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RESUMO 

A crise criada pela pandemia do COVID-19, causou no Brasil impactos diretos no mercado financeiro, a desvalorização 

cambial se acelerou rapidamente. Diversas empresas perderam significativamente seus valores de mercado, poucas 

mantiveram-se valorizadas. Dessa forma, este estudo analisa o comportamento dos valores de mercado das empresas 

Localiza, Movidas e Unidas, com a aplicação do método de análise relativa (baseada nos múltiplos), para entender qual o 

impacto da crise nos valores dessas empresas. Objetiva-se com este estudo avaliar o impacto da crise no valor de mercado de 

cada uma destas empresas.  Analisando os resultados, observa-se que há uma significativa perda de valor de mercado das 

companhias, sendo essa perda maior para a Movida e para a Unidas. A Localiza teve uma menor perda no período analisado, 

sendo esta abaixo da perda do índice Bovespa no mesmo período. A partir da análise feita com o uso dos múltiplos, verifica-

se que a Localiza já se encontrava com uma maior valorização em relação a Movida e a Unidas e essa diferença de valor se 

ampliou após a crise.  

PALAVRAS-CHAVE: Análise relativa. Múltiplos. COVID-19. 

 

ABSTRACT 

The crisis created by the pandemic of COVID-19, caused direct impacts on the financial market in Brazil, the exchange rate 

devaluation accelerated rapidly. Several companies have significantly lost their market values, few have remained valued. 

Thus, this study analyzes the behavior of the values of the companies Localiza, Movidas and Unidas, with the application of 

the method of relative analysis (based on multiples), to understand the impact of the crisis on the values of these companies. 

The aim of this study is to assess the impact of the crisis on the market value of each of these companies. Analyzing the 

results, it is observed that there is a significant loss of market value of the companies, this loss being greater for Movida and 

Unidas. In the period under analysis, Localiza had a loss below the loss of the Bovespa index in the same period. From the 

analysis made with the use of multiples, it appears that Localiza already had a greater appreciation in relation to Movida and 

Unidas and this difference in appreciation widened after the crisis. 

KEYWORDS: Relative Analysis. Multiples. COVID-19.
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INTRODUÇÃO 

 

Após 5 anos em meio a uma grande crise financeira o Brasil lentamente se reerguia, os mercados 

iniciaram uma retomada, o índice Bovespa atingia valores recordes e um crescimento mais sustentável 

e sólido, havia uma expectativa de um crescimento do PIB brasileiro acima de 2,5% para 2020. Até que 

em 31 de dezembro foi reportada a existência de um novo coronavírus na cidade de Wuhan na província 

de Hubei, República Popular da China, e em 11 de marco de 2020 a Organização Mundial da Saúde 

declarou o surto uma pandemia.    

A história tem demostrado que as pandemias modificam a forma como as sociedades se 

organizam permanentemente. No entanto, o Ministério da Economia no Brasil, avaliou que os choques 

trazidos pelo Covid-19 seriam “temporários e reversivos” (Ministério da Economia, 2020). Desde então, 

em meio a forte incerteza, o governo tem errado ao dimensionar a gravidade, extensão e impacto na 

sociedade brasileira desta crise, e este erro se reflete nas medidas de combate à crise anunciadas por este 

Ministério (MELLO et al., 2020). 

Em países como o Brasil, com uma moeda periférica com baixa liquidez, uma crise como atual 

tem impactos diretos no mercado financeiro, além das disputas em torno do preço do petróleo. A 

valorização cambial se acelerou rapidamente com o surto, saindo de R$4,39 por dólar em 25 de fevereiro, 

quando ocorreu o primeiro caso confirmado no Brasil, para R$ 5 por dólar no dia 16 de março e 

posteriormente atingido o recorde de R$ 5,9 em 13 de maio 2020. 

O efeito nos índices da BOVESPA foi também enorme, as perdas são para muitos analistas 

irrecuperáveis, em 19 de fevereiro o índice BOVESPA fechou em 116.571 pontos e no mês seguinte, 

em 23 de março o índice atingiu sua maior baixa até o momento, 63.569 pontos (b3.com.br). 

Dentro deste cenário, diversas empresas perderam significativamente seus valores de mercado, 

mas algumas se mantiveram e umas poucas conseguiram se valorizar. Neste estudo analisa-se o 

comportamento dos valores das empresas Localiza, Movidas e Unidas. Utiliza-se o método de análise 

relativa baseada nos múltiplos, para entender qual o impacto da crise gerada pelo COVID-19 nos valores 

de mercado da Localiza, Movida e Unidas. Assim, tem-se como objetivo deste estudo avaliar o impacto 

da crise no valor de mercado de cada uma destas empresas. 

 

 

2 2 FUNDAMENTOS CONCEITUAIS 

2.1 Avaliação de Empresas 

Para Silva (2019)  O tema  Avaliação de Empresas visa entender os fatores determinantes para 

tomada de decisão sobre valoração eficiente de empresas ou projetos,  tratando-se de uma ferramenta de 

gestão utilizada para fundamentar com abordagem técnica para a negociações de compra ou venda, 

fusões, aquisições, mensuração de desempenho da administração, alterações na estrutura acionaria de 

sociedades e quando necessário a liquidação de companhias por motivo de falência.  
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Peres (2003), acrescenta que para as finanças corporativas, o processo de avaliação de empresas 

consiste na busca de um valor econômico, ou seja, um valor que expresse o potencial de geração futura 

de riqueza da empresa e que não existe um valor “correto” para um negócio. O valor deve ser 

determinado para um propósito específico e considerar as perspectivas das partes na transação.  

O processo de avaliação de uma empresa é complexo, envolvendo variáveis subjetivas e 

ferramental técnico. Dessa forma, antes de se determinar os métodos de avaliação que serão aplicados, 

é fundamental uma análise preliminar da empresa, o contexto macroeconômico, seu setor de atuação, 

seu mercado consumidor, seu desempenho passado e atual, aspectos econômicos e financeiros, sociais, 

jurídicos, fiscais, comerciais, tecnológicos e técnicos (PERES, 2003 e SILVA, 2019). 

Souza et al. (2003) afirmam que todo e qualquer ativo pode ser avaliado, sendo esta a máxima 

dos analistas quando dizem que todo o ativo por mais complexo que possa ser pode ser avaliado, mesmo 

que seja algo de pequeno valor ou até as maiores empresas mundiais. No entanto, a complexidade de 

informações aumenta à medida que aumenta o ativo a ser avaliado.  

Conforme Lie et al., (2002) e Liu et al., (2002) há várias ferramentas para avaliação, de acordo 

com as características do ativo, onde cada analista pode definir qual a melhor ferramenta a ser utilizada 

separadamente ou em conjunto. Ainda de acordo com Lie et al., (2002) e Liu et al., (2002) pode-se 

resumir em três abordagens básicas de avaliação:  

A primeira delas, avaliação por fluxo de caixa descontado (FCD), relaciona o valor de um ativo 

ao valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados relativos aquele ativo. Onde define-se o valor da 

empresa por sua capacidade de geração de fluxo de caixa no longo prazo. 

A segunda abordagem é a avaliação relativa (Múltiplos), que estima o valor de um ativo 

enfocando a precificação de ativos “comparáveis” relativamente a uma variável comum, como a 

utilização de um índice preço/lucro. 

A terceira, avaliação de direitos contingentes, utiliza modelos de precificação de opções para 

medir o valor de ativos que possuem características de opções. Um direito contingente ou opção é um 

ativo que se paga apenas sob determinadas contingências. Nesse caso se o valor do ativo subjacente 

exceder um valor preestabelecido para uma opção de venda ou um valor menor que o preestabelecido 

para uma opção de venda ou um valor menor que o preestabelecido para uma opção de compra (SOUZA 

et al., 2002). 

O presente trabalho irá utilizar a abordagem de avaliação relativa baseada em múltiplos para o 

desenvolvimento das análises. Para Olivo et al. (2016) o maior desafio da avaliação por múltiplos 

consiste na dificuldade em encontrar empresas comparáveis, pois ele considera que nenhuma empresa é 

igual a outra. Nesse estudo iremos comparar três empresas de mesmo segmento, concorrentes diretas 

entre si, porem com estruturas físicas e administrativas diferentes, (Localiza, Movidas, Unidas). 
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Avaliação relativa por múltiplos  

Avaliação relativa é um modelo concebido com a finalidade de obter o valor de determinada 

empresa ou ativo com base na precificação de ativos pelo mercado financeiro sobre ativos semelhantes 

ou comparáveis de companhias com capital aberto na bolsa de valores (DAMODARAN, 2007; SILVA, 

2019).  

Damodaran (2007) considera que o uso da avaliação relativa por múltiplos desempenha 

papel a parte, e que administradores e analistas se relacionam melhor com um valor baseado em um 

múltiplo e relaciona os seguintes motivos:  

▪ O uso de múltiplos e comparáveis demanda menos tempo e recursos se comparado por 

exemplo com a avaliação de fluxo de caixa descontado. 

▪ é mais fácil de defender - por ser um método mais simples os analistas se desfiados a 

defender suas posições, a argumentação é mais fácil e possui menor número de variáveis para 

justificarem. 

▪ mais fácil de vender – São mais fáceis de explicar e adaptam-se perfeitamente as 

mensagens curtas de vendas. 

▪ imperativos de mercados – Há uma preferência do mercado nas avaliações relativas por 

múltiplos, para que se reflita a tendência corrente do mercado. Dessa forma pode-se avaliar e definir 

preferencias mesmo quando o mercado está supervalorizado. 

 

Múltiplos 

A estrutura conceitual dos múltiplos define um grupo de indicadores financeiros, os quais 

buscam refletir as condições de mercado de empresas comparáveis, no quadro 1, a seguir, reúne-se 

alguns desses indicadores conforme definidos por Damodaran (2007) e Silva (2019). 

Quadro 1 – Múltiplos 

 

Fonte: adaptado de Silva (2019) e Damodaran (2007) 
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CONTEXTO INVESTIGADO 
 

Neste estudo busca-se uma análise comparativa pelo método de avaliação relativa por meio 

de múltiplos das empresas Localiza, Unidas e Movidas, comparando os indicadores pré-COVID-19 e 

resultados do primeiro trimestre pós ações contra o COVID-19 no Brasil.  

Empresas analisadas 

Segue a seguir um breve resumo das empresas analisadas nesse estudo, onde pode-se 

observar que apesar de origens e estruturas diferentes, estas são concorrentes diretas atuando nos mesmos 

segmentos e mercados. Pode-se também observar um comportamento similar de crescimento e 

valorização das suas ações ao longo dos 3 últimos anos. 

Localiza-Hertz 

Com 29 Bilhões de valor de mercado (site b3.com.br – 02/06/20), a Localiza acredita ser a maior 

rede de aluguel de carros na América do Sul em número de agências. A Companhia foi criada em 1973, 

com uma pequena agência no centro de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, iniciando suas atividades 

com 6 fuscas usados e financiados. Em 1981, a Companhia assumiu a liderança no mercado de aluguel 

de carros no Brasil, em número de agências. 

Em 6 de maio de 2005, foi deferido junto à CVM o registro de companhia aberta, sendo autorizada 

a negociação pública de valores mobiliários de sua emissão. Em 2017, a Companhia deu início à sua 

parceria estratégica com a Hertz, de modo que o segmento de Aluguel de Carros passou a se chamar 

Localiza Hertz. Pode-se ver a evolução do valor das ações da Localiza (RENT3) ao longo dos últimos 3 

anos, assim como o efeito da crise criada pelo COVID-19 a partir de março/20. 

Figura 1- Evolução do valor das ações (RENT3). 

 

Fonte: site b3.com.br acesso em 02/06/2020. 

Movida 

Com 3,6 Bilhões de valor de mercado (site b3.com.br – 02/06/20), a Movida se destaca como uma 

das maiores companhias de locação de veículos do Brasil em tamanho de frota e receita dentre as 
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companhias abertas do setor no Brasil, de acordo com informações públicas de mercado fornecidas pela 

ABLA e por companhias do setor. 

Em dezembro de 2014, por meio de uma reestruturação do Grupo JSL, grupo com o mais amplo 

portfólio de serviços logísticos do país, segundo estudo publicado pelo ILOS, em novembro de 2009, a 

Companhia consolidou todas as atividades de “rent a car” e de gestão e terceirização de frotas do Grupo 

JSL. Além disso, a Companhia acredita ser a empresa de locação de veículos mais reconhecida pelos 

consumidores no quesito inovação, oferecendo soluções que buscam proporcionar uma experiência 

exclusiva por meio de uma oferta de serviços e produtos diferenciada e alianças estratégicas com 

montadoras e concessionárias e locadoras, de acordo com a pesquisa efetuada pela H2R Pesquisas 

Avançadas.  Pode-se ver a evolução do valor das ações da Movidas (MOV3) ao longo dos últimos 3 

anos, da mesma forma os efeitos da crise criada pelo COVID-19 a partir de março/20. 

 

Figura 2- Evolução do valor das ações (MOV3). 

 

Fonte: site b3.com.br acesso em 02/06/2020. 

Unidas 

Com 7.6 Bilhões de valor de mercado (site b3.com.br – 02/06/20), a Unidas S.A. é uma empresa de 

aluguel de veículos, terceirização de frotas e revenda de veículos seminovos, em 2019 a Unidas se 

consolidou como a empresa líder em locação de frotas no Brasil, com mais de 90 lojas de veículos 

seminovos e a segunda maior locadora de veículos do país, com mais de 230 pontos de locação e frota 

de 150 mil veículos a serviço dos seus clientes. A Unidas surge em 1985, quando cinco empresas de 

aluguel de carros e dois investidores se unem na cidade de São Paulo, criando uma locadora com sete 

filiais e aproximadamente 500 veículos. 

Em 1993 a Locarvel é fundada por Luis Fernando Porto, em Belo Horizonte, uma locadora de 

veículos especializada em terceirização de frotas corporativas com apenas 16 carros. Em 2012 essa 

empresa passa a se chamar Locamerica e, neste mesmo ano, realiza o seu IPO, a oferta inicial de ações 

no mercado financeiro, passando a negociar suas ações. No final de 2017, a Locamerica e a Unidas 
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anunciam sua fusão, combinando seus produtos e serviços em um portfólio de soluções de mobilidade 

para pessoas e empresas. Toda a operação foi consolidada sob a marca Unidas, a seguir pode-se observar 

a evolução do valor das ações da Movidas (MOV3) ao longo dos últimos 3 anos, também pode-se ver 

os efeitos da crise criada pelo COVID-19 a partir de março/20. 

 

Figura 3- Evolução do valor das ações (LCAM3). 

 

Fonte: site b3.com.br acesso em 02/06/2020. 

Cenário epidemiológico no brasil  

Em 07 de janeiro de 2020, a Secretaria de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da 

Saúde, elaborou o primeiro relatório interno para gestores com referência ao novo coronavírus. Após 

reunião da equipe técnica foi elaborado o protocolo de vigilância com a publicação do primeiro boletim 

epidemiológico referente ao CODIV-19 no dia 17 de janeiro (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020a).O 

primeiro caso confirmado de COVID-19 no Brasil foi de um brasileiro de 61 anos, que esteve em 

Lombardia (Itália) chegando no Brasil em 21 de fevereiro de 2020, em São Paulo/SP (NETTO e 

CORRÊA, 2020).  

No Brasil somente um mês após  a confirmação do primeiro caso de coronavírus, todos os 

estados registraram casos da doença, com mortalidades registrados nos estados do AM, GO, PE, RJ, RS, 

SC e SP. Houve por parte do governo federal a liberação de 1 bilhão de reais aos estados e municípios 

para o fortalecimento das ações destinadas ao combate ao vírus (AQUINO et al, 2020).  

Dado às divergências políticas e diversos problemas e desentendimentos nos órgãos 

responsáveis, houve a delegação aos estados e municípios para que estes tomassem ações e regras para 

combater a pandemia. Dessa forma, ações descentralizadas iniciaram em 14 de março de 2020, com o 

isolamento social da população e suspenção de comércios não essenciais, proibição de eventos, 

fechamento parcial de instituições de ensino, flexibilização de jornadas de trabalho, trabalhos remotos, 

entre outras ações (AQUINO et al., 2020). 
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Todas essas ações, divergências políticas, indefinições e falta de condições para 

determinação de um cenário futuro, elevou o risco econômico gerando uma crise econômica sem 

precedentes.  Sendo que a primeira grande particularidade da crise atual é que ela tem início no mundo 

real, na esfera produtiva, para posteriormente impactar os mercados financeiro e de crédito, afirmam 

Netto et al. (2020). Os autores ainda consideram que seja o oposto da crise de 2008, a qual se iniciou no 

mercado de crédito imobiliário americano e logo se espalhou para o conjunto do setor financeiro para 

finalmente atingir a economia real. No caso atual, a ordem dos fatores interfere diretamente no resultado: 

enquanto em 2008 o esforço dos Bancos Centrais visando “salvar” as grandes instituições financeiras e 

normalizar o mercado de crédito foi capaz de reverter a crise e evitar a queda mais acentuada da 

produção. Na situação atual as autoridades monetárias são apenas capazes de adiar o colapso do mercado 

de crédito, sem ter nenhuma capacidade de normalizar a atividade produtiva.  

A partir desse cenário vemos que a cada novo anúncio de medidas de expansão da liquidez 

e compra de ativos pelas autoridades monetárias, os mercados aprofundam suas perdas patrimoniais, 

com os investidores fugindo em desespero dos títulos privados, sem nenhuma perspectiva de valorização 

e/ou geração de dividendos, e correm para os títulos públicos (NETTO et al., 2020).  

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para a análise dos resultados foi definida uma data logo antes do início da crise causada pelo 

COVID-19, 06 de fevereiro de 2020, e utilizados os dados oficiais publicados e divulgados no site da 

BOVESTA (b3.com.br). Para comparativo dos impactos da crise do COVID-19 foi utilizado os valores 

de mercado publicados pela BOVESPA em 29 de maio de 2020. A seguir podemos verificar as variações 

ocorridas por empresa, conforme relatórios publicados do primeiro trimestre de 2020 (1T20) e 

comparados diretamente com o resultado do trimestre anterior (1T19).   

 

Localiza – Analisando os resultados apresentados pela Localiza pode-se notar que o valor de 

mercado da empresa reduziu em 19,32% nesse intervalo, porém os valores de EBITDA e de EBIT 

tiveram um pequeno acréscimo. Da mesma forma os valores de Capital, Receita e Lucro Líquido, sendo 

que o aumento de Capital foi de aproximadamente 10%. Somente foram apresentados negativos para as 

Vendas, -7,8% e do Patrimônio Líquido que apresentou uma pequena queda de -0,33%.   

 

Quadro 2 – Resultados Localiza 4T19 x 1T20. 
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Fonte: elaborado pelo autor (dados b3.com.br). 

 

Movida – Os resultados apresentados pela Movida mostram que o valor de mercado da empresa 

reduziu em 36,51% nesse intervalo, o valor de EBITDA uma queda de 13,16%, o EBIT uma queda de 

25,62%. O valor de Capital uma queda pequena de 0,65%, Receita apresentou um aumento de 24,45% 

assim como Vendas que também apresentou um aumento de 21,32%. No entanto a maior queda ocorreu 

no Lucro Líquido, que fechou negativo em R$114M. Reduzindo o Patrimônio Líquido em 5,27%. 

 

Quadro 3 – Resultados Movida 4T19 x 1T20. 

 

Fonte: elaborado pelo autor (dados b3.com.br). 

 

Unidas – Com queda em todos os indicadores a Unidas teve uma redução de 32,11% no valor de 

mercado, EBITDA em -5,55%, queda de 19,6% no EBIT, 2,35% de redução no Capital, Receita com -

1,72%, Lucro Líquido com uma redução significativa de -17,11%. O Patrimônio Líquido reduziu em 

3,16% e as Vendas foram menores em 5,64%. No entanto a Unidas apresentou um Lucro Líquido de 

R$96M. 

 

 

 

 

 

Pré. Cor. Pós. Cor.

Valor da empresa R$(Mil) R$ 35.958.904,82 R$ 29.011.350,13

EBITDA R$(Mil) R$ 629.600,00 R$ 632.700,00

EBIT R$(Mil) R$ 412.200,00 R$ 434.400,00

Capital R$(Mil) R$ 18.768.000,00 R$ 20.643.100,00

Receita R$(Mil) R$ 2.695.400,00 R$ 2.794.600,00

Lucro Liquído R$(Mil) R$ 228.400,00 R$ 230.900,00

PL R$(Mil) R$ 5.447.500,00 R$ 5.429.400,00

Vendas R$(Mil) R$ 1.784.300,00 R$ 1.645.500,00

Localiza
Indicador

Pré. Cor. Pós. Cor.

Valor da empresa R$(Mil) R$ 5.673.520,85 R$ 3.601.998,22

EBITDA R$(Mil) R$ 259.200,00 R$ 225.100,00

EBIT R$(Mil) R$ 158.500,00 R$ 117.900,00

Capital R$(Mil) R$ 7.290.565,00 R$ 7.242.817,00

Receita R$(Mil) R$ 812.529,00 R$ 1.011.166,00

Lucro Liquído R$(Mil) R$ 41.983,00 -R$ 114.374,00

PL R$(Mil) R$ 2.300.999,00 R$ 2.179.643,00

Vendas R$(Mil) R$ 103.577,00 R$ 125.663,00

Movida

Ebit e Ebitda - Ajustados

I ndicador
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Quadro 4 – Resultados Unidas 4T19 x 1T20. 

 

Fonte: elaborado pelo autor (dados b3.com.br). 

 

 

 

Análise dos Múltiplos 

 

A partir dos dados levantados antes do impacto da crise do COVID-19 e dos dados apresentados 

nos relatórios do primeiro trimestre de 2020, foram calculados os múltiplos conforme segue apresentado 

a seguir no quadro 5.  

 

Quadro 5 – Resultados Unidas 4T19 x 1T20. 

 
                   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Antes dos impactos da crise causada pelo COVID19, havia uma diferença de valorização, 

comparando-se os múltiplos das empresas e tendo como base os múltiplos EV/EBTIDA e EV/EBIT da 

Localiza (menor variação no período), conforme quadro 6, vemos que: 

Pré. Cor. Pós. Cor. 

Valor da empresa R$(Mil) R$ 11.321.773,04 R$ 7.686.901,40

EBITDA R$(Mil) R$ 331.579,00 R$ 313.178,00

EBIT R$(Mil) R$ 212.446,00 R$ 170.797,00

Capital R$(Mil) R$ 11.047.994,00 R$ 10.788.446,00

Receita R$(Mil) R$ 1.232.968,00 R$ 1.211.808,00

Lucro Liquído R$(Mil) R$ 95.997,00 R$ 79.570,00

PL R$(Mil) R$ 3.195.790,00 R$ 3.094.902,00

Vendas R$(Mil) R$ 651.425,00 R$ 614.717,00

Unidas
I ndicador
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Antes da crise: A Unidas encontrava-se 48% menos valorizada e a Movida 60%, se compradas 

com a Localiza. 

Após a crise: A Unidas encontra-se 56% menos valorizada e a Movida 69%, comparadas a 

Localiza. 

Quadro 6 – Valores estimado pelos Múltiplos da Localiza. 

 

                   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

CONCLUSÕES 

Analisando os resultados anteriormente apresentados, observa-se que há uma significativa 

perda de valor de mercado das companhias, sendo essa perda maior para a Movida e para a Unidas, 37% 

e 32% respectivamente. A Localiza teve no período analisado uma perda de 19% em seu valor de 

mercado, a qual fica abaixo da perda do índice Bovespa no mesmo período que foi em torno de 23% 

(conforme site - b3.com.br). A partir da análise feita com o uso dos múltiplos, verifica-se que a Localiza 

já se encontrava com uma maior valorização em relação a Movida em 60% e em relação a Unidas em 

48%. Essa diferença de valorização se ampliou após a crise sendo 69% em relação a Movida e 56% em 

relação a Unidas. 

Conforme Lie e Lie (2002), os múltiplos de EBITDA e EBIT geram melhores estimativas 

para grandes empresas. Nesse estudo pode-se observar na análise que os múltiplos de EBTIDA e EBIT 

produziram melhores estimativas, sendo essa aplicadas nesse estudo para comparar os resultados.  

Os impactos da crise causada pelo Covid19 devem ainda apresentar mais efeitos nos 

resultados do segundo trimestre, dessa forma é necessária uma reanálise a partir da publicação desses 

resultados pelas companhias, assim como os efeitos a médio e longo prazo devem ser monitorados.  

Da mesma forma, aplicar uma avaliação por fluxo de caixa descontado (FCD) de forma 

complementar e/ou comparativa, dar-se-ia uma melhor base de avaliação e maior robustez às análises e 

tomadas de decisões.  

O mercado de locação de veículos tem ao longo dos últimos demostrando um crescimento 

bastante sólido, mesmo com a atual crise o setor demostra perdas bem menores que os demais mercados, 

o que em curto tende a se manter moderados. No entanto, com a flexibilização da quarentena e a 

retomada da economia a recuperação dos valores dos ativos devem ocorrer rapidamente.  
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Dentre as 3 empresas analisadas, de acordo com o dados analisados, a Localiza demostra os 

melhores resultados financeiros e a melhor valorização, assim como apresentou a menor perda, sendo a 

que apresenta melhores perspectiva de recuperação e de valorização a médio e longo prazo.  

A longo prazo o setor tende a manter o crescimento apresentado nos períodos anteriores a 

pandemia, visto que é um setor com grande potencial de crescimento, uma vez que há uma tendência ao 

maior uso deste tipo de serviços se comparado ao setor de compra e vendas de veículos.  
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