
Tegma é indicada para o  

IR Magazine Awards Brazil 2011 

Mais destacada premiação brasileira do setor de RI inclui a área da 

companhia entre as melhores do país  

 

São Bernardo do Campo, 13 de junho de 2011 – A área de 

Relação com Investidores (RI) da Tegma Gestão Logística foi indicada 

ao prêmio IR Magazine Awards 2011 na categoria Grand Prix, que 

considera as 5 empresas com o melhor programa de relações com 

investidores (companhias small & mid cap). A premiação, que elege 

as empresas com os melhores desempenhos no trabalho de 

relacionamento com investidores em 2010, está marcada para o dia 

11 de julho, em São Paulo. 

 

As companhias e os executivos indicados foram selecionados a partir 

de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) com 146 analistas e investidores institucionais e 

462 investidores individuais. O prêmio é oferecido apenas a 

companhias listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. 

 

A premiação é promovida pela IR Magazine, principal publicação 

mundial do setor; pela Revista RI, o mais importante veículo 

brasileiro de RI; e pelo Instituto Brasileiro de Relações com 

Investidores (IBRI), órgão de difusão das boas práticas de RI e de 

formação de profissionais para o mercado de capitais. 

 

“Os resultados positivos da Tegma e a intensificação das ações de RI 

e foram os fatores que contribuíram para o aumento da liquidez e 

para a valorização de 64,2% do preço das ações da companhia em 

2010. Isso foi essencial para o destaque obtido pela Tegma”, afirma o 

diretor de Planejamento e RI da Tegma, Alexandre Brandão. Em 



maio, a Tegma entrou em três índices da BM&FBovespa: o Small Cap 

(SMLL), o Índice de Dividendos (IDIV) e o Índice Brasil Amplo (IBrA).  

 

Sobre a Tegma 

A Tegma Gestão Logística é uma das principais empresas do setor no 

Brasil, onde é também líder na logística de veículos zero-quilômetro. 

Na qualidade de provedora logística, desenvolve soluções 

customizadas, inovadoras e sustentáveis para toda a cadeia logística 

em áreas como o transporte rodoviário, armazenagem, gestão de 

estoques, entregas expressas e e-commerce. 

 

Atua em diversos setores da economia: automotivo, químico, 

combustíveis, agronegócio, papel e celulose, telecomunicações, 

eletroeletrônicos e informática. Atualmente possui 78 filiais no país, 

3.845 colaboradores diretos, 4.491 equipamentos próprios e de 

terceiros, 2 milhões de metros quadrados em pátios abertos e 125 

mil metros quadrados de área coberta. 

 


