Rating Action: Moody's rebaixa ratings da Tegma para Ba3/A2.br, perspectiva
estável
Global Credit Research - 23 Sep 2014
Aproximadamente R$200 milhões em dívida classificada afetados

Sao Paulo, September 23, 2014 -- Moody's América Latina (Moody's) rebaixou os ratings corporativos da Tegma
Gestão Logística S.A. (Tegma) e seus R$200 milhões em debêntures quirografárias com vencimento em 2018 e
2019, para Ba3, de Ba2, na escala global e para A2.br, de A1.br, na escala nacional brasileira. A perspectiva para
todos os ratings foi alterada para estável, de negativa.
Emissor: Tegma Gestão Logística S.A. (Tegma)
Ratings alterados:
- Rating corporativos: para Ba3, de Ba2 (escala global); para A2.br, de A1.br (escala nacional);
- R$200 milhões em debêntures quirografárias, com vencimento em 2018 e 2019 (1ª emissão): para Ba3/A2.br, de
Ba2/A1.br.
Ações na perspectiva:
A perspectiva para todos os ratings: alterada para estável, de negativa.
Consulte a aba de ratings na página do emissor/entidade no www.moodys.com.br para informação sobre a
Escala Global de Rating.
FUNDAMENTO DOS RATINGS
O rebaixamento nos ratings da Tegma reflete a recente deterioração no ambiente de negócios para o seu
segmento de logística para o setor automobilístico, que representa 88% de suas receitas recorrentes anuais. Sob
o ambiente de negócios mais desafiador, a alavancagem da empresa medida pelo índice dívida bruta sobre
EBITDA ajustado provavelmente irá permanecer acima de nossas expectativas no intervalo de 3,5x a 4,0x, pelo
menos até meados de 2015. Compensando parcialmente estas pressões está a melhora esperada no perfil de
liquidez e margens operacionais da empresa, com a venda de sua subsidiária de fraco desempenho no segmento
de logística para o comércio eletrônico, Direct Express, por R$127 milhões. A operação foi finalizada em agosto
passado e os recursos levantados serão pagos em prestações distribuídas em um período de nove meses.
O rating Ba3 da Tegma continua refletindo sua posição de liderança como a maior empresa de logística para a
indústria automobilística no Brasil, com suporte de contratos de médio e longo prazos e relacionamentos
duradouros com sua base de clientes. O rating leva em consideração o modelo eficiente de negócios com baixa
intensidade de ativos ("asset-light"), que implica em fluxos de caixa relativamente estáveis e operações mais
flexíveis diante de uma eventual desaceleração do mercado. Somados à baixa diversificação de receita, outros
fatores de risco incluem um histórico de distribuição agressiva de dividendos e estratégia de crescimento por
meio de aquisições alavancadas.
De acordo com a Associação Nacional dos Veículos Automotores (ANFAVEA) no Brasil, os registros e
licenciamentos de veículos leves no Brasil caíram 9,7% nos primeiros oito meses de 2014, ante níveis
registrados no ano anterior, enquanto a produção recuou 18%. A vendas de carros no mercado domestico caiu
refletindo um declínio geral na confiança do consumidor e menor disponibilidade financeira ao consumo, à medida
em que as tendências econômicas e o crescimento do Brasil se deterioram. A decisão do governo federal de
reduzir determinados incentivos fiscais e as exportações reduzidas para a Argentina colocaram pressões
adicionais sobre a produção.
A perspectiva estável reflete a posição de liquidez adequada da Tegma, com um saldo de caixa disponível de
BRL180 milhões em 30 de junho de 2014 e um perfil administrável de amortização das dívidas sem vencimentos
significativos antes de 2016. A perspectiva estável também reflete a expectativa da Moody's de que a empresa

utilizará os recursos levantados com sua recente venda de ativo para reduzir a alavancagem bruta e manter um
sólido equilíbrio de caixa, enquanto perdurar um ambiente mais desafiador para a indústria automobilística.
Uma elevação de rating é improvável no curto prazo. Quantitativamente, uma pressão de elevação poderia
ocorrer se o índice Dívida sobre EBITDA, ajustado segundo os padrões da Moody's, ficar abaixo de 3,0 vezes e
a Geração de Fluxo de Caixa Livre se tornar positiva de forma sustentada.
Pressão adicional de rebaixamento do rating poderia ser deflagrada por uma deterioração no perfil de liquidez da
Tegma, por exemplo, em decorrência de novas grandes aquisições financiadas por dívida e/ou pagamentos
excessivos de dividendos que, de outra forma, poderiam ser utilizados para melhorar a flexibilidade financeira da
empresa. Quantitativamente, o rating da Tegma poderia ficar sob pressão para rebaixamento se o indicador de
dívida sobre EBITDA ajustado permanecer acima de 4,5 vezes ou se o fluxo de caixa negativo persistir por um
período prolongado sem a perspectiva de melhora no período subsequente de 12 a 18 meses. Um aumento
significativo de dívida com garantia de ativos reais no capital da Tegma também poderia deflagrar um
rebaixamento das debêntures quirografárias classificadas com rating.
A metodologia principal usada neste rating foi Empresas Globais de Transporte de Superfície e Logística ("Global
Surface Transportation and Logistics Companies"), publicada em abril de 2013. Consulte a página de Política de
Crédito do www.moodys.com.br para uma cópia desta metodologia.
Os ratings em escala nacional da Moody's (NSRs) pretendem ser medidas relativas de idoneidade creditícia entre
emissões e emissores de dívida dentro de um país, possibilitando aos participantes do mercado uma melhor
diferenciação dos riscos relativos. OS NSRs são diferentes dos ratings da escala global no sentido de que não
são globalmente comparáveis ao universo completo das entidades classificadas pela Moody's, mas apenas com
outras entidades classificadas dentro do mesmo país. Os NSRs são designados por um modificador ".nn" que
indica o país relevante, como ".za" no caso da Africa do Sul. Para mais informações sobre a abordagem da
Moody's para ratings na escala nacional, consulte a Metodologia de Ratings da Moody's publicada em junho de
2014 sob o título "Equivalência entre os Ratings na Escala Nacional e os Ratings na Escala Global da Moody's"
("Mapping Moody's National Scale Ratings to Global Scale Ratings").
Tegma Gestão Logística S.A. (Tegma) é uma empresa de logística, com foco principal na gestão da cadeia de
suprimentos e produtos para a indústria automobilística no Brasil e na América do Sul. Nos últimos doze meses
encerrados em 30 de junho de 2014, a Tegma transportou 1,1 milhão de veículos, representando
aproximadamente 28% das vendas de veículos leves no Brasil. A Tegma oferece serviços de entregas,
armazenamento, gestão e controle de estoque e outras soluções logísticas para o segmento de produtos de
consumo, particularmente para o setor de comércio eletrônico. Nos doze meses encerrados em 30 de junho de
2014, a Tegma reportou receita líquida consolidada de R$ 1,7 bilhão (US$ 750 milhões).
O maior acionista da Tegma é a Transportadora Sinimbu, parte do Grupo Itavema, que controla aproximadamente
40% das ações totais e ações com direito a voto, seguida da Coimex Empreendimentos e Participações Ltd., a
controladora do Grupo Coimex, com uma participação de 25%.
DIVULGAÇÕES REGULATÓRIAS
As fontes de informação utilizadas na elaboração do rating são as seguintes: partes envolvidas nos ratings,
partes não envolvidas nos ratings, informações públicas, confidenciais e de propriedade da Moody's.
A Moody's considera a qualidade das informações disponíveis sobre o emissor ou obrigação como sendo
satisfatória ao processo de atribuição do rating de crédito.
A Moody's adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na atribuição de ratings sejam
de qualidade suficiente e proveniente de fontes que a Moody's considera confiáveis incluindo, quando apropriado,
fontes de terceiros. No entanto, a Moody's não realiza serviços de auditoria, e não pode realizar, em todos os
casos, verificação ou confirmação independente das informações recebidas nos processos de rating.
O rating foi divulgado para a entidade classificada ou seu(s) agentes designado(s) e atribuído sem alterações
decorrentes dessa divulgação.
Consulte a página de divulgações regulatórias do www.moodys.com.br para divulgações gerais sobre potenciais
conflitos de interesse.
A Moody's América Latina Ltda pode ter fornecido Outro(s) Serviço(s) Permitido(s) à entidade classificada ou a
terceiros relacionados no período de 12 meses que antecederam a ação de rating de crédito. Consulte o relatório

"Serviços auxiliares e outros serviços permitidos providos a entidades com rating da Moody's América Latina
Ltda" disponível no www.moodys.com.br para maiores informações.
As entidades classificadas pela Moody's América Latina Ltda (e partes relacionadas a essas entidades) podem
também receber produtos/serviços fornecidos por terceiros relacionados à Moody's América Latina Ltda
envolvidos em atividades de rating de crédito. Consulte o www.moodys.com.br para obter uma lista de entidades
que recebem produtos/serviços dessas entidades relacionadas. Esta lista é atualizada trimestralmente.
A data da última Ação de Rating foi em 19/09/2013.
Os ratings da Moody's são monitorados constantemente, a menos que sejam ratings designados como atribuídos
a um momento específico ("point-in-time ratings") no comunicado inicial. Todos os ratings da Moody's são
revisados pelo menos uma vez a cada período de 12 meses.
Para ratings atribuídos a um programa, série ou categoria/classe de dívida, este anúncio fornece divulgações
regulatórias pertinentes a cada um dos ratings de títulos ou notas emitidas subsequentemente da mesma série ou
categoria/classe de dívida ou de um programa no qual os ratings sejam derivados exclusivamente dos ratings
existentes, de acordo com as práticas de rating da Moody's. Para os ratings atribuídos a um provedor de suporte,
este anúncio fornece divulgações regulatórias pertinentes à ação de rating do provedor de suporte e referentes a
cada uma das ações de rating dos títulos que derivam seus ratings do rating do provedor de suporte. Para ratings
provisórios, este anúncio fornece divulgações regulatórias pertinentes ao rating provisório atribuído, e em relação
ao rating definitivo que pode ser atribuído após a emissão final da dívida, em cada caso em que a estrutura e os
termos da transação não tiverem sido alterados antes da atribuição do rating definitivo de maneira que pudesse
ter afetado o rating. Para maiores informações, consulte a aba de ratings na página do respectivo
emissor/entidade disponível no www.moodys.com.br.
Para quaisquer títulos afetados ou entidades classificadas que recebam suporte de crédito direto da(s)
entidade(s) primária(s) desta ação de rating, e cujos ratings possam mudar como resultado dessa ação, as
divulgações regulatórias associadas serão aquelas da entidade fiadora. Exceções desta abordagem existem para
as seguintes divulgações: Serviços Acessórios, Divulgação para a entidade classificada e Divulgação da
entidade classificada.
Consulte a aba de ratings na página do emissor/entidade no www.moodys.com.br para visualizar o histórico e a
última ação de rating deste emissor. A data em que alguns ratings foram atribuídos pela primeira vez diz respeito
a uma época em que os ratings da Moody's não eram integralmente digitalizados e pode ser que os dados
precisos não estejam disponíveis. Consequentemente, a Moody's fornece uma data que acredita ser a mais
confiável e precisa com base nas informações que são disponibilizadas. Consulte a página de divulgação de
ratings em nosso website www.moodys.com.br para obter maiores informações.
Consulte o documento Símbolos e Definições de Rating da Moody's ("Moody's Rating Symbols and Definitions")
disponível na página de Processo de Rating do www.moodys.com.br para maiores informações sobre o
significado de cada categoria de rating e a definição de default e recuperação.
As divulgações regulatórias contidas neste comunicado de imprensa são aplicáveis ao rating de crédito e, se
aplicável, também à perspectiva ou à revisão do rating.
Consulte o www.moodys.com para atualizações e alterações relacionadas ao analista líder e à entidade legal da
Moody's que atribuiu o rating.
Consulte a aba de ratings do emissor/entidade disponível no www.moodys.com para divulgações regulatórias
adicionais de cada rating.
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MIS, a wholly-owned credit rating agency subsidiary of Moody’s Corporation ("MCO"), hereby discloses that most
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