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 O SETOR  

O setor de transportes ainda sente 

os efeitos da recessão brasileira, 

especialmente o modal rodoviário, 

principal responsável pela 

movimentação de cargas e passageiros 

no país. Apesar dos resultados abaixo do 

esperado no ano anterior, de acordo com 

a Confederação Nacional do Transporte 

(CNT), a expectativa é de “otimismo 

cauteloso” para 2018. 

As empresas do ramo creditam a 

confiança na melhora dos resultados, 

para esse ano, às expectativas de 

aumento do número de viagens e 

crescimento da movimentação de 

cargas. Ademais, as expectativas de 

crescimento do Produto Interno Bruto 

corroboram para a recuperação do setor, 

como já percebido pelas empresas, 

conforme divulgado na Sondagem 

Expectativas Econômicas do 

Transportador 2017 da CNT. 

O modal rodoviário, responsável 

por mais de 35% da receita líquida do 

setor de transportes, além de deslocar 

mais de 60% das cargas no país, 

começou a se recuperar em 2017, apesar 

desta recuperação ter caminhado 

lentamente. Tal seção do setor tem 

interdependência direta com as malhas 

rodoviárias do país, que são 

administradas por concessionárias 

terceirizadas, em grande maioria. 

As concessionárias de rodovias, 

que participam do Programa de 

Concessão de Rodovias Federais, 

enfrentam problemas na gestão das 

malhas ferroviárias em consequência da 

crise econômica e dificuldade de acesso 

ao crédito subsidiado do BNDES. 

Diante deste agravante, o Governo 

Federal disponibilizou, através da 

medida provisória nº 800 (set/17), duas 

alternativas às empresas a fim de 

solucionar os entraves às concessões 

rodoviárias e garantir infraestrutura para 

o setor. 

  

A EMPRESA  

Há quase 50 anos no mercado, a 

TEGMA é uma das poucas empresas do 

setor de operadores logísticos de 

transporte rodoviário listadas na Bolsa 

de Valores de São Paulo (Bovespa). 

Com atuação em todo Brasil, a TEGMA 

possui 50 filiais, gerencia 1.385 

equipamentos próprios e de terceiros e 

emprega cerca de 2 mil colaboradores 

diretos. 
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A companhia atua em duas 

unidades de negócio. A primeira delas, 

de Logística Automotiva, inclui os 

serviços de gestão de pátios, 

transferência e distribuição de veículos 

zero-quilômetro, armazenagem de 

veículos, PDI (Pre Delivery Inspection) 

e Centro de Serviço Automotivo para 

veículos importados.  Já a parte de 

Logística Integrada objetiva gerenciar 

todas as etapas da cadeia de suprimentos 

por meio de quatro unidades 

operacionais, localizadas em São Paulo, 

Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná.  

Como maior operadora da 

América Latina voltada para o transporte 

de veículos zero-quilômetro, é um 

player estratégico da categoria, assim 

como no mercado nacional de logística 

em geral, movimentando mais de 750 

mil unidades por ano. Para comprimir 

sua meta de excelência operacional em 

soluções logísticas, a empresa investe 

fortemente na melhoria contínua de 

processo e pessoas, empregando 

recursos tecnológicos de última geração 

e aplicando o conceito de gestão de 

pessoas. 

 

Indicadores de mercado e financeiros  

Com a retomada da economia e 

do setor automobilístico, os resultados 

da empresa apresentaram melhora no 

quarto trimestre de 2017 em comparação 

com 2016. O EBTIDA cresceu 1,2 p.p., 

enquanto o número de veículos 

transportados aumentou cerca de 7%. 

Além disso, alinhado ao crescimento 

previsto para o setor, o player durante o 

ano de 2017 investiu cerca de R$ 7,8 

milhões na compra de equipamentos, 

com o alto volume de renovações de 

contrato. 

A Tegma é uma empresa com 

bons fundamentos dentro do setor, 

apresentando indicadores positivos 

quando comparada com outros players. 

Possui a melhor liquidez corrente (1,94), 

bem como a menor dívida bruta sobre 

patrimônio (0,50). 

Com as boas perspectivas, a 

companhia já valorizou mais de 17% em 

valor de mercado no ano de 2018. 

Atualmente, o índice preço/lucro da 

Tegma encontra-se em 15,4. Já o 

preço/valor patrimonial encontra-se em 

3,6. Em termos de rentabilidade, o ROIC 

é de 22,48% e o ROE de 23,12%. 
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Governança corporativa  

Em 2007, a Tegma abriu capital 

na Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA) e desde sua entrada 

pertence à categoria Novo Mercado. 

Essa classe contém as empresas com o 

maior nível de governança corporativa 

do mercado. Para a companhia 

permanecer por tanto tempo nesse grupo 

ela segue rigorosos fundamentos, nos 

quais estão inclusos a transparência com 

os acionistas. 

  

Posição competitiva 

A Tegma atua em diversos 

setores, porém se mantem em uma 

posição de destaque em todos eles. Um 

dos mais importantes para a empresa, e 

no qual detém cerca de 30% do market 

share, é na logística e transporte de 

veículos zero-quilômetro. Tal esfera 

também é dominada pela Tegma na 

América Latina e essa liderança é 

justificada principalmente pela tradição 

e expertise da empresa. A companhia 

atua no setor ao longo dos últimos 45 

anos e, com isso, conquistou a confiança 

das montadoras de veículos 

principalmente pela eficiência do 

modelo operacional e pela melhoria 

contínua nos serviços ofertados. 

Outro setor de atuação da Tegma 

é o de logística integrada. Nessa área, a 

empresa fornece desde o serviço de 

recebimentos de produtos no porto e nos 

centros de distribuição até a 

armazenagem de mercadoria e gestão de 

estoque. Para se manter em destaque 

também nessa área, a companhia possui 

28 centros de armazenagem espalhados 

pelo país, dotados de um rígido processo 

de segurança e da tecnologia mais 

recente, para, dessa forma, conseguir 

atender melhor o cliente e facilitar as 

operações de logística. 

A principal concorrente da 

Tegma nesse segmento é o grupo Júlio 

Simões Logística, que mesmo tendo 

mais anos de mercado, sendo fundado 

em 1956, ainda tem resultados inferiores 

ao da Tegma. Tal disparidade pode ser 

muito bem observada nos 

demonstrativos financeiros das 

empresas, nos quais a Tegma apresenta 
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uma margem líquida 9% maior, lucro 

líquido de mais de 100 milhões no ano 

de 2017 em comparação a um prejuízo 

de cerca de 2,7 milhões do outro grupo, 

também referentes ao ano de 2017, além 

de apresentar a dívida bruta/ patrimônio 

de 0,5, em comparação a 12,04 da 

concorrente. Portanto, a liderança de 

mercado da Tegma é refletida também 

nos resultados. 

 

Valuation 

Por ser uma empresa que detém 

grande know how do segmento em que 

atua, juntamente com elevado market 

share, estimamos que valor das ações da 

companhia hoje negociam abaixo do 

preço justo, de acordo com a análise a 

cima apresentada e as premissas abaixo 

postas: 

1. Crescimento de Vendas: 20% até 

o ano de 2020, passando para 

19% em 2021 e estabilizando-se 

entre 2022 e 2027 em 17%. O 

otimismo aqui se justifica devido 

à elevada carência que o país 

possui no setor de 

infraestrutura/logística, com 

elevada chance de crescimento. 

 

2. Por ser uma empresa com sólida 

administração, acreditamos que a 

margem Ebtida da companhia 

deva girar em torno de 13%. 

Número em consonância com os 

resultados até aqui apresentados. 

3. Por ser uma empresa atuante no 

setor de logística, faz-se 

necessário um alto investimento 

em Capex, sendo nossa premissa 

de investimento de 40% até 2022, 

e caindo sucessivamente nos 

próximos anos até atingir 20% 

em 2027. 

4. Por ser uma empresa com perfil 

mais conservador, acreditamos 

que a relação participação de 

terceiros sobre capital total irá se 

elevar para 28% até 2022, haja 

visto o volume de investimento 

que a companhia terá de fazer, 

declinando nos próximos anos até 

atingir 15% em 2027. 

5. Foi definida uma taxa de 

crescimento perpétua de 3% a.a., 

em termos nominais. 

Dada tais premissas, chegou-se a 

um preço alvo de R$ 54,79 por ação, um 

upside de 137% em comparação ao 

preço de de fechamento do último dia 

05/03/2018 (R$ 23,05). 

  


