
 

 
 

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A. 
 

CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18 
NIRE 35.300.340.931 

 
TEGMA transporta 349,4 mil veículos zero-quilômetro no 4T10, com crescimento de 12,3% em 

relação ao 4T09. 
 
São Bernardo do Campo, 26 de Janeiro de 2011 – A TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A. (BM&F Bovespa: 

TGMA3), uma das maiores provedoras de gestão logística do Brasil e líder no transporte de veículos zero-quilômetro 

(0km) para a indústria automotiva, informa seus acionistas e demais participantes do mercado sobre os principais 

indicadores operacionais da Companhia no segmento de transporte de veículos. 

No 4T10, a TEGMA transportou 349.352 veículos zero-quilômetro, um aumento de volume de 12,3% em relação ao 

do mesmo período do ano anterior. O crescimento do volume de veículos transportados para o mercado interno 

(nacionais e importados) foi de 11,2%, sendo que as exportações tiveram um aumento de 22,4%. 

No ano de 2010, a quantidade de veículos transportados pela empresa apresentou crescimento de 13,2% em 

comparação com o ano anterior. Considerando apenas as operações de transporte de veículos para o mercado 

interno, o crescimento acumulado no ano foi de 10,2%, sendo que as exportações aumentaram 45,9% nesse 

período. 

A quilometragem média no 4T10 atingiu 933 km/veículo, queda de 3,8% em comparação com o 4T09.  No ano de 

2010 a quilometragem média foi de 943 km/veículo, o que representa uma queda de 3,1% em relação ao ano 

anterior, decorrente principalmente do aumento das exportações, que apresentam distâncias médias menores. 

         

Contatos de RI: 

Alexandre Augusto Brandão, (11) 4346-2532, alexandre.brandao@tegma.com.br 

Hugo Zierth, (11) 4397-9370, hugo.zierth@tegma.com.br 

 

4T10 4T09 Var (%) 2010 2009 Var (%)

Número de veículos transportados 349.352 311.103 12,3% 1.237.228 1.093.280 13,2%

Nacional + Importado 311.510 280.194 11,2% 1.105.723 1.003.177 10,2%

Exportação 37.842 30.909 22,4% 131.505 90.103 45,9%

Km média 933 970 -3,8% 943 973 -3,1%

Nacional + Importado 1.031 1.061 -2,8% 1.040 1.050 -1,0%

Exportação 133 142 -6,3% 128 126 1,6%
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