Transcrição da Teleconferência
Comunicado ao Mercado
Tegma (TGMA3 BZ)
30 de junho de 2015

Operadora:
Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Tegma para discussão do Comunicado ao Mercado referente à
alteração do CEO/DRI da Companhia.
Estão presentes hoje conosco os senhores: Gennaro Oddone, Diretor Presidente e de
Relações com Investidores e Luiz Otávio, Diretor Administrativo-Financeiro.
Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão
apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Companhia e em seguida
iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão
fornecidas.
Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por
favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O replay desse evento estará
disponível logo após seu encerramento por um período de sete dias.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam
ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Tegma,
projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas
da diretoria da Companhia, 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 Relações com Investidores da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Sr.
Gennaro, pode prosseguir.
Gennaro Oddone:
Bom dia a todos. Gostaria de agradecê-los pelo interesse na Tegma.
Conforme comunicado ao Mercado divulgado pela Tegma na quinta-feira, dia 25, foi
anunciada a saída do antigo Diretor Presidente e de Relações com Investidores Fábio
d´Ávila e a minha eleição em Reunião de Conselho de Administração para assumir os
mesmos cargos por ele ocupados.
Depois de 10 anos atuando como Diretor Presidente na Tegma até 2013, foi uma honra
receber o convite e espero conseguir corresponder e superar todas as expectativas.
Assumo a presidência da Tegma em um momento muito difícil da nossa economia e,
principalmente, no nosso principal setor de atuação: o da indústria automobilística.
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Tenho a crença de que uma parte das medidas para a reversão dessa tendência já
estão sendo direcionadas para colocar a economia nos trilhos novamente.
Acredito bastante no dinamismo da economia brasileira, e que posteriormente teremos
uma economia mais equilibrada e sem as distorções que causaram os problemas de
hoje.
Desde a minha saída, em dezembro de 2013, estive atuando como Conselheiro Especial
do antigo Diretor-Presidente para assuntos relacionados à Divisão de Logística de
Veículos. Esse período me permitiu ter uma sensibilidade importante sobre as
perspectivas do setor e, como consequência, de como a Tegma deve se ajustar a esse
novo cenário.
A queda acumulada até maio de 20% nas vendas de veículos requer uma atenção
especial em três aspectos na gestão da Companhia: primeiro, preservação do caixa,
tornando os critérios de aprovação de investimentos ainda mais seletivos e priorizando
o retorno sobre o valor investido, de preferência em um prazo de retorno mais curto;
segundo, busca no incremento de produtividade; e terceiro, redução de custos e
despesas.
Reitero meu comprometimento de garantir a geração de caixa da Companhia através
de uma gestão que priorize negócios, cujo retorno ou sua perspectiva futura esteja
alinhado com os padrões dos nossos custos de capital e que, principalmente, estejam
alinhados com as Diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração.
Terei atenção às operações de armazenagem e de inbound também, que têm suas
peculiaridades e oportunidades de expansão, mas não hesitarei em fazer os ajustes
necessários para torná-las rentáveis aos nossos acionistas.
Apesar do extenso histórico de aquisições que passamos desde o nosso IPO, afirmo
que não temos perspectivas de M&As, haja vista que a dinâmica do setor de logística
nos faz crer e requerer muito mais cuidados na avaliação de novas oportunidades,
tornando a maioria delas inviáveis para o momento.
Gostaria de reafirmar meu entusiasmo neste retorno à Tegma, com o desafio de
conseguir ultrapassar por essa época de crise, mantendo em alta a confiança na Tegma
dos nossos funcionários, dos nossos clientes e dos nossos acionistas.
Agradeço a todos a participação e agora vamos abrir para nossa seção de perguntas e
respostas.
Bruno Amorim, Santander:
Bom dia. Tenho uma pergunta relacionada à logística integrada. Eu gostaria de saber
qual é a perspectiva de crescimento nesse segmento, seja nos contratos que já existem,
seja através da assinatura de novos contratos daqui para frente? E mais
especificamente, em que segmento, em que subsegmento da logística integrada esse
crescimento poderia acontecer? Obrigado.
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Gennaro Oddone:
Bom dia, Bruno. Obrigado pela pergunta. Como eu mencionei, nesse momento, estamos
muito focados no segmento que já estamos atuando. Principalmente na logística
integrada, como vocês sabem, estamos com um contrato novo que fechamos e estamos
iniciando as nossas operações com a nova âncora, agora de um novo armazém aqui na
Castelo Branco. Temos interesse na manutenção no setor químicos que estamos
atuando, achamos que temos boas oportunidades.
Então, a nossa prioridade para o momento é buscarmos ampliar as oportunidades
dentro dos setores existentes. Novos setores, é claro que serão estudados, mas de uma
maneira criteriosa e com bastante cuidado. Estamos focados nesse momento na
diversificação dos setores além daqueles que estamos atuando.
Bruno Amorim:
Obrigado.
Leandro Fontanelli, Bradesco BBI:
Bom dia, obrigado. Minha pergunta seria sobre o uso do caixa de vocês. Vocês estão
com uma posição robusta na de caixa. Que opções vocês veem para utilizar, como
vocês ranqueariam compra, dividendos e, potencialmente, aquisições?
Gennaro Oddone:
Leandro, bom dia. Realmente estamos com um caixa robusto, como eu mencionei, acho
que em momento de crise, procuraremos manter o caixa um pouco mais robusto.
Achamos necessário que criemos uma proteção natural. Temos uma política de
dividendos de distribuição de, pelo menos, 50% do resultado líquido da Companhia.
Essa política está mantida, e pretendemos exercer essa política para este ano. E,
obviamente, também consideramos e seremos bastante seletivos nos nossos
investimentos, mas obviamente, sempre muito atentos em oportunidades de
investimentos não só estruturais aqui, internamente da Companhia, como
eventualmente algum ativo estratégico. Essa, pelo menos, é a nossa perspectiva de
curto prazo.
Como eu falei, fora isso, não está no nosso radar, não está nos planos da Companhia
nenhum outro tipo de diversificação ou aquisição de Empresas.
Leandro Fontanelli:
Certo. E na parte automotiva, você falou que ficou como Conselheiro especial do Fábio,
nesse período que você estava fora. Você chegava a participar também das
negociações com as montadoras?

3

Transcrição da Teleconferência
Comunicado ao Mercado
Tegma (TGMA3 BZ)
30 de junho de 2015

Gennaro Oddone:
Sim, Leandro. Chegava sim. Eu estava exatamente aí, até pelo conhecimento que
possuo nessa indústria e pelo conhecimento das pessoas, então, eu acabava
participando sim e apoiando nesse processo.
Leandro Fontanelli:
Ótimo. Obrigado.
Flávio Clemente, Jardim Botânico Investimentos:
Bom dia, Gennaro. Eu gostaria de saber como é que está a fase do ramp up desse novo
contrato fechado em logística integrada? E também, como é que será essa negociação
que falta para o segundo armazém aqui do Rio de Janeiro? Em que pé que está isso?
Paralelo a isso, no setor automotivo, vemos realmente não uma crise de fundamentos
no setor, mas realmente uma crise gerada por toda desconfiança da economia brasileira
e as quedas de 20%.
Com a diferença que você tem do setor automotivo, há uma mudança de fundamentos,
de fato, no setor automotivo? O que pode ser diferente dessa vez, que possa acontecer
no setor automotivo para ele se adequar? Como é que as montadoras estão encarando
isso daqui para frente? É basicamente isso.
Gennaro Oddone:
A primeira pergunta com relação ao ramp up do nosso novo contrato, temos um timing,
as coisas estão de acordo com o nosso cronograma, está indo muito bem. Estamos
bastante satisfeitos, e na verdade, a operação efetivamente aqui em São Paulo
começou ontem. Então, até o momento, de acordo com o que planejamos.
A segunda pergunta que você fez foi com relação à Belford Roxo, o nosso armazém no
Rio de Janeiro. O que fizemos no Rio de Janeiro, já devolvemos. Temos lá um armazém
modular com 40 mil metros, devolvemos metade. Isso já aconteceu, já descontinuamos.
Estamos readequando agora as nossas operações para os outros metros, mas, na
verdade, estamos no momento de análise até para saber se o site existente é o melhor
local para continuarmos com as nossas operações ou não. Isso ainda demandará algum
estudo, alguma análise para que possamos tomar uma decisão final.
E com relação à terceira pergunta da indústria automotiva. Acho que é um momento sim
especial, não vejo mudanças nos fundamentos da indústria automotiva, e sim,
obviamente, uma queda importante de volume, e obviamente, essa queda se dá pela
contração da economia e, principalmente, da contração do crédito. Mais de 2/3 dos
veículos vendidos no Brasil são vendas feitas a prazo, financiadas, e principalmente
hoje, os bancos, de maneira geral, estão muito mais seletivos na aprovação de crédito.

4

Transcrição da Teleconferência
Comunicado ao Mercado
Tegma (TGMA3 BZ)
30 de junho de 2015

Hoje sabemos que a maior aprovação de crédito está num patamar de menos da metade
daquilo que se aprovava há algum tempo. Então, obviamente, tudo isso acaba trazendo
impactos de imediato. O que as montadoras, todas que temos contato, estão fazendo é
adequar suas estruturas de custo, buscando melhorias de produtividade, buscando
sinergia, e obviamente, isso se estende para toda cadeia da indústria, tanto do ponto de
vista de sistemistas, de fornecedores de peças e de serviços.
E estamos inseridos dentro desse contexto, obviamente, abraçando a causa dos nossos
clientes e procurando, da melhor forma possível, participar com ideias e com ações que
possam representar melhorias de produtividade e, naturalmente, redução de custo.
Flávio Clemente:
OK. Obrigado.
Operadora:
Obrigada. A seção de perguntas e respostas para investidores e analistas está
encerrada. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Gennaro Odddone para suas
considerações finais.
Gennaro Oddone:
Então mais uma vez, agradeço realmente a participação e o interesse de todos. E,
obviamente, colocamo-nos à disposição de todos para futuros esclarecimentos que
sejam necessários. Muito obrigado e bom dia a todos.
Operadora:
O conference call da Tegma está encerrado. Agradecemos a participação de todos e
tenham um bom dia.
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