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Movida S.A.
Dados não auditados do 2º trimestre apontam crescimento 
de 5,8% na receita da companhia. Caixa bate recorde.

A Movida divulgou nesta quinta-feira (23) dados não auditados 
relacionados ao segundo trimestre de 2020. A receita total é 5,8% 
superior ao desempenho do mesmo período no ano passado. 

A venda de seminovos surpreendeu e foi responsável por 71% do 
faturamento de R$ 1,05 bilhão.  A gestão de frotas, ponto forte da 
companhia, não decepcionou e apresentou 14,8% de crescimento 
frente a mesma base no ano passado, totalizando R$ 124,8 milhões. 
Por outro lado, o RAC sofreu queda de 34%, em linha com as nossas 
expectativas e justificada pelo cenário de pandemia.

A Movida também reportou um volume recorde de carros vendidos: 
18.465 unidades. O desempenho 15% superior ao 2T19 demonstra que 
a reestruturação do canal de vendas digital surtiu efeito. 

Por fim, também foi divulgada a posição de caixa, revelando um 
montante recorde de R$ 1,7 bilhão. As captações recentes, aliadas 
as postergações de contratos com fornecedores e no pagamento as 
montadoras estavam previstas e suportam o resultado.

A companhia divulga seus dados auditados referentes ao 2º trimestre  
no dia 12/08/2020 após o fechamento do mercado.
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Dados da empresa
Setor Locação de Veículos

Valor de mercado R$ 4,8 bi

Variação 1M +19,9%

Variação no ano -15,4%

Variação 12M -1,4%

Dividend Yield 1,8%

Máxima 52 sem. R$ 22,56

Mínima 52 sem. R$ 7,07

Volume médio 3M 3,6 MM

Financeiro médio 3M R$ 44 MM

Volatilidade 3M 91%

Performance da empresa
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Dados Prévios Financeiros (não auditados)

R$ Milhões
Trimestral

2T20 x 2T19 2T20 x 1T20 % Receita x Segmento
2T19 1T20 2T20

Receita Total 990,4  1.011,2  1.047,8 5,8% 3,6% 100%

   Receita de Serviços 372,6 452,0 298,7 -19,8% -33,9% 29%

Rent a Car 263,9 325,4 174,0 -34,1% -46,5% 17%

   Gestão de Frotas 108,7 126,6 124,8 14,8% -1,4% 12%

Receita com Seminovos 617,80 559,2 749,1 21,3% 34,0% 71%
                                                                                                                                                                                                               Fonte: RI da Companhia e Banco Inter
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Dados da Empresa e Projeções
R$ Milhões 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P
Receita Líquida  2.539  3.836  3.872  4.796  5.755 

Despesas Operacionais (2.159) (3.368) (3.131) (3.865) (4.600)

EBITDA  380  468  741  931  1.155 

Depreciação (102) (278) (96) (336) (363)

Lucro Operacional (EBIT)  278  190  645  595  792 

Resultado Financeiro (173) (187) (69) (239) (239)

Lucro Líquido  58 -51  450  268  415 

Margens 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P
Margem Bruta 31,77% 24,49% 27,94% 30,90% 31,60%

Margem EBITDA 14,96% 12,20% 19,14% 19,42% 20,07%

Margem Operacional 10,94% 4,95% 16,66% 12,42% 13,77%

Margem Líquida 2,27% -1,32% 11,63% 5,58% 7,21%

IR 44,97% 2132,81% 21,94% 24,98% 24,99%

ROA 5,35% 2,62% 8,85% 7,40% 9,00%

ROE 3,48% -2,20% 20,65% 11,24% 15,42%

ROIC 3,77% -69,25% 9,33% 7,59% 9,43%

Dívida Líquida / EBITDA 3,8x 4,5x 3,0x 2,8x 2,4x
Fonte: RI da Companhia e Banco Inter

Sobre a empresa
Fundada em 2006, a Movida é uma das maiores companhias de locação 
de veículos do Brasil, tanto em termos de tamanho da frota quanto de 
receita. Em 2019 a empresa apresentou receita líquida total de R$ 3,8 
bilhões e a frota atingiu 110 mil veículos. As atividades da empresa 
se dividem em três segmentos: locação de veículos (RAC), gestão e 
terceirização de frotas (GTF) e venda de veículos seminovos. Cada 
segmento correspondeu a 30%, 12% e 58% da receita líquida de 2019, 
respectivamente.
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Disclaimer
Este material foi preparado pelo Banco Inter S.A. e destina-se à informação de investidores, não constituindo oferta de com-
pra ou venda de títulos ou valores mobiliários. Os ativos discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os 
investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeiras e as necessidades 
específicas de qualquer investidor em particular. Aqueles que desejem adquirir ou negociar os ativos objeto de análise neste 
material devem obter as informações pertinentes para formarem sua própria convicção sobre o investimento. As decisões de 
investimento devem ser realizadas pelo próprio leitor. O investimento em títulos e valores mobiliários apresenta riscos para os 
investidores, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. A rentabilidade obtida no passado não representa garan-
tia de resultados futuros.
As informações, opiniões e estimativas contidas no presente material foram obtidas de fontes consideradas confiáveis pelo 
Banco Inter S.A. e  foi preparado de maneira independente. Em que pese tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis 
para assegurar a veracidade das informações aqui contidas, nenhuma garantia é firmada pelo Banco Inter S.A.  ou pelos ana-
listas do Banco Inter quanto à correção, precisão e integridade de tais informações, ou quanto ao fato de serem completas. As 
informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data em que o presente material foi 
disponibilizado e estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação, atuali-
zação ou revisão do presente material. 
O analista de valores mobiliários responsável por este relatório declara que as recomendações e análises refletem única e ex-
clusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica 
à qual está vinculado, podendo, inclusive, divergir com a de outros analistas do Banco Inter ou ainda com a de opinião de seus 
acionistas, instituições controladas, coligadas e sob controle comum (em conjunto, “Grupo Inter”).
Nos termos da regulamentação em vigor, a área de research do Banco Inter é segregada de outras atividades que podem en-
sejar potenciais conflitos de interesses. 
O Banco Inter S.A. e as demais empresas do Grupo Inter poderão, respeitadas as previsões regulamentares, vender e comprar 
em nome próprio, de clientes e/ou via  fundos de investimentos sob gestão, valores mobiliários objeto do presente relatório, 
bem como poderão recomendá-los aos seus clientes, distribuí-los, prestar serviços ao emissor do valor mobiliário objeto do 
relatório que enseje em pagamento de remuneração ao Banco Inter S.A. ou a empresas do Grupo Inter, ou, ainda, na hipótese 
do presente relatório ter como objeto fundo de investimento, originar ativos que serão adquiridos pelo veículo objeto do pre-
sente relatório. 
O Banco Inter S.A. e outras empresas do Grupo Inter podem ter interesse financeiro e/ou comercial em relação ao emissor ou 
aos valores mobiliários objeto do relatório de análise, ou até mesmo participação societária em emissores objeto do presente 
relatório, suas controladas, controladores, coligadas e/ou sociedades sob controle comum.

Ademais, o analista responsável pelo presente relatório declara que: 

(i) analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório possuem vínculo com pessoa natural que 
trabalha para o emissor objeto do relatório. Especificar vínculo, se houver ____________________________________; 
(ii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente, 
em nome próprio ou de terceiros, titulares de valores mobiliários objeto do relatório de análise;
(iii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente 
envolvidos na aquisição, alienação e/ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório; 
(iv) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do relatório, seus cônjuges ou companheiros, possuem direta 
ou indiretamente, interesse financeiro em relação ao emissor objeto do relatório de análise; e
(v) a sua remuneração e dos analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório é direta ou indi-
retamente, influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pelo Banco Inter.

Para maiores informações, é recomendável que os destinatários consultem a  Instrução CVM 598, de 3 de maio de 2018, 
e também o Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores Mobiliários. Este material não pode ser reproduzido, 
distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização 


