APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
4º Trimestre de 2019
01 de abril de 2020

Destaques do trimestre
Marcos Medeiros

Sucessão do Diretor Presidente e de RI Gennaro Oddone – Marcos Medeiros

Impactos da pandemia de COVID-19 na Tegma
Habilitação de utilização do crédito de PIS e de COFINS a partir de janeiro/2020

Atualizações sobre a Operação Pacto
Mudança de auditor independente
Certificação do Great Place To Work

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS | Tegma | 4T19

2

Resumo dos resultados (4T19 vs 4T18 sem eventos não recorrentes / IFRS 16)
Marcos Medeiros
• +4,8% vendas domésticas
• Aumento das receitas de
gestão de pátios

• Crescimento de 2,7% das
vendas do atacado
• Queda das importações de
3,5% e aumento de 0,4% da
produção

• Reajuste de preços de
transporte em maio/19
• Queda das receitas de
transferência entre pátios (...)

• Queda das exportações (13,3%).
• Aumento de 4,3% dos
estoques (em dias)

• Crescimento de 3,4% da
receita líquida

Receita auto

Mercado auto
Fonte: ANFAVEA Fenabrave
e BACEN

Operacionais
Divisão auto
• Veículos transportados
+12,6%, ganho de 2,5 p.p de mkt
share (29%)
• Distância média consolidada
+1,7% (+2,2% doméstica) (...)
• Distancia total +14,5%

Margens auto
• Estabilidade na margem
bruta
• Queda de 2,6 p.p da margem
EBITDA Ajustada (15,6%) no
4T19 em razão do aumento de
constituições de provisão para
demandas judiciais, despesas
com consultorias estratégicas e
honorários advocatícios.
* Margens corrigindo diferença temporal do 4T18
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Resumo dos resultados (4T19 vs 4T18 sem eventos não recorrentes e sem IFRS 16)
Marcos Medeiros

• Aumento de 7,3% da receita
da logística industrial .

• Queda de 12,7% receita de
armazenagem por conta de
perda de cliente no RJ no início
do ano.

Receita Integr

Mercado Integr
• Produção Física Industrial de
Eletrodomésticos ((Base: média
de 2012 = 100)
4T18: 86,3 | 4T19: 94,7 (+10%)
• Índice de Confiança do
Empresário Industrial (HPPC)
Dez/18: 63,8 | Dez/19: 64,3
(+1%)

Margens Integr
• Melhor diluição de custos
fixos proporcionaram uma
melhora de 3,7 p.p da margem
bruta* e de 5,1 p.p da margem
EBITDA ajustada (16,5% e
20,1%)
• Margem operacional no
4T19 foi de 13,7%, +5,3 p.p.

Fonte: CNI e IBGE
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Destaques e indicadores (4T19 vs 4T18 sem eventos não recorrentes e sem IFRS 16)
Ramón Pérez
• Despesas financeiras líquidas
em queda devido à queda da
dívida bruta e do spread e de
cortes da SELIC
• Resultados da GDL fez a
equivalência patrimonial
melhorar 245%
• Lucro líquido recorrente foi de
R$ 43,4 milhões, 24,3% superior
ao 4T18

Lucro Líquido

Fluxo de Caixa
• CAPEX Caixa de R$ 10,2
milhões (...) vs R$ 6,4 milhões do
4T18
• Aumento do fluxo de caixa
livre R$ 3,4 milhões no 4T19 (exIFRS 16) vs R$ 1,5 milhões do
4T18
• Pagamento de R$ 45 milhões
de dividendos e JCP do 3T19

Retornos
• Retorno sobre capital
investido (ROIC) do 4T19 foi de
32,6% , vs 34,9% de 3T19
• ROE registrado no 4T19 foi
de 28,6% vs 29,9% do 3T19.
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• Redução do caixa comparado
com 3T19 por conta dos
dividendos/JCP
• Dívida 2020: R$ 78 M
• Covenant dívida líquida /
EBITDA ajustado em 0,3x (...)
• Custo médio da dívida em
CDI+ 1,41% a.a. & Rating Fitch
Nacional A(bra) estável (...)

Endividamento &
Caixa

Dividendos 2019
• Os dividendos e JCP de 2019
foi de 43% do lucro líquido, o
que resultou em um pagamento
de R$1,14 em proventos por
ação
• Valor corresponde a um
dividend yield de 3,7%

• TGMA3 sofreu com os
impactos do COVID-19, recuando
49% vs 41% do Ibovespa. Market
cap de R$1,3 bi (25/03)
• Liquidez nos últimos três
meses, com R$ 13 milhões
negociados diariamente, com
índice de negociabilidade
constante.

TGMA3
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Sessão de Perguntas e Respostas
Marcos Medeiros - CEO
Ramón Pérez – CFO e DRI

ri.tegma.com.br
Siga a Tegmanas redes sociais:
/tegmagestaologistica

