


● Turn around bem-sucedido;

● Saúde financeira exemplar;

● Operações asset light com boa rentabilidade;

● Mercado de logística aquecido.

●
●

● Concentração em poucos clientes;

● Não existência de barreiras à entrada de novos competidores;

● Mercado automotivo sem grandes perspectivas de crescimentor;

● Concorrentes crescendo no mercado.
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A Tegma surgiu a partir da Transportadora Sinimbu, então responsável pelo

transporte de alimentos. Porém, logo depois se transformou em

transportadora de veículos.

A expansão orgânica foi a estratégia utilizada pela companhia por pelo

menos por três décadas, ampliando sua carteira de clientes.

A partir de reorganização societária e de governança, a Sinimbu uniu-se

com duas outras transportadoras, surgindo então a Tegma.

Através da aquisição de uma transportadora de veículos, a Tegma tornou-se

uma das maiores operadoras logísticas do país, principalmente no

transporte de veículos.

Ano em que a empresa abriu seu capital na bolsa de valores. Com os

recursos levantados, a companhia abriu sua segunda unidade operacional,

a de logística integrada.

Como forma de alavancar essa nova unidade, a empresa adquiriu três

outras companhias com exposição aos setores de armazenagem de bens

de consumo.

A divisão de logística integrada deu entrada nas operações para o mercado

de eletrodomésticos, rumo a maior diversificação das receitas novamente.

Criação de startup de logística e criação de joint venture de armazenagem

alfandegada no estado do Espírito Santo.
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A Tegma atua como provedor logístico, com operações em transporte,

armazenagem, controle e gestão de estoque e desenvolvimento de soluções

logísticas. Entre os principais clientes da empresa, temos o mercado

automotivo, varejo, vestuário e químico.

A seguir temos a distinção das atribuições de cada unidade, seguido

da Figura 1, onde é retratada a relevância de cada uma delas para a

composição da receita líquida.

● Logística Automotiva: responsável pelo transporte de veículos novos

e usados, transferência portuária e gestão de estoque e de pátio para

montadoras de veículos. Incluindo os serviços de preparação para a venda

dos automóveis, como instalação de rádios, vidros, travas elétricas e

películas.

● Logística Integrada: transporte milk run (viagens compartilhadas

entre vários fornecedores) em horários pré-estabelecidos; full truck load

(viagens de fornecedores únicos que enchem a caçamba ou baú do

caminhão); transferência, preparação e manuseio de materiais, peças e

reagentes químicos para as indústrias de fornecedores ou clientes. A

empresa também é responsável pelo armazenamento, controle de estoque

e abastecimento de linha de produção no modelo just in time.
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Como as unidades estão expostas a clientes diferentes e,

consequentemente, ciclos de mercados distintos, é comum que a cada ano

sua relevância aumente ou diminua no consolidado da operação. Porém,

mesmo assim, vemos que nos últimos anos a média da logística automotiva

ocupa um faturamento acima de 85% do total. Além disso, historicamente,

essa unidade tem maior margem de lucro do que na logística integrada.

Figura 1 – Composição da receita líquida.
Fonte: RI TEGMA.

Na unidade de logística integrada predominam imóveis localizados no

estado de São Paulo, chamando atenção para Cubatão/SP, polo das maiores

indústrias químicas do Brasil.

Essas indústrias necessitam de atendimento personalizado e uma

logística eficaz, por isso, as operações da Tegma são realizadas 24 horas por

dia, nos 7 dias da semana.

Já na unidade de maior peso, a Tegma atua próxima às grandes

montadoras, com galpões localizados ao redor dos portos do Espírito Santo e

Suape (PE), além de imóveis nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Ao

todo, juntando as duas unidades, são 1,7 milhão de m² de pátios.
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Algumas cidades são destaques com pátios próximos a: General

Motors (Gravataí/RS, ABC Paulista e São José dos Campos/SP), Volkswagen

(ABC Paulista e São José dos Pinhais/RS), Hyundai (Piracicaba/SP), Renault,

Nissan e Volvo (São José dos Pinhais/RS), BMW (Araquari/SC) e Peugeot

(Porto Real/RJ).

A operação de logística automotiva consiste na entrega de veículos

produzidos no Brasil e importados para um pouco mais de mil

concessionárias. Além da entrega de veículos que serão exportados via

portos ou para países do Mercosul via rodoviária, utilizando os chamados

caminhões “cegonhas”.

Importante ressaltar que a Tegma atua no planejamento e otimização

das rotas, considerando a distância a ser percorrida e a disponibilidade das

cargas para embarque. Porém, somente 7% dos caminhões são da empresa,

os 93% restantes são terceirizados. Por causa disso, a empresa tem pouca

necessidade de alocação de capital, e seu foco é na tecnologia e logística

das rotas.

A empresa acredita ser a líder nesse mercado, com uma participação

de mercado aproximada de 25%. Com a saída da Ford do Brasil, um dos

importantes clientes da Tegma, a empresa viu seu market share ser

pressionado. Em 2016, por exemplo, sua participação de mercado era acima

de 30,0%.

A indústria automobilística brasileira é uma das mais fortes do mundo,

conforme ilustra a Figura 2. Existem 27 fabricantes com capacidade de

produzir mais de 4,5 milhões de unidades por ano, o equivalente a 2,5% do

PIB do Brasil.

Do total, 19% da produção de veículos é exportada e 14% das vendas

são de automóveis importados. O Brasil exporta boa parte de seus
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automóveis e peças para o mercado norte-americano/mexicano e argentino,

enquanto importa peças e automóveis da União Europeia e Argentina.

Apesar disso, os carros e peças chinesas foram os que mais tiveram

crescimento de relevância no mercado brasileiro.

Figura 2 – Mercado automotivo global.
Fonte: Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira (ANFAVEA, JAN. 2021).

Percebemos que esse é um mercado que, embora seja muito forte,

ainda não conseguiu se recuperar da crise econômica da última década e

nem da pandemia. Para reforçar essa informação, vemos na Figura 3 a

produção de veículos nos últimos anos.

Apesar de robusto, existem muitos desincentivos tributários e fiscais

ao setor. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos

Automotores (Anfavea) demonstram que no Brasil a carga tributária é de

30%, contra taxas inferiores a 18% em países desenvolvidos da Europa e 6,8%

no estado da Califórnia, EUA.

Tudo isso reflete na competitividade da nossa indústria. E, caso as

montadoras saiam do país, a exemplo da Ford, a Tegma pode ser impactada

indiretamente, já que presta serviços de transporte a elas.
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Figura 3 – Produção de autoveículos (mil unidades).
Fonte: Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira (ANFAVEA, JAN. 2021).

A perda de protagonismo da indústria brasileira em cenário

internacional é reflexo de gargalos socioeconômicos. Em levantamento mais

recente do Anuário Mundial de Competitividade, feito pelo IMD, o país

aparece na 59ª posição entre as 63 economias analisadas, ficando atrás

somente de África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela.

Foram levados em consideração quatro pilares: desempenho da

economia, eficiência do governo, eficiência dos negócios e infraestrutura. Em

todos eles o Brasil esteve entre os vinte piores países.

Tantos problemas econômicos, desafios fiscais e tributários resultaram

no envelhecimento médio da frota de carros. Atualmente, a idade média da

frota de automóveis é de 10 anos e 3 meses, a maior desde 1995. Em menos

de 10 anos, o número de carros em circulação com mais de 20 anos dobrou.

Esse dado se agravou após a pandemia, quando o preço dos carros

disparou, reflexo da quebra da cadeia logística global e falta de

componentes. Logo após, a inflação causou uma deterioração no poder de

compra do brasileiro.
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Para controlar a inflação, o Banco Central se viu na necessidade de

elevar a Taxa Selic para um patamar de dois dígitos, adotando uma política

monetária restritiva. Desde 2009, nunca se financiou tão poucos veículos no

Brasil, uma vez que as taxas de juros seriam altas demais e levaria ao

aumento da inadimplência, o que fez os bancos reduzirem o ritmo de

expansão do crédito.

Fazendo uma média entre os anos de 2010 até 2021, a média de carros

novos vendidos com financiamento foi de 58%. No melhor dos anos, em

2010, essa participação atingiu 67%. Em 2022, os financiamentos

corresponderam a cerca de 37% das vendas dos carros.

Tudo isso nos mostra que as perspectivas de crescimento para o setor

não são das mais otimistas. Isto é, a indústria automobilística já é bem

consolidada no país e, por causa disso, a expansão das suas atividades deve

andar em linha com o PIB brasileiro.

Por isso, para a Tegma crescer acima da média do setor, será preciso

ganhar market share das competidoras, principalmente promovendo a

expansão da sua carteira de clientes. Também seria interessante aumentar a

diversificação das suas unidades, tirando um excesso de exposição à

ciclicidade do mercado com a unidade de transporte de veículos.

Junto a isso, há uma dependência do cenário econômico para o setor

voltar a crescer. A inflação ou a taxa de juros interferem na dinâmica de

consumo desses itens de capital.
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A Tegma está inserida no segmento de Listagem Novo Mercado, o

maior nível de exigência conforme as boas práticas de Governança

Corporativa. Apesar disso, a Operação Pacto, em 2019, investiga o suposto

envolvimento da empresa em esquemas de formação de cartel, embora os

advogados da companhia vejam como remota a chance de perder o

processo.

Como podemos ver na Figura 4, a Tegma possui um controle bem

definido, em posse das famílias fundadoras. Alguns cargos de conselheiros

administrativos são ocupados por membros dessas famílias.

O CEO da empresa dispõe de extenso histórico de atuação em

empresas de logística. Tendo participado do processo de implantação,

reestruturação e turnaround de várias operações, com expertise em

excelência operacional, elaboração e gestão de orçamentos, gestão de

fornecedores, entre outros.

Já o Presidente do Conselho de Administração ocupou cargos

importantes em diversas empresas listadas na bolsa de valores; como Vale,

Suzano, Camil e Odontoprev.

A diretoria executiva já teve, no passado, um plano de remuneração

variável baseado em ações, embora hoje não exista nenhum em aberto.

Normalmente na Tegma, a remuneração variável representa cerca de

45% da remuneração de todos os diretores, que são remunerados de acordo
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com metas globais, divisionais e individuais, cujas naturezas são EBIT, ROIC,

produtividade e outros.

Esse não é o melhor modelo de remuneração olhando pela visão dos

investidores minoritários. Pensando que a diretoria pode inflar resultados no

curto prazo (aumentando ROIC), porém abrindo mão de benefícios futuros

(o que seria melhor para os investidores de longo prazo).

Figura 4 – Estrutura acionária.
Fonte: RI TEGMA.

O Risco de Negócio incide sobre a Tegma à medida que existe uma

concentração de seus negócios ao redor de uma unidade em específico, e

que nessa unidade, 3 clientes correspondem por 57% da receita bruta da

companhia. Essa relevância até aumentou em relação aos anos anteriores.

Vimos recentemente o caso da Ford fechando sua linha de produção

no Brasil. Podemos citar outros exemplos além das montadoras, como o

caso da Sony. Ambas as empresas viram a dificuldade que se tem em
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produzir no país. Sendo assim, caso algum dos clientes relevantes da Tegma

opte pela sua saída do Brasil, a empresa será diretamente impactada.

Ainda sob a vertente do mesmo risco, em casos de acidentes,

incêndios e explosões nos pátios e galpões da companhia, a saúde financeira

da Tegma poderia ser diretamente afetada e comprometer sua operação.

Mesmo a empresa tendo seguros, esses poderiam não ser suficientes para

cobrir todos os sinistros, uma vez que a empresa opera com produtos

inflamáveis e que poderiam retroalimentar o acidente.

Além do mais, esses imóveis são localizados em regiões estratégicas e

possuem um tamanho diferenciado para abrigar toda a estrutura necessária

pela companhia. Porém, poucos imóveis são próprios da Tegma. Caso seja

perdido o direito de exploração dessas áreas, a empresa pode encontrar

dificuldades em substituí-las.

Não só, o modelo de negócios de logística é replicável e não conta

com barreiras de entradas a novos competidores. Atualmente, existem

aproximadamente 275 operadores logísticos além de outros 550 mil

transportadores autônomos.

A Tegma levou grande êxito no processo de turnaround de sua

unidade de logística integrada, já que durante um bom período a empresa

tinha elevada capacidade ociosa nas suas operações de armazenagem. Por

conta disso, essa operação gerou prejuízos durante alguns anos.
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Só em 2017 a divisão voltou a contribuir positivamente para a

rentabilidade da companhia. Mas enquanto isso, algumas decisões da

Tegma se mostraram muito assertivas, desde a escolha dos clientes que se

encaixavam no perfil da empresa até a quebra de contratos não rentáveis e

redimensionamento de suas operações.

Boa parte da operação da empresa nessa unidade é considerada custo

fixo, como por exemplo a manutenção dos galpões e a equipe de

funcionários. Acontece que quando a empresa tem capacidade ociosa, a

alavancagem operacional prejudica seus resultados operacionais com maior

intensidade. O inverso também é verdadeiro e a empresa pode se beneficiar

dessa alavancagem quando sua estrutura está bem dimensionada.

Em resultado, apesar da receita dessa divisão ter reduzido 30% em

relação ao começo da década passada, a recuperação da rentabilidade

refletiu todo o controle de custos e seletividade dos investimentos e mais

que compensou a queda na receita.

Na unidade de logística automotiva, a Tegma investiu em reformas e

adequações de seus pátios e terrenos, fundamentais para manter o bom

atendimento aos clientes. Além de ter melhorado sua estrutura tecnológica,

conseguindo automatizar alguns dos seus procedimentos padrões.

A divisão automobilística, entretanto, está exposta a um setor cíclico,

com mais riscos. Na Figura 5 é possível visualizar o desempenho da Tegma

quanto ao volume de veículos transportados e sua distância média. Nesse

caso, as distâncias percorridas apresentaram uma leve queda. Um dos

motivos está na saída da Ford, que tinha uma fábrica em Camaçari (BA).

Além disso, os veículos transportados tiveram uma queda acentuada,

mais do que o próprio desempenho do mercado, ilustrado na Figura 3, o que

mostra a perda de participação de mercado.
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Figura 5 – Desempenho operacional.
Fonte: RI TEGMA.

Devemos compreender que a dinâmica do market share da Tegma

nem sempre depende dela própria. Por exemplo, a população brasileira está

mudando sua preferência por automóveis, preferindo a compra de carros

SUV aos hatch's. Com isso, algumas montadoras ganharam participação de

mercado enquanto outras perderam.

Essa mudança no mix de carros vendidos faz com que a demanda

pelo transporte da Tegma se altere a depender das circunstâncias de

mercado. Além do mais, o aumento das entregas para exportação e a

tendência de concentração das vendas no Brasil na região Sudeste,

movimento esse que acontece desde 2015, prejudicam a distância média

das entregas da Tegma.

Na Figura 6 acompanhamos como toda essa dinâmica impactou nos

resultados operacionais da companhia. Nos últimos cinco anos a empresa

ficou basicamente estagnada, tanto no faturamento, EBIT e lucro líquido. A

quebra no ritmo de crescimento aconteceu durante a crise econômica de

2014 a 2016 e durante a pandemia.
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Figura 6 – Receita por unidade operacional.
Fonte: RI TEGMA.

Pela sua assertividade em cortar custos, redesenhar seu modelo de

negócios e renovar seu portfólio de clientes, a empresa conseguiu ter

ganhos expressivos em rentabilidade e lucratividade. Apesar da redução da

receita líquida das suas unidades, de acordo com a Figura 7.

Figura 7 – Rentabilidade e Lucratividade.
Fonte: RI TEGMA.
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Isso mostra que a empresa sabe se proteger mesmo diante de ciclos

ruins do mercado. Além disso, quando a indústria automobilística se

recuperar, a Tegma será beneficiada, porque já apresenta uma operação

mais resiliente e saudável do que as demais competidoras logísticas.

Inclusive, mesmo em anos de dificuldades em seu setor de atuação, a

companhia conseguiu manter uma estrutura de capital altamente flexível,

reduzindo seu endividamento seguidamente desde 2014, chegando ao

presente momento com caixa líquido positivo.

Figura 8 – Endividamento.
Fonte: RI TEGMA.

A empresa não tem um grande histórico de aquisições, mas caso

venha a ter, manter uma estrutura de capital flexível, ainda mais pensando

na ciclicidade do mercado, é importante para trazer segurança.

Além do mais, mesmo quando não vive um bom momento

econômico, a empresa é capaz de gerar fluxo de caixa de livre positivo

(Figura 9). Seja reduzindo sua necessidade por capital de giro ou congelando

alguns de seus investimentos.
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Importante reforçar que a empresa não é intensiva em capital,

portanto, boa parte de seu lucro operacional pode ser destinado à

distribuição de proventos. A empresa tem um payout médio de quase 60%

nos últimos 10 anos. Seu dividend yield está em 6,6% e as projeções para os

próximos anos indicam algo ao redor de 7,0%.

Figura 9 – Geração de caixa.
Fonte: RI TEGMA.

A Tegma enfrenta diversos desafios macroeconômicos e, mesmo

assim, consegue colher resultados interessantes, mostrando sua resiliência

operacional. Vale destacar que outras transportadoras listadas na bolsa de

valores não conseguem operar com a mesma qualidade da Tegma.
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Em primeiro lugar, o ano de 2022 trouxe dificuldades na cadeia de

suprimentos das indústrias automotivas e eletrodomésticos. A crise de

semicondutores se fez presente durante mais um ano, embora, a partir do

segundo semestre de 2022, a tendência tenha sido de normalização.

Não fosse somente o problema de oferta, houve choque na demanda,

com o aperto monetário elevando as taxas de juros cobradas em

financiamento de veículos.

Apesar de tudo isso, o resultado da Tegma conseguiu ser satisfatório,

ajudado pelo desempenho das locadoras de veículos, que responderam por

boa parte das vendas diretas de veículos e aqueceram o setor.

Além disso, a empresa recuperou seu market share, atingindo 25,6%

no 4T22, ganho de 2 p.p. frente ao 4T21 e próximo ao nível de 2020. Para a

empresa, foi positivo o ganho de participação de mercado de alguns de seus

clientes, mesmo que ainda aquém da normalidade.

Diante de tudo isso, a quantidade de veículos transportados pela

Tegma no 4T22 foi 11% superior na comparação anual. Esse crescimento é

explicado pela melhoria na crise dos semicondutores e por nenhum cliente

ter reportado dificuldade relevante de produção.

Com isso, a receita líquida teve alta de mais de 36% na comparação do

resultado consolidado de 2022 versus 2021. Vale ressaltar que o crescimento

ainda trouxe diluição de despesas, tornando sua operação mais lucrativa. A

margem bruta teve alta de 1,4 p.p.

Já o EBITDA ajustado da companhia atingiu quase R$245 milhões no

ano de 2022, alta de 51% em comparação ao ano anterior. A margem EBITDA

ajustada foi de 17,9%, aumento de 1.8 p.p. Vemos esses dados na Figura 10.
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O lucro líquido, por sua vez, fechou em quase R$160 milhões, uma alta

próxima a 50% na comparação anual. A margem líquida é de 11,7%. Vale a

pena reforçar que, mesmo em uma ambiente monetário restritivo e

dificuldades gerais do setor, a empresa se tornou mais eficiente.

Podemos explicar isso pela estrutura enxuta que a companhia atua,

que a permite manter um endividamento muito baixo. Isso resulta em uma

geração de caixa sustentável e que pode ser revertida em dividendos.

Figura 10 – Resultados operacionais.
Fonte: RI TEGMA.

Para comprovar o quanto essa estrutura asset light é poderosa, vemos

que o ROIC da Tegma atingiu, no 4T22 e de forma anualizada, o valor de

25,3%. Consequência da baixa necessidade de investimento e ganho de

eficiência operacional.

O crescimento do indicador demonstra a resiliência da empresa, visto

que mantém um spread considerável em relação ao seu custo de capital. O

atual patamar de rentabilidade se aproxima daquele encontrado ao final de

2019, embora a quantidade atual de veículos transportados seja quase 30%

inferior. Na Figura 11 temos os dados do ROIC da Tegma.
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Figura 11 – Rentabilidade.
Fonte: RI TEGMA.

As projeções para o mercado interno em 2023 são positivas para

automóveis. O presidente da Anfavea estima crescimento mínimo de 5%

com base no desempenho fraco do primeiro trimestre de 2022. Essa

previsão parte da premissa de que o desabastecimento mundial de chips

seja resolvido ao longo do ano de 2023.

Análise de Múltiplos

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. Para que

sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare empresas do

mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas empresas estejam no

mesmo ciclo de vida. Isto é, se estão em expansão, maturidade ou

decaimento de suas atividades.

Para a comparação de múltiplos, divulgados na Figura 12,

selecionamos as empresas JSL Logística (JSLG3) e Sequoia Logística (SEQL3).
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● P/L: indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo lucro

da companhia; de outra forma, quantos anos os acionistas estão dispostos a

investir de maneira a recuperar seu aporte inicial.

● P/FCO: indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar pela

geração de caixa operacional da companhia; de outra forma, quantos anos

os acionistas estão dispostos a investir de maneira a recuperar seu aporte

inicial.

● EV/EBIT: é a relação entre o valor de firma da empresa pela

aproximação de seu lucro operacional descontadas depreciação e

amortização. Portanto, é um múltiplo que avalia a operação e a posição de

dívida líquida da empresa.

Figura 12 – Comparação de múltiplos.
Fonte: Status Invest / Elaboração Própria.

Considerando que a geração de caixa da JSL foi muito boa no último

ano, mas não é sustentável quando analisamos seu histórico, seus múltiplos

de preço estariam no mesmo patamar da Tegma. Contudo, a Tegma

consegue entregar uma operação mais estável e com maior margem de

lucro.
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Na Figura 13 vemos que a Tegma está sendo negociada nos menores

múltiplos durante anos, com perspectivas positivas para o futuro, já que o

mercado projeta que seu lucro vai aumentar.

Figura 13 – Comportamento Histórico dos Múltiplos.
Fonte: Status Invest / Elaboração Própria.

Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os próximos anos

e o traz a valor presente descontado a uma taxa média ponderada, chamada

de custo de capital, na sigla em inglês WACC (Weighted Average Cost of

Capital).

Essa taxa representa o quanto a empresa gasta com custos de dívida e

de remuneração ao acionista. De maneira geral, é o custo de financiamento

da empresa.

Esse método tem como objetivo fazer uma estimativa reversa do

mercado. Em outras palavras, o objetivo dessa análise consiste em avaliar,

dado o preço das ações, qual seria o crescimento esperado pelo mercado

em relação à companhia.
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Em um dos cenários encontrados, o mercado espera que a Tegma terá

um ritmo de crescimento de cerca de 15% ao ano até 2025, depois a empresa

estaria operando na sua perpetuidade, crescendo de acordo com o

desempenho da economia brasileira. Isto é, a empresa aproveitaria essa

retomada da indústria automobilística, após ter sido impactada pelos efeitos

da pandemia.

Além do mais, a empresa continuaria sua operação mantendo uma

margem EBIT semelhante ao que vem sendo feito atualmente, sem

considerar um ganho de produtividade que pode surgir com a recuperação

da indústria.

É verdade que o mercado de atuação da Tegma não possui

perspectivas de crescimento tão fortes assim, o que pode comprometer o

ritmo de expansão da companhia. Porém, existem outras alternativas que

ainda podem ser exploradas, fazendo transportes de mais itens em outros

mercados.

Antes de tudo, vemos que a Tegma tem exposição a diferentes riscos,

sendo o primeiro deles relacionado à sua operação, uma vez que realizar

bons contratos de serviços, manter sua qualidade de operação e ampliar sua

rede de clientes é difícil. Considerando que não existem barreiras

competitivas relevantes.

O segundo risco está associado ao mercado, pois como vimos, a

mudança do perfil de compra de carros impactou o volume de veículos

transportados pela Tegma e seu market share.
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Além do mais, a empresa ainda é muito pequena, tem seu

faturamento concentrado em poucos clientes e sua operação não tem

vantagens competitivas sólidas. Todas essas informações, juntas, revelam os

riscos de se investir na companhia.

Caso você tenha apetite ao risco e não tenha sua carteira muito

exposta ao mercado de automóveis, investir na Tegma apresenta uma boa

relação risco versus retorno. Por isso, a recomendação de compra.

Apesar dos problemas, a empresa se tornou mais produtiva, eficiente,

tornou uma das operações deficitárias em algo muito lucrativo (entretanto

ainda falta escala de operação) e tem a chance de ampliar seus negócios e

aproveitar o boom do e-commerce, que ainda é pouco explorado no país.

O mercado de logística no Brasil é cada vez mais requisitado e ainda

tem espaço para players maduros, consolidados e com boa alocação de

recursos, que é o ponto em que a Tegma se destaca. A empresa tem mais

resiliência do que outras empresas do setor.

Junto a isso, considero que o valuation da Tegma está atrativo,

garantindo uma boa margem de segurança. Dessa forma, mesmo

reconhecendo seus pontos negativos, acredito em uma assimetria de

investimentos favorável e temos recomendação de compra para as ações da

Tegma (TGMA3).
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Acompanhe o SIMPLA CLUB em todos os canais!

Youtube Instagram Telegram
Simpla Club @simpla.club t.me/simplaclub

Relatório Especial
Atualizado em 11.03.2023

Obs.: Os relatórios não são reescritos a cada evento que ocorre no mercado. Entretanto,

nossa equipe de analistas está atenta a todas as movimentações relevantes, mantendo os

rankings e seus respectivos fundamentos atualizados toda semana.
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Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários

autônomo Gabriel Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), com objetivo de orientar e auxiliar

o investidor em suas decisões de investimento; portanto, o material não se constitui em

oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário contido. O investidor será

responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e estratégias

financeiras.

O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de investimento, sendo o

investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de

investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas

para todos os investidores. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório

declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as recomendações do relatório de

análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de

forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além

disso, os analistas envolvidos não estão em situação que possam afetar a imparcialidade

do relatório ou que possam configurar conflitos de interesse.

A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o conteúdo nele

divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a

terceiros, sem autorização prévia.
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