros que está sendo
comprado por ela. Por conta disso, a Movida segue cautelosa com esta nova estratégia de frota
premium, pois possuem pouca experiência neste segmento.

Através da análise dos resultados, portfólio e modelo de negócio da empresa e levando
em consideração os outros players do setor, nós vemos a Movida como uma empresa que vem
superando as expectativas do mercado e mostrando crescimentos relevantes nos últimos meses.

27 de Fevereiro de 2020
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Movida (MOVI3)

No 3T19, a companhia apresentou o melhor resultado entre as Top 3 do setor. Seu
Lucro Líquido foi o maior registrado pela Movida em um trimestre, com um aumento de 45,8% (vs.
3T18). Suas margens todas subiram em comparação ao 2T19. A estimativa para esse ano é que a
empresa continue colhendo os ganhos do IPO em 2017 em conjunto com os do follow-on de 2019.
Por fim, a companhia não descarta a possibilidade de realizar um novo follow-on em 2021.

Dado o setor aquecido, em linha com o mercado, e a empresa apresentando boa
performance, resultados acima do esperado pelos investidores e com alta probabilidade de
crescimento contínuo, a nossa recomendação é de compra.

| Resumo:

27 de Fevereiro de 2020

M ovida M OV I3

Pe rfil

Empres a Movida

V olume Médio 

Financeiro (RS  MM)
217

S etor Locadoras

V alor de Mercado (R$ 

Milhões )
5.847R$                         

Último Preço 19,56R$                         

Preço A lvo 24,00R$                         

Ups ide 23%

M ovida

M últiplos A tual 2020E 2021E

P/L 26,3x 42,8x 32,3x

EV /EBITDA 11,8x 21,1x 16,9x

Preço/V alor Patrimonial 2,6x 6,9x 6,0x

Dív. Liquida/Ebitda 2,7x 3,3x 3,3x

ROE (%) 19,1 19,7 19,3
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