Rating Action: Moody's coloca ratings Ba2/Aa1.br da Localiza em revisão para
elevação após aprovação da fusão com a Unidas
20 Nov 2020
Sao Paulo, November 20, 2020 -- A Moody's América Latina ("Moody's") colocou os ratings corporativos Ba2
na escala global e Aa1.br na escala nacional brasileira ("NSR", em inglês) da Localiza Rent a Car S.A.
("Localiza") em revisão para elevação.
O processo de revisão resulta da aprovação em 12 de novembro pelos acionistas da Localiza e da Unidas
S.A. da combinação das operações das empresas por meio de uma troca de ações que resultará na
incorporação da Unidas pela Localiza. A relação de troca de ações será de 0,446824 ação da Localiza para
cada 1 ação da Unidas. A operação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE).
Os ratings colocados em revisão para elevação são:
...Emissor: Localiza Rent a Car S.A.
... Rating corporativo, colocado em revisão para elevação, atualmente em Ba2/Aa1.br
...Perspectiva, alterada para rating em revisão, de negativa
FUNDAMENTOS DO RATING / FATORES QUE PODERIAM LEVAR A UMA ELEVAÇÃO OU A UM
REBAIXAMENTO DOS RATINGS
A revisão da Moody's focará nos perfis de negócios e financeiro resultantes da Localiza após a conclusão da
transação, incluindo: (i) a alavancagem e a estrutura de capital resultante da entidade combinada; (ii) as
potenciais restrições impostas pelo CADE e seu impacto na escala da companhia, posição competitiva e
potencial de sinergias no mercado brasileiro; (iii) trajetória econômica do Brasil e o ambiente operacional para
empresas de aluguel de carro e de gestão de frotas quando a fusão for concluída; e (iv) o perfil de liquidez da
companhia, políticas financeiras e estratégia de crescimento durante a execução da integração dos negócios.
Os ratings poderão ser elevados se o perfil de negócio resultante da Localiza se fortalecer após a fusão, com
níveis de rentabilidade mais elevados derivados de sinergias, que resultem em uma melhora nas métricas de
crédito da Localiza e uma redução da alavancagem bruta ajustada para cerca de 4x, de 4,8x nos 12 meses
encerrados em setembro de 2020. A manutenção de um forte perfil de liquidez, incluindo um montante
significativo de ativos livres de garantia que forneçam uma fonte de liquidez alternativa em cenários de
estresse, e uma gestão financeira conservadora após a combinação dos negócios também seriam
necessárias para uma elevação do rating. Finalmente, evidências de uma posição de mercado dominante e
de uma flexibilidade financeira significativa que forneça à Localiza alguma proteção em relação ao cenário
econômico do Brasil e ao mercado de dívida local também seriam requisitos para um rating acima do rating
dos títulos de dívida do governo brasileiro.
Sinergias potenciais resultantes da fusão entre a Localiza e a Unidas podem incluir uma redução das
despesas gerais e administrativas, os benefícios do histórico comprovado da Localiza de baixos custos de
manutenção da frota, elevadas taxas de utilização, descontos atrativos das montadoras e experiência no
mercado de vendas de carros usados para os negócios da Unidas, bem como a contínua capacidade de
reduzir rapidamente as compras de carros ou aumentar as vendas de carros usados para gerar caixa e cobrir
gastos extraordinários, a fim de mitigar os desafios de integração e execução e a pressão nas métricas de
crédito durante desacelerações de mercado. Acreditamos que a Unidas receba um desconto menor que a
Localiza nas compras de carros, e apenas a equalização dos níveis de desconto já resultaria em economias
significativas para a entidade combinada, o que resultaria em um aumento de sua rentabilidade.
A transação pode reduzir a alavancagem da Localiza, dependendo do potencial de sinergias. A dívida
total/EBITDA de 4,3x da Unidas é um pouco menor que a da Localiza, e quaisquer benefícios vindos de
sinergias de custos melhorariam a rentabilidade da empresa combinada, reduzindo a sua alavancagem. O
perfil de liquidez da entidade combinada seria bom, com uma posição de caixa de R$ 6,8 bilhões, que cobriria

todos os vencimentos de dívida até 2022, mais uma frota total com valor de mercado de R$ 19,3 bilhões, que
cobriria a dívida total reportada em 1,2x. A liquidez continuaria adequada mesmo assumindo alguma redução
no valor de mercado da frota e a potencial redução de R$ 425 milhões na posição de caixa da Unidas
resultante do pagamento de dividendos extraordinários para seus atuais acionistas.
Os ratings poderiam ser confirmados se não houver nenhuma mudança significativa nas atuais métricas de
crédito da companhia ou posição competitiva após a fusão, de forma que o potencial de sinergias ou de
fortalecimento dos perfis de negócio e financeiro provenientes da transação diminua. A continuidade da
estratégia de crescimento financiado por dívida sem o benefício de EBITDA correspondente ou a deterioração
das atuais condições de mercado que anulem os benefícios da fusão poderiam resultar em uma confirmação
dos ratings.
Tendo em vista a atual revisão, um rebaixamento dos ratings da Localiza é improvável. No entanto, uma
pressão negativa sobre os ratings ou a perspectiva poderia emergir se a liquidez da Localiza se deteriorar
devido ao enfraquecimento das operações e incapacidade de vender carros usados, ou se sua taxa de
utilização de aluguel de carros cair para menos de 60% por um intervalo de tempo prolongado. Uma
deterioração sustentada das métricas de crédito, medida por uma dívida bruta/EBITDA que esteja acima de
4,5x e queda da cobertura de juros EBITDA para menos de 3,0x sem perspectivas de melhora também
poderiam levar a um rebaixamento. Um rebaixamento do rating soberano poderia também levar a um
rebaixamento dos ratings da Localiza.
A metodologia principal usada nestes ratings foi Setor de Locação de Equipamentos e Transportes
("Equipment and Transportation Rental Industry"), publicada em Abril de 2017 e disponível em
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1069181 . Como alternativa,
consulte a página de Metodologias de Rating em www.moodys.com.br para uma cópia desta metodologia.
Fundada em 1973 e sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, a Localiza opera negócios de locação
de automóveis e frotas e conta com a área de seminovos para desmobilização dos carros para renovação da
frota. A empresa também possui franquias de locação de carros no Brasil e em cinco países da América do
Sul. Em setembro de 2020, a empresa tinha uma frota total de 268.128 carros próprios e 11.757 automóveis
em franquias no Brasil e em cinco outros países. A Localiza é líder de mercado no Brasil em locação de
automóveis, com o maior número de agências de aluguel de carros e presença nos principais aeroportos
brasileiros. Nos 12 meses encerrados em setembro de 2020, a empresa divulgou receita líquida de R$ 10,4
bilhões (US$ 2,2 bilhões) e lucro líquido de R$ 875 milhões. A Unidas é a segunda maior locadora de veículos
e a maior empresa de gestão de frotas do Brasil, e contabilizava uma frota total de 156 mil automóveis no final
de setembro de 2020. A empresa reportou R$ 5,2 bilhões em receitas e uma margem EBITDA de 24% nos 12
meses encerrados em setembro de 2020.
Os Ratings em Escala Nacional da Moody's (NSRs) pretendem ser medidas relativas de idoneidade creditícia
entre emissões e emissores de dívida dentro de um país, possibilitando aos participantes do mercado uma
melhor diferenciação dos riscos relativos. Os NSRs são diferentes dos ratings da escala global no sentido de
que não são globalmente comparáveis ao universo completo das entidades classificadas pela Moody's, mas
apenas com outras entidades classificadas dentro do mesmo país. Os NSRs são designados por um
modificador ".nn" que indica o país relevante, como ".za" no caso da África do Sul. Para mais informações
sobre a abordagem da Moody's para ratings na escala nacional, consulte a Metodologia de Ratings da
Moody's publicada em maio de 2016 sob o título "Equivalência entre os Ratings na Escala Nacional e os
Ratings na Escala Global" ("Mapping National Scale Ratings from Global Scale Ratings"). Embora os NSRs
não tenham significado absoluto inerente em termos de risco de default ou perda esperada, pode-se inferir
uma probabilidade histórica de default consistente com um dado NSR a partir do GSR para o qual o NSR
mapeia em um momento específico. para informações sobre taxas de default históricas associadas às
diferentes categorias de escalas globais de ratings em distintos horizontes de investimentos consulte
http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1217788 .
DIVULGAÇÕES REGULATÓRIAS
Para especificações adicionais das principais premissas de ratings e análise de sensibilidade da Moody's,
consulte as seções Premissas da Metodologia e Sensibilidade às Premissas no formulário de divulgação.
Símbolos e Definições de Rating Moody's podem ser encontrados em:
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004 .
As fontes de informação utilizadas na elaboração do rating são as seguintes: partes envolvidas nos ratings,
informações públicas e confidenciais e de propriedade da Moody's.

Os tipos de informação utilizado(s) na elaboração do rating são os seguintes: dados financeiros, dados
operacionais, dados do histórico de desempenho, informações públicas, informações da Moody's, e reportes
regulatórios.
Fontes de Informação Pública: A Moody's considera informações públicas de diversas fontes como parte do
processo de rating. Essas fontes podem incluir, mas não se limitam, à lista contida no link
http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1235261 .
A Moody's considera a qualidade das informações disponíveis sobre o emissor ou obrigação como sendo
satisfatória ao processo de atribuição do rating de crédito.
A Moody's adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na atribuição de ratings
sejam de qualidade suficiente e proveniente de fontes que a Moody's considera confiáveis incluindo, quando
apropriado, fontes de terceiros. No entanto, a Moody's não realiza serviços de auditoria, e não pode realizar,
em todos os casos, verificação ou confirmação independente das informações recebidas nos processos de
rating.
O rating foi divulgado para a entidade classificada ou seu(s) agente(s) designado(s) e atribuído sem
alterações decorrentes dessa divulgação.
Consulte a página de divulgações regulatórias em www.moodys.com.br para divulgações gerais sobre
potenciais conflitos de interesse.
A Moody's América Latina Ltda. pode ter fornecido Outro(s) Serviço(s) Permitido(s) à entidade classificada ou
a terceiros relacionados no período de 12 meses que antecederam a ação de rating de crédito. Consulte o
relatório "Lista de Serviços Auxiliares e Outros Serviços Providos a Entidades com Rating da Moody's
América Latina, Ltda." http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1251596
para mais informações.
As entidades classificadas pela Moody's América Latina Ltda. e partes relacionadas a essas entidades podem
também receber produtos/serviços fornecidos por partes relacionadas à Moody's América Latina Ltda.
envolvidas em atividades de rating de crédito no período de 12 meses que antecederam a ação de rating de
crédito. Consulte o link http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1251611
para obter a lista de entidades que recebem produtos/serviços dessas entidades relacionadas.
A data da última Ação de Rating foi 20/11/2020.
Os ratings da Moody's são monitorados constantemente, a menos que sejam ratings designados como
atribuídos a um momento específico ("point-in-time ratings") no comunicado inicial. Todos os ratings da
Moody's são revisados pelo menos uma vez a cada período de 12 meses.
Para ratings atribuídos a um programa, série ou categoria/classe de dívida ou título, este anúncio fornece
certas divulgações regulatórias pertinentes a cada um dos ratings de títulos ou notas emitidas
subsequentemente da mesma série, categoria/classe de dívida, título ou de um programa no qual os ratings
sejam derivados exclusivamente dos ratings existentes, de acordo com as práticas de rating da Moody's. Para
os ratings atribuídos a um provedor de suporte, este anúncio fornece divulgações regulatórias pertinentes à
ação de rating de crédito para o provedor de suporte e referentes a cada uma das ações de rating de crédito
para os títulos que derivam seus ratings do rating de crédito do provedor de suporte. Para ratings provisórios,
este anúncio fornece divulgações regulatórias pertinentes ao rating provisório atribuído, e em relação ao rating
definitivo que pode ser atribuído após a emissão final da dívida, em cada caso em que a estrutura e os termos
da operação não tiverem sido alterados antes da atribuição do rating definitivo de maneira que pudesse ter
afetado o rating. Para mais informações, consulte a aba de ratings na página do respectivo emissor/entidade
disponível em www.moodys.com.br.
Para quaisquer títulos afetados ou entidades classificadas que recebam suporte de crédito direto da(s)
entidade(s) primária(s) desta ação de rating de crédito, e cujos ratings possam mudar como resultado dessa
ação de rating de crédito, as divulgações regulatórias associadas serão aquelas da entidade fiadora.
Exceções desta abordagem existem para as seguintes divulgações: Serviços Acessórios, Divulgação para a
entidade classificada e Divulgação da entidade classificada.
Consulte a aba de ratings na página do emissor/entidade em www.moodys.com.br para visualizar o histórico e
a última ação de rating deste emissor. A data em que alguns ratings foram atribuídos pela primeira vez diz
respeito a uma época em que os ratings da Moody's não eram integralmente digitalizados e pode ser que os

dados precisos não estejam disponíveis. Consequentemente, a Moody's fornece uma data que acredita ser a
mais confiável e precisa com base nas informações que são disponibilizadas. Consulte a página de
divulgação de ratings em nosso website www.moodys.com.br para obter mais informações.
Consulte o documento Símbolos e Definições de Rating da Moody's ("Moody's Rating Symbols and
Definitions") disponível na página de Definições de Ratings em www.moodys.com.br para mais informações
sobre o significado de cada categoria de rating e a definição de default e recuperação.
As divulgações regulatórias contidas neste comunicado de imprensa são aplicáveis ao rating de crédito e, se
aplicável, também à perspectiva ou à revisão do rating.
Os princípios gerais da Moody's para avaliar riscos ambientais, sociais e de governança (ESG) em nossa
análise de crédito podem ser encontrados em https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?
docid=PBC_1133569.
Consulte o www.moodys.com.br para atualizações e alterações relacionadas ao analista líder e à entidade
legal da Moody's que atribuiu o rating.
Consulte a aba de ratings do emissor/entidade disponível no www.moodys.com.br para divulgações
regulatórias adicionais de cada rating.
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VALORES MOBILIÁRIOS EQUIVALENTES À DÍVIDA, DE MODO QUE OS MATERIAIS, PRODUTOS,
SERVIÇOS E AS INFORMAÇÕES PUBLICADAS PELA MOODY'S (COLETIVAMENTE "PUBLICAÇÕES")
PODEM INCLUIR TAIS OPINIÕES ATUAIS. A MOODY'S INVESTORS SERVICE DEFINE RISCO DE
CRÉDITO COMO O RISCO DE UMA ENTIDADE NÃO CUMPRIR COM AS SUAS OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS E FINANCEIRAS NA DEVIDA DATA DE VENCIMENTO E QUAISQUER PERDAS
FINANCEIRAS ESTIMADAS EM CASO DE INADIMPLEMENTO ("DEFAULT"). VER A PUBLICAÇÃO DA

MOODY'S INVESTORS SERVICE RELACIONADA AOS SÍMBOLOS E DEFINIÇÕES DE RATINGS DE
CRÉDITO PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E
FINANCEIRAS ENDEREÇADAS PELOS RATINGS DE CRÉDITO DA MOODY'S INVERTORS SERVICE. OS
RATINGS DE CRÉDITO NÃO TRATAM DE QUALQUER OUTRO RISCO, INCLUINDO, MAS NÃO SE
LIMITANDO A: RISCO DE LIQUIDEZ, RISCO DE VALOR DE MERCADO OU VOLATILIDADE DE PREÇOS.
OS RATINGS DE CRÉDITO, AS AVALIAÇÕES E OUTRAS OPINIÕES CONTIDAS NAS PUBLICAÇÕES DA
MOODY'S NÃO SÃO DECLARAÇÕES SOBRE FATOS ATUAIS OU HISTÓRICOS. AS PUBLICAÇÕES DA
MOODY´S PODERÃO TAMBÉM INCLUIR ESTIMATIVAS DO RISCO DE CRÉDITO BASEADAS EM
MODELOS QUANTITATIVOS E OPINIÕES RELACIONADAS OU COMENTÁRIOS PUBLICADOS PELA
MOODY´S ANALYTICS, INC. E/OU SUAS AFILIADAS. OS RATINGS DE CRÉDITO, AS AVALIAÇÕES,
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FINANCEIRO OU DE INVESTIMENTO. OS RATINGS DE CRÉDITO DA MOODY'S, AS AVALIAÇÕES,
OUTRAS OPINIÕES E PUBLICAÇÕES NÃO CONFIGURAM E NÃO PRESTAM RECOMENDAÇÕES PARA A
COMPRA, VENDA OU DETENÇÃO DE UM DETERMINADO VALOR MOBILIÁRIO. OS RATINGS DE
CRÉDITO DA MOODY'S, AS AVALIAÇÕES, OUTRAS OPINIÕES E PUBLICAÇÕES NÃO CONSTITUEM
RECOMENDAÇÕES SOBRE A ADEQUAÇÃO DE UM INVESTIMENTO PARA UM DETERMINADO
INVESTIDOR. A MOODY'S ATRIBUI SEUS RATINGS DE CRÉDITO, SUAS AVALIAÇÕES E OUTRAS
OPINIÕES, E DIVULGA AS SUAS PUBLICAÇÕES ASSUMINDO E PRESSUPONDO QUE CADA
INVESTIDOR FARÁ O SEU PRÓPRIO ESTUDO, COM A DEVIDA DILIGÊNCIA, E PROCEDERÁ À
AVALIAÇÃO DE CADA VALOR MOBILIÁRIO QUE TENHA A INTENÇÃO DE COMPRAR, DETER OU
VENDER.
OS RATINGS DE CRÉDITO DA MOODY´S, SUAS AVALIAÇÕES, OUTRAS OPINIÕES E PUBLICAÇÕES
NÃO SÃO DESTINADOS PARA O USO DE INVESTIDORES DE VAREJO E SERIA IMPRUDENTE E
INADEQUADO AOS INVESTIDORES DE VAREJO USAR OS RATINGS DE CRÉDITO, AS AVALIAÇÕES,
OUTRAS OPINIÕES OU PUBLICAÇÕES DA MOODY´S AO TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO.
EM CASO DE DÚVIDA, O INVESTIDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM UM CONSULTOR
FINANCEIRO OU OUTRO CONSULTOR PROFISSIONAL.
TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO ESTÃO PROTEGIDAS POR LEI,
INCLUINDO, ENTRE OUTROS, OS DIREITOS DE AUTOR, E NÃO PODEM SER COPIADAS,
REPRODUZIDAS, ALTERADAS, RETRANSMITIDAS, TRANSMITIDAS, DIVULGADAS, REDISTRIBUIDAS
OU REVENDIDAS OU ARMAZENADAS PARA USO SUBSEQUENTE PARA QUALQUER UM DESTES FINS,
NO TODO OU EM PARTE, POR QUALQUER FORMA OU MEIO, POR QUALQUER PESSOA, SEM O
CONSENTIMENTO PRÉVIO, POR ESCRITO, DA MOODY'S.
OS RATINGS DE CRÉDITO, AS AVALIAÇÕES, OUTRAS OPINIÕES E PUBLICAÇÕES DA MOODY´S NÃO
SÃO DESTINADOS PARA O USO, POR QUALQUER PESSOA, COMO UMA REFERÊNCIA
("BENCHMARK"), JÁ QUE ESTE TERMO É DEFINIDO APENAS PARA FINS REGULATÓRIOS E
PORTANTO NÃO DEVEM SER UTILIZADOS DE QUALQUER MODO QUE POSSA RESULTAR QUE SEJAM
CONSIDERANDOS REFERÊNCIAS (BENCHMARK).
Toda a informação contida neste documento foi obtida pela MOODY'S junto de fontes que esta considera
precisas e confiáveis. Contudo, devido à possibilidade de erro humano ou mecânico, bem como outros fatores,
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A Moody's Investors Service, Inc., uma agência de rating de crédito, subsidiária integral da Moody's
Corporation ("MCO"), pelo presente, divulga que a maioria dos emissores de títulos de dívida (incluindo
obrigações emitidas por entidades privadas e por entidades públicas locais, outros títulos de dívida, notas
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Affiliation Policy" informações acerca de certas relações que possam existir entre administradores da MCO e
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EUA) que detêm participação societária maior que 5% na MCO.
Termos adicionais apenas para a Austrália: qualquer publicação deste documento na Austrália será feita nos
termos da Licença para Serviços Financeiros Australiana da afiliada da MOODY's, a Moody's Investors Service
Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 e/ou pela Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136
972 AFSL 383569 (conforme aplicável). Este documento deve ser fornecido apenas a distribuidores
("wholesale clients"), de acordo com o estabelecido pelo artigo 761G da Lei Societária Australiana de 2001. Ao
continuar a acessar esse documento a partir da Austrália, o usuário declara e garante à MOODY'S que é um
distribuidor ou um representante de um distribuidor, e que não irá, nem a entidade que representa irá, direta ou
indiretamente, divulgar este documento ou o seu conteúdo a clientes de varejo, de acordo com o significado
estabelecido pelo artigo 761G da Lei Societária Australiana de 2001. O rating de crédito da Moody's é uma
opinião em relação à idoneidade creditícia de uma obrigação de dívida do emissor e não diz respeito às ações
do emissor ou qualquer outro tipo de valores mobiliários disponíveis para investidores de varejo.
Termos adicionais apenas para o Japão: A Moody's Japan K.K. ("MJKK") é agência de rating de crédito e
subsidiária integral da Moody's Group Japan G.K., que por sua vez é integralmente detida pela Moody's
Overseas Holdings Inc., uma subsidiária integral da MCO. A Moody's SF Japan K.K. ("MSFJ") é uma agência
de rating de crédito e subsidiária integral da MJKK. A MSFJ não é uma Organização de Rating Estatístico
Nacionalmente Reconhecida ("NRSRO"). Nessa medida, os ratings de crédito atribuídos pela MSFJ são
Ratings de Crédito Não-NRSRO. Os Ratings de Crédito Não-NRSRO são atribuídos por uma entidade que não
é uma NRSRO e, consequentemente, a obrigação sujeita aos ratings de crédito não será elegível para certos
tipos de tratamento nos termos das leis dos E.U.A. A MJKK e a MSFJ são agências de rating de crédito
registadas junto a Agência de Serviços Financeiros do Japão ("Japan Financial Services Agency") e os seus
números de registo são "FSA Commissioner (Ratings) n° 2 e 3, respectivamente.
A MJKK ou a MSFJ (conforme aplicável) divulgam, pelo presente, que a maioria dos emitentes de títulos de
dívida (incluindo obrigações emitidas por entidades privadas e entidades públicas locais, outros títulos de
dívida, notas promissórias e papel comercial) e de ações preferenciais classificadas pela MJKK ou MSFJ
(conforme aplicável) acordaram, com antecedência à atribuição de qualquer rating de crédito, pagar à MJKK ou
MSFJ (conforme aplicável), para fins de avaliação de ratings de crédito e serviços prestados pela agência,
honorários que poderão ir desde JPY125.000 até, aproximadamente, JPY250.000,000.
A MJKK e a MSFJ também mantêm políticas e procedimentos destinados a cumprir com os requisitos

regulatórios japoneses.

