POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.
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1.

INTRODUÇÃO E PRINCÍPIOS GERAIS

A TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A. (“TEGMA” ou “Companhia”) é uma companhia aberta
comprometida com as boas práticas de governança corporativa no Novo Mercado da BM&FBovespa
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) e busca assegurar transparência na
negociação de valores mobiliários de sua emissão, especialmente por parte de seus acionistas controladores,
administradores, colaboradores e demais pessoas, com vistas a evitar a utilização de informações
privilegiadas.
A Política de Negociação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia e está fundamentada
nos seguintes princípios básicos:
(a) obediência à legislação específica, à regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários e outros órgãos
reguladores nacionais e estrangeiros a que a Tegma esteja sujeita;
(b) aderência às melhores práticas de relações com investidores; e
(c) transparência e equidade de tratamento com os investidores e o mercado de capitais em geral.
A ciência e o estrito cumprimento da Política de Negociação são obrigatórias para todas as Pessoas
Vinculadas. Quaisquer dúvidas acerca das disposições da presente Política de Negociação, da regulamentação
aplicável pela CVM ou outros órgãos reguladores nacionais e estrangeiros a que a Tegma esteja sujeita
deverão ser esclarecidas com o Diretor de Relações com Investidores e com as pessoas por ele designadas.

2. DEFINIÇÕES
Os termos e expressões relacionados a seguir, quando utilizados nesta Política de Negociação, terão o seguinte
significado:
“Acionista Controlador”: significa o (s) acionista(s) ou o Grupo de Acionistas que exerça(m) o Poder de
Controle da Companhia.
"Administradores": os Diretores e membros do Conselho de Administração, titulares e suplentes, da
Companhia.
“BM&F Bovespa”: BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
"Companhia": TEGMA Gestão Logística S.A.
“Controladora”: significa a sociedade que exerce o Poder de Controle da Companhia.
"CVM": a Comissão de Valores Mobiliários.
"Diretor de Relações com Investidores": o Diretor da Companhia responsável pela prestação de informações
ao público investidor, à CVM e às Entidades do Mercado, bem como pela atualização do registro de
companhia aberta da Companhia perante a CVM.
“Ato ou Fato Relevante”: considera-se relevante qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da
assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter
político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios
que possa influir de modo ponderável (i) na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta
ou a eles referenciados; (ii) na decisão dos investidores de comprar e vender ou manter aqueles valores
mobiliários; (iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de
valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados.
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"Funcionários com acesso a Informação Privilegiada": os empregados e demais colaboradores da
Companhia que, em decorrência de seu cargo, função ou posição na Companhia tenham acesso a qualquer
Informação Privilegiada.
"Informação Privilegiada": toda informação relacionada à Companhia ou a suas Sociedades Controladas que
possa influir de modo significativo na cotação dos Valores Mobiliários, de acordo com a Instrução CVM nº
358/02 e que ainda não tenha sido divulgada ao público investidor.
“Insider Trading”: uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de Informações Privilegiadas.
"Instrução CVM nº 358/02": a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, que dispõe sobre a divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante
relativos às companhias abertas, bem como sobre a negociação de valores mobiliários de emissão da
companhia aberta na pendência de Fato Relevante não divulgado ao mercado, dentre outras matérias.
“Pessoas Vinculadas”: os Acionistas Controladores, diretos e indiretos, Administradores, conselheiros fiscais
e funcionários com acesso a Informação Privilegiada, e ainda, qualquer pessoa que, em virtude de seu cargo,
função ou posição na Controladora ou nas Sociedades Controladas, tenha aderido expressamente à Política de
Negociação e esteja obrigada à observância das regras nela descritas.
“Poder de Controle”: significa o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou direta, de fato ou de direito, independentemente
da participação acionária detida.
“Política de Divulgação”: política de divulgação de informações relevantes e preservação de sigilo da
TEGMA, elaborada de acordo com a Instrução CVM nº 358/02 e aprovada pelo Conselho de Administração
em 26 de março de 2007.
“Política de Negociação”: conjunto de normas e preceitos que orientam a melhor forma de negociação por
parte de Pessoas Vinculadas.
“Sociedade Coligada”: consideram-se coligadas as sociedades quando uma participa com 10% (dez) ou mais
do capital social da outra, sem no entanto controlá-la. Equiparam-se às coligadas as sociedades quando uma
participa indiretamente com 10% (dez) ou mais do capital votante da outra, sem controlá-la, assim como as
sociedades quando uma participa diretamente com 10% (dez) ou mais do capital votante da outra, sem
controlá-la, independentemente do percentual da participação do capital total.
“Sociedade Controlada”: significa sociedade da qual a Companhia detém o poder de controle.
“Sociedade sob Controle Comum”: conjunto de sociedades que detém o mesmo Poder de Controle ( grupo
de controle).
“Termo de Adesão”: termo de adesão a ser firmado, na forma do artigo 15, § 1º, inciso I, da Instrução CVM
nº 358/02, por cada uma das Pessoas Vinculadas, por meio do qual cada Pessoa Vinculada manifesta sua
ciência quanto às regras contidas na Política de Negociação e assume a obrigação de cumpri-las e de zelar para
que tais regras sejam cumpridas por pessoas que estejam sob sua influência.
“Valores Mobiliários”: valores mobiliários são documentos emitidos por empresas ou outras entidades
(públicas ou privadas), que representam um conjunto de direitos e deveres aos seus titulares e que podem ser
comprados e vendidos.
3. OBJETIVOS E ABRANGÊNCIA
3.1. A Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da TEGMA (“Política de Negociação da
TEGMA”), formulada em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) –
Instrução CVM nº 358/02, tem por objetivo estabelecer regras para a negociação dos Valores Mobiliários
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de sua emissão, visando evitar o uso inadequado de Informação Privilegiada por parte de seus Acionistas
Controladores, empregados, Administradores, consultores e prestadores de serviços e demais pessoas que
tenham acesso a Informação Privilegiada e terá aplicação conjunta com as disposições contidas na Política de
Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Preservação de Sigilo da Companhia.
3.2. Esta Política de Negociação também tem por objetivo contribuir para o cumprimento das leis e regras
que coíbem a prática de insider trading, preservando a transparência nas negociações de Valores
Mobiliários de emissão da TEGMA.
3.3. A Política de Negociação aplica-se aos membros do Conselho de Administração, membros do Conselho
Fiscal, Diretores Estatutários, Diretores, Gerentes e demais Colaboradores, consultores e prestadores de
serviços que, em decorrência de seu cargo, função, posição ou participação em projeto específico
empreendido pela organização, bem como em sociedade direta ou indiretamente controlada pela Companhia.
3.4. As normas desta Política de Negociação aplicam-se também aos casos em que as negociações por parte
das Pessoas Vinculadas sejam realizadas para o seu benefício direto e/ou indireto mediante a utilização, por
exemplo, de (i) sociedade por elas controlada, direta ou indiretamente; (ii) terceiros com que for mantido
contrato de gestão, fideicomisso (“trust”) ou de administração de carteira de investimentos em ativos
financeiros; (iii) procuradores ou agentes; (iv) cônjuges dos quais não estejam separados judicialmente,
companheiros(as) e quaisquer dependentes incluídos em sua declaração anual de imposto sobre a renda.
3.5. As restrições contidas no item 3.4 acima não se aplicam às negociações realizadas por fundos de
investimento de que sejam cotistas as Pessoas Vinculadas desde que:
(a) os fundos de investimento não sejam exclusivos; e
(b) as decisões de negociação do gestor da carteira do fundo de investimento não possam ser
influenciadas pelos cotistas.
3.6. As Pessoas Vinculadas, e aquelas que venham a adquirir esta qualidade, deverão formalizar a adesão à
Política de Negociação por meio da assinatura do Termo de Adesão, nos termos do modelo que consta no
Anexo 1, consistente em um instrumento formal, reconhecido pela TEGMA, manifestando sua ciência
quanto às regras contidas na presente Política de Negociação, assumindo a obrigação de cumpri-las e zelar
para que sejam cumpridas por pessoas que estejam sob sua influência, incluindo Sociedades Controladas,
Coligadas ou sob Controle Comum, cônjuges e dependentes, diretos ou indiretos.
3.7. As regras desta Política de Negociação definem períodos nos quais as Pessoas Vinculadas deverão absterse de negociar com Valores Mobiliários de emissão da Tegma, de modo a evitar o questionamento com relação
ao uso indevido de Informações Relevantes não divulgadas ao público.

4. PERÍODO DE VEDAÇÕES A NEGOCIAÇÕES
4.1. Além das vedações previstas na Instrução CVM nº 358/02, as Pessoas Vinculadas não poderão
negociar, direta ou indiretamente, os Valores Mobiliários de emissão da Companhia, durante qualquer outro
período designado pelo Diretor de Relações com Investidores.
4.2. A Tegma e as Pessoas Vinculadas deverão abster-se de negociar seus Valores Mobiliários de emissão da
Tegma em todos os períodos em que o Diretor de Relações com Investidores haja determinado a proibição de
negociação, mediante autorização prévia do Presidente do Conselho de Administração da Tegma (“Período de
Bloqueio”). O Diretor de Relação com Investidores não está obrigado a fundamentar a decisão de determinar o
Período de Bloqueio, que será tratado confidencialmente pelos seus destinatários.
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5. AUTORIZAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO
5.1. As Pessoas Vinculadas poderão negociar Valores Mobiliários de emissão da TEGMA, observado os
períodos de vedação mencionados no item acima (4.1).
5.2. Os Administradores que se afastarem da administração da Companhia antes da divulgação pública de
negócio ou fato iniciado não deverão transacionar com Valores Mobiliários de emissão da Companhia, pelo
prazo de 06 (seis) meses após o seu afastamento, ou até a conclusão do referido negócio, tendo como termo
final o evento que primeiro ocorrer.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Qualquer dúvida sobre o disposto nesta Política de Negociação ou sobre a aplicação de qualquer de seus
dispositivos deverá ser encaminhada diretamente ao Diretor de Relações com Investidores, que dará o devido
esclarecimento ou orientação.
6.2. A divulgação não autorizada de informação relevante é prática danosa à Companhia, seus acionistas e ao
mercado em geral, sendo estritamente proibida.
6.3. As Pessoas Vinculadas responsáveis pelo descumprimento de qualquer disposição constante desta Política
de Negociação se obrigam a ressarcir integralmente a Tegma e/ou outras Pessoas Vinculadas de todos os
prejuízos que a Tegma e/ou outras Pessoas Vinculadas venham a incorrer e que sejam decorrentes, direta ou
indiretamente, de tal descumprimento.
6.4. Qualquer violação ao disposto nesta Política de Negociação estará sujeita aos procedimentos e
penalidades juridicamente cabíveis, incluindo as punições previstas em lei e nos demais normativos da
Companhia, além da responsabilização por perdas e danos causados à Tegma e/ou terceiros.
6.5. Quaisquer violações desta Política de Negociação verificadas pelas Pessoas Vinculadas deverão ser
comunicadas imediatamente à Tegma, na pessoa do Diretor de Relações com Investidores.
6.6. Qualquer alteração desta Política de Negociação deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração
da Companhia e comunicada à CVM e BM&FBovespa.
6.7. A presente Política de Negociação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de
Administração, e permanecerá vigorando por prazo indeterminado, até deliberação em sentido contrário.
6.8. As Pessoas Vinculadas, e as que venham adquirir esta qualidade, deverão não apenas assinar o Termo de
Adesão de acordo com o Anexo 1, como também a Declaração cujo modelo consta do Anexo 2 no caso de
negociações que alterem a participação acionária e que venha atingir uma participação que corresponda a 5%
(cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital social da TEGMA, nos termos
da Instrução CVM nº 358/02, devendo encaminhá-las ao Diretor de Relações com Investidores.
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ANEXO 1
MODELO DE TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Eu, (nome e qualificação), função, DECLARO que tomei conhecimento dos termos e condições da Política de
Negociação de Valores Mobiliários da Tegma Gestão Logística S.A., elaborada de acordo com Instrução CVM
nº 358/02 e aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em [●] de [●] de 2012.
Por meio deste, formalizo a minha adesão à Política de Negociação de Valores Mobiliários da Tegma Gestão
Logística S.A., comprometendo-me a cumprir todos os seus termos e condições.

(Local e Data)
___________________________________
Nome
RG:
CPF/MF:

6

ANEXO 2
DECLARAÇÃO

Eu, (nome e qualificação), função, DECLARO, em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358/02,
que (adquiri/ alienei) [●] de ações, tendo alterado para [●]% (porcentagem) minha participação no capital social
da Tegma, conforme descrito abaixo:
I.

Objetivo da minha participação: [●]

II. Número de ações, opções de compra ou subscrição, detidos direta ou indiretamente: [●]
III. Quantidade de debêntures conversíveis em ações, detidos direta ou indiretamente: [●]
IV. Contrato ou acordo regulando ou limitando o poder de voto ou a circulação dos valores mobiliários
acima indicados (declarar a inexistência de tal acordo ou contrato, se for o caso): [●]
Nos termos da Instrução CVM nº 358/02, DECLARO, ainda, que comunicarei ao Diretor de Relações com
Investidores da Companhia, qualquer alteração nas informações ora prestadas que represente 5% (cinco por
cento) na minha posição acionária.

(Local e Data)
___________________________________
Nome
RG:
CPF/MF:
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