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RATING ACTION COMMENTARY

Fitch A�rma Rating
‘A(bra)’ da Tegma;
Perspectiva Estável
Mon 04 May, 2020 - 17:27 ET

Fitch Ratings - Rio de Janeiro - 04 May 2020: A Fitch Ratings a�rmou, hoje, o

Rating Nacional de Longo Prazo 'A(bra)' da Tegma Gestão Logística S.A. (Tegma).

A Perspectiva é Estável

A a�rmação re�ete a opinião da Fitch de que a Tegma tem su�ciente �exibilidade

operacional e �nanceira para enfrentar um nível de atividade signi�cativamente

mais fraco durante o segundo trimestre de 2020 sem afetar seu per�l de crédito.

A empresa apresenta relevante posição de liqidez, o que lhe permite suportar

queima de caixa nos próximos meses e servir integralmente sua dívida até o �nal

do ano - considerando uma retomada dos negócios no terceiro trimestre.

Positivamente, a empresa carrega baixa alavancagem �nanceira, o que possibilita

que a redução drástica do EBITDA não exerça forte pressão sobre seus

indicadores.

As medidas de contenção da pandemia de coronavírus, como isolamento social e

restrições de mobilidade, estão impactando severamente a indústria

automobilística brasileira e, consequentemente, a principal linha de negócios da

Tegma, que é o transporte de veículos novos. Ao �nal de março de 2020, segundo

a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 64

das 65 fábricas brasileiras de veículos estavam ou �cariam com a produção

suspensa, com previsão de retomada a partir de maio. A agência estima redução

da venda de automóveis e de veículos comerciais leves de 30% em 2020,

resultado da interrupção da produção entre março e abril, do fechamento

https://www.fitchratings.com/
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temporário das concessionárias e do fraco nível de atividade esperado para o

segundo semestre do ano.

O rating da Tegma re�ete sua destacada posição de negócios no fragmentado e

competitivo setor de logística automotiva, onde a empresa atua, principalmente,

no transporte de automóveis e veículos comerciais leves novos. A liderança da

Tegma nesta atividade tem sido consistente nas últimas décadas, apesar das

relativamente baixas barreiras de entrada para novos competidores. A análise

contempla, ainda, o modelo de operação da companhia, asset light, que

historicamente tem permitido �uxos de caixa livres (FCFs) positivos antes dos

dividendos. Por outro lado, a Fitch entende que a performance da Tegma possui

forte correlação com o volátil desempenho da indústria automobilística e com os

ciclos econômicos no Brasil, o que limita sua classi�cação.

A agência considera positiva a atuação da Tegma, ainda que de forma incipiente,

em logística integrada, segmento no qual presta serviços dedicados a grandes

clientes corporativos - como manuseio e transporte de cargas e estoques de

matérias-primas dentro das instalações das indústrias. Este segmento é mais

intensivo em capital, mas opera com contratos de longo prazo, o que proporciona

mais estabilidade à receita, elevada �delização da base de clientes e maior

diversi�cação de negócios à companhia.

A Perspectiva Estável re�ete a visão da Fitch que a Tegma conseguirá gerenciar

seu per�l �nanceiro (alavancagem e liquidez) em patamares adequados à atual

classi�cação - acessando novas linhas e reduzindo o pagamento de dividendos, se

necessário, como forma de absorver os impactos negativos em sua geração

operacional de caixa. Adicionalmente, a agência acredita que a empresa será

e�ciente em preservar seu forte posicionamento de mercado e seu

relacionamento com as montadoras de veículos e com as empresas terceirizadas

que efetivamente prestam a maior parte do serviço de transporte (cegonheiros).

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING

Redução Material da Atividade: A Fitch estima que a redução da venda de

automóveis e veículos comerciais leves novos será de aproximadamente 30% em

2020. Segundo dados da Anfavea, em março de 2020 a queda da produção e do

licenciamento de automóveis e veículos comerciais leves foi de 22%, em relação

ao mesmo período de 2019. Como resultado, a receita líquida total da companhia

deve cair entre 25% e 30% em 2020. A logística integrada, que historicamente

representa cerca de 11% da receita total da Tegma, é mais resiliente e deve
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sofrer relativamente menos os efeitos da pandemia – uma vez que sua receita é

baseada em contratos de longo prazo com clientes corporativos. Neste

segmento, a Fitch estima queda de receita em torno de 10% em 2020.

Modelo Asset Light Reduz Impacto: A Fitch estima que, na média, 67% do custo

total (excluindo depreciação) da Tegma é variável, o que lhe permite reduzir o

impacto de uma forte queda da receita na sua geração de caixa operacional. A

empresa trabalha principalmente com terceirizados no transporte de veículos

novos — que representam cerca de 90% da frota total disponível para a prestação

deste serviço. A logística automotiva representa 89% da receita e 90% do

EBITDA. Na logística integrada, os ativos são majoritariamente da Tegma e a

estrutura de custo é menos �exível. O cenário-base da agência projeta um

EBITDA de BRL84 milhões em 2020, com BRL129 milhões em 2021, frente a

BRL205 milhões em 2019.

Alavancagem Permanece Baixa: A reduzida alavancagem �nanceira da Tegma

mitiga os efeitos da queda de sua geração de caixa no seu per�l de crédito.

Segundo as projeções da agência, a relação dívida líquida/EBITDA deve atingir

1,0 vez em 2020, frente ao índice de 0,3 vez em 2019. Assumindo que a crise

�que limitada ao segundo trimestre de 2020, a Fitch acredita que, nos próximos

anos, a Tegma continuará apresentando indicadores de crédito sólidos em

relação ao rating atual, com o índice dívida líquida/EBITDA permanecendo

abaixo de 1,0 vez.

Destacada Participação de Mercado: Durante as crises anteriores, a participação

de mercado da Tegma subiu marginalmente, indicando que o aumento de

capacidade ociosa tende a afetar mais fortemente os competidores mais frágeis.

No entanto, as projeções da Fitch consideram que a Tegma terá participação de

mercado de 28% no transporte de veículos novos em 2020 e 2021, em linha com

a média dos últimos cinco anos. A liderança da Tegma nesta atividade é resultado

da sua e�ciência operacional e do consistente histórico de relacionamento com

montadoras, cegonheiros e o sindicato desta categoria, fatores que mitigam as

relativamente baixas barreiras de entrada para novos competidores.

SENSIBILIDADE DOS RATINGS

Fatores Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a uma Ação de Rating

Positiva/Elevação:

-- A elevação dos ratings não é esperada a curto prazo.
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Fatores Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a uma Ação de Rating

Negativa/Rebaixamento:

-- Incapacidade de preservar liquidez e acessar captação adequada;

-- Redução prolongada da demanda, juntamente com a incapacidade da empresa

de ajustar as operações, levando a uma queda maior do que a esperada no �uxo

de caixa operacional;

-- Relação dívida líquida ajustada/EBITDAR acima de 2,5 vezes, em bases

sustentadas;

-- Perda substancial de participação de mercado no segmento de transporte de

veículos novos;

-- Piora dos fundamentos da indústria automobilística no Brasil por um período

prolongado.

MELHORES E PIORES CENÁRIOS DE RATING

Os ratings de crédito em escala internacional de Empresas Não Financeiras têm o

melhor cenário de elevação (de�nido como o 99º percentil de transições de

ratings, medido em uma direção positiva) de três graus ao longo de um horizonte

de rating de três anos; e o pior cenário de rebaixamento (de�nido como o 99º

percentil de transições de ratings, medido em uma direção negativa) de quatro

graus ao longo de três anos. A faixa completa de melhores e piores cenários de

ratings de crédito para todas as categorias de rating varia de 'AAA' a 'D'. Os

melhores e piores cenários de ratings de crédito se baseiam no histórico de

desempenho. Informações adicionais sobre a metodologia utilizada para

determinar os melhores e piores cenários de rating especí�cos do setor estão

disponíveis em https://www.�tchratings.com/site/re/10111579

PRINCIPAIS PREMISSAS

Principais Premissas do Cenário de Rating da Fitch para o Emissor:

-- Redução de 30% na venda de automóveis e veículos comerciais leves novos em

2020;

https://www.fitchratings.com/site/re/10111579
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-- Participação de mercado da Tegma de 28% no transporte de automóveis e

comerciais leves novos em 2020;

-- Queda de 10% da receita do segmento de logística industrial em 2020;

-- Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) de 25% do lucro

líquido em 2020 e 2021 e de 60% nos próximos anos – conforme histórico.

RESUMO DA ANÁLISE

O rating 'A(bra)' da Tegma re�ete sua robusta posição de negócios, aliada a uma

escala mediana — quando comparada à de seus competidores de maior porte,

como JSL S.A. (JSL, Rating Nacional de Longo Prazo 'AA-(bra)' (AA menos

(bra))/Perspectiva Estável). Em comparação com a JSL, a Tegma possui maior

concentração de clientes, um portfólio de serviços consideravelmente menos

diversi�cado, maior volatilidade de receita e menor escala, com receita líquida

em 2019 de BRL1,3 bilhão (frente a BRL9,6 bilhões da JSL). Por outro lado, a

Tegma tem uma estrutura de capital menos alavancada (índice dívida

líquida/EBITDA de 0,3 vez, frente ao de 4,0 vezes da JSL).

Similarmente à LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A (LM

Frotas, Rating Nacional de Longo Prazo ‘A-(bra)’ (A menos (bra)/Perspectiva

Negativa), a Tegma apresenta uma carteira de clientes concentrada e uma escala

mediana. Adicionalmente, a Tegma possui posição de mercado mais robusta e

estável, menor diversi�cação do portfólio de serviços e maior volatilidade de

receita – dado que o modelo de receita da LM Frotas é baseado em contratos de

longo prazo com clientes corporativos. Por outro lado, a Tegma possui menor

alavancagem operacional — considerando que a maior parte de seus custos é

variável — e estrutura de capital mais sólida, com menor alavancagem �nanceira

(índice dívida líquida/EBITDA de 0,3 vez, frente ao de 2,8 vezes da LM Frotas em

2019), além de contar com per�l de liquidez marginalmente mais robusto.

LIQUIDEZ E ESTRUTURA DA DÍVIDA

Adequada Flexibilidade Financeira: A Fitch espera que a Tegma continue

apresentando dívida reduzida e posição de caixa e aplicações �nanceiras

su�cientes para cobrir as obrigações de curto prazo. Pelas projeções da agência,

a Tegma teria adequada posição de liquidez em meados de abril de 2020, com o

caixa superior ao serviço da dívida mais despesas com obrigações de direito de
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uso, em 2020, acima de 2,0 vezes. Adicionalmente, a Fitch acredita que a

potencial queima de caixa líquida no segundo trimestre de 2020, ainda que

relevante, será gerenciável e não afetará materialmente a liquidez da companhia.

A agência acredita que, se necessário, a empresa manterá adequado acesso a

novas linhas de crédito, ainda que mais caras, e reduzirá o pagamento de

dividendos para aliviar a pressão sobre a geração de FCF em 2020.

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS:

A presente publicação é um relatório de classi�cação de risco de crédito, para

�ns de atendimento ao artigo 16 da Instrução CVM nº 521/12.

As informações utilizadas nesta análise são provenientes da Tegma Gestão

Logística S.A.

A Fitch adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na

classi�cação de risco de crédito sejam su�cientes e provenientes de fontes

con�áveis, incluindo, quando apropriado, fontes de terceiros. No entanto, a Fitch

não realiza serviços de auditoria e não pode realizar, em todos os casos,

veri�cação ou con�rmação independente das informações recebidas.

Histórico dos Ratings:

Data na qual a classi�cação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 29

de agosto de 2019.

A classi�cação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou a partes a ela

relacionadas, e o rating atribuído não foi alterado em virtude desta comunicação.

Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.

A Fitch publica a lista de con�itos de interesse reais e potenciais no Anexo X do

Formulário de Referência, disponível em www.�tchratings.com/brasil.

Para informações sobre possíveis alterações na classi�cação de risco de crédito

veja o item: Sensibilidade dos Ratings.

Informações adicionais estão disponíveis em 'www.�tchratings.com' e em

'www.�tchratings.com/brasil'.

http://www.fitchratings.com/brasil
http://www.fitchratings.com/
http://www.fitchratings.com/brasil
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A Fitch Ratings foi paga para determinar cada rating de crédito listado neste

relatório de classi�cação de risco de crédito pelo devedor ou emissor

classi�cado, por uma parte relacionada que não seja o devedor ou o emissor

classi�cado, pelo patrocinador ("sponsor"), subscritor ("underwriter"), ou o

depositante do instrumento, título ou valor mobiliário que está sendo avaliado.

Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada:

-- Metodologia de Ratings Corporativos (vigente de 27 de março de 2020 a 1 de

maio de 2020);

-- Metodologia de Ratings em Escala Nacional (18 de julho de 2018).
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