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COMUNICADO AO MERCADO: Tegma anuncia nova estrutura executiva 
 
 

A Tegma Gestão Logística S.A. (“Tegma” – BM&FBovespa: TGMA3), uma das 
maiores provedoras de gestão logística do Brasil e líder no transporte de veículos 
0km para a indústria automotiva, informa aos seus acionistas a nova estrutura da 
sua diretoria e a nomeação dos executivos Flavio Roque Garcia Silva e Vicente Bruno 
Todaro, os quais atuarão como diretores da Companhia. 
 
O Sr. Flavio Roque Garcia Silva atuará na função de vice-presidente de operações 
logísticas da Companhia. Sob sua responsabilidade estão as operações de logística 
integrada (armazenagem e transportes especiais) e de carga geral. 
 
O executivo possui 22 anos de experiência em gestão de operações logísticas em 
empresas como InBev, AmBev, Parmalat, Danone e Coimbra/ Frutesp.  
 
Dados os objetivos de crescimento da Companhia para os próximos anos e a 
necessidade de que esse crescimento esteja em alinhamento com os objetivos 
estratégicos de longo prazo, a Companhia designou o executivo Alexandre Brandão 
como Diretor de Planejamento e Relações com Investidores. Entre suas atribuições 
estão a condução do processo de aquisições e parcerias estratégicas e o 
desenvolvimento de novos negócios. 
 
As atividades relacionadas à gestão administrativa-financeira, tais como a 
contratação de operações financeiras, controladoria, definição de política de contas a 
pagar e receber e coordenação de trabalhos de auditoria interna e externa estarão 
sob a responsabilidade do executivo Vicente Bruno Todaro, que assume o cargo de 
Diretor Administrativo-Financeiro, incluindo as áreas jurídica e de tecnologia de 
informação. 
 
O Sr. Vicente possui 37 anos experiência e foi diretor geral do Grupo Kauffmann, 
diretor financeiro e legal do Hospital Albert Einstein e vice-presidente operacional e 
financeiro do Grupo AES- Eletropaulo. 

 
 

São Bernardo do Campo, 29 de junho de 2010. 

 



 

Alexandre Augusto Brandão 
Diretor de Relações com Investidores 
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