
TEGMA anuncia 45% de crescimento no EBITDAR Ajustado e 
31,5% de crescimento na Receita Líquida de Serviços

São Paulo, 10 de Agosto 2007 – A Tegma Gestão Logística S.A. uma das maiores provedoras de gestão logística do Brasil 
e líder no segmento de transporte de veículos 0km para a indústria automotiva, apresenta seus resultados consolidados 
referente ao segundo trimestre de 2007. A Tegma é um provedor logístico integrado que atua no transporte, armazenagem, 
inclusive alfandegada, controle e gestão de estoque e desenvolvimento de soluções logísticas em diversos setores da eco-
nomia, tais como automotivo, home and personal care – HPC, combustíveis, agronegócio, papel e celulose, químico, refrig-
erados, telecomunicações, eletroeletrônicos, e informática. A companhia oferece um amplo portifólio de serviços logísticos. 
Atualmente possui 39 filiais no Brasil, 2.374 colaboradores diretos, 2.516 equipamentos próprios e de terceiros e uma área 
total de 1.245 m2 em pátios. 

As informações financeiras e operacionais estão apresentadas em R$ mil e as comparações referem-se ao 2T06. Os 
resultados referentes ao 2T06, 1S07 e 1T07, a não ser quando indicado de outra forma, são números pro-forma, com-
binando Tegma, Bonifácio Logística e Transportes Ltda, Coimex Logística Integrada S.A. e P.D.I. Comercio Indústria e 
Serviços Ltda como se as aquisições da Boni, C.L.I, e P.D.I tivessem ocorrido em 1° Janeiro 2006.

A receita líquida consolidada no 2T07 atingiu R$173,1 milhões, resultado 
31,5% maior que no 2T06. A receita líquida cresceu 35,0% na Divisão do 
Setor Automotivo e 17,3% na Divisão de Outros Setores.

O volume de veículos transportados cresceu 17,0% atingindo 213,2 mil 
veículos no 2T07.

O EBITDAR Ajustado cresceu 45,0% atingindo R$ 28,1 milhões no 2T07. 
Em relação à receita liquida o EBITDAR Ajustado evoluiu de 14,7% no 2T06 
para 16,3% no 2T07. O EBITDAR Ajustado cresceu 30,3% na Divisão do 
Setor Automotivo e 181,0% na Divisão de Outros Setores.

Faturamento no 2T07 de R$19,0 milhões de receitas oriundas de novos 
contratos e operações iniciados após o 2T06.

> Inglês
13:30 (horário de Brasília)
12:30 (horário Nova York)
Tel: (+1) 973-935-8893
Replay: (+1) 973-341-3080
Código: 9011050

2T06 2T07 Var (%)

Receita Bruta de Serviços 151.381 200.587 32,5%

Receita Líquida de Serviços 131.653 173.060 31,5%

EBITDAR 19.399 12.362 -

Despesas com a oferta - 14.370 -

Despesas com Due Diligence - 1.399 -

EBITDAR Ajustado 19.399 28.132 45,0%

Margem EBITDAR Ajustado 14,7% 16,3% 10,9%

Número de veículos transportados 182.153 123.173 17,0%

> Português
15:00 (horário de Brasília)
14:00 (horário Nova York)
Tel: (+55 11) 2188-0188
Replay: (+55 11) 2188-0188
Código: Tegma

Teleconferência de
Resultados do 2T07

A tabela abaixo apresenta alguns dos principais indicadores operacionais e financeiros:

INDICADORES FINANCEIROS E OPERACIONAIS CONSOLIDADOS
(Em Reais mil – exceto percentagens)

Data: Segunda-Feira, 
13 de Agosto de 2007

Destaques Operacionais e Financeiros 2T07
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É com grande satisfação que anunciamos o resultado do 2T07, principalmente por se tratar da nossa primeira divulgação 
de resultados após a oferta pública de ações que se encerrou no dia 18 de julho de 2007. O trimestre apresentou um au-
mento de 32,5% na nossa receita bruta consolidada, sendo fortemente impactada pelo crescimento dos serviços de trans-
porte de veículos além da conquista de novos contratos que geraram uma receita bruta no trimestre de R$19,0 milhões, 
dentre os novos clientes e novas operações destacam-se VCP, Claro, Aethra, GM Pesnke, CNH, Rieter entre outras.

Nossa margem EBITDAR Ajustado consolidado apresentou crescimento de 45,0% atingindo R$28,1 milhões no 2T07 
contra R$19,4 milhões no 2T06 na Divisão do Setor Automotivo atingimos um EBITDAR Ajustado de 22,8 milhões com 
crescimento de 30,3% e na Divisão de Outros Setores nosso EBITDAR Ajustado foi de R$5,3 milhões com um cresci-
mento de 181,0%, crescimento este impulsionado por ganhos de produtividade e por redução nas despesas administra-
tivas.

Estamos cientes do grande desafio que nos aguarda, mas ainda assim as perspectivas para 2007 são otimistas. A in-
dústria automobilística vem apresentando crescimento forte e sustentável, impulsionado pela queda na taxa básica de 
juros, pelo alongamento dos prazos de financiamento e pela estabilidade econômica. Nos outros setores em que atu-
amos continuam a representar uma enorme oportunidade de crescimento seja através da conquista de novos clientes 
ou do aumento de nossa participação em clientes atuais.

A seguir analisamos os resultados consolidados do 2T07 por Divisão de Negócios:

2T06 2T07 Var (%)

Transporte 115.208 153.376 33,1%

Serviços Logísticos 6.695 9.877 47,5%

Receita Bruta Total 121.903 163.253 33,9%

Receita Liquida Total 105.199 142.031 35,0%

EBITDAR Ajustado 17.502 22.804 30,3%

Margem EBITDAR Ajustado 16,6% 16,1% -3,5%

Depreciação e Amortização 557 937  68,2%

Despesas Leasing 158 167 5,7%

Número de Veículos Transportados 182.153 213.173 17,0%

Km Médio por Veiculo Transportado 717 802 11,9%

DIVISÃO SETOR AUTOMOTIVO

Desempenho Operacional e Divisões de Negócios

COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS DO 2T07
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A receita bruta da Divisão do Setor Automotivo apresentou um crescimento de 33,9% atingindo R$163,3 milhões no 
2T07, destacando-se:

Transporte Setor Automotivo: A receita de transporte do Setor Automotivo aumentou 33,1% atingindo R$153,4 milhões 
no 2T07 devido ao: (i) aumento de 17,0% no número de veículos transportados (213,2 mil no 2T07 contra 182,2 mil no 
2T06) devido principalmente ao incremento das vendas de veículos no mercado interno que aumentaram neste mesmo 
período 27,5%, e (ii) aumento da distância média em 11,9% atingindo no 2T07 802 km por veículo, e (iii) início de novas 
operações de transporte de peças e partes com clientes como Aethra, GM Penske, CNH, Rieter e outros que tiveram re-
ceita bruta no 2T07 de R$10,0 milhões.

Serviços Logísticos:  A receita de serviços logísticos aumentou 47,5% atingindo R$9,9 milhões no 2T07 devido principal-
mente ao faturamento de R$1,6 milhão na operação de leilões automotivos que estava em fase pré-operacional no 2T06.

O EBITDAR Ajustado da Divisão do Setor Automotivo aumentou 30,3% atingindo R$22,8 milhões no 2T07. Em rela-
ção à receita líquida o EBITDAR Ajustado representou no 2T07 16,1% contra 16,6% no 2T06, a redução é decorrente 
principalmente de: (i) despesas com manutenção de pátios operacionais no 2T07 de R$1 milhão, e (ii) operações 
extraordinárias ocorridas em 2006 não recorrentes em 2007.

A receita bruta da Divisão de Outros Setores apresentou um crescimento de 26,7% atingindo R$ 37,3 mil-
hões no 2T07, destacando-se:   

Transporte Suco de Laranja: Crescimento da receita de transporte de suco de laranja de 59,6% devido a 
incremento do nosso market share e crescimento do mercado.
Transporte Papel e Celulose: A receita de transporte de papel e celulose de R$ 5,5 milhões foi oriunda do 
contrato com a VCP iniciado no 4T06.

O EBITDAR Ajustado da Divisão de Outros Setores aumentou 181,0% atingindo R$5,3 milhões no 2T07. 
Em relação à receita liquida o EBITDAR Ajustado representou no 2T07 17,2% contra 7,2% no 2T06. Este 
aumento deve-se a (i) EBITDAR gerado pela nova operação de transporte de Papel e Celulose para a 
VCP; (ii) redução das despesas gerais e administrativas das Companhias recém adquiridas em 2,4%, e 
(iii) Ganho de 3,3 p.p no lucro bruto devido a melhorias de produtividade nas operações de armazenagem 
e gestão de estoques de terceiros.

2T06 2T07 Var (%)
Transporte (Setor) 12.330 19.393 57,3%

HPC (Home Personal Care) 8.917 9.531 6,9%
Suco de Laranja 2.413 3.851 59,6%
Papel e Celulose - 5.511  -
Outros 1.000 500 -50,0%

Serviços Logísticos 17.148 17.941 4,6%
Receita Bruta Total 29.478 37.334 26,7%
Receita Liquida Total 26.454 31.029 17,3%
EBITDAR Ajustado 1.896 5.327 181,0%
Margem EBITDAR Ajustado 7,2% 17,2% 139,5%
Depreciação e Amortização 1.766 1.154 -34,7%
Leasing 2.623 4.851 84,9%

DIVISÃO DE OUTROS SETORES
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RECEITA BRUTA CONSOLIDADA

A receita bruta consolidada no 2T07 atingiu R$200,6 milhões resultado 32,5% maior que no 2T06. 

A tabela abaixo está expressa em R$ mil, exceto as percentagens:

2T06 2T07 Var (%)

Serviços de Transporte 127.538 172.769 35,5%

Serviços Logísticos 23.843 27.818 16,7%

Receita Bruta de Serviços 151.381 200.587 32,5%

A receita bruta consolidada cresceu 32,5% atingindo R$200,6 milhões no 2T07, este crescimento deve-
se principalmente a: (i) Aumento de 24,7% nos serviços de transporte de veículos devido a um incre-
mento no volume transportado de 17% (213,2 mil no 2T07 contra 182,2 mil no 2T06) e aumento de 
11,9% na distancia média, atingido no 2T07 802Km por veiculo, e (ii) Receitas de novos contratos e 
operações que totalizaram R$19,0 milhões no 2T07.

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA CONSOLIDADA

RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSOLIDADOS

As deduções sobre a receita bruta aumentaram 39,5% atingindo R$27,5 milhões em comparação sobre per-
centual da receita bruta as deduções atingiram 13,7% contra 13,0% no 2T06. Este incremento deve-se ao 
crescimento das operações de transporte que possuem carga tributária maior que os Serviços Logísticos.

Como conseqüência dos fatos discutidos acima, a receita líquida consolidada no 2T07 atingiu R$173,1 
milhões resultado 31,5% maior que no 2T06. 

O custo dos serviços prestados aumentou R$35,2 milhões, ou 31,8%, passando de R$110,6 milhões no 
2T06 para R$145,7 milhões no 2T07. Este acréscimo foi decorrente principalmente do aumento dos cus-
tos com agregados (terceiros) no período, devido ao crescimento no volume dos Serviços de Transporte.

A tabela abaixo está expressa em R$ mil, exceto as percentagens:

2T06 2T07 Var (%)

Com pessoal -13.026 -17.171 31,8%

Com agregados -73.557 -98.152 33,4%

Outros -23.974 -30.390 26,8%

Total -110.557 -145.713 31,8%

Resultados Consolidados
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No 2T07 o lucro bruto consolidado da Companhia atingiu R$27,3 milhões apresentando crescimento de 
29,6% em relação ao 2T06. Em relação à receita liquida o lucro bruto do 2T07 representou 15,8% man-
tendo-se em linha com o 2T06 quando representou 16,0%.

As despesas gerais e administrativas no 2T07 totalizaram R$6,5 milhões e permaneceram estáveis em relação 
ao 2T06. Quando comparada com a receita líquida as despesas gerais e administrativas representaram no 
2T07 3,7% da receita líquida contra 4,9% no 2T06. Considerando-se o efeito das despesas não recorrentes no 
2T07, as despesas gerais e administrativas totalizaram R$7,9 milhões.

As despesas financeiras aumentaram R$3,1 milhões devido principalmente a: (i) juros sobre financiamento 
efetuados para obtenção de recursos utilizados nas aquisições da BONI, C.L.I. e P.D.I. Estes empréstimos 
foram liquidados em 05 de julho de 2007 e totalizavam naquela data R$28,5 milhões; e (ii) atualização mone-
tária, pela taxa SELIC, das contas a pagar decorrentes da aquisição de participação societária da BONI.

LUCRO BRUTO

DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS

Despesas Gerais e Administrativas

Despesas e Receitas Financeiras

2T06 2T07 Var (%)

Gerais e Administrativas -6.447 -6.450 0,0%

Honorários da administração -301 -379 26,0%

Despesas Comerciais -567 -637 12,3%

Receitas/Despesas financeiras -750 -3.820 409,3%

Amortização de Ágio -408 -396 -2,9%

Outras Receitas/Despesas Operacionais 513 1.141 122,3%

Total -7.960 -10.541 32,4%

Outras Receitas/Despesas Operacionais
As outras receitas (despesas) operacionais referem-se principalmente a receitas de gestão administra-
tiva, prestada pela Tegma a sua investida Catlog, que devido à incorporação proporcional efetuada não 
é totalmente eliminada.

O lucro operacional aumentou 27,9% no 2T07 em relação ao 2T06 atingindo R$16,8 milhões. O lucro 
operacional obteve crescimento de R$3,7 milhões, representando 9,7% da receita líquida no 2T07 con-
tra 10,0% no 2T06. Considerando-se o efeito das despesas não recorrentes no 2T07, o lucro operacio-
nal seria de R$1,0 milhão.

LUCRO OPERACIONAL
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Como conseqüência dos resultados expostos acima, nosso lucro líquido consolidado no 2T07 foi de R$9,3 
milhões no 2T07 contra um lucro líquido de R$7,4 milhões no 2T06, apresentando um crescimento de 
26,1% e representando 5,4% da receita líquida do 2T07. Considerando-se os efeitos das despesas com a 
oferta e despesas com due diligence nas aquisições das empresas BONI, C.L.I. e P.D.I., o prejuízo líquido 
consolidado seria de R$1,1 milhão no 2T07.

As despesas não recorrentes no 2T07 constituem-se das despesas com advogados e auditores no pro-
cesso de due diligence nas aquisições das empresas BONI, C.L.I. e P.D.I. no montante de R$1,4 milhão 
e, das despesas com a oferta. 

As despesas com a oferta referem-se a provisão para pagamento de todas as despesas decorrentes da 
oferta primárias de ações efetuada pela Companhia em 29 de junho de 2007, os valores podem assim ser 
resumidos:

Os prejuízos de nossas controladas recém adquiridas não são base para constituição de imposto de renda e 
contribuição social diferido, devido a inexistência de histórico de lucro em pelo menos 3 dos últimos 5 anos. 
Considerando-se o efeito das despesas não recorrentes no 2T07, o IRPJ e CSSL seriam de R$2,1 milhões

Abaixo demonstramos a conciliação da taxa efetiva do imposto de renda e contribuição social 
devidos no período:

IMPOSTO DE RENDA

LUCRO LÍQUIDO

DESPESAS NÃO RECORRENTES

2T06 2T07 Var (%)
Lucro Antes dos Impostos 13.135 16.858 28,3%

Prejuízos nas Controladas 2.997 4.077   36,0%

Outras Adições 700 1.154   64,9%

Base tributável Ajustada 16.832 22.089 31,2%

IRPJ e CSSL 5.723 7.510 31,2%

Taxa Efetiva 34% 34%  -

As despesas com a oferta foram dividas entre os acionistas vendedores e a Companhia na proporção 
das ações negociadas. Os valores acima foram estimados e podem sofrer alterações até a consolida-
ção final das despesas.

Despesas com a Oferta                       R$mil

com comisssão coordenação 11.777

com advogados 961

com auditores 144

com consultores 886

com publicidade 480

Outras 122

Total 14.370
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A Companhia obteve certificação ISO 9002/94 em 22 de setembro de 1999. Isto demonstra a preocupação 
em estabelecer e respeitar seu sistema de qualidade, submetendo-o à validação externa independente.

Desde a 1º. Certificação, inúmeros processos e procedimentos têm sido alterados, com o fim de aperfeiçoá-
los e garantir a oferta de serviços inovadores e de qualidade a seus clientes. 

Em Novembro de 2001 a Companhia obteve a certificação ISO 9001 versão 2000 sendo anualmente efetu-
adas auditorias de manutenção com excelentes resultados.

Em 21 de abril de 2007, adquirimos, direta e indiretamente, 100% das quotas de emissão da Boni. A 
aquisição foi efetuada (i) mediante a conferência de quotas de emissão da Boni, representativas de 49% 
de seu capital social, ao nosso capital social, e o recebimento pela BoniAmazon B, em contrapartida, 
de 2.263.590 ações de nossa emissão, representativas, no momento da subscrição e integralização, 
de 4% de nosso capital social e (ii) mediante o pagamento de R$35.000.000,00 por ações representa-
tivas da totalidade do capital social da BoniAmazon, detentora de 51% do capital social da Boni. A Boni 
concentra suas atividades na prestação de Serviços Logísticos para os setores de home and personal 
care – H.P.C., combustíveis, agronegócio, papel e celulose, químico e refrigerados.

Em 27 de abril de 2007, adquirimos, diretamente, e indiretamente por meio de nossa Controlada Asera, 
100% das ações de emissão da C.L.I.. A aquisição foi efetuada (i) mediante a conferência de ações or-
dinárias de emissão da C.L.I., representativas de 57% de seu capital social, ao nosso capital social, e o 
recebimento, pela CAG, de 797.685 ações de nossa emissão, representativas de 1,39% de nosso capital 
social e (ii) mediante a aquisição, pela Asera, de ações representativas de 43% do capital social da C.L.I., 
pelo preço de R$8.889.758,19, pago em parcela única em 30 de abril de 2007. A C.L.I. implementa e op-
era soluções exclusivas em armazenamento, consolidação e distribuição de mercadorias para diversos 
setores da economia, como por exemplo, de eletroeletrônicos, de informática e de telecomunicações. 

Em 27 de abril de 2007, adquirimos, ainda, 100% das quotas de emissão da P.D.I. Ltda., pelo preço de 
R$1.860.241,81, pago em parcela única 30 de abril de 2007 

AQUISIÇÃO DA BONI, DA C.L.I. E DA P.D.I. LTDA.

Qualidade

Eventos Recentes

Os investimentos consolidados aumentaram de R$1,6 milhão no 2T06 para R$15,1 milhões no 2T07. 
Este aumento é decorrente, principalmente, de aquisições de equipamentos, cavalos e carretas, para 
novas operações e substituição de equipamentos existentes.

INVESTIMENTOS
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Mínimo Máximo
Investimento 55.000 65.000

   

Margem EBITDAR 16,5% 18,5%

   

Receita Liquida 680 720

TELECONFERÊNCIAS SOBRE RESULTADOS 2T07

Para informações adicionais, acesse nosso website – www.tegma.com.br/ri - ou entre em contato com 
nossa Área de Relações com Investidores:

Gennaro Oddone, (+55 11) 4346-2678, gennaro.oddone@tegma.com.br
Alexandre Brandão, (+55 11) 4346-2532, alexandre.brandao@tegma.com.br

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base 
crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações so-
bre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos 
membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados 
operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras 
“acredita”, “poderá”, “irá”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e 
suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os 
resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou 
sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão 
além da capacidade de controle ou previsão da TEGMA. 

Eventos para Discussão de Resultados 2T07

|PORTUGUÊS|

13 de agosto de 2007 – 2ª feira
15h00 (14:00 p.m. US EDT)

Tel.: +55 (11) 2188-0188
Senha: Tegma

Replay: +55 (11) 2188-0188
Senha: Tegma

|INGLÊS|

13 de agosto de 2007 – 2ª feira
13h30 (12:30 p.m. US EDT)

Tel.:+1 (973) 935-8893
Senha: 9011050

Replay: +1 (973) 341-3080
Senha: 9011050

O crescimento de 33,8% na receita bruta da Divisão do Setor Automotivo e de 26,7% na Divisão de 
Outros Setores, conjuntamente a significativa melhora de margem EBITDAR no 2T07 reforça nossa 
confiança nos resultados de 2007.

Segue abaixo nosso guidance para o ano de 2007.

Perspectivas Futuras
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2T07 2T06 Var. % 1S07 1S06 Var. %

Receita bruta operacional

Serviços Transportes  172.769  127.538 35,5%  321.488  238.276 34,9%

Serviços Logísticos e outros  27.818  23.843 16,7%  49.432  45.421 8,8%

 200.587  151.381 32,5%  370.921  283.697 30,7%

Impostos e Deduções  (27.527)  (19.728) 39,5%  (50.140)  (37.326) 34,3%

Receita líquida operacional  173.060  131.653 31,5%  320.780  246.370 30,2%

Custo dos serviços prestados

    Com Pessoal  (17.171)  (13.026) 31,8%  (112.821)  (24.937) 352,4%

    Com Agregados (terceiros)  (98.152)  (73.557) 33,4%  (99.562)  (135.863) -26,7%

    Outros  (30.390)  (23.974) 26,8%  (58.966)  (47.537) 24,0%

 (145.713)  (110.557) 31,8%  (271.349)  (208.337) 30,2%

Lucro bruto  27.347  21.096 29,6%  49.432  38.033 30,0%

(Despesas) receitas operacionais

Gerais e administrativas  (7.849)  (6.447) 21,7%  (13.977)  (11.785) 18,6%

Honorários da administração  (379)  (301) 26,0%  (609)  (501) 21,6%

Despesas Comerciais  (637)  (567) 12,3%  (1.213)  (1.032) 17,5%

Despesas com a Oferta  (14.370)  -   0,0%  (14.370)  -   0,0%

Despesas financeiras  (3.994)  (1.570) 154,4%  (5.884)  (3.326) 76,9%

Receitas financeiras  174  820 -78,8%  570  1.833 -68,9%

Equivalência patrimonial  -    -   0,0%  -    -   0,0%

Amortização de ágio  (396)  (408) -2,9%  (628)  (1.229) -48,9%

Outras receitas operacionais, líquidas  1.141  513 122,3%  1.659  642 158,4%

 (26.310)  (7.960) 230,5%  (34.453)  (15.398) 123,7%

Lucro operacional  1.037  13.136 -92,1%  14.979  22.635 -33,8%

Resultado não opercional, líquido  52  (1) -5300,0%  52  -   0,0%

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  1.089  13.135 -91,7%  15.031  22.635 -33,6%

Imposto de renda e contribuição social

Do período  (5.191)  (3.626) 43,2%  (9.167)  (5.207) 76,1%

Diferido  3.042  (2.097) -245,1%  832  (4.030) -120,7%

 (2.149)  (5.723) -62,5%  (8.335)  (9.237) -9,8%

Lucro antes da participação dos minoritários  (1.060)  7.411 -114,3%  6.696  13.398 -50,0%

Participação dos minoritários  -   0,0% 0,0%

Lucro líquido do exercício  (1.060)  7.411 -114,3%  6.696  13.398 -50,0%

Pro  Forma
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2T07 2T06 Var. % 1S07 1S06 Var. %

Receita bruta operacional

Serviços Transportes  172.769  115.208 50,0%  301.841  214.829 40,5%

Serviços Logísticos e outros  27.818  6.695 315,5%  35.141  11.218 213,3%

 200.587  121.903 64,5%  336.982  226.047 49,1%

Impostos incidentes sobre a receita  (18.884)  (11.351) 66,4%  (31.209)  (21.236) 47,0%

Descontos, seguros e pedágio  (8.643)  (5.353) 61,5%  (14.012)  (9.957) 40,7%

 -   

Receita líquida operacional  173.060  105.199 64,5%  291.761  194.853 49,7%

 -   

Custo dos serviços prestados  -   

    Com Pessoal  (17.171)  (8.153) 110,6%  (25.959)  (15.412) 68,4%

    Com Agregados (terceiros)  (98.152)  (67.936) 44,5%  (175.584)  (126.955) 38,3%

    Outros  (30.390)  (8.145) 273,1%  (40.730)  (16.057) 153,7%

 (145.713)  (84.234) 73,0%  (242.273)  (158.424) 52,9%

 -   

Lucro bruto  27.347  20.965 30,4%  49.488  36.429 35,8%

 -   

(Despesas) receitas operacionais  -   

Gerais e administrativas  (7.849)  (3.977) 97,4%  (11.478)  (7.291) 57,4%

Honorários da administração  (379)  (200) 89,6%  (609)  (400) 52,3%

Despesas Comerciais  (637)  (217) 193,5%  (821)  (382) 114,9%

Despesas com a Oferta  (14.370)  -   -  (14.370)  -   -

Despesas financeiras  (3.994)  (956) 317,7%  (4.814)  (1.868) 157,8%

Receitas financeiras  174  710 -75,6%  556  1.598 -65,2%

Equivalência patrimonial  -    -   -  -    -   -

Amortização de ágio  (396)  (408) -2,9%  (628)  (1.229) -48,9%

Outras receitas operacionais, líquidas  1.141  516 121,2%  1.414  642 120,3%

 (26.310)  (4.532) 480,6%  (30.751)  (8.930) 244,4%

 -   

Lucro operacional  1.037  16.433 -93,7%  18.738  27.499 -31,9%

Resultado não opercional, líquido  52  -    52  -   

 -   

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  1.089  16.433 -93,4%  18.790  27.499 -31,7%

 -   

Imposto de renda e contribuição social  -   

Do período  (5.191)  (3.471) 49,6%  (9.003)  (5.275) 70,7%

Diferido  3.042  (2.097) -245,1%  832  (4.030) -120,7%

 (2.149)  (5.568) -61,4%  (8.170)  (9.305) -12,2%

Lucro antes da participação dos minoritários  (1.060)  10.865 -109,8%  10.619  18.195 -41,6%

Participação dos minoritários  -    -   -  1  -   -

 -   

Lucro líquido do exercício  (1.060)  10.865 -109,8%  10.620  18.195 -41,6%

Net income for the period
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Valores expressos em milhares de R$ 2T07 2T06 1S07 1S06 

Receita líquida operacional  173.060  131.653  320.780  246.370 
Lucro operacional  1.037  13.136  14.979  22.635 
(+) Despesas Financeiras  3.994  1.570  5.884  3.326 

(-) Receitas Financeiras  (174)  (820)  (570)  (1.833)

(+) Amortização de ágio  396  408  628  1.229 

(+) Depreciação  2.091  2.324  4.304  4.308 

(+) Despesas Leasing  5.018  2.781  9.666  5.554 

EBITDAR  12.362  19.399  34.891  35.219 
Margem EBITDAR 7,1% 14,7% 10,9% 14,3%

(+) Despesas não recorrentes - Due Diligence  1.399  -    1.399 

(+) Despesas não recorrentes - IPO  14.370  -    14.370  -   

EBITDAR Ajustado  28.131  19.399  50.660  35.219 
Margem EBITDAR Ajustado 16,3% 14,7% 15,8% 14,3%

RECONCILIAÇÃO EBITDAR

Pro  Forma


