
No relatório desta semana, iremos tratar de um case em que nossos assinantes 
possuem algumas dúvidas que acreditamos que podem ser rapidamente sanadas 
quando impusemos nossos critérios de avaliação em contraponto ao que foi 
prometido ao mercado pela companhia.  

Primeiro, antes de começar a falar sobre o case, gostaríamos de contextualizar, 
trazendo um exemplo de negócio que se encontrava numa situação econômica 
semelhante, e que um dia foi alvo de investimento pelo o que é o hoje o maior 
investidor do mundo, o Warren Buffett. 

Buffett, no início de sua carreira, era um típico caçador de pechinchas, ou seja, 
empresas de qualidade duvidosa, mas que estavam sendo negociadas a preços 
extremamente descontados frente aos seus ativos. 

Um dia, em meados da década de 60, Buffett encontrou uma empresa chamada 
Dempster Mill, uma fabricante de sistemas de irrigação e equipamentos agrícolas 
em geral. 

Essa indústria sempre foi um negócio difícil, pois nenhum concorrente apresentava 
diferenciais competitivos e a necessidade constante de capital para manter o 
negócio ou continuar crescendo drenava toda a sobra de capital. 

Página 1

contato@sunoresearch.com.br
www.sunoresearch.com.br

Suno Valor

Análise de MOVIDA - 
MOVI3



Apesar de todos esses pontos fracos, Buffett, seguindo sua filosofia de investimento, 
que era em linha com a do seu estimado professor Benjamim Graham, decidiu fazer 
aportes significativos na empresa, como podemos ver através desse trecho da carta 
de 1961, que foi direcionada a clientes do fundo que gerenciava na época, ele disse:

“Dempster é um fabricante de implementos agrícolas e sistemas de água com vendas, em 
1961, de cerca de US $ 9 milhões. As operações produziram apenas lucros nominais em 
relação ao capital investido nos últimos anos. Isso refletiu uma situação de 
gerenciamento pobre, juntamente com uma situação bastante difícil da indústria. 
Atualmente, o patrimônio líquido consolidado (valor contábil) é de cerca de US $ 4,5 
milhões, ou US $ 75 por ação, capital de giro consolidado de cerca de US $ 50 por ação e 
no final do ano estimamos nossa participação em US $ 35 por ação".

Como podemos evidenciar através do trecho, vemos que Buffett estava interessado 
apenas no preço do negócio, que, naquela época, valia significativamente menos do 
que o valor contábil com que a companhia era representada no balanço. 

Esse raciocínio é falho e pode gerar muitas “armadilhas” para os investidores no 
mercado de capitais. Uma companhia barata, valendo menos do que possui em 
patrimônio, pode muito bem estar sendo adequadamente precificada, se ela possui 
uma perspectiva de continuar perdendo dinheiro ou entregar retornos muito abaixo 
do seu custo de capital por tempo indeterminado.  

Então, nesse investimento, Buffett conseguiu amealhar um retorno satisfatório, mas 
não com pouca “dor de cabeça”. Ele contratou um gestor muito raro e habilidoso, 
chamado Harry Bottle, que praticamente liquidou a empresa, demitindo muitos 
funcionários e fechando filiais não rentáveis, o que proporcionou um crescimento 
modesto das vendas, dessa forma, tornando possível que suas ações reagissem.
 
Porém, se não fossem essas atitudes impopulares e a capacidade decisiva do gestor 
contratado por Buffett, segundo ele, a sua fortuna seria significativamente diferente 
nos dias de hoje. 
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Graças a esse exemplo, Buffett logo percebeu o seu erro, e, nos seus investimentos 
posteriores, sempre mencionou que uma de suas métricas favoritas para medir o 
desempenho de uma companhia é o retorno sobre o patrimônio líquido, bem como 
fazer análises sobre a necessidade de capital das empresas, pois seu interesse 
passou a ser no fluxo de caixa contínuo, provindo de boas companhias, que 
poderiam fazer a sua “bola de neve” girar. 

Movida

A seguir, a empresa a ser analisada será a Movida, companhia situada no segmento 
de aluguel de carros, sendo o primeiro IPO do ano de 2017. A empresa realizou seu 
recente IPO no mercado de capitais com uma promessa de crescimento acelerado, 
baseada em cinco pilares:

No decorrer dos últimos meses, foi comum ver, em diversos jornais, a referência da 
Movida como sendo a futura localiza em seu setor, nós, contudo, vemos essa 
afirmação com muito ceticismo.

Como a JSL (grupo controlador da empresa) estava injetando bilhões na companhia 
para tornar possível o seu crescimento pré-IPO, imaginava-se que a empresa 
continuaria com sua trajetória de crescimento. 

No entanto, como sempre salientamos aqui, o crescimento sem geração de valor 
não tem a menor vantagem para os acionistas. E, por isso, nos parece que essa 
companhia está seguindo essa trajetória perigosa. A seguir, estaremos fazendo o 
nosso papel de alertar a todos aqueles que possuem ou desejam possuir 
participação nessa empresa.

1. Pesados investimentos;
2. Foco em tecnologia e inovação;
3. Modelo de negócio diferenciado;
4. Rápido ritmo de crescimento;
5. Mercado receptivo e com grandes oportunidades de consolidação.
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A Movida é a segunda maior companhia de locação de veículos do Brasil, em 
tamanho de frota e receita, dentre as empresas de capital aberto no país. A 
companhia é controlada pelo grupo JSL, um dos grandes operadores de logística no 
Brasil.

Segundo a Movida, um dos pilares que contribui para alguma agregação de valor à 
sua marca é a capacidade de inovação que a companhia possui. Percepção de valor 
nesse setor, como diversas pesquisas apontam, é um fator bastante difícil de ser 
conquistado, o que já nos deixa mais céticos quanto à perenidade dos resultados da 
empresa no longo prazo. 

A empresa possui três linhas de negócios básicas, que são:

Frota estimada de cerca de 74 mil carros e uma rede de 182 pontos de 
atendimentos, sendo 180 de pontos próprios e dois franqueados. Abaixo, podemos 
ver o mapa de atuação geográfica da companhia:

● Segmento de locação de veículos
● Segmento de gestão e terceirização de frotas. 
● Comercialização de veículos seminovos, por meio de lojas próprias. 
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Fonte: Release da empresa
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Resultados

Para aqueles que observam os resultados da Movida somente sob os aspectos dos 
números reportados, muito provavelmente ficam deslumbrados pelo crescimento 
nos resultados trimestre a trimestre. 

No entanto, uma análise (mesmo nas empresas em crescimento), não deve se limitar 
aos números de receita, Ebitda, lucros, mas também sobre uma ótica de margens e 
rentabilidade. Crescer sem lucratividade, gera destruição de valor no longo prazo.

Observem o crescimento da frota operacional de veículos da empresa:

A receita da Movida, nesses últimos nove meses de 2017, foi de R$ 1881 milhões, 
contra um valor de R$ 1.353 milhões no mesmo período de 2016. Um forte 
crescimento de 39%, ocasionado pela expansão da frota de veículos, ou seja, através 
de fortes investimentos em crescimento, entregando retornos pouco agradáveis, 
como veremos mais à frente neste relatório. 

Fonte: Release da empresa



Com relação ao lucro Ebitda, observamos que a Movida apresentou um crescimento, 
porém menor do que foi visto na linha de receita líquida. Os ganhos auferidos nos 
nove primeiros meses deste ano foram de R$ 186 milhões, contra um valor de R$ 
148 milhões, um ganho de 25% frente ao período passado. 

Esse fato nos fez procurar entender onde foi localizada a perda de produtividade da 
empresa. Então descobrimos que as despesas gerais e administrativas tiveram um 
explosivo aumento de 63%, partindo de R$ 143 milhões, nos 9M16, vs um valor de 
R$ 233 nos 9M17. 

Esse importante incremento fez a margem Ebitda da companhia estacionar em 
12,4% frente a esses últimos 12 meses corridos. Enquanto essa margem no, ano 
completo de 2016, foi de 14,6%, mais de 2 pontos percentuais acima, uma 
importante perda de eficiência em apenas nove meses. 
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Na linha de lucro líquido, no período dos 9M17, vimos um resultado de R$ 46.726 
milhões VS R$ 39.613 no período de 9M16. Evidenciando um crescimento ainda 
menor do que o seu Ebitda, que pode ser atribuído a maiores despesas financeiras, 
principalmente aos acréscimos provindos do 3T17. 

Esse aumento das despesas, segundo a companhia, é devido ao alongamento da sua 
dívida, muito provavelmente para que a mesma continue o seu programa de 
crescimento. 

Nesse caso, é preciso ficar bem atento, pois a empresa não pode aumentar os seus 
custos financeiros sem que a sua produtividade acompanhe esse crescimento. 

Com relação ao endividamento líquido, a Movida apresentou um aumento de 5,5% 
em relação ao 4T16. 

Como resultado de um processo de gestão de passivos, a Movida contratou, em 
setembro, uma nova Nota Promissória no valor de R$ 150 milhões de reais, além da 
entrada dos recursos das debêntures de R$ 400 milhões. Essas novas debêntures 
serão utilizadas para a diminuição de dívidas de menores prazos e custos mais 
elevados ao longo dos próximos trimestres, dessa forma, implicando em um 
alongamento da dívida com custos pós-fixados mais atrativos. 

Enxergamos essa atitude como primordial para a empresa, devido à sua situação 
financeira, que se encontra com uma relação de dívida líquida/Ebitda de 3,2x, que 
pode ser considerado um valor razoavelmente elevado, ou até perigoso, caso 
alguma desaceleração macroeconômica, por algum motivo, aconteça. 
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Capex e rentabilidade

Apesar da produtividade decrescente, a Movida vem ampliando seus projetos de 
investimento, através de uma expansão de 239% do seu CAPEX de gestão 
terceirizada de frotas (GTF) em relação ao 2T17. Além de investimentos na renovação 
de RAC, que apresentou um crescimento de 124% versus o segundo trimestre deste 
ano. Dessa forma, foi aprovado em reunião um CAPEX total de R$ 650 milhões para 
esse ano. 

Enxergamos com cautela esses valores expansivos de investimentos, já que a 
companhia não tem conseguido, de forma recorrente, fazer investimentos bem 
rentáveis em relação ao custo da sua dívida.

Fonte: Release da empresa
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É bem verdade que os juros no país estão em trajetória de queda rápida, e isso ajuda 
a empresa a conseguir justificar o seu CAPEX, porém, dados os números que iremos 
ver na imagem abaixo, dificilmente a empresa gerará valor para os acionistas no 
longo prazo, principalmente em épocas de aperto monetário, que são frequentes no 
Brasil. 

Percebam a enorme discrepância quando comparamos os resultados da Movida 
com os do principal player do setor, a Localiza. Percebam que essa empresa sempre 
entregou rentabilidade acima do custo de sua dívida, mesmo em períodos de juros 
bastante elevados, como foram os anos de 2015 e 2016.

Fonte: Release da empresa

Fonte: Release da empresa
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Outro exemplo interessante é o da Locamerica, companhia também situada no setor 
de aluguel de veículos, que vem apresentando melhorias de desempenho 
significativas na margem Ebitda e no retorno sobre patrimônio líquido.

Esses retornos em expansão contrastam com os apresentados pela Movida, que, 
atualmente, terá algum “fôlego” devido à forte queda dos juros e consequente 
melhora dos seus resultados financeiros. 

O u t ro p o n t o q u e v e m c o n t a n d o 
positivamente para a companhia é a sua 
razão de endividamento, que terminou o 
ano de forma decrescente em relação aos 
anos anteriores, agregando maior solidez 
ao negócio. 

Essas melhorias, logicamente, vêm se traduzindo em 
valorizações no preço da ação, pois, aliado ao 
crescimento, a companhia está conseguindo achar o 
caminho da alta produtividade operacional. 

Por exemplo, observem o retorno sobre patrimônio 
líquido da Locamerica na imagem ao lado.

Fonte: Release da Empresa

Fonte: Release da Empresa
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É importante ressaltar que não recomendamos a compra da Locamerica no preço 
atual, pois, em nossa opinião, toda a valorização decorrente da melhoria do 
desempenho , além de um futuro crescimento devido à fusão com a Unidas, já está 
precificado no preço de suas ações. 

Valuation

Além da Movida ser uma empresa que apresenta um baixo retorno sobre 
patrimônio líquido (ROE), que vem perdendo margens e rentabilidade recentemente, 
além de exigir um capital intensivo, um outro ponto que nos afasta da empresa é o 
seu atual valuation.

Com uma relação P/L de cerca de 34,55 vezes, a Movida não negocia com nenhum 
desconto frente aos seus pares, que são mais eficientes e mais rentáveis.

Podemos ver, abaixo, uma comparação de múltiplos das empresas do setor, onde 
evidenciamos que a Movida apresenta um valuation pouco atrativo.

Fonte: Suno Research / Economatica
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Já em relação ao EV/Ebitda, a empresa negocia com uma relação de 8,30 vezes, o que 
é, de fato, menor que os pares, mas, ao mesmo tempo, não é baixo o suficiente, em 
especial pelos fatores de baixa rentabilidade que citamos anteriormente.

Acompanharemos a evolução dos resultados da empresa e seus indicadores de 
Valuation, e, caso venhamos a notar, em algum momento, indicadores mais baratos, 
mas, principalmente, uma melhora nos níveis de rentabilidade da empresa, além de 
um endividamento mais controlado, poderemos ter uma ideia melhor da real 
capacidade da empresa em entregar resultados e poderemos pensar em 
recomendá-la.

Por enquanto, preferimos apenas acompanhar e aguardar “de fora”, observando a 
evolução de seus números e dados operacionais.

Conclusão

Dentro desse setor altamente competitivo, que é o de aluguel de veículos, temos 
uma companhia (Localiza) que é líder isolada no segmento, possuindo uma frota de 
aproximadamente 185 mil carros, seguida pelo seu principal concorrente, que, 
agora, será a Locamerica, caso haja a aprovação da fusão da empresa juntamente 
com a Unidas, que foi anunciada no final de 2017. 

Fonte: Suno Research / Economatica
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Com a aprovação da fusão, a nova companhia terá por volta de 102 mil veículos, 
número ainda muito inferior aos números da Localiza.   

Como dissemos num relatório anterior, por ser de capital intensivo, essas empresas 
necessitam, muito fortemente, de crédito e, consequentemente, bons ratings para se 
tornarem competitivas. 

Por exemplo, numa teleconferência para comentar a fusão, a Locamerica afirmou 
que a dívida líquida da empresa resultante da fusão ficará em 4 vezes o Ebitda dos 
últimos nove meses anualizado, um patamar perigoso, caso algum imprevisto ocorra 
com os ganhos de sinergias entre as duas empresas. 

Ou, como foi no caso da Movida, que se alavancou relevantemente para crescer, 
porém, os ganhos em produtividade não acompanharam esse crescimento. Nesses 
casos, os acionistas, em vez de terem se beneficiado dos fluxos de caixa da empresa, 
na forma de dividendos, agora possuem um ativo com patrimônio imobilizado 
sofrendo taxas de depreciação elevadas. 

Para os nossos assinantes, preferimos sempre indicar operações que não dependam 
de cenários altamente favoráveis para que tudo dê certo. Empresas vivem num 
mundo altamente dinâmico, e trabalhar no limite do endividamento nunca será a 
atitude mais prudente a seguir.  

Felipe Tadewald
VP Pesquisas em Renda Variável

Tiago Reis
Analista CNPI



Glossário

IGPM: índice geral de preços ao mercado

EBITDA: Ebitda é a sigla em inglês para earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization, que traduzido literalmente para o português significa: "Lucros antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização

CDI: Certificado de deposito interbancário

ROE: ROE é o acrônimo de Return On Equity (em português: Retorno sobre o Patrimônio).

Clientes PF: Clientes Pessoas Física

Índice combinado: P usado em seguradoras, proveniente da soma dos índices de 
sinistralidade e índice de despesas. 

Float: Recursos transitoriamente mantidos ou depositados em bancos.

P/L: Relação entre o preço de uma ação e o lucro por ação nos últimos 12 meses

VPA ou VP: Valor patrimônial por ação

FV: Valor da Firma



DISCLOSURE

As informações constantes deste material podem auxiliar o investidor em suas decisões de 
investimento, porém o investidor será responsável, de forma exclusiva, pela verificação da 
conveniência e oportunidade da movimentação de sua carteira de investimentos e pela 
tomada de decisão quanto à efetivação de operações de compra e ou venda de títulos e ou 
valores mobiliários. 

Este material apresenta informações para diversos perfis de investimento e o investidor 
deverá verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma 
vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os 
investidores. Quaisquer projeções de risco ou retorno potenciais são meramente ilustrativas 
e não são e não devem ser interpretadas pelo investidor como previsão de eventos futuros 
e ou garantia de resultados. 

Além disso, não garantimos a exatidão das informações aqui contidas e recomendamos ao 
investidor que não utilize este relatório com única fonte para embasar suas decisões de 
investimento. Os investimentos realizados pelo investidor para sua carteira estão sujeitos a 
diversos riscos inerentes aos mercados e aos ativos integrantes da carteira, incluindo, sem 
limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, risco de 
concentração, risco de perda do capital investido e de disponibilização de recursos 
adicionais, entre outros.

Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 
17º da Instrução CVM nº 483/10, que as recomendações do relatório de análise refletem 
única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma 
independente.

Esse material destina-se única e exclusivamente aos assinantes da Suno Research, sua copia ou 
distribuição integral ou parcial sem a expressa autorização acarretará multa de até 2000 mil 
vezes o valor desse relatório, apreensão das copias ilegais além de responsabilização em 
processo civil. 




