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A TEGMA 

EM UM SLIDE
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821 MIL VEÍCULOS 
transportados em 2019. 

27% market share.

R$ 1,6 BILHÃO 
de receita líquida 

em 2019.

+1.7K 
colaboradores.

1,8 MILHÃO m² de pátios 

em 10 estados brasileiros.

1 MILHÃO DE 

TONELADAS por ano de 

capacidade de transporte de 

granéis sólidos.

27 MIL m² de armazéns para o setor 

de bens de consumo.

Governança com Conselho Fiscal, 

Comitê de Auditoria, Comitê de Gestão, 

Gente e Governança, e dois membros 

independentes no Conselho de 

Administração. 

TGMA3 listada na B3 desde 2007 

no segmento Novo Mercado.

Fonte: dados internos, 31/12/2019.

COMPÕE OS ÍNDICES:



Criação da Transportadora Sinimbu

em 1969, responsável pelo transporte

de alimentos e que depois se

transformou em uma transportadora

de veículos.

Crescimento exponencial da quantidade

de veículos transportados por meio da

conquista de novos clientes, tornando-se

uma grande empresa de transporte e

logística do Brasil.

MARCOS 

HISTÓRICOS 

DA TEGMA

EXPANSÃO ORGÂNICA

1969        1997

Período de ampla reestruturação

societária e de governança da empresa,

quando a Transportadora Sinimbu

uniu-se com duas outras transportadoras

e tornou-se a Tegma. O nome Tegma

nasce da junção de duas palavras

gregas: Techno (especialização em nível

elevado) + Pragma (ação, movimento)

sintetizando os conceitos de

conhecimento e criatividade que

orientam todas as suas atividades.

Por meio da aquisição de uma

transportadora de veículos (2001),

a Tegma torna-se uma das maiores

operadoras logísticas do país e uma

das principais na logística de veículos.

1998    2006

EXPANSÃO INORGÂNICA 

E REESTRUTURAÇÃO

Período da abertura de capital na

Bolsa de Valores de SP (2007) e do

início da segunda divisão da companhia,

a Logística Integrada, como parte do

esforço de diversificação das receitas

e dos setores de atuação.

Em 2007, houve aquisição de três

companhias com grande exposição aos

setores de armazenagem de bens

de consumo, abastecimento de

linhas de produção.

Nesse período também foi realizada a

mais recente aquisição da Divisão de

Logística de Veículos (2008).

Entre 2011 e 2014 realizamos uma

operação de transporte B2C (business to

clients) para o e-commerce.

2007        2014

IPO E DIVERSIFICAÇÃO

Consolidação da Divisão de Logística

Integrada como um importante operador

logístico do país, com o início das

operações para o setor de

eletrodomésticos (2014), a criação da

joint venture GDL de armazenagem

alfandegada e a criação da primeira

aceleradora de startups de logística

do Brasil, a tegUP, em 2017.

Em 2019, a Tegma comemora 50 anos

de operação com diversas conquistas

que reforçam seu caminho de

crescimento.

2015

INOVAÇÃO
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10%

Líder em logística de veículos de zero quilômetro

no Brasil (~27% de market share) atendendo grande

parte das montadoras do país.

Transferência e distribuição de veículos leves

e comerciais leves novos e usados, gestão de

pátios de montadoras de veículos e serviços

de instalação de acessórios.

Modelo asset light¹ com frota terceirizada e preponderância

de pátios alugados. Alta resiliência de resultados.

LOGÍSTICA AUTOMOTIVA

LOGÍSTICA INDUSTRIAL

Operador logístico para as indústrias de produtos 

químicos e eletrodomésticos.

Transporte de coleta em fornecedores, consolidação 

e transferência para plantas industriais (Milk Run²).

Gestão e controle de embalagens para 

acondicionamento de peças.

Gestão da cadeia de suprimentos, desde o 

recebimento do produto no porto até estar disponível 

na linha de produção dos clientes.

% Receita 2019 % EBITDA Aj 2019

27 mil m2 de armazéns em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Recebimento e armazenagem de produtos, gestão shelf life

(validade), gestão de inventários e separação de produtos.

Rotulagem e montagem de kits personalizados para entrega.

Obs.: ¹ Operação leve em ativos, utilizando ativos de terceiros. ² Coleta programada em diversos fornecedores em uma só viagem. 

88% 84%

2%

16%

ARMAZENAGEM
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% EBITDA Aj 2019

% Receita 2019

% Receita 2019

NOSSAS OPERAÇÕES

LOGÍSTICA 

INTEGRADA



Aceleradora de startups que possui status de 

divisão de negócios, fomenta o uso de inovação e 

tecnologia para  geração de negócios e 

transformação das operações atuais.

+150 startups já passaram pela tegUP desde 2017.

Sua missão é revolucionar o segmento de 

logística e  mobilidade com projetos digitais. 

Startups investidas até o momento:

Primeiro HUB de transporte 100% Cloud

da América Latina.

Gestão de frotas automatizada.

Mais informações em https://www.tegup.com/ 5



LOGÍSTICA  

AUTOMOTIVA
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Fonte: ANFAVEA.

MERCADO AUTOMOTIVO

NO BRASIL

COMPARAÇÃO MUNDIAL 2019

6º lugar em venda internas.

8º lugar em produção.

37 unidades industriais com 

capacidade de produção de 

4,5 milhões de veículos.

308 unidades industriais 

produtoras de autopeças.

+3K concessionárias de veículos 

no Brasil.

4% do PIB.

COMÉRCIO EXTERIOR 2019

10% das vendas nacionais importadas.

15% da produção exportada.

Distribuição 

da produção 

e do consumo de 

veículos no Brasil.

7

Consumo Produção

84% 72%

16%

Norte, 

Nordeste,

Centro-oeste 28%

ConsumoProdução

Sudeste 

e Sul



EVOLUÇÃO DO MERCADO AUTOMOTIVO 

NO BRASIL (EM MILHÃO)

MERCADO ALTAMENTE 

CÍCLICO. 

MERCADO INTERNO 

DEPENDENTE DE CRÉDITO, 

EMPREGO E RENDA.

EXPORTAÇÃO 

PREPONDERANTEMENTE 

PARA O MERCOSUL.

VENDAS DIRETAS E 

LOCADORAS GANHANDO 

REPRESENTATIVIDADE.

ELASTICIDADE ELEVADA 

VS PIB NACIONAL.
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Fonte: ANFAVEA. Obs.: *Governos, taxis, frotas e fazendeiros. ** Vendas para “Pessoas com Deficiências” com isenção de impostos.

Vendas domésticas de 

autoveículos (em mi)

0,3

2,8

0,4 Exportação
(-43% 2 anos)

Produção
(+8% 2 anos)

Importação
(+8% 2 anos)
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1,5
Varejo (56%)         
(+11% 2 anos)

Locadoras  (19%)
(+44% 2 anos)

PCD** (7%) 
(+36% 2 anos)

Outras diretas* (18%)
(+44% 2 anos)

Vendas domésticas
(+23% 2 anos)2,7

1
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DIVISÃO LOGÍSTICA AUTOMOTIVA

Transferência e distribuição de veículos leves e 

comerciais leves novos e usados, transferências 

portuárias, gestão de estoques e de pátios de 

montadoras de veículos e serviços de preparação de 

veículos para venda.

O QUE FAZEMOS?

1,4 mil caminhões cegonhas: 97% terceirizados.

On-line tracking.

1 mil colaboradores.

COMO FAZEMOS?

Atendemos 16 montadoras de veículos leves e 

comerciais leves, locadoras de veículos (serviços de 

PDI, transporte de usados), concessionárias de 

veículos (serviços de PDI).

PARA QUEM?

Mais de 50 anos de operação. Longo relacionamento 

com montadoras e cegonheiros

Sistema de consolidação de cargas inovador.

VANTAGENS COMPETITIVAS

OS PRINCIPAIS CONCORRENTES: 

O crescimento da divisão depende da expansão da 

operação de transporte para veículos zero quilômetro, 

dos serviços logísticos como gestão de pátios, PDI 

(Pre-Delivery-Inspection) para locadoras e 

concessionárias e principalmente do crescimento da 

nova linha de serviços de transporte de veículos 

usados.

PARA ONDE VAMOS?

Conces
sionárias

Locadoras de 
veículos

PortosPátios 

consolidadores

Montadoras 
de veículos

Portos

FLUXO OPERACIONAL

Etapas realizadas pela Tegma



OPERAÇÃO DE 

LOGÍSTICA DE VEÍCULOS 

ZERO QUILÔMETRO Para as montadoras, a racionalização de 

custos depende da programação e da

integração sincronizada de todas as etapas do processo 

produtivo. Para que as montadoras produzam com o 

mínimo de capital empregado, é preciso que haja 

formação mínima de estoques, sincronizando o 

fornecimento de peças e equipamentos com o fluxo 

previsto da demanda por veículos novos.

1
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Enquanto alguns desses revendedores ou    

locadoras localizados nos maiores centros 

urbanos fazem pedidos de lotes maiores e 

com maior regularidade, permitindo em alguns 

casos embarques direto das montadoras.

Outros, localizados em cidades menores, o   

fazem esporadicamente e em lotes 

pequenos. A prontidão da entrega permanece como 

um atributo competitivo da mesma importância em 

todos casos. Dessa forma, se faz necessário a 

consolidação dos veículos de montadoras de uma 

mesma região em pátios da Tegma.

A consolidação consiste no transporte de       

veículos de diversas marcas em uma 

determinada rota embarcados no mesmo caminhão, 

reduzindo o tempo de espera e o custo médio por veículo.

A exportação de veículos é realizada  

até os portos ou via rodoviária para países do 

Mercosul.

O mix de caminhoneiros próprios (7%) e     

terceiros (93%) é em função da estratégia 

voltada à redução dos riscos associados a flutuações 

na demanda por serviços e à captura dos ganhos 

decorrentes da especialização adquirida pelos 

caminhoneiros com respeito a determinadas rotas.

10
Em razão de termos mais de mil caminhoneiros    

rodando pelas estradas do Brasil, temos desde 

2007 um programa chamado Forte, direcionado ao 

treinamento, à comunicação e à prevenção de acidentes 

junto aos nossos caminhoneiros.

Os veículos novos são faturados na 

modalidade CIF pela quase totalidade das 

montadoras. O frete e os custos do seguro são pagos 

pelas montadoras e são incorporados ao custo final dos 

veículos para concessionários e consumidores finais.

A partir do momento da encomenda de um lote de    

veículos por um concessionário à montadora, sua 

entrega deve ocorrer imediatamente, de forma a 

atender as expectativas do consumidor. A rapidez da 

entrega e nível de avarias do veículo são dois fatores 

importantes para o sucesso dos esforços de venda.

As concessionárias mantêm estoques pequenos

de veículos novos. Dessa forma, grande parte

desses estoques permanecem armazenados nos 

pátios das montadoras ou da Tegma. Estes são na 

sua maioria alugados (17 de 21). Dentro dos pátios 

Tegma também se faz necessário alguns serviços de 

inspeção e adaptação de veículos antes da entrega 

para locadoras e concessionárias.
PÁTIOS TEGMA
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21 BASES 

OPERACIONAIS.

1,8 milhão m2

de pátios.

PRINCIPAIS BASES 

OPERACIONAIS

São José dos

Campos
81 mil m2 de área. 

São Bernardo 

do Campo
260 mil m2 de área. 

São José dos 

Pinhais
160 mil m2 de área. 

SP PR

Camaçari
64 mil m2 de área. 

BA

Camaçari

Igarapé Cariacica

São José 

dos Pinhais

Araquari

Gravataí

MANAUS

Suape

BELÉM

Resende

Porto Real

Sumaré

Sorocaba

Itirapina

São Bernardo  do Campo

São José dos Campos

SP

PR

BA



Em 2019, implantamos uma 

PLATAFORMA DE GESTÃO DE 

PÁTIOS DE VEÍCULOS (YMS) em 

conjunto com a startup Rabbot na 

unidade de Gravataí, o que resultou 

na ampliação da capacidade de 

atendimento e aprimoramento da 

sinergia entre a alocação de veículos 

nos pátios e a retirada de veículos 

para a entrega. Premiado pela 

General Motors em 2020 (mundial).

YARD 

MANAGEMENT 

SYSTEM

A Tegma desenvolveu em 

2017 um SOFTWARE DE 

ROTEIRIZAÇÃO DE 

CARGAS PARA CAMINHÃO-

CEGONHA que traz maior 

agilidade na programação e 

padronização das cargas, 

além da impressão automática 

de documentos necessários 

para viagens. Premiado pela 

Automotive Business em 

2017.

ROTEIRIZAÇÃO

DE CARGA

A TegUp, que tem o status de 

divisão, tem por objetivo encontrar 

novas tecnologias que agreguem 

novos negócios, produtividade e 

agilidade às nossas operações, por 

meio das já investidas e das rodadas 

de seleção de startups que ocorrem 

anualmente.

INOVAÇÃO

É o processo de INSPEÇÃO 

DIGITALIZADA, desenvolvi-

do pela Tegma em parceria 

com a Rabbot (investida da 

TegUp). Através dele foi 

possível eliminar os papéis 

de inspeção que 

acompanhavam o veículos 

em todas as etapas até a 

entrega ao cliente, gerando 

mais segurança e agilidade 

no processo.

RID

Por meio de um SISTEMA 

DE RASTREAMENTO DE 

ÚLTIMA GERAÇÃO, a 

Tegma tem a localização 

instantânea dos equipamen-

tos de transporte, com o 

status das entregas (por 

meio do sistema de cerca 

eletrônica) e com a previsão 

das mesmas para 

acompanhamento de perto 

dos exigentes SLA’s de 

transit time das montadoras.

RASTREAMENTOINOVAÇÃO TEGMA
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Veículos transportados: quantidade de chassis

transportados até os destinos finais, sem 

considerar transferências.

Distância média: quantidade total de distância 

percorrida por veículos dividido pela quantidade de 

veículos transportados.

Market share: veículos transportados/ vendas do 

atacado*. Depende do mix de vendas dos clientes 

e das regiões que a Tegma atende.

O faturamento depende primordialmente da 

distância total percorrida (veículos transportados 

vs distância média) e da tarifa de veículos por 

quilômetro que é cobrada das montadoras.

Uma parte do faturamento depende de serviços 

logísticos como gestão de pátios, armazenagem de 

veículos e PDI (Pre-Delivery-Inspection).

Os custos dos serviços prestados da divisão são 

preponderantemente variáveis, como custos de 

fretes, custos de movimentação, créditos de 

impostos e outros, e correspondem a ~63% da 

receita líquida e ~83% do custo dos serviços 

prestados. O restante dos custos são custos com 

pessoal, aluguel e outros custos fixos.

As despesas da empresa são alocados 100% na 

divisão automotiva.

RESULTADOS

INDICADORES RECEITA BRUTA EBITDA AJUSTADO*

1.026

766

681

754 781
821

1.103 1.081

948 946
1.013

1.073

29% 28% 29%

27%
25%

27%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Distância Média (KM)

Veículos Transportados (Mil)

Market Share

1.557

1.149

940

1.129

1.348

1.464

2014 2015 2016 2017 2018 2019

175

95
78

118

172

198

14%

10% 10%

13%

16%
17%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Observação: * Produção + importação - ∆ estoques de montadoras.

Mg EBITDA ajustado %

EBITDA ajustado

13
*Importante ressaltar que o EBITDA após o IFRS-16 em 

2019 não contempla os custos de aluguel da operação.



14

LOGÍSTICA  

INTEGRADA



ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

FUNCIONAL

FUNCIONAL

SUPORTE

+

1. Serviços sob medida – personalizados.

2. Múltiplas atividades de forma integrada: 

transporte, estoque, armazenagem.

3. Objetivo da contratante é reduzir os custos 

totais da logística, melhorar os serviços e 

aumentar a flexibilidade.

4. Contratos de serviços tendem a ser de longo 

prazo (5 a 10 anos).

5. Capacitação de análise e planejamento 

logístico, assim como de operação.

6. Negociações para contrato tendem a ser 

longas (meses) e num alto nível gerencial.

1. Oferece serviços genéricos.

2. Concentra-se numa única atividade logística: 

transporte, ou estoque, ou armazenagem.

3. O objetivo da empresa contratante do serviço é 

a minimização do custo específico da 

atividade contratada.

4. Contratos de serviços tendem a ser de curto a 

médio prazos (6 meses a 1 ano).

5. Know-how que pode ser limitado e 

especializado.

6. Negociações para os contratos tendem a ser 

rápidas (semanas) e num nível operacional.

Fonte: ABOL (2020) e CNT (2019).

PRESTADORES 

DE SERVIÇOS TRADICIONAIS

155 MIL empresas de transporte 

rodoviário de carga.

1,9 MILHÃO de veículos de 

transporte de carga.

546 MIL transportadores autônomos.

OPERADORES 

LOGÍSTICOS INTEGRADOS

275 operadores logísticos.

1,5 MILHÃO de empregos 

diretos e indiretos.

100 BILHÕES de faturamento 

bruto em 2019.

15

MERCADO DE 

LOGÍSTICA NO BRASIL



TRANSPORTADORES ARMAZÉM

3PL* OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRADO

Não intensivo

em Capital

Obs.:¹ Churn rate é a taxa de cancelamento, ou de abandono, registrada em sua base de clientes.² Retorno sobre o capital investido.³ Taxa média de crescimento. Refletindo churn rate elevado ou baixo.4 Intensidade de ativos 

investida nos negócios (heavy-intenso em ativos; light: leve em ativos).* Os provedores de logística terceirizados (3PL -Third-party logistics) normalmente se especializam em operações integradas de serviços de armazenamento e 

transporte que podem ser dimensionados e personalizados de acordo com as necessidades dos clientes, com base nas condições de mercado, para atender às demandas e aos requisitos de serviço de entrega de seus produtos.

MERCADO DE LOGÍSTICA NO BRASIL 

Intensivo

em capital

CHURN¹

ROIC²

CAGR3

CHURN¹

ROIC²

CAGR³• Logística baseada produtividade.

• Alta diferenciação

• Alta tecnologia empregada

• Logística de difícil transição/implantação

• Predominância de terceirização

• Produtividade baseada em volume

• Baixa diferenciação

• Pouca tecnologia empregada

• Logística de fácil 

transição/implantação

• Predominância de ativos

16
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DIVISÃO LOGÍSTICA INTEGRADA | INDUSTRIAL | QUÍMICA

Toda a gestão da cadeia de suprimentos, desde o 

recebimento do produto no porto até estar disponível 

na linha de produção dos clientes, buscando 

alternativas sustentáveis, seguras e de alta 

performance.

O QUE FAZEMOS?

Transporte: + de 1 milhão toneladas/ano.

Armazém à granel

Operação 24/7. 130 colaboradores.

COMO FAZEMOS?

Empresas do segmento de HC e PC (Home’n Personal

Care) e empresas produtoras de vidros.

PARA QUEM?

Know-how e expertise naquilo que fazemos. 23 anos 

no segmento, sendo 14 pela Tegma. Equipe altamente 

treinada e comprometida. Estrutura para atendimento 

24h/7 dias no ano.

VANTAGENS COMPETITIVAS

OS PRINCIPAIS CONCORRENTES: 

Potencial de crescimento devido à necessidade do 

mercado de um provedor logístico de alta performance 

que integre a cadeia de inbound.

PARA ONDE VAMOS?

FábricasArmazémPorto Santos

Etapas realizadas pela Tegma

FLUXO OPERACIONAL



18

DIVISÃO LOGÍSTICA INTEGRADA | INDUSTRIAL | ELETRODOMÉSTICOS

Coleta em fornecedores (Milk Run¹), consolidação e 

transferência para plantas industriais, gestão e 

controle de embalagens para acondicionamento de 

peças e abastecimento de linhas de produção.

O QUE FAZEMOS?

50 mil viagens por ano.

Dois armazéns: Curitiba,PR e São Carlos,SP. 

Planejamento 24/7. 125 colaboradores.

COMO FAZEMOS?

Empresas produtoras de eletrodomésticos, eletrônicos 

e demais produtos com cadeias de fornecedores 

complexas.

PARA QUEM?

Operando no setor desde 2014, gestão e manutenção 

das embalagens para armazenamento e transporte de 

peças, armazéns estratégicos, planejamento integrado 

com o cliente.

VANTAGENS COMPETITIVAS

OS PRINCIPAIS CONCORRENTES: 

Potencial de crescimento devido à tendência de 

terceirização da gestão de controle e coleta de peças 

para indústrias de eletrônicos, eletrodomésticos e 

similares.

PARA ONDE VAMOS?

Obs.: ¹ Coleta programada em diversos fornecedores em uma só viagem. 

Fábricas
Armazém

Fornecedor 
B

Fornecedor
A

Etapas realizadas pela Tegma

FLUXO OPERACIONAL

Coleta Coleta Transferência
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Recebimento e armazenagem de produtos, gestão 

shelf life (validade), gestão de inventários, separação, 

rotulagem e montagem de kits personalizados para 

entrega.

O QUE FAZEMOS?

Dois armazéns: Barueri, SP e Pavuna, RJ. 

190 colaboradores.

COMO FAZEMOS?

Empresas de bens de consumo do ramo alimentício, 

eletroeletrônicos e de e-commerce.

PARA QUEM?

27 mil m2 de armazéns localizados nos dois principais 

centros econômicos do Brasil Barueri, SP e Pavuna, 

RJ.

VANTAGENS COMPETITIVAS

OS PRINCIPAIS CONCORRENTES: 

Crescimento fortemente relacionado ao aumento de 

vendas de clientes de bens de consumo, da contínua 

tendência de terceirização dos serviços de gestão de 

inventários.

PARA ONDE VAMOS?

DIVISÃO LOGÍSTICA INTEGRADA | ARMAZENAGEM

FLUXO OPERACIONAL

Entrega
final

Fábrica
Armazém

Porto

Etapas realizadas pela Tegma

FLUXO OPERACIONAL

Coleta Distribuição



RESULTADOS

INDICADORES RECEITA BRUTA EBITDA AJUSTADO*
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Quantidade de viagens é a quantidade de viagens 

consolidada entre todas as divisões da logística 

integrada.

Toneladas transportadas refere-se ao volume total de 

materiais transportados pela operação de químicos.

Média de toneladas armazenadas é o volume 

armazenado médio da operação de químicos.

O faturamento da divisão depende das suas três 

operações:
1 A logística industrial para o setor de químicos

é dependente dos volumes transportados e

armazenados de produtos químicos.

2 A logística industrial para o setor de eletrodomésticos 

depende da quantidade de viagens e dos investimentos 

realizados em embalagens para viabilizar a logística das 

peças.

3 A armazenagem depende de diversos tipos de serviços, 

como o pico de espaço contratado em um mês para se 

realizar a gestão de estoques de bens de consumo.

Os custos da logística industrial têm um mix de 

custos variáveis menor que o da principal divisão, 

por haver mais custos fixos de aluguel de 

armazéns.

Os custos da operação de armazenagem é 

preponderantemente fixa, consistindo de aluguel 

e pessoal.

17 16 20 17 17 16

479 461
490

412 426

534

98

73

119

110
118

142

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20

230
243

200 201
191 190

2014 2015 2016 2017 2018 2019

13

4

11

17

28

7%

2%

7%
9%

18%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-15,0

-5,0

5,0

15,0

25,0

35,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mg EBITDA ajustado%.

EBITDA ajustado.

Quantidade de viagens (em mil).

Toneladas transportadas.

Média de toneladas armazenadas.

*Importante ressaltar que o EBITDA após o IFRS-16 em 

2019 não contempla os custos de aluguel da operação.
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FINANCEIRO



RESULTADOS CONSOLIDADOS

189

99 89

135

200

250

13%

9%
10%

12%

16%

19%

2%

4%

6%

8%

10%
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14%

16%

18%

20%

0
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EBITDA AJUSTADO* (R$ MILHÃO)

2014        2015       2016       2017       2018       2019

1,8

1,4

1,1
1,3

1,5
1,7

RECEITA BRUTA (R$ BILHÃO)

2014        2015       2016       2017       2018       2019

16%

3%
4%

24%

40%

17% 6%

11%

23%

28%

41%

11%

33%28%

29%

ROIC e ROE

ROE ROIC ROIC * ROE *

2014        2015       2016       2017       2018       2019

* Desconsiderando crédito tributário de PIS/COFINS no 3T19 no valor de R$ 50,4 milhões.

29
35

51
61

72

109

FLUXO DE CAIXA LIVRE

(R$ MILHÕES)*

2014        2015       2016       2017       2018       2019

* Caixa líquido proveniente das atividades operacionais -

aquisições de bens do ativo imobilizado/intangível -

pagamento de arrendamento mercantil (a partir de 2019).

- 0,08
0,12

0,93
0,99

1,14

-

1,4%
0,9%

4,9%

4,3%

3,7%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Dividendos Div Yield %

2014        2015       2016       2017       2018       2019

*A companhia possui uma política indicativa de distribuição de 50% do Lucro 

Líquido. Em 2019, em função da Pandemia da COVID 19, não cumprimos 

com nossa política indicativa como medidas de contenção de caixa. 

53% 61% 60% 60% 43%*Payout%

DIVIDENDOS

22

(23)

10 14

104 108

194

LUCRO LÍQUIDO (R$ MILHÃO)

2014        2015       2016       2017       2018       2019
*Importante ressaltar que o EBITDA após o IFRS-16 não contempla os custos de aluguel da operação.



Curto Prazo
35%

Longo Prazo
65%

ESTRUTURA DE CAPITAL

150

99

74 75 70

(54)

1,5

1,1

0,6
0,4 0,3

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

(70)

(20)

30

80

130

180

2015 2016 2017 2018 2019 3T20

DÍVIDA LÍQUIDA (R$ MI)

* EBITDA ajustado a partir de 2019 inflado pelo IFRS-16.

PERFIL DE PRAZO DA DÍVIDA

Fonte: Posição de setembro de 2020.

Nota de Crédito a 
Exportação

42%

Debêntures
13%

Res 4.131 
Moeda Local

42%

CCB
3%

TIPO DE DÍVIDA

CDI+0,89%
30%

CDI+2%
21%

CDI+3,8%
21%

CDI+3,65%
16%

CDI+1,14%
12%

ABERTURA DE CUSTO DA DÍVIDA

* 100% Swapada, sem exposição cambial.

248

65 60 55 10
0

120

240

360

Caixa

Set/20
2020 2021 2023 20242022

AMORTIZAÇÃO DA 

DÍVIDA VS CAIXA (R$ MI)

AAA

AA+

AA

AA-

A+

A

A-

BBB+

BBB

BBB-

BB+

BB

B-

B+

B

B-

CCC

CC

C

RD

D

RATING LOCAL

TEGMA - FITCH
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CDI + 2,92%MATURITY

1,5 ANOS



GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM 

LOGÍSTICA, joint venture entre a Tegma e 

Silotec (50% - 50%).

A empresa unificou as atividades desenvolvidas pelas duas 

companhias em Cariacica/ES, atendendo aos principais 

serviços de armazenagem aduaneira, centro de distribuição, 

automotivo e PDI. 

É responsável por atender os principais canais do mercado, 

entre eles: inbound e outbound, operações B2B (trade, lojas e 

boutiques, distribuidores), B2C e cross docking.

Principais segmentos: bens de consumo, fármacos e 

cosméticos, home’n care, moda, químicos, máquinas e 

veículos importados.

Área de mais de 1 milhão m², distribuídos em armazéns 

cobertos e pátios para veículos e containers em geral.

RECEITA LÍQUIDA DE R$ 71,7 MILHÕES EM 2019.

LUCRO LÍQUIDO DE 6,6 MILHÕES EM 2019.

AUTOMOTIVO
CENTRO

DISTRIBUIÇÃO

ARMAZÉM

ALFADEGADO

24



25

GOVERNANÇA,

SUSTENTABILIDADE

E RESPONSABILIDADE 

SOCIAL



MOPIA

24,1%

Fundador, brasileiro, 

empresa familiar.

CABANA

7,3%

Fundador, brasileiro, 

empresa familiar.

COIMEX

20,0%

Sócio, brasileiro, holding.

Investimentos em infraestrutura, 

energia trading e imobiliários.

FREE-FLOAT

48,5%

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

INVESTIDOR ESTRANGEIRO¹

52%

INVESTIDOR NACIONAL¹

48%

TGMA3.bz

* 0,1% ações em Tesouraria

Obs.: ¹ Posição em Setembro de 2020. Mopia e Cabana têm um acordo de acionistas. 

Bloco Mopia e Cabana tˆm um outro acordo de acionistas com a COIMEX. 
26



MURILO 

PASSOS

Presidente do 

Conselho e membro 

independente.

EVANDRO 

COSER

Vice-presidente do 

Conselho e membro.

FERNANDO 

SCHETTINO

Membro do Conselho 

de Administração.

DÉCIO 

CARBONARI

Membro independente

do Conselho de 

Administração.

MÁRIO 

MOREIRA FRANCO

Membro do Conselho 

de Administração.

ORLANDO 

MARCHADO

Membro do 

Conselho 

de Administração.

CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA

ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

Um membro indicado por minoritários.

COMITÊ DE AUDITORIA

Um membro independente.

COMITÊ DE GESTÃO,

GENTE E GOVERNANÇA
Um membro independente.

MARCOS

MEDEIROS

CEO e membro do Comitê de 

Gente Gestão e Governança.

CELIA

TAKANO

Diretora de TI.

MARLOS 

TAVARES

Diretor da Divisão 

de Logística Integrada.

TARCÍSIO 

FELISARDO

LUCAS 

SCHETTINO

Diretor da Divisão de 

Logística de Veículos.

RAMÓN 

PÉREZ

CFO e DRI.Diretor de GP e membro 

do Comitê de Gente 

Gestão e Governança.
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Factsheet de 

Governança

Obs.: Para mais informações de Governança, acesse nossa seção de ESG no nosso site.

https://ri.tegma.com.br/nossa-governanca/


PROCONVE EURO % FROTA

Fase P1 ***** 0,1%

Fase P2 Euro 0 0,0%

Fase P3 Euro 1 0,3%

Fase P4 Euro 2 1,0%

Fase P5 Euro 3 5,0%

Fase P6 Euro 4 25,0%

Fase P7 Euro 5 69,0%

100%

Obs.: Para mais informações e o FactSheet de Meio Ambiente, acesse nossa seção de ESG no nosso site.

A eficiência dos motores dos equipamentos que utilizamos

em nossas operações é fundamental para garantirmos que

o impacto ambiental das nossas operações

seja o menor possível. 

A gradação da eficiência dos motores é estabelecida por agências 

reguladoras ambientais que determinam os níveis apropriados de 

emissão de poluentes. As categorias mais eficientes e menos 

poluidoras são as categorias mais altas e são mostradas abaixo.

A idade média da frota dos equipamentos utilizados pela Tegma é de 

6,1 anos e a proporção da nossa frota de acordo com o nível de 

eficiência é mostrado na tabela abaixo.

EFICIÊNCIA DOS MOTORES
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MEIO AMBIENTE

Por sermos uma empresa de logística e transporte, nosso principal impacto 

ambiental corresponde à emissão de poluentes e gases de ‘Efeito Estufa’.

Para minimizar o ‘Efeito Estufa’, realizamos o controle rigoroso da opacidade da 

fumaça dos equipamentos de transporte próprios e que operam em nome da 

Tegma. Esse indicador corresponde à medição da opacidade dos gases de escape 

de motores, em especial de motores a diesel. A avaliação corresponde à medição 

de absorção de luz sofrida por um feixe luminoso ao atravessar uma coluna de gás 

de escapamento, expressa em metro linear (m-1), entre os fluxos de luz emergente 

e incidente. 

Os equipamentos desenquadrados não são contratados e os padrões médios 

desses equipamentos da Tegma são mostrados no gráfico abaixo, assim como os 

limites regulamentares:

OPACIDADE DA FUMAÇA

0,18 0,20
0,31

2017 2018 2019

2,3 m -¹
LIMITE PERMITIDO HOJE

0,4 m -¹
LIMITE A PARTIR DE 2023*

* Para veículos 

fabricados no padrão 

do PROCONVE P8 

(nova geração).



OUTRAS INICIATIVAS 

E CERTIFICAÇÕES

MEIO AMBIENTE
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GANHO AMBIENTAL

LAVAGEM POR VAPOR DE CARRETAS SILO DA

OPERAÇÃO DE LOGÍSTICA DE QUÍMICOS.

Economia de até 90% no consumo de água 

(a lavagem convencional consome em média 150 m³/mês).

DESENVOLVIMENTO DE IMPLEMENTO PARA

A LOGÍSTICA DE QUÍMICOS EM 2017.

Em 2017, a Tegma criou um novo implemento rodoviário (carreta) 

que é responsável por carregar os produtos químicos com um menor 

comprimento, com peças de alumínio, redimensionando dos berços e 

substituindo do sistema descarga dos produtos.

Aumento da capacidade de carga, redução do custo com 

manutenção e com combustível, além da queda dos 

riscos de acidentes da emissão de poluentes e de GEE.

GANHO AMBIENTAL

Factsheet de 

Sustentabilidade

https://ri.tegma.com.br/compromisso-meio-ambiente/
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Tegma atua como agente no desenvolvimento socioeconômico e  

ambiental nas comunidades em que está inserida. Apoia diversas 

iniciativas ligadas à educação, cultura, saúde, esporte e meio ambiente. 

Realiza ações  voltadas à promoção do bem-estar social e da melhoria 

da qualidade de vida da sociedade..

ENTIDADES APOIADAS PELA TEGMA:

Factsheet de 

Responsabilidade 

Social

https://ri.tegma.com.br/responsabilidade-social/
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PRÊMIOS E

RECONHECIMENTOS

RANKING TOP 100 OPENS CORPS
Em 2020, a Tegma foi reconhecida como 

uma das empresas que mais fazem 

inovação com as startups do Brasil. Nesse 

ranking a Tegma foi a número 1 no setor 

de transporte e logística e a número 20 

no ranking geral.

PRÊMIO MUNDIAL – FORNECEDOR 

DO ANO 2019 – GENERAL MOTORS
A Tegma Gestão Logística foi premiada no 28º 

Prêmio Fornecedor do Ano. Este prêmio é 

concedido à fornecedores que se destacam por 

superarem os requisitos da montadora, 

oferecendo aos clientes as tecnologias mais 

inovadoras e a mais alta qualidade de serviço 

para a indústria automotiva.

GREAT PLACE TO WORK 2019
Depois de uma ampla pesquisa interna, 

implementada de acordo com todos os requisitos e 

padrão dessa renomada certificadora, em dezembro 

de 2019, recebemos a certificação Great Place To

Work. Essa conquista  reforça nosso 

comprometimento em promover um ambiente de 

trabalho que valoriza o capital humano, 

potencializando nossa capacidade de entregar os 

melhores serviços com inovação e competência.

INOVAÇÃO QUALIDADE PESSOAS



Histórico CVM 358

Feed de atualizações 

Formulário de Referência 

em Word.

OUTROS

Orientação de como se montar um 

modelo de valuation da Tegma. 

GUIA VALUATION

Um canal do Youtube que compila todas 

entrevistas dadas por administradores e 

teleconferência de resultados. 

CANAL DO YOUTUBE

FERRAMENTAS DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Arquivo em Excel com 

indicadores, notas 

explicativas e abas de 

análise rápidas.

SÉRIE HISTÓRICA
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IAN NUNES
Gerente Executivo de

Relações com Investidores
ian.nunes@tegma.com.br

+ 55 11 4397-9423

WILLIAM SANTOS
Analista de Relações

com Investidores

william.santos@tegma.com.br

+55 11 4397-9399

RAMÓN PÉREZ
Diretor Financeiro e de

Relações com Investidores
ri@tegma.com.br

+55 11 4386-2532

Alguma dúvida na apresentação?

FALE CONOSCO

EQUIPE

RI TEGMA

ri.tegma.com.br
Siga a Tegma nas redes sociais:

/tegmagestaologistica

/tegma relações com investidores
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