Local Conference Call
Tegma Gestão Logística S.A.
Resultados do Quarto Trimestre de 2016
22 de março de 2017

Operadora: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à
teleconferência da Tegma Gestão Logística S/A para discussão dos resultados
referentes ao 4T16. Estão presentes hoje conosco os senhores Gennaro Oddone,
diretor-presidente de RI, e Ramón Peres, diretor financeiro.
Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes
estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Cia. Em
seguida, iniciaremos a sessão de Perguntas e Respostas, quando maiores
instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência
durante a conferência, queira por favor solicitar a ajuda de um operador digitando *0.
O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período
de 7 dias.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios
da Tegma, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças
e premissas da diretoria da Cia., bem como em informações atualmente disponíveis.
Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos,
incertezas e premissas pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de
circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que
condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais
podem afetar o desempenho futuro da Tegma e podem conduzir a resultados que
diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gennaro Oddone, diretor-presidente
e de RI da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Gennaro, pode
prosseguir.
Sr. Gennaro Oddone: Obrigado e bom dia a todos. Vamos começar então mais
uma teleconferência de apresentação dos resultados e de antemão eu já gostaria de
agradecer a todos pelo interesse na companhia. Primeiramente eu gostaria de iniciar
pelo slide 2 com uma agenda da nossa apresentação. Eu darei destaque inicial em
algumas iniciativas de desenvolvimento da governança corporativa e outros
destaques do 4T16. Depois vamos explicar o desempenho do mercado e de alguns
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indicadores operacionais da Tegma, os resultados do período bem como o fluxo de
caixa, investimentos, endividamento e o fechamento de 2016.
No slide 3 eu gostaria de falar das novas iniciativas de desenvolvimento da
governança corporativa da Tegma. Inicialmente anunciamos a recomendação da
nomeação do Sr. Murilo César Lemos dos Santos Passos como novo presidente do
conselho de administração. O Sr. Murillo Passos já atua na companhia como
conselheiro de administração independente além de atuar como membro do comitê
de gestão do conselho da empresa Suzano Papel e Celulose S.A., além de
participar do conselho de administração da CCR, Camargo Corrêa, Odontoprev e
Camil.
Também recomendamos a nomeação do Sr. Paulo Nunes como mais um membro
independente para o nosso conselho e administração. O Sr. Paulo Nunes atua como
um membro independente e presidente do conselho de administração da empresa
Marco Polo, além de integrar o comitê de estratégia e inovação da empresa. Na
empresa Dana Indústria Ltda., empresa do setor de autopeças, foi diretor vicepresidente até 2012.
Paralelamente recomendamos a nomeação dos senhores Herbert Steinberg e
Décio de Almeida como suplentes dos senhores Murilo Passos e Paulo Nunes
respectivamente. Sr. Herbert tem grande experiência de mais de vinte anos atuando
como executivo para grandes corporações, destacando-se os trabalhos que realizou
no board do Banco Santander, Citibank e McDonald's; o Sr. Décio foi presidente do
Banco Volkswagen.
Ainda visando o fortalecimento da governança corporativa da companhia
pretendemos criar um comitê de gestão, gente e governança que irá endereçar a
melhoria de todos principais processos da companhia e contará com a participação
de dois membros independentes: os senhores Mário Bardella, especialista na área
de desenvolvimento de RH, e o Sr. Herbert Steinberg, especialista na área de
governança corporativa.
Passando para o slide 4 eu gostaria de falar de alguns eventos importantes do
trimestre. Inicialmente temos a satisfação de anunciar que conseguimos renovar o
contrato com um importante cliente de logística industrial por mais três anos
mantendo o mesmo escopo de serviços. Para tal renovação anunciamos o
investimento de aproximadamente R$ 7 milhões para a aquisição de semirreboques
para melhorar a produtividade da operação.
Em relação ao segundo item em 2016 a companhia não antecipou dividendos em
razão do cenário de incertezas que a economia brasileira viveu. No entanto,
conforme deliberado em RCA realizada em 16 de março de 2017 e detalhada na
proposta da administração a ser enviada no dia 24 de março de 2017 será proposta
2

em AGO que será realizada em 28 de abril de 2017 a distribuição de R$ 8 milhões
de dividendos equivalentes a R$ 0,12/ação e 61% do lucro líquido de 2016
referentes ao exercício de 2016 versus 53% de 2015. O aumento do pagamento
decorre de um resultado melhor do que o de 2015 apesar do cenário
macroeconômico, dos sinais de melhoria da economia e da avaliação positiva da
administração a respeito da estrutura de capital da companhia.
E por último informamos o pagamento em fevereiro de 2017 de uma parcela
importante de nossas debêntures no valor de R$ 67 milhões de principal refletindo a
saúde financeira da companhia.
Passando para o slide 5 eu gostaria de revisar o panorama do mercado de veículos,
nosso principal mercado de atuação. Na parte superior esquerda do slide observa-se
que apesar da queda de 14% que tivermos nas vendas do país em 2016 a
recuperação ao longo do ano mostra que o fundo do poço realmente foi o 1T.
Destacamos que a queda das vendas domésticas foi de 20%, em linha com o que o
mercado esperava já em março de 2016. No gráfico superior à direita mostramos os
volumes da Tegma que se retraíram menos que o mercado em razão do
posicionamento em clientes que ganharam mercado em 2016.
No gráfico abaixo à esquerda vemos na parte superior como as exportações vêm
ganhando representatividade na produção nacional, lembrando então que as
exportações já correspondem a praticamente um quarto do total da produção, e na
parte inferior como a importação vem perdendo participação nas vendas domésticas.
No gráfico abaixo à direita mostramos uma tendência que já dura oito trimestres e
que é tão impactante quanto a queda da quantidade de veículos transportados, que
é o aumento da participação das vendas de veículos em 6 p.p. desde o 1T15 na
região sudeste, está aí o nosso gráfico em marrom, e que tem piorado a distância
média das viagens para a entrega de veículos em 12%, o que a gente pode observar
na linha amarela.
Passando para slide 6 vemos os principais indicadores da empresa no 4T16.
Apesar da quase estabilidade da quantidade de veículos transportados no 4T16
versus o 4T15 a queda da distância média no mesmo período influenciou a retração
da receita líquida consolidada da companhia.
Apesar da contração da receita líquida, podemos reportar uma melhora na margem
Ebitda que foi de 12,8% no 4T16 em razão principalmente dos esforços que fizemos
para cortar custos administrados que foram da ordem de R$ 64 milhões no 4T16 ou
18% inferior ao 4T15. Adicionalmente tivemos um fluxo de caixa livre de R$ 1 milhão
no 4T16, o que fez que a nossa dívida líquida se reduzisse de 100 milhões para R$
99 milhões.
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Passando para slide 7 vemos os mesmos indicadores da empresa de 2016. A
queda da quantidade de veículos transportados conjuntamente com a queda da
distância média que acabei de comentar e a descontinuação das operações... de
algumas operações influenciou a retração da receita líquida consolidada da
companhia.
Apesar da contração da receita pudemos reportar uma melhora na margem Ebitda
que foi de 9,6%, em razão de esforços de cortes administráveis conforme também já
comentei e que foram da ordem de R$ 269 milhões em 2016, ou seja 16% inferior a
ao ano de 2015. Adicionalmente tivemos um fluxo de caixa livre 49% acima do de
2015 e o lucro líquido foi de R$ 13,8 milhões, um crescimento de 39% em relação a
2015.
No slide 8 mostramos a evolução do faturamento das divisões na parte superior e
da rentabilidade, o Ebitda ajustado em 2015 na parte inferior. No gráfico da
esquerda superior o faturamento da logística automotiva apresentou um degrau em
relação a 2015 em razão da queda da quantidade de veículos transportados e da
distância média, além da descontinuação da operação de autopeças que ocorreu no
1T16.
No entanto, pode-se observar uma recuperação desde o 1T que é explicada pela
sazonalidade e por uma melhora das expectativas de recuperação da economia.
Na parte inferior à esquerda apesar da queda dos volumes e da distância média em
2016 os cortes de custos efetuados permitiram uma recuperação da margem Ebitda
de 1,9 p.p. no 4T16 da divisão versus o 4T15 e uma estabilidade da mesma em
2016.
Passando para o faturamento da logística integrado na parte superior direita a
queda a partir do 1T16 reflete a descontinuação de uma parte de um contrato de
logística industrial para o setor de químicos e a queda da receita de armazenagem
principalmente alfandegada. A operação de logística industrial para o setor de
eletrodomésticos continua no patamar de faturamento esperado.
Apesar da queda do faturamento no que tange o Ebitda da divisão, na parte direita
inferior o aumento de 5 p.p. em 2016 versus 2015 foi reflexo da resiliência da
operação de logística industrial, dos cortes de custos fixos e de pessoal realizados.
A nossa operação de armazenagem ainda é um componente mais volátil em termos
de resultado principalmente em se tratando da unidade de armazenagem
alfandegada, que sofre com a queda da importação de bens no país no estado do
Espírito Santo
Finalmente no nono slide temos a evolução dos gastos administrados, aqueles que
não estão relacionados ao volume ou não são variáveis. A queda dos gastos ao
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longo dos últimos quatro trimestres reflete o esforço que fizemos para reduzir a
estrutura frente à queda acentuada das vendas de veículos no país. Os gastos
administráveis no 4T16 foram 18% inferiores ao 4T15, uma queda superior à da
receita. Em 2016 a queda de 16% significa uma redução de R$ 65 milhões. A
administração acredita que apesar dos cortes efetuados a empresa está preparada
para suportar o crescimento do mercado que poderá advir da retomada da economia
com pequenos e pontuais ajustes que podem ser rapidamente implementados.
Com esse panorama passo a palavra para o Ramon Peres, CFO da companhia,
para que dê uma visão do fluxo de caixa, Capex e endividamento.
Sr. Ramon Peres: Obrigado Gennaro. Passando para o próximo slide então vou
falar um pouco sobre a variação do caixa e a conciliação do fluxo de caixa livre a
partir do Ebitda.
Começando pelo gráfico superior à esquerda onde fazemos a reconciliação do fluxo
de caixa livre, podemos ver no gráfico superior que no 4T16 tivemos uma
contribuição negativa do capital de giro para o fluxo de caixa. Isso foi em razão
principalmente do aumento do prazo médio de recebimento dos clientes versus o
3T16 e também se deveu a um forte mês de dezembro em termos de volume e
atrasos de clientes que foram verificados na virada do exercício, mas que já foram
regularizados ao longo do 1T17.
O Capex será detalhado no próximo slide e foi de aproximadamente 6 milhões
resultando num fluxo de caixa de R$ 1 milhão.
No gráfico abaixo a reconciliação do ano mostra a contribuição positiva do capital
de giro em decorrência da queda do faturamento e do prazo médio de recebimento
em termos anuais. Essa contribuição positiva se analisada conjuntamente com o
resultado financeiro e impostos e o Capex, que esteve em linha com o que
aprovamos na nossa AGO, resultou em um fluxo de caixa livre de 53 milhões no ano
de 2016.
Indo para os gráficos à direita na parte superior a partir do caixa inicial do 4T16 de
242 milhões o pagamento de 50 milhões de uma debênture foi o principal fator que
resultou no caixa final de 193 milhões no final do 4T.
No gráfico inferior mostramos que conjuntamente com o pagamento de 70 milhões
de debêntures em 2016 o fluxo de caixa do ano foi de 53 milhões... influenciaram na
variação do caixa do ano. Como demonstrado, a empresa reafirma sua estratégia de
ajustar a sua posição de caixa visando diminuir o custo de carregamento do mesmo,
que é dado obviamente pela diferença entre a sua remuneração do custo da dívida,
ajustando as estratégias de gestão de caixa e de endividamento a níveis que nos
parecem mais adequados.
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Eu acho que importante enfatizar que também em fevereiro último uma nova
amortização de dívida foi efetuada com caixa próprio no valor de 67 milhões de
principal.
No slide seguinte vamos comentar sobre os investimentos realizados no 4T16 e do
ano de 2016 como um todo. A barra verde corresponde à implantação de um novo
cliente de logística industrial para o setor de eletrodomésticos, que foi implementado
ao longo de 2015 e no 1S16. No 4T houve R$ 1 milhão de investimentos adicionais
que somaram 5 milhões no ano como um todo.
Na barra amarela no 4T16 podemos ver os investimentos em benfeitorias e em
terrenos de operação de logística de veículos, e finalmente na barra laranja
podemos ver que os investimentos em manutenção em 2016 foram reduzidos
significativamente, refletindo o esforço da companhia de preservação de caixa
decorrente do cenário econômico adverso.
No slide seguinte podemos ver na tabela à esquerda que no 4T16 a companhia
atingiu um índice de alavancagem de 1,1x dívida líquida/Ebitda dos últimos doze
meses e 3x o Ebitda dos últimos doze meses sobre o resultado financeiro - bastante
confortáveis, muito distantes dos níveis de covenants das nossas debêntures, que
são respectivamente abaixo de 2,5x e acima de 1,5x. A dívida ela é composta
principalmente por debêntures, possui um custo médio de CDI+1,22% ao ano.
E passando para o gráfico superior à direita o endividamento líquido da companhia
se reduziu versus o início de 2016 principalmente por conta da geração de caixa
livre do período, como já foi comentado anteriormente, no montante de 53 milhões.
Por fim no gráfico à direita e abaixo podemos ver o cronograma de amortização do
valor principal dessas debêntures e a posição final do caixa de 2016 e informar que
a parcela de fevereiro, como já mencionado anteriormente de fevereiro de 2017 de
67 milhões, também já foi paga.
Nós gostaríamos de reiterar que a companhia acredita que a sua estrutura de
capital está adequado para as necessidades de financiamento e suporte das
atividades operacionais. A administração tem acompanhado de perto a evolução das
condições de mercado no mercado financeiro e das necessidades futuras de
refinanciamento de parte desse endividamento atual.
Apesar da situação de caixa bastante confortável e da alavancagem reduzida, nós
já iniciamos conversações com nossos parceiros financeiros para endereçar as
necessidades futuras que são advindas das amortizações previstas para ao longo de
2018 e de 2019.
Com isso eu devolvo a palavra ao Gennaro para suas considerações finais.
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Sr. Gennaro: Obrigado Ramon. Eu acho que com essas considerações que
fizemos já podemos então passar para a sessão de perguntas e respostas.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Senhoras e senhores iniciaremos agora a sessão de perguntas e
respostas. Para fazer uma pergunta por favor digitem asterisco um e para retirar a
pergunta da lista digitem asterisco dois.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um, estrela um.
Novamente, para fazer uma pergunta favor digitar asterisco um.
Nossa primeira pergunta vem de Pedro Bruno, Santander.
Sr. Pedro Bruno: Bom dia a todos. Minha pergunta é com relação à distância
média. A gente viu uma queda relevante na distância média principalmente
comparado ano contra ano e a gente vem vendo uma queda que vocês até
comentam no resultado de vocês no release que vocês soltaram muito função do
aumento da participação do sudeste no mercado de veículos e do aumento que foi
ainda mais relevante no 4T de exportações.
Eu queria que vocês comentassem por favor um pouco com relação a esses dois
drivers olhando para frente para o ano de 2017, e até mais no longo prazo também o
que a gente pode esperar ou pelo menos qual é a expectativa da companhia com
relação à evolução da distância média, obrigado.
Sr. XXX: Pedro bom dia. Veja, como foi comentado os principais impactos da queda
da nossa distância média reflete a exportação. Eu acho que só para relembrar nós
temos dois tipos de exportação: nós temos as exportações que a gente faz de uma
fábrica ou de um centro de distribuição para o porto, essas viagens normalmente
têm uma distância curta; e temos exportações que a gente faz para o Mercosul que
a lei é ponta a ponta, essas são viagens longas. Acaba impactando na redução da
nossa distância média são essas parcelas que a gente acaba fazendo fábrica porto. Outro fator também é a que a queda do consumo nas regiões norte, nordeste,
mais... Centro-Oeste.
A nossa expectativa realmente esse é um item muito difícil de se projetar; mas a
nossa expectativa dado o histórico é de que nós vamos começar a ter uma
recuperação do mercado doméstico gradativa e na medida que vá acontecendo
essa recuperação naturalmente então a participação nacional em relação ao volume
total aumente e naturalmente isso já puxa para cima a distância média.
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Acho que outro ponto importante mencionar pelo menos no curto prazo é a safra
agrícola. Pelo menos historicamente todo o ano que a gente tem, observa uma boa
safra agrícola as regiões, principalmente o Centro-Oeste e alguma coisa da região
nordeste também acabam elevando um pouco mais seu volume de compras e isso
naturalmente também faz com que haja um crescimento de distância média.
Então para o curto prazo talvez o que possa trazer algum impacto é essa questão
da safra agrícola, no médio prazo a gente acredita em uma ligeira recuperação na
medida em que a gente começa a observar uma recuperação no mercado
doméstico.
Sr. Pedro Bruno: tá legal, bem claro, obrigado.
Operadora: novamente, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar
asterisco um, estrela um.
Próxima pergunta Pedro Bruno, Santander.
Sr. Pedro: só para complementar eu tenho mais uma pergunta rápida sobre as
margens. A margem do automotivo veio acima do que a gente esperava
principalmente em função de um corte de custo até mais acentuado do que a gente
já esperava dada a estratégia que vocês já têm comunicando para o mercado de
corte de custos e que acho que já estava bem clara, mas no nosso caso até fomos
surpreendidos positivamente.
Eu queria entender era se olhando para 2017 esse nível deveria ter algum ajuste
além do que a gente já viu no release que deveria ser feito pensando em 2017
versus o 4T que foi muito bom - e obviamente ajustado pela sazonalidade dos
volumes do 4T que tendem a ser mais fortes - mas se vocês pudessem elaborar um
pouquinho sobre a dinâmica de corte de custos e as margens no automotivo para
2017, obrigado.
Sr. XXX: Pedro eu tenho dito nas conversas que obviamente o grosso do nosso
corte de custos foi efetuado. Nós começamos esse programa no segundo semestre
de 2015 e finalizamos pelo menos esta etapa do programa ao longo do ano de 2016.
Então para 2017 nós temos uma pequena parcela de e anualização de coisas que
foram acontecendo ao longo de 2016 e tem sempre um impacto positivo dessa
anualização, mas como os cortes se concentraram na muito no último trimestre de
2015 e no 1T16 esse impacto não é tão relevante assim.
É claro que a gente sempre tem oportunidades. Nós estamos agora num trabalho
permanente de busca de melhorias de produtividade e isso significa repensar
processos, não é mais cortar por cortar porque eu acho que a gente já reviu a nossa
estrutura e então deixamos a empresa mais enxuta para essa nova realidade e
8

então acho que agora gente está num trabalho mais de pente-fino. Então
oportunidades sempre vão ocorrer, mas obviamente num patamar muito menor do
que a gente apresentou até esse momento.
Eu acho que o que vale a pena destacar é essa questão que a gente mencionou da
recuperação. Nós repensamos a companhia e então o repensar significa que mesmo
numa retomada nós vamos estar muito mais enxutos de um lado; e do outro lado
também é importante e eu queria ressaltar que nós não perdemos a capacidade de
retomada de volume tanto no setor automotivo como no setor da logística integrado,
ou seja se a gente observasse repentinamente um forte crescimento de mercado a
gente muito rapidamente consegue, obviamente fazendo alguns ajustes nos custos
basicamente variáveis, a gente consegue retomar e acompanhar esse crescimento.
Então acho que é mais ou menos esse o panorama.
Sr. Pedro: tá legal muito obrigado.
S. Ramon: é Ramon novamente falando. Nós recebemos uma pergunta pelo chat,
eu vou ler a pergunta e vou comentar. É do Antônio Correia da XP Gestão: boa
tarde. Eu gostaria de saber qual é o guidance da companhia para Capex esse ano e
dado o rating atual da companhia e a concentração da dívida em debêntures a
mercado como pensam em rolar as dívidas vincendas?
Bom vamos separar isso entre a questão do Capex, questão do rating e a questão
da dívida. Vou comentar cada um desses pontos. Com relação ao Capex nós temos
inclusive um orçamento de capital que foi aprovado, e isso já foi inclusive enviado
para a CVM e ele é a base para nosso direcionamento de investimentos ao longo
desse ano.
Ele é de R$ 28 milhões e eu destacaria que dentro desses R$ 28 milhões como
linhas importantes a gente tem R$ 7 milhões que são investimentos direcionados à
renovação de um cliente na área de químicos que o Gennaro chegou até a comentar
que é um contrato que foi renovado por três anos e exigiu alguns investimentos em
equipamentos, são 7 milhões.
Nós temos - essa informação como eu disse ela já é pública - temos R$ 5 milhões
que estão sendo direcionados para investimentos em TI, a gente está fazendo um
upgrade no nosso sistema que vai nos auxiliar também na melhoria de controles, na
melhoria da nossa governança, enfim parte desse investimento é o upgrade para o
Totvs 12.
Nós temos de 8,5 milhões de manutenção; 5,5 milhões ... essa manutenção em
linha com que foi feito no ano anterior; 5,5 milhões de benfeitorias gerais e 2 milhões
para a novos negócios. Então é 28 milhões contra os 31 do ano anterior.
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E eu acho que é também importante mencionar que ano passado a gente teve um
investimento pesado na aquisição de novos terrenos para a área de pátio e a gente
não tem isso orçado para 2017, o que indica que a gente atingiu uma estrutura, um
backbone vamos dizer assim para essa operação de veículos, que a gente julga
adequado e inclusive para fazer frente a eventual crescimento do mercado.
Eu gostaria de comentar essa questão do rating atual da companhia e estressar que
eu acho que nós inclusive tivemos alguns contatos recentes com agências que
emitem esse rating e a gente tem uma reunião, vamos voltar a conversar com eles
porque eu acho que ele de fato não expressa o risco da companhia, uma companhia
com resultados resilientes, com pouca alavancagem e com uma dívida
absolutamente sob controle.
Então eu queria dizer que isso não impede a questão da rolagem das dívidas
vincendas. O que eu vou dizer aqui eu já disse em outros encontros: a gente
imagina que a gente deva rolar alguma coisa entre 100 e 120, R$ 130 milhões em
meados deste ano e a gente tem algumas possibilidades já.
Não acredito que uma emissão nova de debêntures mesmo com a melhoria do
nosso rating e pelo volume seja a solução mais adequada. Um crédito bancário nós
já temos inclusive propostas de bancos, ou seja, uma operação não a mercado mas
uma operação privada com um banco carregando esse crédito no mercado já temos
algumas propostas.
E eventualmente também nós temos parte das nossas debêntures que estão
encarteiradas junto a dois bancos que podem também ser objeto de uma eventual
rolagem se isso for interessante para as duas partes; mas a gente tem alguns planos
para fazer frente a essa necessidade de rolagem de ordem de 100 a R$ 130
milhões. Espero com isso ter abrangido os três tópicos da questão.
Operadora: com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar
asterisco um, estrela um.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar
a palavra ao Sr. Gennaro Oddone para as considerações finais. Por favor Sr.
Gennaro pode prosseguir.
Sr. Gennaro Oddone: Mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação de
todos e o interesse na nossa empresa e ao mesmo tempo estamos, permanecemos
à disposição através da nossa área de RI para futuras dúvidas e questionamentos.
Muito obrigado a todos e bom dia.
Operadora: A áudio conferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a
participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.
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