
 

 

TEGMA anuncia 34,3% de crescimento na Receita Líquida de Serviços e 
34,6% de crescimento no EBITDAR Ajustado no ano de 2007 

 

São Paulo, 17 de março 2008 – 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 

seus resultados consolidados referentes ao quarto trimestre de 2007. A Tegma é um provedor logístico 

integrado que atua no transporte, armazenagem, inclusive alfandegada, controle e gestão de estoque e 

desenvolvimento de soluções logísticas em diversos setores da economia, tais como automotivo, home and 

personal care – HPC, combustíveis, agronegócio, papel e celulose, químico, refrigerados, telecomunicações, 

eletroeletrônicos, e informática. A companhia oferece um amplo portifólio de serviços logísticos. Atualmente 

possui 43 filiais no Brasil, 2.817 colaboradores diretos, 3.098 equipamentos próprios e de terceiros e uma 

área total de 1.571 mil m
2
 em pátios.  

As informações financeiras e operacionais estão apresentadas em R$ mil . Os resultados referentes aos anos 

de 2006 e 2007,a não ser quando indicado de outra forma, são números pro-forma, combinando Tegma, 

Bonifácio Logística e Transportes Ltda., Coimex Logística Integrada S.A. e P.D.I. Comercio Indústria e 

Serviços Ltda. como se as aquisições da Boni, C.L.I., e P.D.I.  tivessem  ocorrido em 1° Janeiro 2006. 

 

 A receita líquida consolidada no 4T07 atingiu R$224,5 milhões, 

resultado 39,4% maior que no 4T06. A receita líquida no ano de 

2007 foi de R$744,9 milhões , um aumento de 34,3% em relação a 

2006. 

 O volume de veículos transportados cresceu 36,8% em relação ao 

mesmo período do ano anterior, atingindo 271,4 mil veículos no 

4T07. Em 2007 foram transportados 910.841 veículos, 

representado um incremento de 24,9% em relação a 2006. 

 O EBITDAR Ajustado cresceu 29,6% no 4T07, passando de 

R$28,5 milhões no 4T06 para R$36,9 milhões no 4T07. No 

acumulado de 2007, o EBITDAR Ajustado foi de R$120,5 milhões, 

34,6% acima do ano anterior. 

 

 

 

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

4T07 4T06 Var (%) 2007 2006 Var (%)

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 258.977 186.602 38,8% 860.656 639.558 34,6%

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 224.458 160.985 39,4% 744.941 554.592 34,3%

EBITDAR 35.611 28.485 25,0% 101.907 89.571 13,8%

Despesas com a oferta 210 - - 15.716 - -

Despesas com Reestruturação 1.091 - - 1.498 - -

Despesas com Due Dilligence - - - 1.399 - -

EBITDAR Ajustado 36.911 28.485 29,6% 120.520 89.571 34,6%

Margem EBITDAR Ajustado 16,4% 17,7%  - 1,3 pp 16,2% 16,2%   0,0 pp

Número de veículos transportados 271.431 198.486 36,8% 910.841 729.456 24,9%  
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Resultados do 4T07  
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É com grande satisfação que anunciamos os resultados do 4T07 e do ano de 2007. O trimestre apresentou 

um aumento de 38,8% na receita bruta consolidada em relação ao 4T06, ocasionado tanto pelo incremento 

da receita dos serviços de transporte (aumento de 39,1%) quanto de serviços logísticos (aumento de 

36,9%). A receita bruta acumulada durante o ano de 2007 foi de R$860,7 milhões, representando um 

incremento de 34,6% em relação ano anterior, destacando-se os serviços de transporte, que cresceram 

37,2% no período. 

A indústria automotiva continua em forte expansão. As vendas de veículos  (automóveis e comerciais leves) 

no mercado interno atingiram  2.361.040 veículos em 2007, um incremento de 28,5% em relação ao ano 

anterior. Este desempenho vem sendo impulsionado pela queda nas taxas de financiamento de veículos, 

alongamento dos prazos, aumento da oferta de crédito e pela estabilidade econômica. Acreditamos que 

estes fatores continuem favoráveis a curto e médio prazo. 

Nosso EBITDAR Ajustado apresentou crescimento de 29,6% atingindo R$36,9 milhões no 4T07 contra 

R$28,5 milhões no 4T06. A margem percentual, quando comparada ao 4T06, apresentou redução de 1,3 

p.p devido a: i) atraso na conclusão do projeto produtividade, que inclui a substituição de bitrens por 

rodotrens e tritrens, que melhorará nossas margens quando totalmente implementados, ii) forte incremento 

nas operações da CATLOG, transporte de peças e gestão de pátios que geram margens relativamente 

menores, iii) aumento nas despesas administrativas decorrentes de gastos com publicações, auditorias e 

consultorias, e iv) início do projeto Shell com volumes inferiores ao previstos.  

No resultado acumulado de 2007, o EBITDAR Ajustado foi de R$ 120,5 milhões, um incremento de 34,6% 

em relação ao ano anterior.  A nossa margem EBITDAR Ajustado foi de 16,2% em 2007, estável em relação 

a 2006.  

COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS  
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A seguir analisamos os resultados consolidados do 4T07 e do ano de 2007 por Divisão de Negócios: 

SETOR AUTOMOTIVO 

4T07 4T06 Var (%) 2007 2006 Var (%)

Transporte (Setor) 199.432 142.336 40,1% 661.258 486.385 36,0%

Transporte de Veículos 173.391 131.263 32,1% 583.773 453.756 28,7%

Transporte de Peças 26.041 11.073 135,2% 77.485 32.629 137,5%

Serviços Logísticos 15.878 7.935 100,1% 44.070 26.270 67,8%

Receita Bruta Total 215.311 150.271 43,3% 705.328 512.655 37,6%

Receita Liquida Total 187.985 130.161 44,4% 614.918 443.365 38,7%

EBTIDAR Ajustado 31.979 22.381 42,9% 102.134 73.026 39,9%

Margem EBITDAR Ajustado 17,0% 17,2% - 0,2 pp 16,6% 16,5% + 0,1 pp

Depreciação e Amortização 1.956 909 115,2% 4.888 2.706 80,7%

Despesas Leasing 587 302 94,3% 1.088 678 60,5%

Número de veículos transportados 271.431 198.486 36,8% 910.841 729.456 24,9%

Km média 808 789 2,4% 806 745 8,2%  

A receita bruta do Setor Automotivo foi de R$215,3 milhões no 4T07, representado um aumento de 43,3% em 

relação ao 4T06 ,destacando-se: 

Transporte de Veículos: A Receita Bruta de transporte de veículos aumentou 32,1% em relação ao 4T06, 

atingindo R$173,4 milhões no 4T07 devido ao: (i) aumento de 36,8% no número de veículos transportados, 

refletindo o aumento de vendas no mercado interno e, (ii) aumento da distância média em 2,4%, atingindo no 

4T07 uma distância média de 808 Km por veículo. Quando comparado com o ano de 2006, a Receita Bruta 

de transporte de veículos cresceu 28,7%, atingindo R$ 583,8 milhões em 2007, devido ao: (i) crescimento de 

24,9% na quantidade de veículos transportados e (ii)  aumento de 8,2% na distância média de veículos 

transportados. 

Transporte de Peças: A Receita Bruta de transporte de peças cresceu 135,2% no 4T07, atingindo R$26 

milhões, devido aos novos contratos com clientes como GM Penske, CNH e Aethra. Quando comparado com 

o ano de 2006, a Receita Bruta com transporte de peças cresceu 137,5% em 2007, atingindo R$ 77,5 

milhões. 

Serviços Logísticos: A receita de serviços logísticos aumentou 100,1% atingindo R$15,9 milhões no período.  

Este aumento deve-se ao incremento na receita de serviços de armazenagem, gestão de pátios, embalagem 

e leilão automotivo. Quando comparado ao ano de 2006 a receita bruta de serviços logísticos aumentou 

67,8% em 2007. 

O EBITDAR Ajustado do Setor Automotivo foi de R$32,0 milhões no 4T07, representando um aumento de 

42,9% em comparação ao 4T06. Em relação à receita líquida o EBITDAR Ajustado atingiu margem de  17,0% 

no período contra 17,2% no 4T06. No acumulado de 2007, o EBITDAR Ajustado do Setor Automotivo atingiu 

R$102,1 milhões, um aumento de 39,9% em relação ao ano de 2006.  Em relação à Receita Líquida a 

margem foi de 16,6%, um aumento percentual de 0,1 p.p em relação a 2006. 

DESEMPENHO OPERACIONAL E DIVISÕES DE NEGÓCIOS 
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OUTROS SETORES 

4T07 4T06 Var (%) 2007 2006 Var (%)

Transporte (Setor) 24.354 18.551 31,3% 84.237 56.989 47,8%

  HPC (Home Personal Care) 10.568 9.079 16,4% 40.233 35.933 12,0%

  Suco Laranja 5.904 5.274 11,9% 17.405 14.488 20,1%

  Papel e Celulose 3.891 3.811 2,1% 20.336 3.846 428,7%

  Combustíveis 3.887 387 904,4% 5.843 2.722 114,7%

  Outros 104 - - 420 - -

Serviços Logísticos 19.313 17.780 8,6% 71.091 69.915 1,7%

Receita Bruta Total 43.667 36.331 20,2% 155.328 126.903 22,4%

Receita Liquida Total 36.474 30.823 18,3% 130.023 111.227 16,9%

EBTIDAR Ajustado 4.932 6.104 -19,2% 18.386 16.545 11,1%
Margem EBITDAR Ajustado 13,5% 19,8% - 6,3 pp 14,1% 14,9% - 0,8 pp

Depreciação e Amortização 1.163 520 123,6% 4.865 5.228 -7,0%

Despesas Leasing 4.485 3.237 38,6% 19.473 11.525 69,0%  

A receita bruta dos Outros Setores apresentou um crescimento de 20,2% atingindo R$43,7 milhões no 4T07, 

destacando-se: (i) Transporte de Combustíveis: Aumento de R$3,5 milhões na Receita Bruta com transporte 

de combustíveis em relação ao 4T06, devido ao contrato com a Shell e (ii) Serviços Logísticos: A receita bruta 

de serviços logísticos atingiu  R$19,3 milhões no 4T07, um aumento de 8,6% em relação ao mesmo período 

do ano anterior. 

A receita bruta de outros setores no ano de 2007 foi de R$155,3 milhões, um aumento de 22,4% em relação 

a 2006. Destaca-se o aumento de 47,8% na receita com transporte, conseqüência dos novos contratos nos 

setores de combustíveis, papel e celulose. 

O EBITDAR Ajustado dos Outros Setores atingiu R$4,9 milhões no 4T07, representando uma queda de 

19,2% em relação ao 4T06. Em relação à receita liquida o EBITDAR Ajustado representou 13,5% no 4T07, 

uma redução de 6,3 p.p em relação ao mesmo período do ano anterior. Esta redução deve-se principalmente 

a: (i) atraso na conclusão do projeto de aumento de produtividade para o setor de HPC (Home Personal 

Care), que inclui a substituição de bitrens por rodotrens e tritrens e, (ii) início da operação do projeto Shell 

com volumes inferiores aos previstos. 

O EBITDAR Ajustado no ano de 2007 foi de R$ 18,4 milhões, o que representa um incremento de 11,1% em 

relação ao ano anterior. Em relação à receita líquida, a margem do EBITDAR Ajustado foi de 14,1%, uma 

redução de 0,8 p.p em relação ao ano de 2006 devido ao impacto, no segundo semestre, dos itens acima 

citados. 
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RECEITA BRUTA CONSOLIDADA 

A receita bruta consolidada no 4T07 atingiu R$259,0 milhões, resultado 38,8% maior que no 4T06. A receita 

bruta acumulada em 2007 foi de R$ 860,7 milhões, um aumento de 34,6% em relação ao ano anterior 

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

4T07 4T06 Var (%) 2007 2006 Var (%)

Serviços de Transporte 223.786 160.887 39,1% 745.495 543.373 37,2%

Serviços Logísticos 35.191 25.715 36,9% 115.161 96.185 19,7%

Receita Bruta de Serviços 258.977 186.602 38,8% 860.656 639.558 34,6%  

Este  crescimento deve-se principalmente a: (i)  incremento de 36,8% no volume de veículos transportados 

(271,4 mil no 4T07 contra 198,5 mil no 4T06) , (ii) aumento de 2,4% na distância média, atingindo 808 km 

por veículo no 4T07, e (iii) aumento de 135,2% na operação de transporte de peças atingindo R$26,0 

milhões de receita bruta no 4T07 . 

No acumulado do ano de 2007, destacam-se: (i) Aumento de 24,9% na quantidade de veículos 

transportados em relação ao ano anterior, atingindo 910.841 veículos, (ii) incremento  de 8,2% na distância 

média dos veículos transportados, (iii) incremento de 137,5% no transporte de peças, correspondendo a 

uma receita bruta de R$77,5 milhões no período e (iv) aumento de  R$27,2 milhões na receita bruta de 

transporte nos outros setores devido a novos contratos nos setores de papel e celulose, combustíveis e 

suco de laranja. 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA CONSOLIDADA 

As deduções da receita bruta aumentaram 34,7%, atingindo R$34,5 milhões no 4T07. O percentual das 

deduções sobre a receita bruta atingiu 13,3% no 4T07 contra 13,7% no 4T06. Em 2007 as deduções da 

receita bruta foram de R$ 115,7 milhões, um aumento de 36,2% em relação ao ano anterior. Em relação à 

receita bruta, o percentual das deduções foi de 13,4%, mantendo-se em linha com o ano de 2006.  

RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA 

Em decorrência dos fatos mencionados acima, a receita líquida consolidada no 4T07 atingiu R$224,5 

milhões, resultado 39,4% maior que no 4T06. A receita líquida acumulada em 2007 foi de R$744,9 milhões, 

34,3% maior do a Receita Líquida obtida no ano de 2006. 

 

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSOLIDADOS 

O custo dos serviços prestados aumentou 42,9%, passando de R$130,8 milhões no 4T06 para R$186,9 

milhões no 4T07. Este acréscimo foi decorrente principalmente a: (i) aumento de 64% nos gastos com 

pessoal decorrente (a) da contratação de motoristas para atender as novas operações e (b) do aumento de 

pessoal para gestão de pátio e filiais para atender o crescimento do volume de carga, (ii) aumento de 43,9% 

nos gastos com agregados decorrente do acréscimo de faturamento nas operações de transporte de 

RESULTADOS CONSOLIDADOS 



 

 
 

6 

veículos e peças, e (iii) aumento nos outros custos em 28,4% devido ao incremento das despesas com frota 

própria e dos custos com as bases operacionais, decorrente do aumento de volume das operações. O custo 

dos serviços prestados em 2007 foi de R$ 623,5 milhões, representando um incremento de 36,3% em 

relação ao ano anterior, devido aos fatores expostos acima. 

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

4T07 4T06 Var (%) 2007 2006 Var (%)

Com pessoal 23.279 14.196 64,0% 73.586 52.265 40,8%

Com agregados 129.545 90.036 43,9% 425.205 305.333 39,3%

Outros 34.104 26.562 28,4% 124.665 99.852 24,9%

 Total 186.928 130.794 42,9% 623.457 457.450 36,3%  

LUCRO BRUTO 

No 4T07 o lucro bruto da Companhia foi de R$37,5 milhões apresentando crescimento de 24,3% em relação 

ao 4T06. Em relação à receita liquida o lucro bruto do 4T07 representou 16,7%. O lucro bruto acumulado 

em 2007 foi de R$ 121,5 milhões, um aumento de 25,1% em relação ao ano de 2006. 

DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS 

4T07 4T06 Var (%) 2007 2006 Var (%)

Com Vendas 929 785 18,3% 3.387 2.891 17,1%

Gerais e administrativas 7.495 5.890 27,3% 27.838 24.732 12,6%

Honorários da administração 611 401 52,4% 2.054 1.102 86,4%

Receitas/Despesas financeiras -3.585 3.671 n.a. -433 6.095 n.a.

Outras Receitas/ Despesas Operacionais -225 -402 -44,0% -2.000 -1.017 96,6%

Amortização de Ágio 1.094 410 166,8% 2.117 2.049 3,3%

Total 6.319 10.755 -41,2% 32.963 35.851 -8,1%  

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

As despesas gerais e administrativas no 4T07 totalizaram R$7,5 milhões apresentando crescimento de 

27,3% em relação ao 4T06. Em 2007, o valor das despesas gerais e administrativas foi de R$27,8 milhões,  

um aumento de 12,6% em relação ao ano de 2006. Este incremento reflete principalmente os gastos com 

publicações, auditorias e consultorias. 

DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS 

As receitas/despesas financeiras geraram uma receita financeira de R$3,6 milhões no 4T07, contra uma 

despesa de R$3,7 milhões no 4T06, devido principalmente a receita de aplicações financeiras decorrentes 

de aplicação dos recursos obtidos no IPO.  

LUCRO OPERACIONAL 

O lucro operacional aumentou 53,9% no 4T07 em relação ao 4T06, atingindo R$29,9 milhões. O lucro 

operacional acumulado no ano de 2007 foi de R$69,9 milhões contra R$61,3 milhões em 2006, 

representado um incremento de 14,1%. 

IMPOSTO DE RENDA 

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

período: 
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IMPOSTO DE RENDA

4T07 4T06 Var (%) 2007 2006 Var (%)

Lucro Antes dos Impostos 30.047 19.256 56,0% 70.184 61.074 14,9%

Prejuízos nas Controladas 3.983 2.233 78,4% 17.685 5.464 223,7%

Outras Adições 1.146 958 19,6% -101 1.198 -108,4%

Base tributável Ajustada 35.176 22.447 56,7% 87.768 67.735 29,6%

IRPJ e CSSL 11.960 7.632 56,7% 29.841 23.030 29,6%

Taxa Efetiva 34% 34% 0,0% 34% 34% 0,0%  

Os prejuízos de nossas controladas recém adquiridas não são base para contribuição de imposto de renda 

e contribuição social diferidos, devido a inexistência de histórico de lucro em pelo menos 3 dos últimos 5 

anos. 

LUCRO LÍQUIDO 

Como conseqüência dos resultados expostos acima, nosso lucro líquido consolidado foi de R$19,0 milhões 

no 4T07 contra um lucro líquido de R$11,6 milhões no 4T06, apresentando um crescimento de 63,0%. Este 

valor representa 8,4% da receita líquida no período. Considerando-se o efeito das despesas não 

recorrentes, o lucro líquido consolidado foi de R$18,1 milhões. O lucro líquido acumulado em 2007 foi de       

R$ 52,6 milhões, representando um aumento de 38,3% em relação ao ano anterior. Ao se considerar o 

efeito das despesas não recorrentes, o lucro líquido em 2007 foi de R$ 40,3 milhões. 

DESPESAS NÃO RECORRENTES 

As despesas não recorrentes no 4T07 referem-se às despesas com ofertas no valor de R$0,2 milhões e 

despesas com reestruturação das empresas adquiridas em 2007, no valor de R$1,1 milhão. 

Durante o ano de 2007, as despesas não recorrentes englobam as despesas com a oferta no valor de              

R$ 15,7 milhões, despesas com due dilligence de R$1,4 milhões e R$1,5 milhões referentes a despesas 

com reestruturação das empresas adquiridas, envolvendo custos de demissão, mudança de sistema e 

terceiros.    

INVESTIMENTOS 

Os investimentos no 4T07 totalizaram R$22,0 milhões. Estes investimentos foram principalmente, na 

aquisição de equipamentos, cavalos e carretas, para novas operações e substituição de equipamentos 

existentes.  

Durante o ano de 2007 foram investidos R$ 58,4 milhões, incluindo aquisições através de leasing. 

 

 

 

PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES 

Em reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de janeiro de 2008, foi aprovado o programa 

para Recompra de Ações da Companhia até o limite de 2.547.445 (dois milhões, quinhentas e quarenta e 

sete mil, quatrocentas e quarenta e cinco) ações ordinárias. A aquisição de ações tem por objetivo a 

permanência em tesouraria para posterior alienação e/ou cancelamento, sem redução do capital social. A 

administração da companhia entende que tais operações são convenientes e atendem ao interesse da 

EVENTOS RECENTES 
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companhia, tendo em vista o valor de cotação de suas ações na Bolsa de Valores de São Paulo S.A. Até o 

momento, a companhia recomprou o montante de 538.300 ações ordinárias, pelo montante de                     

R$ 8.551 mil. 

 

SINISTRO – COIMEX LOGÍSTICA INTEGRADA S.A. (CLI) 

Em 6 de março de 2008, ocorreu um incêndio, de causa ainda não apurada ou conhecida, em parte de seus 

armazéns localizados no município de Cariacica, Estado do Espírito Santo. Medidas emergenciais foram 

adotadas e suas atividades operacionais serão retomadas gradativamente. As operações desenvolvidas 

nestes armazéns correspondem a aproximadamente 2% da receita líquida da companhia (Tegma), estando 

os produtos que estavam armazenados segurados por seguradoras de primeira linha. Neste momento, até 

que haja um levantamento completo dos bens e produtos sinistrados, assim como a conclusão da perícia e 

outros eventos decorrentes do sinistro, a administração entende que não é possível avaliar e quantificar 

com razoável segurança os eventuais efeitos decorrentes deste assunto. 

 

 

 

 

Com base nos resultados apresentados no ano de 2007, reavaliamos nossas expectativas para o ano de 

2008, conforme o quadro abaixo (valores em milhões de Reais): 

 

GUIDANCE 2008

Minimo Máximo

Receita Liquida 900 1.050

EBITDAR Ajustado 155 195

Investimento 70 110  

 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS 
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TELECONFERÊNCIAS SOBRE RESULTADOS 4T07 

|PORTUGUÊS| 
3ª feira, 18 de março de 2008   
10h00 (09h00  US EDT) 
Tel.: +55 (11) 2188-0188 
Replay: +55 (11) 2188-0188 
Código: Tegma 

 

|INGLÊS| 
3ª feira, 18 de março de 2008 
12h00 (11h00 US EDT) 
Tel.:+1 (973) 935-8893 
Replay: +1 (706) 645-9291 
Código: 36997101 

 
Para informações adicionais, acesse nosso website – www.tegma.com.br/ri - ou entre em contato com 
nossa Área de Relações com Investidores: 
 
Gennaro Oddone,    (+55 11) 4346-2678, gennaro.oddone@tegma.com.br 
Alexandre Brandão, (+55 11) 4346-2532, alexandre.brandao@tegma.com.br                                                                                               

 

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas 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. Muitos dos 

fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da 

TEGMA. 

EVENTOS PARA DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

4T07 

http://www.tegma.com.br/ri
mailto:gennaro.oddone@tegma.com.br
mailto:alexandre.brandao@tegma.com.br
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Pro-forma 

Valores expressos em milhares de R$

4T07 4T06 Var. % 2007 2006 Var. %

Serviços Transportes         223.786       160.887 39,1%          745.495         543.373 37,2%

Serviços Logísticos e outros           35.191         25.715 36,8%          115.161           96.185 19,7%

Receita Bruta Operacional         258.977       186.602 38,8%          860.656         639.558 34,6%

Impostos e Deduções          (34.518)        (25.617) 34,7%         (115.715)          (84.966) 36,2%

Receita líquida operacional         224.458       160.985 39,4%          744.941         554.592 34,3%

Custo dos serviços prestados

    Com Pessoal          (23.279)        (14.196) 64,0%           (73.586)          (52.265) 40,8%

    Com Agregados (terceiros)        (129.545)        (90.036) 43,9%         (425.205)        (305.333) 39,3%

    Outros          (34.104)        (26.562) 28,4%         (124.665)          (99.852) 24,9%

Lucro bruto           37.530         30.191 24,3%          121.484           97.142 25,1%

(Despesas) receitas operacionais

Gerais e administrativas            (8.586)          (5.890) 45,8%           (30.735)          (24.732) 24,3%

Honorários da administração               (611)             (401) 52,4%             (2.054)            (1.102) 86,4%

Despesas Comerciais               (929)             (785) 18,3%             (3.387)            (2.891) 17,1%

Despesas com a Oferta               (210)                 -   0,0%           (15.716)                   -   0,0%

Despesas financeiras            (2.699)          (4.397) -38,6%           (12.661)            (9.393) 34,8%

Receitas financeiras             6.284              726 765,7%            13.094             3.298 297,1%

Equivalência patrimonial                   -                   -   0,0%                    -                     -   0,0%

Amortização de ágio            (1.094)             (410) 166,8%             (2.117)            (2.049) 3,3%

Outras receitas operacionais, líquidas                225              402 -44,0%              2.000             1.017 96,6%

Lucro operacional           29.911         19.436 53,9%            69.909           61.290 14,1%

Resultado não opercional, líquido                136             (180) -175,5%                 275               (216) -227,3%

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social           30.047         19.256 56,0%            70.184           61.074 14,9%

Imposto de renda e contribuição social

Do período          (10.024)          (5.409) 85,3%           (21.995)          (15.084) 45,8%

Diferido            (1.936)          (2.223) -12,9%             (7.846)            (7.946) -1,3%

Lucro antes da participação dos minoritários           18.087         11.624 55,6%            40.343           38.045 6,0%

Participação dos minoritários                    6                  6 0,0%                     7                    6 16,7%

Lucro líquido do exercício           18.093         11.630 55,6%            40.350           38.051 6,0%  

 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DO  
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Valores expressos em milhares de R$

4T07 4T06 Var. % 2007 2006 Var. %

Serviços Transportes         223.786         142.336 57,2%           725.847        486.385 49,2%

Serviços Logísticos e outros           35.191             7.935 343,5%           100.869          26.270 284,0%

Receita Bruta Operacional         258.977         150.271 72,3%           826.716        512.655 61,3%

Impostos e Deduções          (34.518)         (20.110) 71,6%          (110.795)        (69.290) 59,9%

Receita líquida operacional         224.458         130.161 72,4%           715.921        443.365 61,5%

Custo dos serviços prestados

    Com Pessoal          (23.279)           (9.247) 151,8%            (67.439)        (33.115) 103,7%

    Com Agregados (terceiros)        (129.545)         (85.674) 51,2%          (420.246)      (288.857) 45,5%

    Outros          (34.104)         (10.387) 228,3%          (106.052)        (35.470) 199,0%

Lucro bruto           37.530           24.852 51,0%           122.184          85.923 42,2%

(Despesas) receitas operacionais

Gerais e administrativas            (8.586)           (2.944) 191,6%            (28.879)        (14.087) 105,0%

Honorários da administração               (611)              (401) 52,4%              (2.054)          (1.001) 105,2%

Despesas Comerciais               (929)              (415) 123,8%              (2.995)             (986) 203,7%

Despesas com a Oferta               (210)                  -   0,0%            (15.716)                  -   0,0%

Despesas financeiras            (2.699)              (924) 192,1%            (11.591)          (3.781) 206,6%

Receitas financeiras             6.297                524 1101,6%             13.093            2.735 378,8%

Equivalência patrimonial                   -                    -   0,0%                     -                    -   0,0%

Amortização de ágio            (1.094)              (410) 166,8%              (2.117)          (2.049) 3,3%

Outras receitas operacionais, líquidas                225                377 -40,4%               1.757               993 76,9%

Lucro operacional           29.911           20.659 44,8%             73.682          67.747 8,8%

Resultado não opercional, líquido                136                (32) -518,4%                  275               (32) -946,2%

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social           30.047           20.627 45,7%             73.957          67.715 9,2%

Imposto de renda e contribuição social

Do período          (10.024)           (5.007) 100,2%            (21.831)        (15.202) 43,6%

Diferido            (1.936)           (2.223) -12,9%              (7.846)          (7.946) -1,3%

Lucro antes da participação dos minoritários           18.087           13.396 35,0%             44.280          44.567 -0,6%

Participação dos minoritários                   (7)                    6 -216,7%                     (6)                   6 -200,0%

Lucro líquido do exercício           18.080           13.402 34,9%             44.274          44.573 -0,7%  

 

 

Valores expressos em milhares de R$

4T07 4T06 2007 2006

Receita líquida operacional                224.458                160.985                744.941                554.592 

Lucro operacional                  29.911                  19.436                  69.909                  61.290 

(+) Despesas Financeiras                    2.699                    4.397                  12.661                    9.393 

(-) Receitas Financeiras                   (6.284)                      (726)                 (13.094)                   (3.298)

(+) Amortização de ágio                    1.094                       410                    2.117                    2.049 

(+) Depreciação                    3.119                    1.429                    9.753                    7.934 

(+) Despesas Leasing                    5.072                    3.539                  20.561                  12.203 

EBITDAR                  35.611                  28.485                101.907                  89.571 

Margem EBITDAR 15,9% 17,7% 13,7% 16,2%

(+) Despesas com Reestruturação                    1.091                          -                      1.498                          -   

(+) Despesas não recorrentes - Due Diligence                          -                            -                      1.399                          -   

(+) Despesas não recorrentes - IPO                       210                          -                    15.716                          -   

EBITDAR Ajustado                  36.911                  28.485                120.520                  89.571 

Margem EBITDAR Ajustado 16,4% 17,7% 16,2% 16,2%  

DEMONSTRAÇÃO DO  

RESULTADO CONSOLIDADO - 4T07 

RECONCILIAÇÃO EBITDAR 
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Valores expressos em milhares de R$

Ativo 31/12/2007 31/12/2006 Passivo e patrimônio líquido 31/12/2007 31/12/2006

Circulante           378.393              88.440 Circulante         115.650           32.971 

Disponibilidades             11.499                7.222 Empréstimos e financiamentos             7.903                578 

Aplicações Financeiras           223.477                7.375 Fornecedores e fretes a pagar           29.234           13.153 

Contas a Receber           106.327              55.801 Partes Relacionadas                680             1.069 

Partes Relacionadas                    -                     786 Tributos a Recolher             5.584             3.614 

Almoxarifado               1.902                   419 Parcelamento de tributos             2.165                799 

Impostos a recuperar             13.909                5.620 Salários e encargos sociais           11.493             6.270 

IR e CS Diferidos               8.694                8.694 Seguros e aluguéis a pagar             4.825             2.388 

Dividendos a Receber                    -                        -   Dividendos a Pagar           27.062                   -   

Outras Contas a Receber             10.733                2.261 IR e CS a Recolher             2.941             2.315 

Despesas antecipadas               1.852                   262 Demais contas e títulos a pagar           23.763             2.785 

Não circulante           129.100              31.640 Não circulante         391.843           87.109 

     Realizável a longo prazo             11.417              12.781     Exigível a longo prazo           38.284             6.012 

IR e CS Diferidos               8.379              11.852 Empréstimos e financiamentos           20.251  - 

IR a longo prazo                    -                        -   Provisão para contingências e outros             2.153             1.615 

Partes relacionadas               1.447                   127 Parcelamento de tributos           13.280             4.397 

Depósitos judiciais               1.291                   802 IR e CS diferidos             2.600                   -   

Outros Realizáveis                  300                      -   Outros Exigiveis                   -                     -   

    Permanente           117.683              18.859 Participação de Minoritários                  15                    9 

Investimento - Custo             45.848                1.810 Patrimônio líquido         353.544           81.088 

Investimentos - Outros                    -                        -   Capital social         144.469           54.326 

Imobilizado             67.151              15.653 Reserva de Capital         206.861                   -   

Diferido                    -                        -   Reserva de Lucros             2.214                   -   

Intangível               4.684                1.396 Lucros acumulados                   -             26.762 

Total do ativo           507.493            120.080 Total do passivo e do patrimônio líquido         507.493         120.080 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 




