Local Conference Call
Tegma Gestão Logística S.A.
Resultados do 2T18
8 de agosto de 2018

Apresentação:

Slide 1 (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.

Slide 2 (Gennaro Oddone)
Gostaria de iniciar pelo slide dois, com uma agenda da nossa apresentação. A primeira
parte mostraremos 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
2T18. E por fim, falaremos do mercado de capitais e das expectativas.

Slide 3 (Gennaro Oddone)
No slide três apresentamos os destaques do trimestre. Iniciamos pelo impacto da
greve dos caminhoneiros em maio de 2018, que paralisou o país por 11 dias e que
afetou nossas operações no mês de maio de forma acentuada. Identificamos que o
processo de reestocagem que ocorreu no mês de junho compensou parcialmente as
perdas de maio. Ademais, permanecemos atentos ao desenrolar da MP nº 832/2018
que instituiu a tabela mínima de frete, uma medida do governo para interromper a
greve. O assunto será apreciado pelo STF no próximo dia 27 e dependendo da decisão,
essa iniciativa poderá impactar nossas operações de uma maneira que não podemos
mensurar ainda, porque depende da extensão das medidas e da metodologia utilizada.
O segundo ponto trata do anúncio da distribuição de dividendos e JCP referente ao
resultado do primeiro semestre de 2018. A distribuição de 0,31 centavos por ação
corresponde a 50% de payout e os dividendos dos últimos 12 meses já representam
um dividend yield de 5,0%. O pagamento será realizado em 22 de agosto e terão
direito aos proventos acionistas que estejam na base do dia 10 de agosto (data ex dia
13 de agosto).
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O terceiro destaque se refere à aquisição de um terreno em Sorocaba, no interior de
São Paulo. A aquisição que estava prevista no nosso orçamento aprovado do ano em
AGO é parte de um plano para melhorar a logística da operação da fábrica da Toyota,
que fica a três quilômetros desse terreno. O pátio tem previsão para começar a operar
no final desse ano e os investimentos previstos somam R$ 21 milhões. Algumas
condições precedentes da aquisição precisam ser efetivadas.
O quarto destaque é relacionado à contratação de uma nova linha de financiamento
com intuito de alongarmos ainda mais nossa dívida. Contratamos R$ 50 milhões na
modalidade 4.131 (em dólar americano, porém com swap de 100%) com vencimento
em dois anos e ao custo de CDI + 0,89% ao ano. Utilizamos o desembolso dessa
contratação para realizarmos o pagamento antecipado de uma NCE no valor de R$ 40
milhões, que nos custava CDI + 2% com vencimento para junho de 2019. Os R$ 10
milhões restantes serão utilizados como reforço de caixa.
Por último, anunciamos um novo cliente importante na operação da Joint Venture GDL
(operação que congrega as atividades de armazenagem geral e alfandegada no Espírito
Santo). No novo armazém de 7 mil m² que inauguraremos, na próxima semana,
faremos gestão de estoque do grupo nesse armazém do Espírito Santo, que administra
as redes de farmácias Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo em um contrato de
quatro anos.

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
13% superiores no 2T18, apesar da greve no mês de maio. Esse resultado foi
influenciado positivamente 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, que cresceram quase 50% em 2017, tiveram um
desempenho inferior, ficando estáveis no 2T18 quando comparado ao 2T17.
Olhando o gráfico do meio, podemos ver que o crescimento da produção e da
importação estão em linha com o desempenho das vendas domésticas já explicadas.
Adicionalmente, houve o fim dos benefícios aos veículos produzidos localmente
providos pelo programa Inovar Auto, que terminou em dezembro de 2017, tornando
as importações mais competitivas.
Por último, no gráfico à direita, vemos que no 2T18 transportamos 194 mil carros, 6% a
mais que no 2T17. O crescimento abaixo do mercado se refletiu em uma perda de
Market share (que foi de 25% no 2T18) em razão principalmente da perda de
participação de mercado de dois relevantes clientes. A distância média no 2T18, que
foi de 980 quilômetros, continua a crescer e é influenciada principalmente pelo
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contínuo crescimento das viagens domésticas e pela redução da participação das
exportações nos volumes.

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. Podemos ver
que as receitas de logística automotiva no 2T18 apresentaram crescimento de 19%,
devido ao aumento no número de veículos transportados, da distância média e do
reajuste de preço realizado em 2018. A receita líquida de logística integrada cresceu
11% refletindo o aumento de volume e a entrada de novos clientes na operação de
armazenagem, principalmente.
Falando do EBITDA por operação no gráfico à direita, o crescimento do EBITDA
automotivo, em azul, de 43% e o ganho de 2,6 p.p. vs o 2T17 reflete o controle de
custos, combinado com o crescimento da receita. O crescimento de 125% do EBITDA
da logística integrada, em laranja, e a margem que quase dobrou foi em razão do
controle de custos e despesas e da implantação de novos contratos na armazenagem e
da redução de despesas com provisões judiciais.
Ao lado direito podemos ver a evolução da Margem EBIT das divisões. A margem EBIT
da logística de veículos teve uma evolução positiva no período, ainda que impactado
no 2T18 por ajustes não recorrentes na depreciação. A evolução da margem EBIT da
logística integrada é em parte decorrente de maiores despesas de provisões judiciais
no 2T17 e em parte por melhorias operacionais.
O lucro líquido no 2T18, no gráfico à direita, de R$ 28 milhões, se comparado aos R$ 9
milhões do 2T17 que corresponde ao Lucro líquido sem os eventos não recorrentes
daquele período (em vermelho), seria 3,3 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, na linha azul, e sobre o capital investido, na linha laranja. O crescimento
do ROIC no 2T18 vs o 1T18 reflete, além da melhora dos resultados operacionais, a
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redução do capital empregado em decorrência da geração de caixa que reduz o
endividamento líquido base para cálculo do ROIC, que na nossa metodologia é o de 12
meses atrás. A queda do ROE na comparação com o 1T18 é influenciado pela saída de
eventos não recorrentes no resultado financeiro e no imposto de renda positivos em
R$ 24 milhões da janela dos últimos 12 meses.
No gráfico central, podemos ver que a geração de caixa operacional em azul foi menor
no 2T18 vs o 2T17 em razão principalmente do aumento do consumo do capital de giro
(consequência de uma renegociação de prazos esporádica com um importante
cliente). Esse resultado inferior veio apesar dos melhores resultados operacionais e da
utilização de R$ 12 milhões dos R$ 38 milhões de créditos tributários extemporâneos
de PIS/COFINS. O Capex, em laranja, do 2T18 foi de R$ 4 milhões, inferior aos R$ 7
milhões do 2T17, já que neste último estavam incluídos os investimentos relativos à
renovação de um contrato comercial. Como resultado disso, o fluxo de caixa livre, a
linha cinza, apresentou uma queda de R$ 11 milhões para R$ 8 milhões.
Falando da alavancagem, no gráfico à direita, a redução da dívida bruta, representada
em azul, é decorrente do pagamento antecipado de um empréstimo de FINAME. A
redução do caixa, por sua vez em laranja, entre o 2T18 e o 1T18 é explicado pelo
pagamento de R$ 39 milhões de dividendos e JCP, pela quitação da dívida já
mencionada e pelo fluxo de caixa, já explicados. O aumento da dívida líquida em cinza
é consequência dos mesmos eventos.

Slide 7 (Ramón Perez)
No slide sete, falando de mercado de capitais e de expectativas, mostramos a evolução
da cotação da ação da Tegma, que caiu 11% em 2018, apesar de ter subido 20% até
abril, reflexo das incertezas após a greve dos caminhoneiros e sobre a recuperação da
economia nacional. Em linha com esse desempenho, nosso volume diário
transacionado apresentou uma melhora de quase de 50% desde o início do ano. Ao
centro vemos que nosso rating permaneceu em B1 pela Moody´s, atribuído em
dezembro de 2017. Também mostramos a relação de nossos analistas de sell side, com
o preço médio estimado por eles para o final do ano de 2018.
Com isso, devolvo a palavra para o Gennaro.

(Gennaro Oddone)
Obrigado Ramón. Para finalizar a nossa apresentação, eu gostaria de comentar que
apesar de termos sido impactos pela greve do 2T18, em função da greve agente tem
observado uma certa desaceleração da economia no 2T, e nós continuamos bastantes
confiantes que vamos ter um segundo semestre positivo em termos de expectativas e
volumes até o final desse ano.
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Com isso terminamos a nossa apresentação, e eu gostaria de passar para a sessão de
perguntas e repostas.

11:18

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Com licença 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 vem do Sr. Felipe Matsumoto do Santander.
Sr. Felipe Matsumoto: Boa tarde. Na divisão automotiva no 1T houve a redução do
Market share e ela foi justificada por uma parada de um cliente importante de vocês, e
nesse 2T era esperada uma recuperação dessa métrica, mas isso não ocorreu.
Qual a expectativa de vocês para normalizar esse Market share ao longo deste ano ou
de 2019? Obrigado.
Sr. Gennaro Oddone: Boa tarde Felipe. Nós na realidade no 2T até em função desse
movimento da parada de greve nós tivemos, pelo menos dois clientes nossos
importantes que também acabaram entrando em férias coletivas e acabaram
paralisando a produção por um período maior do que aquele período da paralisação da
greve.
Então nós temos esse impacto especificamente no trimestre e também outro cliente
nosso também tinha uma parada programada até por atualização e mudança de linha
na fábrica. Então, as combinações desses fatos fizeram com que pelo menos dois
clientes nossos com participação relevante acabasse perdendo Market share no
trimestre.
A informação que nós temos agora nós vamos ter um 2S estável, full, não tem nenhuma
paralisação prevista de produção para ajuste de linha, quer dizer, então vamos ter um
2S full, e como comentei agora há pouco a gente tem uma expectativa que vamos ter
um semestre de estabilidade em termos de estabilidade de produção e continuidade de
crescimento do mercado.
Então nossa expectativa é que a gente comece um processo de recuperação ao longo
dos próximos meses.
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Sr. Felipe: Está ótimo obrigado.
Operadora: com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Lucas Marchiori do Banco
Safra.
Sr. Lucas Marchiori: boa tarde a todos, Gennaro, Ramon. Obrigado pelo call. Gennaro,
uma dúvida do meu lado: você comentou bem durante a apresentação a questão da
tabela de fretes, é algo ainda muito incerto, a gente não tem muita clareza sobre isso.
Mas o que a gente tem ouvido até agora é que pode incentivar um processo de aumento
das frotas próprias por parte dos clientes. Minha dúvida que eu tenho nesse sentido são
duas na verdade - e aí qualquer luz que você puder jogar para a gente sobre isso já ajuda,
Gennaro, por que você ajuda mais a gente nisso do que qualquer outra pessoa - então
a primeira dúvida é vocês operam hoje num nível bastante alto de frota de terceiras,
aproximadamente 90%. O tabelamento de frete poderia fazer com que você rodasse
com nível maior de frota própria, ou seja, maior do que os 10%? Essa a primeira
pergunta.
A segunda é com a tabela de frete você vê algum risco de o cliente querer voltar a fazer
o serviço de transporte de veículos? Se isso existe, esse risco com a tabela de frete por
ser um custo muito alto para ele e tal? É isso, se puder dar uma luz para a gente já ajuda.
Sr. Gennaro Oddone: Lucas boa tarde, obrigado pela pergunta. Olha, eu acho que a
gente precisa entender um pouco, pelo menos na nossa análise, a motivação dessa
greve. A motivação da greve ela está muito obviamente primeiro relacionada aos
transportadores autônomos, que numa boa parte fazem transporte de estoques.
E o segundo também relacionado, é um segmento muito específico que é o
agronegócio, que também devido à característica de sazonalidade e também
especialmente pela característica do produto de ser um produto de baixo valor
agregado, apresenta tabelas de fretes bastante adiantadas. Quer dizer, esse é o pano de
fundo que acabou culminando nesse movimento que acabou tomando possivelmente
uma proporção muito maior do que todos imaginavam.
A questão do tabelamento você sabe que ainda não há consenso, não foi aprovado,
ainda depende de uma sanção presidencial e ainda está sendo discutida inclusive a
constitucionalidade do tabelamento e que será julgado no próximo dia 27.
Então como a gente falou existe muita incerteza. Agora a característica nossa, primeiro
a gente não trabalha, apesar de nós termos uma frota bastante terceirizada, a gente
trabalha com microempresas e não com autônomos, então nosso perfil é diferente.
Segundo é que nossos serviços de transportes, eu diria que, quase a sua totalidade
estão atrelados a serviços logísticos, então nossa lógica é um pouco diferente. É claro
que, como comentei bem no início da nossa apresentação, a gente ainda precisa
aguardar para ver o que vai acontecer está certo?
Mas certamente nós estamos numa posição um pouco diferente desse cenário que eu
descrevi para você agora há pouco. Então é isso, então por enquanto nós obviamente
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não temos nenhum estudo para aumentar a participação de frota própria, entendemos
que não faz sentido nesse momento; mas vamos aguardar. Eu acho que a gente ainda
não tem todas as respostas.
Sr. Marchiori: Está ok valeu, obrigado Gennaro.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do webcast.
Sr. Gennaro Oddone: Nós temos uma pergunta agora do Afonso pela web: vocês
haviam mencionado a respeito de novos programas de corte de custos e despesas, e
parece que já é possível observar os resultados dadas as margens do 2T, que foram nos
patamares de 2012 e 13, anos muito bons. O que é possível esperar para o futuro a
respeito?
Bom Afonso, nós quando fizemos esse nosso programa de redução de custos e aumento
de produtividade a gente procurou repensar a companhia para que ela se tornasse com
obviamente por um lado mais enxuta, outro lado mais leve e eficiente.
Mas também tivemos a preocupação de não cortar custos que pudesse representar a
capacidade da empresa em retomar. Já estamos observando uma certa retomada, no
ano passado já tivemos uma pequena retomada e esse ano também estamos vendo. O
que eu quero dizer com isso?
Com o crescimento que a gente espera observar nos próximos trimestres nós não
precisaremos fazer nenhum tipo de investimento adicional para fazer frente a esse
eventual acréscimo de volume. Nós temos estrutura hoje na companhia para poder
suportar esse crescimento, tanto em termos físicos como em termos de sistemas, como
em termos de estruturas de custo fixo.
É claro que toda a retomada requer um ajuste dos custos variáveis, fundamentalmente
custos variáveis e aí está muito relacionado com a questão do volume.
Então respondendo sua pergunta, a expectativa, é claro que com o crescimento do
volume vamos ter que fazer ajustes de custos variáveis e pontualmente alguma coisa de
custo fixo. Mas a gente espera fundamentalmente que essa estrutura de custos fixos
que nós temos hoje é suficiente para suportar o crescimento que a gente espera
observar daqui para frente.
Sr. Ramón Perez: Mais uma pergunta do Alexandre: Senhores boa tarde. Podem por
favor, comentar se a piora do número de dias do ciclo financeiro está ligada as paradas
dos clientes citados? Qual a expectativa para frente do ciclo?
Não, essa piora não está ligada às paradas dos clientes citados. Como a gente
mencionou no início da apresentação ela está ligada a uma negociação específica com
um cliente. A gente teve um aumento dos dias para recebimento pontual. Ele vai
retornar não exatamente para os mesmos níveis, mas isso é uma negociação em que o
prazo aumentava durante dois ou três meses e depois ele retornava para um prazo
ligeiramente superior ao inicial.
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Então deve haver alguma recuperação. Eu diria numa estimativa cerca de metade do
que aumentou deve retornar em termos de consumo para capital de giro - mas ele deve
se estabelecer nesse novo patamar.
Sr. Gennaro Oddone: Uma pergunta do Bruno, que eu imagino que ela já foi respondida
nos comentários que eu fiz na pergunta do Lucas. Então Bruno, por favor, se você ainda
tiver alguma dúvida uma de novamente para a gente se algum ponto ainda não está
muito claro, ok?
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Lucas Marchiori do Banco Safra.
Sr. Lucas: Pessoal, obrigado pela oportunidade da pergunta de novo. Eu só queria se
vocês pudessem passar um pouquinho mais de cor para a gente sobre essas duas novas
operações, esse terreno adicional da Toyota lá em Sorocaba e o novo cliente da GDL.
Que tamanho a gente está falando disso aí, receita ou uma métrica de retorno só para
a gente ter uma ideia de impacto no consolidado.
Sr. Gennaro Oddone: Lucas, o pátio adicional que nós estamos fazendo a gente sempre
fala que são pátios estratégicos e para nós é fundamental exatamente para que a gente
atenda de maneira melhor e mais eficiente do ponto de vista logístico de nossos clientes.
No caso da Toyota também está no rol dos nossos principais clientes da indústria
automobilística.
Então a finalidade desse investimento no pátio da Toyota ela está obviamente também
atrelada a uma fábrica nova lá de Sorocaba. Essa fábrica como você sabe ela é a fábrica
que está produzindo agora um novo modelo que acabou de ser lançado que é o Yaris.
Essa fábrica está com previsão de começar nas próximas semanas de operar no terceiro
turno e, portanto, com uma expectativa de crescimento de mercado e Market share, e
aí obviamente nós vamos nos beneficiar melhorando a logística e vamos nos beneficiar
com esse volume adicional que é a expectativa de produção e vendas desse produto que
é o Yaris.
Sr. Ramón Perez: Acho que a outra questão é com relação à nova operação que foi
estabelecida dentro da nossa JV que o Gennaro mencionou no início. Bom, o que a gente
pode dizer ele mencionou que é um contrato de longo prazo, são quatro anos.
Infelizmente por questões de confidencialidade nós não podemos divulgar os números
dessa operação, mas a gente pode assegurar que nós temos volumes mínimos
contratados e é com base nesses volumes mínimos, que a gente espera que serão
superados, eles já remuneram os investimentos realizados, e isso considerado nosso
custo de capital como a gente já tem demonstrado nos resultados recentes da logística
integrada, ou seja, a mesma métrica foi aplicada. Esperamos que a gente possa já
demonstrar esses resultados no 2S18, por que como o Gennaro mencionou inicialmente
a inauguração é para a próxima semana.
Sr. Lucas: Obrigado Ramon, só um follow up: por ser um projeto da GDL ele vai ficar
também na linha de equivalência patrimonial ou ele entra na linha de logística integrada
na receita?
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Sr. Ramón Perez: Bem, a primeira opção. Isso vai entrar no resultado da GDL e isso a
gente só vai ver através da equivalência.
Sr. Lucas: Está ok obrigado.
Operadora: Com licença senhoras senhores, lembrando que para fazer uma pergunta
basta digitar asterisco um. Novamente, caso haja uma 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 Oddone: Bem, então mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação
de todos no nosso call e continuar à disposição de vocês através da nossa área de RI
para encaminhamento de dúvidas futuras.
Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
Operadora: A áudio conferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a participação
de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.
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