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Apresentação:
Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tegma
Gestão Logística S/A para discussão dos resultados referentes ao 3T18. Estão presentes
hoje conosco os senhores Gennaro Oddone, diretor-presidente e de RI, e Ramón Perez,
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 de RI
da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Gennaro, pode prosseguir.
Slide 2 (Gennaro Oddone)
Boa tarde a todos.
Iniciaremos agora mais uma teleconferência para a apresentação dos resultados da
Tegma. Agradeço pelo interesse de todos em nossa companhia.
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Gostaria de iniciar pelo slide dois, com uma agenda da nossa apresentação. Iniciaremos
com os destaques do trimestre, depois passaremos pelo desempenho de mercado e
alguns indicadores operacionais da Tegma, depois focaremos nos resultados do período,
assim como fluxo de caixa, investimentos e o endividamento no 3T18. Por fim falaremos
do mercado de capitais e das expectativas.

Slide 3 (Gennaro Oddone)
No slide três apresentamos os destaques do trimestre. Iniciamos falando do novo contrato
de gestão de pátios para General Motors em Araquari, Santa Catarina. Nesse contrato
seremos responsáveis por administrar um pátio de 200 mil m² e capacidade para até oito
mil veículos que serão importados pelo porto de Itajaí, que fica a 65 km. No setor de
químicos, destacamos prorrogação antecipada do contrato do cliente mais importante da
Logística Integrada por mais dois anos, após o vencimento original, com novo prazo final
em dezembro de 2021. Nessa negociação iremos adquirir equipamentos mais produtivos
e rentáveis para a operação, que somarão quase R$ 4 milhões. Em terceiro destacamos a
denúncia espontânea que realizamos no 3T18, que envolve a regularização do pagamento
de ICMS da operação de químicos e incorreu em um recolhimento adicional de R$ 5,3
milhões de imposto dos últimos cinco anos e R$ 2 milhões de multa e correção. Em
quarto, conforme ata publicada, foi aprovado a distribuição intercalar de 50% do lucro do
3T18, que corresponde a R$ 0,24 por ação e para pagamento em 26 de novembro. Por
último, temos o prazer de informar que nesse 3T18 fomos contemplados com duas
premiações de duas importantes revistas do setor financeiro e de Relações com
Investidores indicando nossa equipe de RI e nosso programa de RI como um dos melhores
do Brasil e da América Latina.

Slide 4 (Gennaro Oddone)
No slide quatro, mostramos como foi o desempenho do mercado automotivo e os
indicadores da Tegma.
Começando pelo gráfico à esquerda, é possível ver que as vendas domésticas foram 12%
superiores no 3T18, crescimento consistente com o do restante do ano e que reforça a
estimativa da ANFAVEA de que em 2018 devemos ter 13% de crescimento vs 2017. Esse
resultado tem sido positivamente influenciado pela melhora da economia nacional, pelo
aumento do crédito à compra de veículos e pela recuperação da confiança do consumidor.
Por outro lado, as exportações em azul tiveram uma queda de 23%, já refletindo a crise
Argentina, principal parceiro econômico do Brasil na exportação de veículos.
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Olhando o gráfico do meio, podemos ver que o crescimento menor da produção deve-se à
queda das exportações e dos maiores níveis de estoques. O crescimento das importações,
por outro lado, reflete o fim dos benefícios aos veículos produzidos localmente providos
pelo programa Inovar Auto, que terminou em dezembro de 2017, tornando as
importações mais competitivas e o aumento do consumo de veículos premium no Brasil.
Por último, no gráfico à direita, vemos que no 3T18 transportamos 207 mil carros, 6% a
mais que no 3T17, resultado de um crescimento de 11% das entregas domésticas e de
uma queda de 18% das entregas de exportação. Esse desempenho se refletiu em um
ganho de 0,7 p.p de market share (comparando com as vendas do atacado) em razão
principalmente da melhora de participação de mercado de clientes. A distância média no
3T18, que foi de 1.040 quilômetros, continua a crescer e é influenciada principalmente
pelo contínuo crescimento da distância das viagens domésticas e pela redução da
participação das exportações com destino ao porto nos volumes, que têm uma distância
menor.

Slide 5 (Gennaro Oddone)
No slide cinco, mostramos a evolução do resultado das divisões, sendo a receita na
esquerda, a rentabilidade (EBITDA e EBIT) nos gráficos do meio e o lucro líquido
consolidado à direita. Lembramos que os números aqui mostrados estão sem a operação
de armazenagem de Cariacica em 2017 e em janeiro de 2018 e sem os impactos da
denúncia espontânea da operação de químicos. Podemos ver que as receitas de logística
automotiva no 3T18 apresentaram crescimento de 20%, devido ao aumento no número
de veículos transportados, da distância média, do reajuste de preço realizado em 2018 e
da receita de outros serviços. A receita líquida de logística integrada cresceu 14%
refletindo o aumento de volume e a entrada de novos clientes na operação de
armazenagem e o aumento pontual no 3T18 da receita da operação de químicos.
Falando do EBITDA por operação no gráfico do meio à esquerda, o crescimento do EBITDA
automotivo, em azul, de 41%, representando uma mg de 17% e o ganho de 2,4 p.p. vs o
3T17 reflete o controle de custos e despesas, combinado com o crescimento da receita. O
EBITDA da logística integrada, por sua vez, em laranja, cresceu 6%, uma margem de 21%.
Ao gráfico do meio à direita podemos ver a evolução da Margem EBIT das divisões. A
margem EBIT da logística de veículos teve uma evolução positiva no período. A evolução
da margem EBIT da logística integrada vs o 3T17 é significativa, mas caso
desconsiderássemos R$ 5,7 milhões de eventos não recorrentes negativos do trimestre de
2017 relacionado à operação descontinuada, podemos ver que o patamar de mg EBIT já se
equiparava à da logística automotiva.
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O lucro líquido no 3T18, no gráfico à direita, de R$ 36 milhões, se comparado aos R$ 15
milhões do 3T17, foi 2,4 vezes maior em razão da melhoria operacional anteriormente
explicada e, adicionalmente, de menores saldos de dívida líquida e menores taxas de juros
básicas, líquida do aumento do spread de nossa dívida.
Com isso, passo a palavra a Ramon, nosso CFO, para falar do nosso retorno, fluxo de caixa
e endividamento.

Slide 6 (Ramón Perez)
Obrigado, Gennaro.
No slide seis, mostramos no gráfico à esquerda a evolução do nosso retorno sobre o
patrimônio em azul e sobre o capital investido em laranja. O crescimento do ROIC e do
ROE no 3T18 vs o 2T18 reflete, além da melhora dos resultados operacionais e líquidos, o
controle do capital tanto de terceiros quanto próprio.
No gráfico central, podemos ver que a geração de caixa operacional do 3T18 foi
praticamente igual à do 3T17, apesar dos melhores resultados operacionais. Isso se deu
em razão de um aumento do ciclo de caixa da companhia e da denúncia espontânea já
explicada. O Capex do 3T18, em laranja, foi de R$ 15 milhões, explicado principalmente
pela aquisição de um terreno em Sorocaba para a operação da Toyota. Este evento
basicamente explica a queda verificada no fluxo de caixa livre.
Em relação à alavancagem financeira, verificamos no gráfico à direita o aumento da dívida
bruta é decorrente da rolagem de parte da nossa dívida que venceria em 2019 para 2020.
Durante essa rolagem, optamos por um aumento da operação em R$ 10 milhões visando
um reforço de caixa. A dívida líquida por sua vez, em razão do aumento do caixa não
apresentou variação significativa, mantendo nosso patamar de dívida líquida/EBITDA
ajustado em 0,3x.

Slide 7 (Ramón Perez)
No slide sete, falando de mercado de capitais e de expectativas, mostramos a evolução da
cotação da ação da Tegma. Vale destacar que as ações da Tegma que tiveram alta
volatilidade nesse terceiro trimestre. Isso se deveu às incertezas político-econômicas que
afetaram todo mercado e setorialmente à indefinição referente à implementação de uma
tabela de preços mínimos de fretes. Após o primeiro turno das eleições pudemos
perceber uma recuperação de todo o mercado, mas as ações da Tegma se recuperaram
mais ainda fechando em torno de 23 reais. Em termos de liquidez das nossas ações, a
liquidez média diária dos últimos 12 meses tem estado em torno de R$ 7 milhões, um
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aumento em relação à média de 2017. Em outubro batemos a marca dos R$ 10 milhões
(USD 2,6 milhões) negociados. Ao centro vemos a comparação dos múltiplos da Tegma de
2017 (com as estimativas de 2018) e de 2018 com as estimativas de 2019). Em 2018
estivemos com múltiplos descontados vs. 2017, provavelmente em razão das incertezas
político-econômicas, apesar dos melhores resultados.
À esquerda, podemos ver que nosso rating permanece em B1 pela Moody´s, sem qualquer
atualização que reflita a melhora do cenário de mercado ou dos fundamentos da empresa.
Também mostramos a relação dos analistas de sell - side, com o preço médio estimado
por eles para o final do ano de 2018 e 2019.
Com isso, devolvo a palavra para Gennaro.

(Gennaro Oddone)
Obrigado por participarem de mais uma apresentação de resultados da Tegma e abrimos
para a seção de perguntas e respostas.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora sessão de perguntas e respostas.
Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco um e para retirar a pergunta da lista
digitem asterisco dois.
O Sr. Gennaro lerá as perguntas feitas por meio do webcast.
Nossa primeira pergunta por telefone vem de Lucas Marchiori, Banco Safra.
Sr. Lucas Marchiori: olá pessoal boa tarde, obrigado pelo call, parabéns pelos resultados.
Dois pontos do meu lado Gennaro, se puder comentar um pouquinho passado um
trimestre de muita discussão parece que a tabela de frete de fato tem emplacado. Eu
queria saber se você ouviu sobre isso de qual seria o potencial impacto do aumento do
frete no negócio da Tegma especificamente.
O segundo ponto Gennaro se puder também passar um pouquinho da sua percepção
sobre os clientes, montadoras, como é que vocês estão vendo o mercado evoluindo ano
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que vem, qual a taxa de crescimento que eles estão usando e consequentemente vocês
também estão usando e se tem muita diferença regional entre sudeste e região fora do
sudeste só para a gente ter uma ideia, obrigado.
Sr. Gennaro Oddone: Lucas boa tarde, obrigado pelas perguntas. Bom, primeiro Lucas
com relação à tabela de frete apesar disso já ter virado lei esse assunto ainda está no STF
pendente uma ação de inconstitucionalidade. Os advogados entendem que essa lei é
inconstitucional e o STF deverá se pronunciar. A gente tinha uma expectativa que ele iria
pautar isso, obviamente isso foi para o plenário, mas que isso seria pautado após as
eleições.
Eu não sei se vai entrar na agenda antes do final do ano ou vai ficar para o começo do ano
que vem. Então a gente ainda está na expectativa de algum posicionamento do STF.
Além disso, algumas associações de classe estão fazendo algum trabalho perante a NCT
para caso essa lei seja mantida corrija imperfeições técnicas da tabela, existem muitas.
Então ainda é muito prematuro. A gente ainda não consegue realmente tem visibilidade
do que vai acontecer com relação a esse item. Obviamente estamos muito atentos,
estamos acompanhando de perto, estamos trabalhando ativamente perante as
associações para que a gente tenha um desfecho adequado.
Com relação à segunda pergunta em termos de volume eu acho que o volume vem bem.
Como mencionei no speech, a ANFAVEA projeta crescimento no mercado doméstico para
este ano de 13%, eu acho que talvez até tenha uma chance de ser maior do que isso. No
final do ano normalmente costuma dar uma esticada nos volumes, então ele pode sim ser
até superior no acumulado do ano a 13%.
Para ano que vem nossos principais clientes ainda estão trabalhando nos seus
planejamentos; mas o que a gente tem ouvido é que hoje existe um certo consenso de
que ano que vem o crescimento deve ser da ordem de dois dígitos, superior a dois dígitos.
Sr. Lucas: ok e com relação à diferença de região a gente deveria haver mais recuperação
norte e nordeste ou não tem essa granularidade ainda?
Sr. Gennaro: é difícil prever agora Lucas. Isso a gente não tem ainda essa sensibilidade,
depende muito da política de cada montadora, então não consigo ainda estimar isso Lucas.
Sr. Lucas: sem problema, tranquilo, obrigado.
Operadora: senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar
asterisco um, estrela um. Novamente, caso haja alguma pergunta favor digitar asterisco.
Temos uma pergunta vinda do webcast.
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Sr. Ramon Perez: Ramon falando. A pergunta a pessoa não se identificou: o ROIC
consolidado apresentou outro aumento significativo no 3T. O que se pode esperar para o
futuro?
Bem, o ROIC chegou a esse patamar em função dos nossos esforços de disciplina em termos
de gestão do nosso capital, das métricas de avaliação de cada projeto e dos novos negócios.
A gente espera que ele tenha atingido o patamar em que não sofra grandes oscilações. A
gente pode comentar talvez que ele vai ter impacto ligeiramente negativo em função da
aquisição do terreno em Sorocaba, que é um imóvel para uma operação que já existe. Isso
vai aumentar um pouco o capital empregado, mas de maneira muito marginal. Não
esperamos nenhum impacto significativo com relação a nossa projeção de ROIC.
Operadora: lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um, estrela um.
Lucas Marchiori, Banco Safra.
Sr. Lucas Marchiori: oi pessoal. Só dois follow ups rápidos aproveitando. Ramon se puder
dar um view para a gente do que você está esperando de Capex para ano que vem já
incluindo esse novo contrato de químicos e já incluindo esse novo projeto com a GM do
pátio em Araguari, o que você está esperando de Capex para ano que vem.
Outro ponto Gennaro o 2T e 1T você teve problema de parada de clientes. Esse market
share desse tri não teve nenhuma parada, isso já é o recorrente normal sem parada de
cliente? Está certo esse raciocínio?
Sr. Gennaro: Lucas não ficou clara para mim essa questão de parada de clientes. Você está
falando de parada de fábrica de final de ano? Se for isso sim, a gente sempre tem, isso é
bastante normal em dezembro. As montadoras param no final do ano, no mês de dezembro
elas param, algumas retornam no início de janeiro, mas muitas retornando só na segunda
quinzena de janeiro.
Sr. Lucas: o ponto é que no 2T o seu market share caiu porque dois clientes tiveram paradas
de fábrica no meio da greve dos caminhoneiros. Nesse 3T agora você não teve problema
com isso né? Você não teve parada de clientes nesse 3T né?
Sr. Gennaro: entendi. Não, não tivermos e essa parada foi para atualização de fábrica
exatamente para lançamento de novos produtos. No 3T nós não tivemos isso.
Sr. Lucas: obrigado.
Sr. Ramon: Lucas o que posso comentar com relação ao Capex? Primeiro foi difícil dar
qualquer guidance com relação a isso, mas eu posso comentar que dos investimentos que
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a gente tinha previsto para esse ano, a gente mencionou que tem cerca de 20 milhões para
aquisição daquele terreno, isso não é novidade.
Nós anunciamos recentemente cerca de 4 milhões também para a aquisição de novas
carretas e uma parte disso vai escorregar para 2019 por uma questão meramente de
necessidade de tempo para promover esses investimentos, são carryover para 2019, o que
deveria ser somado ao valor que a gente normalmente tem apresentado nos últimos anos,
um Capex que tem gerado entre os 15 e 20 milhões. Eu não tenho muito o que dizer mais a
respeito disso, a não ser que vai escorregar uma parte desse Capex para o próximo ano.
Sr. Lucas: tá ok Ramon obrigado.
Operadora: caso haja alguma pergunta favor digitar asterisco um.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Gennaro para as considerações finais.
Sr. Gennaro: Bom, mais uma vez quero agradecer a participação de todos no nosso
conference call e nos mantemos a disposição para dúvidas futuras através da nossa área de
RI. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
Operadora: A áudio conferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a participação de
todos, tem uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.
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