
 

 

 
 TEGMA anuncia crescimento de 15,9% na Receita Líquida e de              

31,8% no EBITDA no ano de 2009. 
 
 

São Bernardo do Campo, 18 de Março de 2010 – A Tegma Gestão Logística S.A., uma das maiores 

provedoras de gestão logística do Brasil e líder no segmento de transporte de veículos 0km para a 

indústria automotiva, apresenta os resultados consolidados referentes ao quarto trimestre de 2009 e ao 

ano de 2009. A Tegma é um provedor logístico integrado que atua em transporte, armazenagem, controle 

e gestão de estoque e no desenvolvimento de soluções logísticas em diversos setores da economia, 

oferecendo um amplo portfólio de serviços. Atualmente possui 58 filiais no Brasil, 2.894 colaboradores 

diretos, 3.807 equipamentos próprios e de terceiros e uma área total de 1.571 mil m
2
 em pátios.  

 

 A receita líquida consolidada atingiu R$309,0 milhões no 4T09, 

resultado 36,1% maior que o do mesmo período do ano 

anterior, e R$1.134,3 milhões no ano de 2009, representando 

um crescimento de 15,9% em relação à 2008. 

 

 O EBITDA cresceu 98,2% no 4T09, atingindo R$45,7 milhões.  

No ano de 2009, o EBITDA foi de R$162,5 milhões, 31,8% 

acima de resultado de 2008. 

 

 O lucro líquido atingiu R$ 21,5 milhões no 4T09, um aumento 

de R$ 15,4 milhões (+257,1%) em comparação com o 4T08.           

O lucro líquido em 2009 foi de R$ 76,5 milhões, crescimento de 

44,3% em relação ao ano anterior. 

 

 

 

INDICADORES FINANCEIROS E OPERACIONAIS CONSOLIDADOS 
(Em Reais mil – exceto percentagens) 
 

4T09 4T08 Var (%) 2009 2008 Var (%)

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 362.741 271.044 33,8% 1.331.123 1.141.144 16,6%

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 309.012 227.098 36,1% 1.134.296 978.947 15,9%

EBITDA 44.848 16.036 179,7% 161.256 117.117 37,7%

Despesas com a oferta - - - - 4 -

Receitas não recorrentes -2.229 - - -2.229 - -

Despesas não recorrentes 3.099 7.027 - 3.430 6.145 -

EBITDA Ajustado 45.718 23.063 98,2% 162.457 123.266 31,8%

Margem EBITDA Ajustado 14,8% 10,2% + 4,6 p.p 14,3% 12,6% + 1,7 p.p

Número de veículos transportados 311.103 208.096 49,5% 1.093.280 1.001.296 9,2%

Nacional + Importado 280.193 181.610 54,3% 1.003.177 886.725 13,1%

Exportação 30.909 26.486 16,7% 90.103 114.571 -21,4%

Km média 970 899 7,9% 973 849 14,7%  
 

 
Teleconferência de 
Resultados do 4T09 e 
 do ano de 2009 . 

Data: Sexta-Feira, 
19 de Março de 2010. 
 
> Português 

11:00 (horário de Brasília) 
10:00 (horário Nova York) 
Tel.: +55 (11) 2188-0188 
Replay: +55 (11) 2188-0188 
Código: Tegma  
 
> Inglês 

12:00 (horário de Brasília) 
11:00 (horário Nova York) 
Tel.: +1 (973) 935-8893 
Replay: +1 (706) 645-9291 
Código: 51917753 
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É com satisfação que anunciamos os resultados do quarto trimestre de 2009 (4T09), no qual apresentamos 

um crescimento de 36,1% na receita líquida e de 98,2% no EBITDA em relação ao 4T08. Comentaremos a 

seguir os principais efeitos que impactaram os nossos resultados no trimestre e no ano de 2009. 

Setor Automotivo 

As vendas de veículos no mercado interno continuaram elevadas durante o 4T09, fazendo de 2009 o ano 

com o maior volume de vendas da história do setor. Segundo a ANFAVEA (Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores), as vendas no atacado de automóveis e comerciais leves 

totalizaram 3.008.742 veículos no ano, o que representa um crescimento de 13,3% em relação à 2008. 

Vários fatores explicam o crescimento das vendas durante o ano de 2009. Além da redução do IPI e dos 

descontos e promoções oferecidas pelas montadoras, acreditamos que o aumento da renda, o retorno da 

oferta de crédito aos patamares pré-crise e a retomada da confiança do consumidor e conseqüente 

disposição para assumir financiamentos de longo prazo foram fundamentais para que a indústria 

automobilística apresentasse esses resultados.  A continuidade desses fatores, atrelada à baixa relação 

veículos por habitante, faz com que a Companhia permaneça otimista em relação às vendas de veículos 

para os próximos trimestres. 

No 4T09, a Tegma transportou o número recorde de 311.103 veículos, um crescimento de 49,5% em 

relação ao mesmo período do ano anterior, considerando tanto as operações voltadas ao mercado interno 

(veículos nacionais e importados) quanto às exportações. A receita bruta com transporte de veículos 

cresceu 55% no período, refletindo, além do crescimento do volume, o aumento de 7,9% na distância 

média.  

Em 2009, a Companhia transportou 1.093.280 veículos, um crescimento em 9,2% em relação ao ano 

anterior. O crescimento da receita bruta com transporte de veículos foi de 27,8% no período, e foi 

ocasionado tanto pelo aumento do volume de veículos transportados quanto pelo crescimento da distância 

média.     

O segmento de transporte de peças apresentou no 4T09 crescimento de 34,9% em relação ao 4T08, 

atingindo R$ 33,0 milhões. Em 2009, a receita do segmento apresentou queda de 12% em comparação 

com o ano anterior, refletindo principalmente a diminuição da produção de caminhões e máquinas 

agrícolas.  

 

  

 

COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS  
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O EBITDA no setor automotivo foi de R$ 40,7 milhões no 4T09, um crescimento de R$ 24,7 milhões 

(+154,9%) em relação ao 4T08. A margem EBITDA em relação à receita líquida foi de 15,2% no 4T09, um 

aumento de 6,2 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior. 

O aumento da rentabilidade no setor automotivo deve-se principalmente à maior eficiência operacional 

decorrente da integração das operações da CTV e de ajustes estruturais, bem como ao crescimento do 

volume de veículos transportados.  

Em 2009, o  EBITDA no setor automotivo foi de R$142,6 milhões, um crescimento de 44,4% em 

comparação com o ano anterior. A margem em relação à receita líquida foi de 15,1% no período, 

representando um crescimento de 2,7 p.p, em relação a 2008. 

Outros Setores 

A receita bruta com transporte nos Outros Setores foi de R$33,5 milhões no 4T09, queda de 22,1% em 

relação ao 4T08. Os principais fatores que contribuíram para a diminuição da receita foram a queda de 

57,6% na receita com transporte de suco de laranja, ocasionada pelo menor volume transportado e a 

diminuição da receita com transporte de papel e celulose decorrente da descontinuidade da operação de 

transporte de cavaco de madeira para a VCP.  

Em 2009, a receita bruta com transporte nos Outros Setores foi de R$156,2 milhões, o que corresponde a 

um incremento de 7,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.  

Na linha de serviços logísticos, obtivemos uma receita bruta de R$ 17,8 milhões no 4T09, uma queda de 

16,1% em relação ao 4T08. Em 2009, a receita bruta foi de R$75,7 milhões, uma queda de 5,4% em 

relação ao mesmo período em 2008. 

A redução da receita com serviços logísticos no trimestre e no ano tem como principais causas a redução 

no volume de mercadorias armazenadas no Porto Seco de Cariacica – ES, ocasionada pela diminuição do 

fluxo de importações bem como pela apreciação do real frente ao dólar, que ocasionou a queda no valor 

cobrado por posição /pallet nas operações de armazenagem alfandegada, cuja forma da tarifação é 

baseada em um percentual do valor CIF (cost, insurance and freight) da mercadoria. 

O EBITDA dos Outros Setores foi de R$5,0 milhões no 4T09, uma queda de 29,4% em relação ao 4T08. A 

margem EBITDA em relação à receita líquida foi de 12,0% no período, o que representou uma redução de 

2,2 p.p. em relação ao ano anterior. A queda da margem foi ocasionada pela diminuição do volume de 

transporte de suco de laranja (que utiliza frota própria) e pelo baixo nível de ocupação dos nossos 

armazéns no período, uma vez que essas operações apresentam maior proporção de custos fixos.  
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O EBITDA acumulado em 2009 foi de R$19,8 milhões, o que representa uma queda de 19,0% em relação 

ao ano anterior. A margem EBITDA no período foi de 10,5%, uma redução de 2,8 p.p. em comparação com 

2008. 

Resultados Consolidados 

A receita líquida da Tegma foi de R$309,0 milhões no 4T09, crescimento de 36,1% em comparação com o 

4T08. A receita líquida no ano de 2009 foi de R$1.134,3 milhões, um aumento de 15,9% em relação ao 

ano anterior.  

O EBITDA no 4T09 foi de R$45,7 milhões, um crescimento de 98,2% em relação ao 4T08. A margem em 

relação à receita líquida foi de 14,8%, crescimento de 4,6 p.p. em relação ao 4T08.  

O EBITDA acumulado em 2009 foi de R$162,4 milhões, um aumento de 31,8% em relação ao ano anterior. 

A margem no período foi de 14,3%, um crescimento de 1,7 p.p. em comparação com 2008. 

Como conseqüência dos itens expostos acima, o nosso lucro líquido foi de R$21,5 milhões no 4T09, 

aumento de R$ 15,4 milhões (257,1%) em comparação com o 4T08. O lucro líquido acumulado no ano foi 

de R$76,5 milhões, um aumento de 44,3% em comparação com 2008.  

O crescimento da economia aliado à tendência de terceirização de serviços logísticos pelas empresas 

torna  2010 um ano cheio de oportunidades, para as quais estamos preparados. Nos próximos trimestres 

manteremos a nossa estratégia de crescimento com rentabilidade e geração de caixa, priorizando a 

atuação em segmentos que demandem soluções logísticas de alto valor agregado.  

 

Status dos negócios – contrato com a Shell 

Em cumprimento da sua política de transparência nas relações com o mercado e igualdade na divulgação 

das informações, a Companhia informa aos seus acionistas o status das operações de transporte de 

combustível para a Shell. 

Em conformidade com a sua estratégia de crescimento com geração de valor, a Companhia decidiu por 

descontinuar os contratos de transporte de álcool e gasolina de aviação, bem como parte dos contratos de 

transporte de óleo combustível com a Shell, por entender que os mesmos não apresentavam os níveis de 

rentabilidade e de geração de caixa exigidos pelos acionistas. A data de encerramento dessas operações 

foi 31/01/2010.  

Esse cliente foi responsável por aproximadamente 3,6% da receita bruta da Companhia no ano de 2009, 

sendo que os contratos remanescentes representaram aproximadamente 40% dessa receita. 

Estimamos que não haverá impacto financeiro significativo no fluxo de caixa da Companhia decorrente da 

descontinuidade dessas operações. 
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Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei n
o
. 11.638, alterada pela Medida Provisória - MP 

n
o
. 449, de 4 de dezembro de 2008, que modificaram e introduziram novos dispositivos à Lei das 

Sociedades por Ações. Essa Lei e a referida MP tiveram como principal objetivo atualizar a legislação 

societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no 

Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade que são emitidas pelo 

"International Accounting Standards Board" - IASB. A aplicação das referidas Lei e MP é obrigatória para 

demonstrações financeiras anuais de exercícios iniciados em ou após 1
o
 de janeiro de 2008.  

As principais alterações introduzidas pela referida Lei e MP e o resultado de sua avaliação pela 

Companhia estão descritos a seguir: 

 

 Contratos de arrendamento mercantil, relativos à parcela da frota de veículos da Companhia e de 

suas investidas, foram registrados no ativo imobilizado e o correspondente saldo devedor da 

rubrica "Empréstimos e financiamentos". 

 

 Ajuste a valor presente de ativos e passivos: os elementos integrantes do ativo e do passivo 

decorrentes de operações de longo prazo, ou de curto prazo, quando houver efeitos relevantes 

devem ser ajustados a valor presente, com base nas taxas de desconto que reflitam as melhores 

avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos do ativo e do 

passivo. 

  

  Ágios fundamentados em expectativa de rentabilidade futura foram reclassificados para o ativo 

intangível. 

 As demais mudanças na referida Lei e MP não trouxeram impactos nas demonstrações 

financeiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIO SOBRE A ALTERAÇÃO NA LEI DAS SOCIEDADES 

POR AÇÕES  
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A seguir analisamos os resultados consolidados do 4T09 e do ano de 2009 por Divisão de Negócios: 

SETOR AUTOMOTIVO 

4T09 4T08 Var (%) 2009 2008 Var (%)

Transporte (Setor) 293.994 192.857 52,4% 1.043.003 861.415 21,1%

Transporte de Veículos 260.736 168.212 55,0% 914.308 715.145 27,8%

Transporte de Peças 33.258 24.645 34,9% 128.695 146.270 -12,0%

Serviços Logísticos 17.466 14.027 24,5% 56.252 54.630 3,0%

Receita Bruta Total 311.460 206.884 50,5% 1.099.255 916.044 20,0%

Receita Liquida Total 267.307 177.130 50,9% 945.825 794.774 19,0%

EBITDA Ajustado 40.712 15.970 154,9% 142.617 98.762 44,4%

Margem EBITDA Ajustado 15,2% 9,0% + 6,2p.p 15,1% 12,4% + 2,7 p.p

Depreciação e Amortização 6.844 15.311 -55,3% 27.177 18.878 44,0%

Número de veículos transportados 311.103 208.096 49,5% 1.093.280 1.001.296 9,2%

Nacional + Importado 280.193 181.610 54,3% 1.003.177 886.725 13,1%

Exportação 30.909 26.486 16,7% 90.103 114.571 -21,4%

Km média 970 899 7,9% 973 849 14,7%

  

Receita Bruta 

A receita bruta do Setor Automotivo foi de R$311,5 milhões no 4T09, representando aumento de 50,5 % 

em relação ao 4T08. A receita bruta em 2009 foi de R$1.099,3 milhões, um aumento de 20,0% em relação 

ao resultado acumulado em 2008, destacando-se: 

Transporte de Veículos: A receita bruta com transporte de veículos aumentou 55,0% em relação ao 

4T08, atingindo R$260,7 milhões no 4T09 devido ao crescimento de 49,5% na quantidade de veículos 

transportados e ao incremento da distância média em 7,9%. A receita bruta com transporte de veículos 

aumentou 27,8% no ano de 2009, atingindo R$914,3 milhões. Esse incremento deve-se ao crescimento de 

9,2% na quantidade de veículos transportados e ao aumento de 14,7% na distância média, efeito causado 

pela entrada das operações da CTV na região Norte a partir de setembro de 2008, pela menor participação 

das exportações (que apresentam distâncias médias menores) e pelo crescimento de vendas nas regiões 

mais afastadas do eixo Rio-São Paulo. 

Transporte de Peças: A receita bruta com transporte de peças apresentou aumento de 34,9% no 4T09, 

atingindo R$ 33,3 milhões. 

A Receita Bruta com transporte de peças apresentou queda de 12,0%,no ano de 2009 e atingiu            

R$128,7 milhões. Essa queda reflete o declínio da produção de veículos, caminhões e máquinas agrícolas. 

Serviços Logísticos: A receita bruta com serviços logísticos teve um aumento de 24,5% atingindo             

R$17,5 milhões no 4T09.   

A receita bruta com serviços no ano de 2009 foi de R$56,3 milhões, o que representa um aumento de  

3,0% em relação ao ano anterior.  

 

DESEMPENHO OPERACIONAL E DIVISÕES DE NEGÓCIOS 
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EBITDA 

O EBITDA do Setor Automotivo foi de R$40,7 milhões no 4T09, representando um aumento de 154,9% em 

comparação com o 4T08. A margem em relação à receita líquida foi de 15,2 % no período, um crescimento 

de 6,2 p.p em relação ao 4T08. 

O EBITDA do setor no ano de 2009 foi de R$ 142,6 milhões, 44,4% acima do ano anterior. A margem 

EBITDA no período foi de 15,1%, o que representa um acréscimo de 2,7 p.p. em relação a 2008. 

O incremento da margem tem como principais causas o aumento da eficiência operacional decorrente do 

processo de integração da CTV e dos ajustes operacionais realizados desde o final de 2008 e o aumento 

do volume de veículos transportados, que ocasionou uma maior diluição dos custos fixos. 

OUTROS SETORES 

4T09 4T08 Var (%) 2009 2008 Var (%)

Transporte (Setor) 33.489 42.966 -22,1% 156.171 145.076 7,6%

  Produtos Químicos 13.911 12.984 7,1% 53.387 47.270 12,9%

  Suco Laranja 3.968 9.351 -57,6% 23.057 27.120 -15,0%

  Celulose 3.348 8.779 -61,9% 29.814 34.716 -14,1%

  Combustíveis 11.615 10.775 7,8% 48.015 32.129 49,4%

  Outros 648 1.078 -39,9% 1.898 3.840 -50,6%

Serviços Logísticos 17.792 21.194 -16,1% 75.697 80.024 -5,4%

Receita Bruta Total 51.281 64.160 -20,1% 231.868 225.100 3,0%

Receita Liquida Total 41.705 49.968 -16,5% 188.471 184.173 2,3%

EBITDA Ajustado 5.007 7.093 -29,4% 19.840 24.504 -19,0%

Margem EBITDA Ajustado 12,0% 14,2% - 2,2 p.p 10,5% 13,3% - 2,8 p.p

Depreciação e Amortização 3.579 5.455 -34,4% 14.908 14.808 0,7%  

Receita Bruta 

A receita bruta dos Outros Setores apresentou queda de 20,1% no 4T09 e crescimento de 3,0 % no ano de 

2009. 

Receita Bruta com Transporte 

A receita bruta com transporte atingiu R$33,5 milhões no 4T09 (queda de 22,1% em comparação com o 

4T08), destacando-se:  

(i) Queda de 57,6% na receita bruta com transporte de suco de laranja, devido a queda de volume 

transportado, ainda reflexo da crise financeira. 

(ii) Queda de 61,9% na receita com transporte de papel e celulose, devido ao término do contrato de 

transporte de cavaco de madeira para a VCP.    

A receita bruta com transporte em 2009 foi de R$156,2 milhões, crescimento de 7,6% em relação ao ano 

anterior. 
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Serviços Logísticos 

A receita bruta com serviços logísticos apresentou uma queda de 16,1% em relação ao 4T08, ocasionada 

pelos seguintes fatores: 

(i) Redução no volume de mercadorias armazenadas no Porto Seco de Cariacica – ES, devido à queda no 

volume de importações realizadas pelas empresas brasileiras no 4T09. Segundo a Funcex, houve redução 

de 11% nas importações realizadas por empresas brasileiras no 4T09 em relação ao mesmo período do 

ano anterior. 

(ii) Desvalorização cambial. A queda no dólar impacta o valor CIF (cost, insurance and freight) cobrado por 

posição/palete e que serve como base para a cobrança do serviço de armazenagem alfandegada. 

Em 2009, a Receita Bruta com serviços logísticos foi de R$75,7 milhões, o que representa uma queda de 

5,4% em relação ao ano de 2008. 

EBITDA 

O EBITDA dos Outros Setores atingiu R$5,0 milhões no 4T09, representando uma queda de 29,4% em 

relação ao 4T08. O EBITDA representou 12,0% da receita líquida no 4T09, uma redução de 2,2 p.p. em 

relação ao 4T08. 

Essa redução se deve principalmente à queda no faturamento em operações com maior proporção de 

custos fixos, como de armazenagem e transporte de suco de laranja 

 O EBITDA no ano de 2009 foi de R$19,8 milhões, queda de 19,0% em quando comparado com o ano 

anterior. Em relação à receita líquida, a margem EBITDA foi de 10,5%, uma redução de 2,8 p.p. em 

relação a 2008. 
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 RECEITA BRUTA CONSOLIDADA 

A receita bruta consolidada no 4T09 atingiu R$362,8 milhões, resultado 33,8% maior que o do 4T08. A 

receita bruta acumulada no ano de 2009 foi de R$1.331,1 milhões, um aumento de 16,6% em relação ao 

mesmo período do ano anterior. 

A tabela abaixo está expressa em R$ mil, exceto as percentagens: 

4T09 4T08 Var (%) 2009 2008 Var (%)

Serviços de Transporte 327.483 235.823 38,9% 1.199.171 1.006.490 19,1%

Serviços Logísticos 35.258 35.221 0,1% 131.952 134.654 -2,0%

Receita Bruta de Serviços 362.741 271.044 33,8% 1.331.123 1.141.144 16,6%  

O resultado apresentado no 4T09 deve-se principalmente a: (i) aumento de 49,5% no volume de veículos 

transportados; (ii) crescimento de 7,9% na quilometragem média, atingindo 970 km por veículo; (iii) 

aumento de 34,9% na receita bruta com transporte de peças.  

No ano de 2009, podemos destacar: (i) aumento de 9,2% no volume de veículos transportados, (ii) 

aumento de 14,7% na distância média, atingindo 973 km por veículo; (iii) crescimento de 7,6% na receita 

de transporte dos outros setores. 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA CONSOLIDADA 

As deduções da receita bruta aumentaram 22,3%, atingindo R$53,7 milhões no 4T09. O percentual das 

deduções sobre a receita bruta atingiu 14,8% no 4T09, uma queda de 1,4 p.p. em relação ao 4T08. 

Em 2009 as deduções da receita bruta foram de R$196,8 milhões, aumento de 21,4% em relação ao ano 

anterior. O percentual das deduções em relação à receita bruta foi de 14,8% em 2009, representando 

incremento de 0,6 p.p, quando comparado com 2008. 

O aumento das deduções se deve à variação nos preços dos seguros, nos impostos e no pedágio, que 

são repassados integralmente para nossos clientes. 

RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA  

Em decorrência dos fatos relacionados acima, a receita líquida consolidada no 4T09 atingiu R$309,0 

milhões, resultado 36,1% maior que o apresentado no 4T08. 

A receita líquida acumulada em 2009 foi de R$1.134,3 milhões, 15,9% superior à receita líquida obtida  

em 2008. 

 

RESULTADOS CONSOLIDADOS 
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CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSOLIDADOS 

O custo dos serviços prestados no 4T09 foi de R$262,9 milhões, incremento de 29,8% em relação ao 

4T08. Esse acréscimo foi decorrente principalmente de:  

(i) Aumento de 44,8% nos gastos com agregados, devido ao acréscimo do faturamento nas operações de 

transporte de veículos decorrente do aumento do volume de veículos transportados, ao incremento da 

distância média e da ampliação das  operações terceirizadas nos outros setores. 

(ii) Queda de 0,2% nos gastos com pessoal, refletindo o aumento da eficiência operacional e os ajustes 

realizados desde o final de 2008 

No 4T09, a Companhia teve custos não recorrentes de R$1,5 milhão referente à provisão para 

pagamento das rescisões de funcionários alocados nas operações da Shell que foram descontinuadas. 

(iii) Aumento nos outros custos em 8,6%, decorrente do crescimento das operações do setor automotivo. 

A tabela abaixo está expressa em R$ mil, exceto as percentagens: 

4T09 4T08 Var (%) 2009 2008 Var (%)

Com agregados 182.633 126.090 44,8% 659.226 558.475 18,0%

Com pessoal 30.645 30.717 -0,2% 116.818 113.512 2,9%

Outros 49.615 45.700 8,6% 197.299 181.863 8,5%

 Total 262.893 202.507 29,8% 973.343 853.850 14,0%  

O custo com serviços prestados no ano de 2009 foi de R$973,3 milhões, representando um crescimento 

de 14,0% em relação a 2008. Os principais efeitos foram: 

(i) Crescimento de 18,0% no gasto com agregados, decorrente do crescimento da distância média e o 

aumento da quantidade de veículos transportados, bem como da maior participação do transporte 

terceirizado nos outros setores. 

(ii) Crescimento de 2,9% nos custos com pessoal. Esse valor é inferior ao dissídio da categoria, e reflete 

principalmente a reestruturação da estrutura operacional realizada no final de 2008. 

 (iii) Incremento de 8,5% nos outros custos devido ao incremento nos custos com frota própria e com as 

bases operacionais.  

LUCRO BRUTO 

No 4T09 o lucro bruto da Companhia foi de R$46,1 milhões, crescimento de 87,5% quando comparado 

com o lucro bruto do 4T08. A margem bruta em relação à receita líquida foi de 14,9%, um aumento de  

4,1 p.p em relação ao 4T08. 

O lucro bruto em 2009 foi de R$160,9 milhões, um aumento de 28,7% em relação ao mesmo período do 

ano anterior. A margem bruta no período foi de 14,2%, aumento de 1,4 p.p. em relação a 2008.  
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DESPESAS 

4T09 4T08 Var (%) 2009 2008 Var (%)

Gerais e administrativas 12.124 10.295 17,8% 34.799 34.706 0,3%

Honorários da administração 2.270 51 - 6.183 4.369 41,5%

Comerciais 298 1.028 -71,0% 1.033 3.831 -73,0%

Outras Receitas/ Despesas -2.998 -2.218 35,2% -233 -1.543 -

Total 11.694 9.156 27,7% 41.782 41.363 1,0%  

As despesas operacionais gerais, administrativas, com honorários da administração, com vendas e 

outras totalizaram R$11,7 milhões no 4T09, o que representou aumento de 27,7% em relação ao 4T08. 

Esse valor representou 3,8% da receita líquida no período, queda de 0,2 p.p em relação ao 4T08. 

No 4T09, tivemos receitas não recorrente de R$ 2,2 milhões relacionadas ao parcelamento de impostos 

através do REFIS, e despesas não recorrentes de R$ 1,6 milhão referente a provisões para perdas 

relacionados à venda de ativos utilizados anteriormente na operação da VCP.  

No ano de 2009, o valor das despesas operacionais foi de R$41,8 milhões, aumento de 1,0% em relação 

a 2008. Esse valor representou 3,7% da receita líquida de 2009, uma queda de 0,5 p.p. em relação ao 

ano anterior. 

LUCRO OPERACIONAL 

O lucro operacional antes do resultado financeiro foi de R$34,4 milhões no 4T09, um crescimento de 

123,0% em relação ao 4T08. 

No ano de 2009, o lucro operacional foi de R$119,2 milhões, o que representa um crescimento de 42,3% 

em comparação com o ano de 2008.  

.DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS 

4T09 4T08 Var (%) 2009 2008 Var (%)

Receitas Financeiras 3.704 2.295 61,4% 9.349 18.880 -50,5%

Despesas Financeiras -7.906 -4.291 84,2% -21.093 -10.961 92,4%

Total -4.202 -1.996 110,5% -11.744 7.919 -  

O resultado financeiro líquido no 4T09 foi uma despesa no valor de R$4,2 milhões, um aumento de 

110,5% em relação ao 4T08.  Em 2009 o resultado financeiro líquido foi uma despesa de R$11,7 milhões, 

ante uma receita de R$ 7,9 milhões em 2008. Estas variações se devem aos seguintes fatores  

Receita Financeira: No 4T09, as receitas financeiras aumentaram 61,4%, devido principalmente à 

receita com juros de empréstimos (mútuo) entre a controladora Tegma Gestão Logística e as empresas 

controladas. Em 2009, as receitas financeiras apresentaram queda de 50,5% em relação ao ano anterior, 

ocasionada pela diminuição do caixa decorrente da aquisição da CTV, do programa de recompra de 

ações e da realização de investimentos. Observamos também a queda no valor do CDI no período, índice 

que serve como base para a remuneração de nossas aplicações. 
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Despesas Financeiras: No 4T09 as despesas financeiras apresentaram aumento de 84,2%. Além ao 

aumento das despesas com juros devido à aquisição de equipamentos (cavalos e carretas) para 

operações dos outros setores, houve o impacto das despesas com juros relacionados a operações de 

leasing e FINAME quitadas antecipadamente (devido à venda de equipamentos) e a despesas 

financeiras decorrentes de contrato de mútuo citado acima. 

Em 2009, as despesas financeiras aumentaram 92,4%, sendo que no período foram contabilizadas as 

despesas com juros das operações de leasing, conforme exigência da Lei 11.638/07 e MP 449/08. 

IMPOSTO DE RENDA 

Abaixo demonstramos a conciliação da taxa efetiva do imposto de renda e contribuição social devidos no 

período: 

4T09 4T08 Var (%) 2009 2008 Var (%)

Lucro Antes dos Impostos 30.223 10.357 191,8% 107.427 86.674 23,9%

Prejuízos nas Controladas -24 -3.450 -99,3% 359 5.435 -93,4%

Outras Adições -4.384 5.896 - -16.733 6.982 -

Base tributável Ajustada 25.815 12.803 101,6% 91.053 99.091 -8,1%

IRPJ e CSSL 8.777 4.353 101,6% 30.958 33.691 -8,1%

Taxa Efetiva 34% 34% - 34% 34% -  

LUCRO LÍQUIDO 

Como conseqüência dos resultados expostos acima, nosso lucro líquido consolidado foi de                   

R$21,5 milhões no 4T09, crescimento de R$ 15,4 milhões em relação ao 4T08. 

O lucro líquido acumulado em 2009 foi de R$76,5 milhões. Esse valor representa um crescimento de 

44,3% em relação ao ano de 2008.  

INVESTIMENTOS 

Os investimentos no 4T09 totalizaram R$5,1 milhões. Em 2009, os investimentos totalizaram R$ 43,8 

milhões, e foram realizados principalmente na ampliação, construção e reforma de pátios. 

DISPONIBIILIDADES E ENDIVIDAMENTO 

A Companhia possui disponibilidades (caixa e equivalentes) no valor de R$59,1 milhões. A Tegma 

concentra os recursos das aplicações financeiras em fundos de renda fixa com remuneração equivalente 

a 101% da variação do índice do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). 

O endividamento bruto da Companhia é de R$79,8 milhões, e é composto de operações com o BNDES 

(FINAME) e arrendamento mercantil (leasing), os quais estão sujeitos aos seguintes encargos financeiros 

médios: 

(i) FINAME: variação da TJLP mais juros de 3,5% ao ano; 

(ii) Contratos de arrendamento mercantil: encargos financeiros que variam entre 1,19% e 1,66% ao mês. 
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Em 31/12/2009 apresentávamos também um valor a pagar de aproximadamente R$19,6 milhões 

referente à aquisição dos negócios operados pela CTV.  

 

 

 

INSTITUIÇÃO DE POLÍTICA INDICATIVA DE DIVIDENDOS 

Em reunião do Conselho de Administração realizada em 11/02/2010, foi aprovada a instituição de uma 

política indicativa de distribuição de dividendos, com o objetivo de conferir previsibilidade às distribuições 

futuras. 

As distribuições serão realizadas, no mínimo, em valor corresponde à 50% do lucro líquido do exercício 

sendo efetuados 3 pagamentos anuais, sendo 2 antecipações (agosto e novembro) e o saldo 

remanescente até 1 mês após a realização da Assembléia Geral de Acionistas que aprovar as 

demonstrações financeiras do exercício. 

A Companhia poderá pagar dividendos em valores inferiores aos 50% estipulados na política quando 

exigido por disposição legal ou pelas condições financeiras da Companhia. 

 

DESCONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE PARA A SHELL 

Em 31/01/2010 encerramos as nossas operações de transporte de álcool combustível, jet fuel e parte das 

operações de óleo combustível para Shell. A Companhia entende que esses contratos não apresentavam 

os níveis de rentabilidade e de geração de caixa exigidos pelos acionistas. 

As operações remanescentes foram responsáveis por aproximadamente 40% da receita bruta da 

Companhia com esse cliente em 2009. 

 

.                 

 

 

 

 

EVENTOS RECENTES 
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                                     TELECONFERÊNCIAS SOBRE RESULTADOS DO 4T09 

|PORTUGUÊS| 
6ª feira, 19 de março de 2010 
11:00 (horário de Brasília) 
10:00 (horário Nova York) 
Tel.: +55 (11) 2188-0188 
Replay: +55 (11) 2188-0188 
Código: Tegma 

 

|INGLÊS| 
6ª feira, 19 de março de 2010 
12:00 (horário de Brasília) 
11:00 (horário Nova York) 
Tel.: +1 (973) 935-8893 
Replay: +1 (706) 645-9291 
Código: 51917753 

 
 
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 
Hugo Zierth, (+55 11) 4397-9370, hugo.zierth@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.  

 

 

 

 

 

 EVENTOS PARA DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

http://www.tegma.com.br/ri
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 A Companhia está vinculada à arbitragem na Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme Cláusula 

Compromissória constante em seu Estatuto Social. 

 

 

 

 Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM n
o 

480/09, de 07 de dezembro de 2009, 

os diretores da Companhia declaram que discutiram, revisaram e concordaram com as opiniões expressas no 

parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, emitido nessa data, e com demonstrações contábeis 

relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 VINCULAÇÃO À CLÁUSULA 

COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM 
 

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES 
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        4T09        4T08 Var (%) 2009 2008       Var. %

Receita Bruta Operacional             362.741            271.044 33,8%          1.331.123         1.141.144 16,6%

Serviços Transportes             327.483            235.823 38,9%          1.199.171         1.006.490 19,1%

Serviços Logísticos e outros               35.258              35.221 0,1%             131.952            134.654 -2,0%

Impostos e deduções             (53.729)             (43.946) 22,3%           (196.827)           (162.197) 21,4%

Receita líquida operacional             309.012            227.098 36,1%          1.134.296            978.947 15,9%

Custo dos serviços prestados           (262.893)           (202.507) 29,8%           (973.343)           (853.850) 14,0%

    Com Pessoal             (30.645)             (30.717) -0,2%           (116.818)           (113.512) 2,9%

    Com Agregados (terceiros)           (182.633)           (126.090) 44,8%           (659.226)           (558.475) 18,0%

    Outros             (49.615)             (45.700) 8,6%           (197.299)           (181.863) 8,5%

Lucro bruto               46.119              24.591 87,5%             160.953            125.097 28,7%

(Despesas) receitas operacionais             (11.694)               (9.156) 27,7%             (41.782)             (41.363) 1,0%

Gerais e administrativas             (12.124)             (10.295) 17,8%             (34.799)             (34.706) 0,3%

Honorários da administração               (2.270)                    (51) 4351,0%               (6.183)               (4.369) 41,5%

Despesas Comerciais                  (298)               (1.028) -71,0%               (1.033)               (3.831) -73,0%

Outras receitas (despesas) líquidas                 2.998                2.218 35,2%                    233                1.543 -84,9%

Lucro operacional antes das participações societárias,               34.425              15.435 123,0%             119.171              83.734 42,3%

resultado financeiro e despesas com a oferta pública

Resultado de participações societárias                       -                 (3.082)                 -                         -                 (4.979)                    -   

Equivalência Patrimonial                       -                   -                      -   

Amortização de ágio                       -                 (3.082)                 -                         -                 (4.979)                    -   

Resultado Financeiro               (4.202)               (1.996)                 -               (11.744)                7.919                    -   

Receitas financeiras                 3.704                2.295 61,4%                 9.349              18.880 -50,5%

Despesas financeiras               (7.906)               (4.291) 84,2%             (21.093)             (10.961) 92,4%

Lucro antes do IR e da CS               30.223              10.357 191,8%             107.427              86.674 23,9%

Imposto de renda e contribuição social               (8.777)               (4.353) 101,6%             (30.958)             (33.691) -8,1%

Do exercício               (8.825)               (1.941) 354,7%             (29.375)             (25.292) 16,1%

Diferido                      48               (2.412) -102,0%               (1.583)               (8.399)                    -   

Lucro antes da participação de minoritários               21.446                6.004 257,2%               76.469              52.983 44,3%

Participação de minoritários                      11                       4                 -                        11                     27                    -   

Lucro líquido do exercício               21.457                6.008 257,1%               76.480              53.010 44,3%  

             

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Demonstração do Resultado 
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4T09 4T08 Var (%) 2009 2008 Var. %

Receita líquida operacional        309.012         227.098 36,1%         1.134.296          978.947 15,9%

Lucro Operacional          34.425           15.435 123,0%            119.171            83.734 42,3%

(+) Depreciação          10.423           17.683 -41,1%              42.085            33.383 26,1%

(+) Despesas Leasing                  -            (17.081)                -                        -    -                   -   

EBITDA          44.848           16.036 179,7%            161.256          117.117 37,7%

Margem EBITDA 14,5% 7,1%   + 7,4 p.p. 13,1% 12,0%  1,1 pp

( -) Receitas não recorrentes           (2.229)               (2.229)                    -                     -   

(+) Despesas não recorrentes            3.099             4.655 -                3.430              3.777 -9,2%

(+) Ajuste de ativo diferido - MP 449                  -               2.372                -                        -                2.372 

EBITDA Ajustado          45.718           23.063 98,2%            162.457          123.266 31,8%

Margem EBITDA Ajustado 14,8% 10,2%  +4,6 p.p. 14,3% 12,6% + 1,7 p.p.  

 

 

Valores expressos em milhares de R$

Ativo 31/12/2009 30/09/2009 Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2009 30/09/2009

Circulante           236.336     223.933 Circulante           189.702         163.601 

Caixa e equivalentes             59.128       49.663 Empréstimos e financiamentos             39.064           35.484 

Contas a Receber           137.205     138.403 Fornecedores e fretes a pagar             29.616           30.717 

Almoxarifado               1.444            986 Partes Relacionadas             11.687           11.558 

Impostos a recuperar               9.924         7.529 Tributos a Recolher             10.773           10.580 

IR e CS Diferidos             10.100       11.622 Parcelamento de tributos               1.736             1.819 

Despesas antecipadas               3.618         2.237 Salários e encargos sociais             18.994           21.607 

Bens destinados a venda 6.519 - Seguros e aluguéis a pagar               7.832             5.675 

Outras Contas a Receber               8.398       13.493 Dividendos a Pagar             30.000                   -   

 Provisões - IR e CS                2.240             2.504 

Não circulante           345.585     359.490  Títulos a pagar             19.555           24.349 

Demais contas a pagar             18.205           19.308 

     Realizável a longo prazo             30.037       31.280 

Não circulante           392.219         419.822 

IR e CS Diferidos             26.934       27.900 

Partes relacionadas                  890         1.451     Exigível a longo prazo             52.326           61.516 

Depósitos judiciais               2.213         1.929 Empréstimos e financiamentos             40.791           44.478 

Outros Realizáveis Provisão para contingências e outros               1.942             1.978 

Parcelamento de tributos               5.143             9.241 

    Permanente           315.548     328.210 IR e CS diferidos               4.450             3.811 

Títulos a pagar                     -               2.008 

Imobilizado           151.187     163.118 

Intangível           164.361     165.092 Participação de Minoritários                    31                   -   

Patrimônio líquido           339.862         358.306 

Capital social           144.469         144.469 

Reserva de Capital           174.055         174.055 

Ações em tesouraria                     -                (344)

Reservas de Lucro             21.553             5.073 

Ajustes de Avaliação Patrimonial                  127                  30 

Lucros Acumulados                 (342)           35.023 

Total do ativo           581.921     583.423 Total do passivo e do patrimônio líquido           581.921         583.423  

   

Balanço Patrimonial 

Reconciliação EBITDAR 




