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TEGMA anuncia crescimento de 19,2% 

 da Receita Líquida em 2012 
 

São Bernardo do Campo, 31 de março de 2013 – A Tegma Gestão Logística 

S.A., uma das maiores provedoras de gestão logística do Brasil e líder no 

segmento de logística de veículos zero-quilômetro, apresenta os resultados 

referentes ao quarto trimestre e ao ano de 2012. A Tegma é uma empresa 

focada em oferecer serviços integrados para setores da economia que 

demandam soluções logísticas de alta complexidade, tais como automotivo, 

comércio eletrônico, telecomunicações, produtos eletrônicos e químicos. 

            

                        DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAIS 

 A receita bruta atingiu R$ 613,9 milhões no 4T12, um crescimento de 

13,2% em relação ao 4T11. A receita bruta no ano de 2012 foi de R$ 2,2 

bilhões, aumento de 18,0% em comparação com o mesmo período no ano 

anterior. 

 

  EBITDA Ajustado de R$ 40,8 milhões no período apresentou queda de 

33,5% em relação ao ano anterior. No ano de 2012, o EBITDA Ajustado 

foi de R$ 187,8 milhões, queda de 9,0% em relação ao ano de 2011. 

 

 Foram transportados 357,3 mil veículos no 4T12, crescimento de 0,3% 

em comparação com o 4T11. O volume de veículos transportados do ano 

foi de 1,3 milhões, um crescimento de 5,6% em comparação com 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 INDICADORES FINANCEIROS E OPERACIONAIS CONSOLIDADOS 

 

 

 

(Em R$ Mil exceto percentagens)

4T12 4T11 Var (% ) 2012 2011 Var (% )

Receita Bruta 613.958 542.260 13,2% 2.226.026 1.886.117 18,0%

Receita Líquida 496.308 438.274 13,2% 1.799.681 1.509.363 19,2%

EBITDA Ajustado 40.811 61.343 -33,5% 187.765 206.371 -9,0%

Margem EBITDA Ajustado 8,2% 14,0% -5,8 p.p. 10,4% 13,7% -3,3 p.p.

Número de veículos transportados 357.280 356.120 0,3% 1.332.950 1.262.046 5,6%

Nacional + Importado 332.987 309.393 7,6% 1.210.968 1.116.684 8,4%

Exportação 24.293 46.727 -48,0% 121.982 145.362 -16,1%

Km média 1.061 946 12,2% 1.013 984 2,9%

 

Teleconferência de 

Resultados do 4T12  

Data: Terça Feira, 

02 de abril de 2013 

 

> Português 

10:00 (Brasília) 

07:00 (US-ET) 

Tel.: +55 (11) 2188-0155 

Código: Tegma 

Replay: +55 (11)2188-0155 

Código:Tegma 

 

> Inglês 

11:00 (Brasília) 

08:00 (US-ET) 

Tel.: +1 (412) 317-6776 

Código: Tegma 

Replay: +1 (412) 317-0088 

Código: 10026950 
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COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS 

A Tegma tem a satisfação de anunciar os resultados consolidados do quarto trimestre de 2012 e do ano 

de 2012, ano cujo segmento automotivo ainda mostrou sua importância na economia nacional e cuja 

aquisição dos negócios da LTD Transportes foi mais um passo na estratégia da Companhia 

relacionada à Logística Integrada com foco no segmento de distribuição fracionada. Ambos os 

mercados de atuação da Companhia apresentaram um crescimento acima da economia nacional 

durante o ano, mostrando que a Tegma está inserida em um contexto econômico bastante dinâmico. 

 

O ano de 2012 foi positivo para o mercado automotivo interno, apresentando nas comparações anuais, 

um crescimento de 6,1% no volume de vendas em 2012 e crescimento de 7,8% no volume de vendas 

do quarto trimestre de 2012. Durante o ano, pôde-se perceber o contínuo crescimento da renda do 

brasileiro, aliado à redução da taxa de desemprego, que, conjugado à estabilidade da taxa de 

inadimplência do segmento, propicia boas perspectivas para a continuidade da expansão do crédito 

durante o ano de 2013. No que se refere à produção nacional de veículos, observou-se uma queda de 

1,9% no ano de 2012 quando comparado a 2011. Esse desempenho foi decorrente principalmente da 

prevalência dos modelos importados em relação aos nacionais. 

 

O segmento de Logística de Veículos da Tegma apresentou um desempenho em termos de volume de 

veículos transportados no mercado interno próximo ao do mercado, com um incremento de 8,4% em 

relação ao ano de 2011 e um crescimento de 7,6% no quarto trimestre de 2012 em relação ao mesmo 

período do ano passado. Em termos de faturamento, a divisão cresceu 15,3% no ano de 2012, mesmo 

patamar de crescimento do quarto trimestre de 2012 em relação a 2011. O segmento de autopeças, por 

sua vez, apresentou um crescimento no faturamento de 3,6% no ano de 2012 e de 4,8% no quarto 

trimestre, acima do volume de veículos nacionalmente produzidos. 

 

No que se refere ao mercado do segmento de Logística Integrada, o e-commerce apresentou 

faturamento de R$ 22,5 bilhões em 2012, um crescimento de 20% na comparação anual, com a 

percepção de que o crescimento do varejo online no Brasil está cada vez mais diversificado 

geograficamente. Evidenciou-se também que as pequenas e médias varejistas online apresentaram um 

desempenho superior ao próprio mercado e que, adicionalmente, o brasileiro compra cada vez mais 

bens de alto valor pela internet, como eletrodomésticos, móveis e etc. 

Nesse cenário, o segmento de Logística Integrada apresentou um crescimento de 33% em 2012 em 

relação a 2011, com destaque para o segmento de Bens de Consumo e de e-commerce, que cresceram 

51% e 134% respectivamente. Em fevereiro de 2012 foram adquiridos os negócios da LTD 

Transportes, empresa focada na entrega de encomendas acima de 30 quilos, e que contribuiu para dar 

mais um passo na estratégia do e-commerce. No mesmo período, a Direct Express pôs em execução 

um plano de expansão que preparou sua estrutura administrativa, comercial e operacional para 

suportar o crescimento dos próximos anos de forma orgânica e sustentável. 
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A Tegma se posiciona ao fim do ano de 2012 como uma operadora logística inserida em mercados 

dinâmicos e importantes para a economia nacional. Apesar das incertezas no ambiente 

macroeconômico, continuamos confiantes em relação aos fundamentos da econômica brasileira e nas 

oportunidades oriundas do aumento da terceirização de serviços logísticos e da demanda por soluções 

logísticas complexas. Para tanto, permaneceremos investindo no crescimento e na diversificação das 

nossas operações. 

  

DESEMPENHO OPERACIONAL E DIVISÕES DE NEGÓCIOS 
 

A seguir, analisamos os resultados do 4T12 e do ano de 2012 por divisão de negócios: 

 

LOGÍSTICA AUTOMOTIVA 

 
 

Receita Bruta 

A receita bruta do setor automotivo foi de R$ 458,0 milhões no 4T12, representando um aumento de 

13,8% em relação ao 4T11.  

No ano de 2012, a receita bruta atingiu R$ 1,6 bilhão, crescimento de 13,5% em relação ao ano 

anterior. 

Logística de Veículos: A receita bruta com logística de veículos cresceu 15,4% em relação ao 4T11, 

atingindo R$ 401,6 milhões no 4T12 devido principalmente aos seguintes fatores: (i) crescimento de 

7,6% no volume de veículos transportados, (ii) aumento da distância média e (iii) reajuste de preço 

realizado em maio de 2012. 

Quando comparado com o ano de 2011, a receita bruta com logística de veículos apresentou 

crescimento de 15,3%, atingindo R$ 1,4 bilhão, devido principalmente ao crescimento de 8,4% na 

quantidade de veículos transportados e ao reajuste de preços. 

(Em R$ Mil exceto percentagens)

4T12 4T11 Var (% ) 2012 2011 Var (% )

Logística de Veículos 401.628 347.988 15,4% 1.419.966 1.231.640 15,3%

Logística de Autopeças 54.632 52.145 4,8% 209.709 202.389 3,6%

Leilão Automotivo 1.784 2.323 -23,2% 8.369 9.757 -14,2%

Receita Bruta Total 458.044 402.456 13,8% 1.638.044 1.443.786 13,5%

Receita Líquida Total 370.291 321.964 15,0% 1.322.583 1.158.477 14,2%

EBITDA Ajustado 45.119 48.888 -7,7% 174.261 171.464 1,6%

Margem EBITDA Ajustado 12,2% 15,2% -3,0 p.p. 13,2% 14,8% -1,6 p.p.

Depreciação e Amortização 4.841 4.158 16,4% 18.071 14.066 28,5%

Número de veículos transportados 357.280 356.120 0,3% 1.332.950 1.262.046 5,6%

Nacional + Importado 332.987 309.393 7,6% 1.210.968 1.116.684 8,4%

Exportação 24.293 46.727 -48,0% 121.982 145.362 -16,1%

Km média 1.061 946 12,2% 1.013 984 2,9%

Nacional + Importado 1.127 1.071 5,2% 1.101 1.092 0,8%

Exportação 150 120 25,0% 133 154 -13,6%
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Logística de Autopeças: A receita bruta com logística de peças apresentou crescimento de 4,8% no 

4T12 em comparação com o ano anterior, atingindo R$ 54,6 milhões. 

No ano de 2012, a receita atingiu R$ 209,7 milhões, incremento de 3,6% na comparação anual. Esses 

valores refletem o crescimento dos nossos volumes, oriundo do aumento da gama de serviços 

prestados aos clientes atuais, bem como do início de novas operações. 

Leilão automotivo: A receita bruta com operações de leilão automotivo atingiu R$ 1,8 milhão no 

4T12, queda de 23,2%. 

No ano de 2012, a receita bruta apresentou queda de 14,2% em relação a 2011, atingindo R$ 8,4 

milhões. 

EBITDA Ajustado 

O EBITDA ajustado do setor automotivo foi de R$ 45,1 milhões no 4T12, representando uma queda 

de 7,7% em comparação com o 4T11. Em relação à receita líquida, o EBITDA atingiu uma margem de 

12,2%, 3,0 p.p inferior ao mesmo período do ano anterior.  

No ano de 2012, o EBITDA Ajustado atingiu R$ 174,2 milhões, apresentando crescimento de 1,6% 

em relação ao ano de 2011. Em relação à receita líquida, a margem foi de 13,2%, queda de 1,6 p.p. na 

comparação anual. 

 

LOGÍSTICA INTEGRADA 

     
*  Reclassificação de receita entre segmentos efetuada no 3º trimestre disponível no site de RI da Companhia – Serviços aos Investidores / Fundamentos e Planilhas 

 

Bens de Consumo 

(Em R$ Mil exceto percentagens)

4T12 4T11 Var (% ) 2012 2011 Var (% )

Bens de Consumo 131.136 109.452 19,8% 482.819 318.641 51,5%

E-commerce 66.228 35.210 88,1% 211.408 90.181 134,4%

Eletrônicos 15.268 28.118 -45,7% 79.112 83.007 -4,7%

Telecomunicações 24.578 22.886 7,4% 92.302 72.100 28,0%

Armazenagem Alfandegada 17.753 16.754 6,0% 71.529 50.540 41,5%

Moda e Vestuário 1.965 2.624 -25,1% 10.190 8.154 25,0%

Outros 5.344 3.861 38,4% 18.278 14.659 24,7%

Bens Industriais 24.778 30.352 -18,4% 105.163 123.690 -15,0%

Químicos 24.778 24.426 1,4% 97.060 94.554 2,7%

Outros - 5.926 -100,0% 8.103 29.136 -72,2%

Receita Bruta Total 155.914 139.804 11,5% 587.982 442.331 32,9%

Receita Liquida Total 126.017 116.310 8,3% 477.098 350.886 36,0%

EBITDA Ajustado (4.308) 12.455 -134,6% 13.504 34.907 -61,3%

Margem EBITDA Ajustado -3,4% 10,7% -14,1 p.p. 2,8% 9,9% -7,1 p.p.

Depreciação e Amortização 6.583 2.168 203,6% 14.090 9.575 47,2%
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O crescimento das operações de e-commerce e a incorporação dos resultados da LTD contribuíram para 

o incremento da receita bruta do segmento, a qual atingiu R$ 131,1 milhões no trimestre e R$ 482,8 

milhões no ano de 2012, destacando-se: 

(i) Crescimento de 88,1% do faturamento das operações de logística no segmento de e-commerce 

no 4T12. No ano de 2012, o mesmo segmento apresentou crescimento de 134,4% em comparação ao 

ano anterior; 

 

(ii) Crescimento de 7,4% no segmento de Telecomunicações no 4T12. No ano de 2012, apresentou 

crescimento representativo de 28,0% ante 2011; 

 

(iii) Queda de 25,1% no segmento de Moda e Vestuário no 4T12, devido à descontinuidade de 

algumas operações no segmento. No ano de 2012, a receita apresentou crescimento de 25,0% em 

relação ao ano anterior. 

 

Bens Industriais 

O segmento de bens industriais apresentou queda de 18,4% no faturamento no 4T12, ocasionada 

principalmente pela descontinuidade de operações de logística de combustíveis, papel e celulose e suco 

de laranja. A receita bruta acumulada em 2012 apresentou queda de 15% na comparação anual. 

 

EBITDA Ajustado 

O EBITDA ajustado do segmento de Logística Integrada foi negativo em R$ 4,3 milhões no 4T12, 

representando uma queda de 134,6% em relação ao 4T11. A margem em relação à receita líquida foi de 

-3,4% no 4T12 contra uma margem de 10,7% no 4T11.  

No ano de 2012, o EBITDA ajustado atingiu R$ 13,5 milhões, queda de 61,3% na comparação anual, e, 

em relação à receita líquida apresentou margem de 2,8%, ante 9,9% em 2011. 

As margens do segmento seguem pressionadas no 4T12 decorrente de investimentos que a companhia 

vem efetuando no intuito ampliar sua presença no território nacional para suportar o crescimento das 

operações de e-commerce. Adicionalmente, o segmento de e-commerce remodelou sua estrutura 

administrativa durante o ano para incorporar as mudanças do segmento. 
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RESULTADOS CONSOLIDADOS 

 

RECEITA BRUTA 

A receita bruta consolidada da Tegma no 4T12 atingiu R$ 613,9 milhões, resultado 13,2% superior ao 

do 4T11. 

 

Em 2012, a Companhia apresentou crescimento de 18,0% no faturamento atingindo R$ 2,2 bilhões. 

Esse resultado deve-se principalmente ao crescimento das operações de Logística de Veículos e de Bens 

de Consumo, especialmente nos segmentos de e-commerce e de Telecomunicações.  

 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  

As deduções da receita bruta aumentaram 13,1% no trimestre, atingindo R$ 117,6 milhões. No ano de 

2012, as deduções da receita bruta foram de R$ 426,3 milhões, aumento de 13,2% em comparação com 

2011.  

 

RECEITA LÍQUIDA   

Em decorrência dos fatos mencionados acima, a receita líquida consolidada no 4T12 atingiu R$ 496,3 

milhões, resultado 13,2% maior que o apresentado no 4T11.  

No ano de 2012 a receita atingiu R$ 1,8 bilhão, crescimento de 19,2% na comparação anual. 

 

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS  

O custo dos serviços prestados no 4T12 foi de R$ 440,2 milhões, aumento de 21,8% em relação ao 

4T11. Este aumento foi decorrente principalmente de: 

(i) Aumento de 19,6% nos custos com pessoal, ocasionado pelo crescimento do quadro de 

colaboradores nas áreas operacionais bem como pelo o dissídio da categoria; 

(Em R$ Mil exceto percentagens)

4T12 4T11 Var (% ) 2012 2011 Var (% )

Logística Automotiva 458.044 402.456 13,8% 1.638.044 1.443.786 13,5%

Logística Integrada 155.914 139.804 11,5% 587.982 442.331 32,9%

Receita Bruta 613.958 542.260 13,2% 2.226.026 1.886.117 18,0%
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(ii) Aumento de 17,8% nos custos com agregados decorrentes do aumento do faturamento das 

operações logísticas terceirizadas de veículos e de bens industriais. 

(iii) Crescimento de 56,6% de outros custos decorrentes principalmente da incorporação dos 

resultados da LTD, bem como pelo aumento da área de pátios e armazéns. 

                                                   

O custo com serviços prestados de 2012 foi de R$ 1,6 bilhão, um crescimento de 24,2% em relação a 

2011. Os principais efeitos foram: 

(i) Aumento de 27,4% nos custos com pessoal; 

(ii) Aumento de 19,3% nos custos com agregados; 

(iii) Crescimento de 59,7% de outros custos. 

 

LUCRO BRUTO 

No 4T12, o lucro bruto da Companhia foi de R$ 56,1 milhões, apresentando queda de 27,1% em relação 

ao 4T11. A margem bruta em relação à receita líquida foi de 11,3%, queda de 6,3 p.p. em relação ao ano 

anterior.  

O Lucro Bruto em 2012 foi de R$ 247,8 milhões, queda de 4,6% em relação ao ano anterior. A margem 

bruta no período foi de 13,8%, queda 3,4 p.p em comparação com 2011. 

 

DESPESAS OPERACIONAIS 

 

As despesas operacionais totalizaram R$ 18,3 milhões no 4T12, o que representou queda de 20,0% em 

relação ao 4T11. No ano de 2012, a linha registrou um aumento de 14,5% e relação a 2011, atingindo 

R$ 93,2 milhões. No 4T12, a linha de Outras Receitas/Despesas registrou um valor positivo de R$ 10,3 

milhões, decorrente da baixa da primeira parcela do pagamento a ser feito aos antigos controladores da 

LTD. 

(Em R$ Mil exceto percentagens)

4T12 4T11 Var (% ) 2012 2011 Var (% )

Com pessoal (64.671) (54.054) 19,6% (244.582) (191.999) 27,4%

Com agregados (320.991) (272.438) 17,8% (1.125.834) (944.089) 19,3%

Outros (54.534) (34.829) 56,6% (181.493) (113.630) 59,7%

 Total (440.196) (361.322) 21,8% (1.551.909) (1.249.717) 24,2%

(Em R$ Mil exceto percentagens)

4T12 4T11 Var (% ) 2012 2011 Var (% )

Gerais e administrativas (26.791) (20.639) 29,8% (98.668) (77.413) 27,5%

Honorários da administração (1.471) (1.807) -18,6% (6.664) (6.029) 10,5%

Despesas Comerciais (582) (426) 36,6% (2.113) (1.500) 40,9%

Outras Receitas/ Despesas 10.583 34 31.026,5% 14.246 3.549 301,4%

Total (18.261) (22.838) -20,0% (93.199) (81.393) 14,5%
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LUCRO OPERACIONAL 

O lucro operacional antes do resultado financeiro foi de R$ 37,8 milhões no 4T12, queda de 30,1% em 

relação ao 4T11.  

Em 2012, o lucro operacional atingiu R$ 154,6 milhões, representando na comparação ano a ano uma 

queda de 13,3%. 

 

DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS 

 
 

O resultado financeiro líquido no 4T12 foi uma despesa no valor de R$ 6,0 milhões, ante uma despesa 

de R$ 12,7 milhões no 4T11. A redução da despesa financeira líquida deveu-se principalmente à 

redução das taxas de juros no período e pelo fato da Companhia ter efetuado um ajuste de R$ 4,2 

milhões no 4T12 referente à marcação a mercado de sua dívida.  

 

IMPOSTO DE RENDA 

Abaixo demonstramos a conciliação da taxa efetiva do imposto de renda e contribuição social devidos 

no período: 

 

 

LUCRO LÍQUIDO 

Como consequência dos resultados acima expostos, o Lucro Líquido da Tegma foi de R$ 17,4 milhões 

no 4T12, uma queda de 40,2% em relação ao 4T11. 

Em 2012, o Lucro Líquido foi de R$ 83,4 milhões, queda de 14,4% na comparação com 2011. 

 

INVESTIMENTOS 

(Em R$ Mil exceto percentagens)

4T12 4T11 Var (% ) 2012 2011 Var (% )

Receitas Financeiras 5.613 13.268 -57,7% 80.851 57.882 39,7%

Despesas Financeiras (11.612) (26.035) -55,4% (113.947) (88.870) 28,2%

Total (5.999) (12.767) -53,0% (33.096) (30.988) 6,8%

(Em R$ Mil exceto percentagens)

4T12 4T11 Var (% ) 2012 2011 Var (% )

Lucro antes dos impostos 31.852 41.347 -23,0% 121.477 147.265 -17,5%

Outras Adições/(Exclusões) 11.886 (7.703) -254,3% (886) (5.515) -83,9%

Base tributável ajustada 43.738 33.644 30,0% 120.591 141.749 -14,9%

IRPJ e CSSL 14.871 11.439 30,0% 41.001 48.195 -14,9%

Taxa efetiva 34% 34% - 34% 34% -
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Os investimentos no 4T12 totalizaram R$ 8,8 milhões, referentes, principalmente, à aquisição de 

veículos/equipamentos para as operações nas divisões automotivas e de bens de consumo, além de obras 

de benfeitorias em pátios e armazéns.  

No ano de 2012, os investimentos totalizaram R$ 47,9 milhões. 

 

DISPONIBILIDADES E ENDIVIDAMENTO 

A Companhia possui disponibilidades (caixa e equivalentes e aplicações financeiras) no valor de R$ 

75,5 milhões. 

O Endividamento Bruto da Companhia em 30.12.2012 era de R$ 302,4 milhões, composto de operações 

bancárias em moeda estrangeira (USD - Operação 4.131) e com o BNDES (FINAME). A empresa 

utiliza instrumento financeiro derivativo com o intuito de proteção contra a variação cambial dos 

empréstimos adquiridos.   

Em 30.12.2012, a Companhia tinha um endividamento líquido de R$ 226,9 milhões. 

 

 

EVENTOS RECENTES 

 

TEGMA FAZ A PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES 

 

 A Tegma realizou em 22 de fevereiro de 2013 sua primeira emissão de Debêntures, com 20 

mil debêntures simples, de valor nominal unitário de R$10 mil, perfazendo o valor total de até 

R$200 milhões. 

 A emissão foi realizada em duas séries, sendo o prazo de vencimento das Debêntures da 1ª 

série de cinco anos, e o prazo de vencimento das Debêntures da 2ª Série de seis anos. 

 A remuneração da primeira série foi de CDI + 0,84% e da segunda série foi de CDI + 0,97% 
 

 

INCORPORAÇÃO TGI E PDI 

 Em 31 de janeiro de 2013, a Tegmax Comércio e Serviços Automotivos Ltda. incorporou as 

empresas TGI Comércio Atacadista de Peças Automotivas Ltda. e PDI Comércio e Indústria 

de Serviços LTDA, já pertencentes ao Grupo Tegma. 
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EVENTOS PARA DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

TELECONFERÊNCIAS SOBRE RESULTADOS DO 4T12 

 

|PORTUGUÊS| 

3ª feira, 02 de abril de 2013 

10:00 (Brasília) 

07:00 (US-ET) 

Tel.: +55 (11) 2188-0155 

Código: Tegma 

Replay: +55 (11) 2188-0155 

Código: Tegma 

 

|INGLÊS| 

3ª feira, 02 de abril de 2013 

11:00 (Brasília) 

08:00 (US-ET) 

Tel.: +1 (412) 317-6776 

Código: Tegma 

Replay: +1 (412) 317-0088 

Código: 10026950 

 

 

Para informações adicionais, acesse nosso website – www.tegma.com.br/ri - ou entre em contato com 

nossa área de Relações com Investidores: 

 

Alexandre Brandão, (+55 11) 4346-2532, alexandre.brandao@tegma.com.br 

Ian Nunes, (+55 11) 4397-9423, ian.nunes@tegma.com.br 

 

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros sujeitos a riscos e incertezas. Tais declarações têm como 

base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem 

acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou 

expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da 

Companhia. 

As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações 

sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, 

seguidas ou que incluem as palavras “acredita”, “poderá”, “irá”, “continua”, “espera”, “prevê”, 

“pretende”, “planeja”, “estima” ou expressões semelhantes. 

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, 

incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que 

poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de 

maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro.  

 

 

 

http://www.tegma.com.br/ri
mailto:alexandre.brandao@tegma.com.br
mailto:ian.nunes@tegma.com.br
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Demonstração de Resultados 

 

 

Reconciliação do EBITDA 

 

 

 

Demonstração do Resultado  

(Em R$ Mil, exceto percentagens)

4T12 4T11 Var (% ) 2012 2011 Var (% )

Receita Bruta Operacional 613.958 542.260 13,2% 2.226.026 1.886.117 18,0%

Logística Automotiva 458.044 402.455 13,8% 1.638.044 1.443.787 13,5%

Logística Integrada 155.914 139.804 11,5% 587.982 442.330 32,9%

Impostos e deduções (117.650) (103.986) 13,1% (426.345) (376.754) 13,2%

Receita líquida operacional 496.308 438.274 13,2% 1.799.681 1.509.363 19,2%

Custo dos serviços prestados (440.196) (361.322) 21,8% (1.551.909) (1.249.717) 24,2%

Com Pessoal (64.671) (54.054) 19,6% (244.582) (191.999) 27,4%

Com Agregados (terceiros) (320.991) (272.438) 17,8% (1.125.834) (944.089) 19,3%

Outros (54.534) (34.829) 56,6% (181.493) (113.630) 59,7%

Lucro bruto 56.112 76.952 -27,1% 247.772 259.646 -4,6%

(Despesas) receitas operacionais (18.261) (22.838) -20,0% (93.199) (81.393) 14,5%

Gerais e administrativas (26.791) (20.639) 29,8% (98.668) (77.413) 27,5%

Honorários da administração (1.471) (1.807) -18,6% (6.664) (6.029) 10,5%

Despesas Comerciais (582) (426) 36,6% (2.113) (1.500) 40,9%

Outras receitas (despesas) líquidas 10.583 34 31.026,5% 14.246 3.549 301,4%

Lucro operacional 37.851 54.114 -30,1% 154.573 178.253 -13,3%

Resultado Financeiro (5.999) (12.767) -53,0% (33.096) (30.988) 6,8%

Receitas financeiras 5.613 13.268 -57,7% 80.851 57.882 39,7%

Despesas financeiras (11.612) (26.035) -55,4% (113.947) (88.870) 28,2%

Lucro antes do IR e da CS 31.852 41.347 -23,0% 121.477 147.265 -17,5%

Imposto de renda e contribuição social (14.871) (11.439) 30,0% (41.001) (48.195) -14,9%

Do exercício (13.914) (1.208) 1.051,4% (27.273) (26.218) 4,0%

Diferido (957) (10.230) -90,6% (13.728) (21.976) -37,5%

Lucro líquido do exercício 16.981 29.908 -43,2% 80.476 99.070 -18,8%

Participação dos não controladores 430 (774) -155,6% 2.891 (1.691) -271,0%

Lucro atribuível aos acionistas 17.411 29.134 -40,2% 83.367 97.379 -14,4%

(Em R$ Mil exceto percentagens)

4T12 4T11 Var (% ) 2012 2011 Var (% )

Receita líquida operacional 496.308 438.274 13,2% 1.799.681 1.509.363 19,2%

Lucro operacional 37.851 54.114 -30,1% 154.573 178.253 -13,3%

(+) Depreciação e amortização 11.424 6.326 80,6% 32.161 23.641 36,0%

(+) Despesas não recorrentes (8.464) 903 -1037,3% 1.031 4.477 -77,0%

EBITDA Ajustado 40.811 61.343 -33,5% 187.765 206.371 -9,0%

Margem EBITDA Ajustado 8,2% 14,0% -5,8 p.p. 10,4% 13,7% -3,3 p.p.
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Balanço Patrimonial 

 

Valores expressos em milhares de R$

Ativo 30/12/12 30/09/12 Passivo e Patrimônio Líquido 30/12/12 30/09/12

Ativo Circulante          568.042     535.704 Passivo Circulante     437.206     402.365 

Caixa e equivalentes            12.828       15.445 Empréstimos e financiamentos     225.287     214.905 

Aplicações financeiras            62.641       65.109 Fornecedores e fretes a pagar       61.087       43.965 

Contas a receber          389.241     352.994 Partes relacionadas         2.617         2.572 

Almoxarifado              2.412         3.309 Tributos a recolher       24.858       23.153 

Impostos a recuperar 22.362           20.508      Parcelamento de tributos         2.230         1.692 

Outras contas a receber            33.764       30.204 Salários e encargos sociais       42.246       49.767 

Instrumentos financeiros derivativos - Swap            42.154       44.469 Seguros e aluguéis a pagar         3.903         8.750 

Despesas antecipadas              2.640         3.666 Imposto de renda e contribuição social         1.977         3.323 

Aquisição de controlada - preço variável              -           6.127 

Bens destinados à venda              2.085         3.497 Demais contas a pagar       73.001       48.111 

Ativo Não Circulante          525.401     532.759 Passivo Não circulante     243.147     254.583 

IR e CS diferidos              5.513         6.950 Empréstimos e financiamentos 134.942    139.032    

Partes relacionadas                857         1.011 Provisão para demandas judiciais 26.831      25.872      

Instrumentos financeiros derivativos - Swap 15.683           15.839      Aquisição de controlada - preço variável 16.552      14.062      

Demais contas a receber            20.730       20.730 Parcelamento de tributos 8.246        8.604        

Depósitos judiciais            13.512       11.535 Opção de compra em controlada       56.576       67.013 

Imobilizado          192.392     193.071 

Intangível          276.714     283.623 

Patrimônio Líquido     424.064     423.468 

Capital social 144.469    144.469    

Reserva de capital     174.815     174.468 

Ações em tesouraria           (342)           (343)

Lucros acumulados -           48.956      

Reservas de lucro     152.093     102.728 

Ajustes de avaliação patrimonial (46.971)     (46.810)     

Participação de minoritários        (8.889)        (8.456)

Total do ativo       1.095.528   1.071.960 Total do passivo e do Patrimônio Líquido   1.095.528   1.071.960 


