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Tegma Gestão Logística S.A. divulga resultados financeiros do 3º trimestre de 2020
A Tegma Gestão Logística S.A. (TGMA3), empresa listada no Novo Mercado da B3, apresenta nesta sexta-feira (6 de
novembro) os resultados do 3º trimestre de 2020. O período foi marcado pela melhoria de diversos indicadores em
comparação ao 2º trimestre do ano, embora a comparação com os primeiros nove meses de 2019 ainda apresente
números negativos em razão do impacto da pandemia de Covid19 na atividade econômica.
A receita líquida no trimestre cresceu 122,2% em relação ao trimestre anterior, mas teve queda de 15,1% na comparação
anual. Já o resultado líquido foi de R$ 29,9 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 4,4 milhões registrado no 2º trimestre
deste ano.
Na área de logística automotiva, o total de veículos transportados foi 185,6% superior ao do 2º trimestre deste ano e 20,9%
inferior se comparado com o 3º trimestre do ano passado. Essa elevação decorre do aumento das vendas de veículos zero
quilômetro – entre outros fatores, em razão da poupança feita pelos consumidores que durante o isolamento não gastaram
com serviços, viagens e lazer e pela preferência do transporte privado em detrimento do público. Cabe destacar que o
transporte de veículos zero quilômetro é a principal área de atuação da Tegma.
Repetindo a performance do 2º trimestre deste ano, a Divisão de Logística Integrada – a outra área de atuação da empresa
- apresentou resultados positivos em função dos ganhos de produtividade decorrentes do crescimento da receita, melhora
de mix de clientes e da produtividade.
O EBITDA foi de R$ 55,3 milhões, correspondente a uma margem de 19,1%, o que representa uma elevação de 0,2 ponto
percentual em relação ao mesmo trimestre de 2019. Esse desempenho positivo foi alcançado por meio do aprimoramento
da gestão de custos e despesas, retomada da venda de veículos e bom desempenho da Divisão de Logística Integrada da
companhia.
Em ata de reunião de Conselho de Administração de 6 de novembro, a Tegma anunciou, também, a retomada da
distribuição de dividendos, somando R$ 22,4 milhões em proventos intercalares (R$ 16,8 milhões em dividendos e R$ 5,6
milhões em JCP), ou R$ 0,34 por ação (R$ 0,33 líquido de impostos), correspondente a 50% do lucro líquido dos nove
primeiros meses de 2020. Os dividendos intercalares serão pagos aos acionistas em 24 de novembro de 2020, beneficiando
os acionistas que constem da posição acionária da Companhia de 11 de novembro de 2020.
Enfrentando os desafios
Os desafios impostos pela pandemia de Covid19 exigiram de todos - cidadãos, países e empresas – a adoção de medidas de
prevenção e, ao mesmo tempo, o exercício da criatividade para superar os obstáculos. A Tegma manteve no 3º trimestre
do ano todas as medidas de segurança e distanciamento recomendadas pelas autoridades de saúde. Não houve registro de
casos de alta gravidade da doença entre os colaboradores da empresa.
O permanente aprimoramento dos processos de gestão e incorporação de novas tecnologias de logística proporcionaram à
Tegma a conquista de importantes reconhecimentos. A empresa figurou no Top 100 Open Corps como uma das empresas

que mais interagem com startups no Brasil, ocupando o primeiro lugar na categoria Transporte e Logística e situando-se
entre as vinte melhores na classificação geral.
“Recebemos essa classificação com muita satisfação e orgulho. Inovação faz parte do DNA da Tegma e, desde 2017, com a
criação da aceleradora tegUP, passamos a envolver também o ecossistema das start-up’s em nossa estratégia de inovação
e de investimentos”, comemorou Marcos Medeiros, CEO da Tegma.
Outro reconhecimento teve especial significado para a empresa por envolver concorrentes de todo o mundo. A Tegma foi
finalista na categoria Excelência Operacional como Provedor de Serviços do Electrolux Suppliers Awards, prêmio global
atribuído pela matriz da Electrolux a fornecedores que possuam alta performance no atendimento, qualidade na prestação
de serviços, agilidade e tecnologia.
Responsabilidade social, meio ambiente e governança
Além da divulgação dos resultados do 3º trimestre de 2020, a Tegma publica em seu site uma nova seção dedicada ao
registro das iniciativas de preservação e recuperação do meio ambiente, segurança nas estradas, governança corporativa e
responsabilidade social.
Esses temas sempre estiveram no foco de preocupações da empresa. A título de exemplo, há treze anos a Tegma
desenvolve uma iniciativa voltada à educação, comunicação e conscientização dos motoristas – Programa Forte –, que
oferece palestras e treinamento sobre os diversos temas de interesse da categoria, desde ações práticas para evitar
acidentes até a informações sobre os malefícios do uso de álcool e drogas e doenças sexualmente transmissíveis.
Na área ambiental, a empresa realiza operações voltadas, principalmente, à redução da emissão de poluentes e de Gases
de Efeito Estufa (GEE), por meio da medição regular da opacidade da fumaça dos caminhões, de incentivo à renovação
constante das frotas dos parceiros e da criação de equipamentos mais eficientes, que consumam menos combustível e
estejam menos sujeitos a acidentes. A redução do consumo de água é outro objetivo perseguido, o que levou à
implantação de métodos inovadores de lavagem de carretas, possibilitando a redução de até 90% do consumo da lavagem
de um equipamento.
Os conceitos de governança também estão incorporados no cotidiano da empresa, por meio da implantação de normas e
processos que garantem transparência e aplicação das melhores práticas de gestão. Entre essas iniciativas, a empresa
possui rigorosos e detalhados Códigos de Conduta, voltados a colaboradores e a seus fornecedores.
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