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INDICADORES 3T16

BM&FBovespa: TPIS3; ADR: TPIUY; Bloomberg: TPIS3:BZ
Nº ações (mil)

176.000

Preço (R$) TPIS3 30/09/2016

3,50

Market Cap (R$ mil)

616.000

Enterprise Value (R$ mil)
Free Float (%)
Volume Médio Negociado 3T16 (R$mil)

4.092.672
25,4%
539.170

P/BV (1)

0,77

EV/EBITDA LTM

3,39

Dividend Yield %

-2,5%

Lucro por ação(2) (R$)

-0,09

ROE (3) (%)

0,14

ROIC (%)

0,22

(3)

Rating Corporativo - Fitch

C(bra) - Perspectiva Negativa

(1) Para o cálculo, foi excluida a reserva de reavaliação e ajustes de avaliação do PL.
(2) Utilizou-se o lucro base dividendos LTM
(3) Calculado a partir do Lucro Base de Dividendos e excluindo reserva de reavaliação e ajustes
de avaliação do PL.
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Reajustes tarifários da Concer - a publicação da
Resolução Nº 5.168 do dia 17 de agosto de 2016 aprovou
o reajuste médio da tarifa anual de 12,50% da tarifa da
Concer. Posteriormente, a publicação da Resolução
Nº 5.195 do dia 5 de outubro de 2016 deliberou uma
redução de 1,59% nas tarifas da concessionária. A nova
tarifa, de R$ 12,40, passou a ser cobrada a partir da zero
hora do dia 08 de outubro de 2016.
Aprovação do aumento da tarifa da Transbrasiliana
pelo Ministério da Fazenda - o Ministério de Estado da
Fazenda autorizou a Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) a promover a oitava revisão
extraordinária da tarifa básica de pedágio, conforme
publicado no dia 06 de outubro no Diário Oficial da
União. Após autorizado pela ANTT e publicado no
Diário Oficial da União, a tarifa básica passará de R$
4,30 para R$ 7,40, tendo em vista o cumprimento das
condicionantes estabelecidas pela Resolução no 4.973,
de 16 de dezembro de 2015 da ANTT.
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Renovação das Linhas da Portonave e Recorde de
Movimentação - a Portonave renovou, em setembro
de 2016, o serviço ASIA 2 – uma das três rotas que a
empresa possui para a Ásia. Além disso, o Terminal
Portuário mantem em seu portfólio mais 12 serviços,
incluindo as demais linhas conquistadas em 2015 e em
2016. A renovação e manutenção por mais um ano das
linhas do terminal reforçam os diferenciais da Portonave
de produtividade, infraestrutura, equipamentos de
ponta e qualidade na prestação dos serviços. No mês
de agosto de 2016, a Portonave alcançou seu recorde
histórico de movimentações de contêineres. A empresa
movimentou 85.518 TEUs no período e consolidou o
melhor mês desde o início das operações do Terminal,
em outubro de 2007.
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BREAKDOWN RECEITA
LÍQUIDA 3T16

1% 4%

2%

FORTE GERAÇÃO
DE CAIXA

8%

15%

360
372
217

228

76%
75%
3T15*

Rodovias

Energia

Porto

Aeroporto

* Excluindo EBITDA negativo da Holding

Rodovias
Porto
* Excluindo Receita de Construção

Energia
Aeroporto

Receita Líquida
Ajustada

3T16
EBITDA Ajustado

*Resultado pro forma 3T15: desconsidera o resultado dos ativos de energia Rio Verde, Rio Canoas e
TNE. No dia 26 de novembro de 2015, a Companhia concluiu a venda para a CTG Brasil da totalidade
da participação dessas controladas. O resultado apresentado de energia consiste na controlada Tijoá.

NEWS

Destaques Operacionais

ANAC anula decisão de primeira instância
de aplicação de multa em Viracopos
- em 14 de outubro de 2016, Viracopos
recebeu a aprovação formal a respeito
do recurso administrativo interposto pela
Concessionária contra a aplicação de
multa em razão de descumprimento de
obrigações fixadas na concessão referente
ao primeiro ciclo de investimentos,
encerrado em 11 de maio de 2014. A
Diretoria da Agência, por unanimidade, deu
provimento ao recurso e anulou a decisão
de primeira instância que aplicou multa à
concessionária. Portanto, o processo volta
à primeira instância para que os vícios
constatados no processo sancionador
sejam supridos, ou seja, para permitir
que a concessionária possa exercer na
plenitude o seu direito de defesa.
BNDES aprova renovação de empréstimoponte da Concebra - em 14 de outubro de
2016, a Companhia recebeu a aprovação
formal do BNDES referente à renovação
do empréstimo-ponte concedido à sua
controlada Concebra. O vencimento foi
alterado de 15 de outubro de 2016 para 15
de dezembro de 2016.
Deliberações das Assembleias Gerais
de Debenturistas das 3ª e 4ª Emissões
de Debêntures da TPI - os debenturistas
aprovaram nas Assembleias realizadas
em outubro de 2016 o Resgate Antecipado
Obrigatório das debêntures da TPI em até
7 dias úteis após a captação de novos
recursos pela Emissora ou venda de ativos
em seu portfolio (Eventos de Liquidez).
Adicionalmente, o pagamento de juros e
amortização da 4ª emissão de Debêntures
foi postergado de 15 de outubro de 2016
para 9 de dezembro de 2016.

3T16

3T15

∆

Rodovias
Tráfego Consolidado (mil)

45.309

47.047

-3,7%

Concer

5.925

6.522

-9,2%

Triunfo Concepa

8.279

8.604

-3,8%

Triunfo Econorte

3.361

3.585

-6,3%

Triunfo Transbrasiliana

6.088

6.330

-3,8%

Triunfo Concebra

21.655

22.005

-1,6%

246.801

192.079

28,5%

Cargas (ton)

42.821

44.241

-3,2%

Passageiros (mil)

2.380

2.652

-10,3%

Movimentos (mil)

28.897

32.126

-10,1%

Administração Portuária
Movimentação de TEUs - Portonave
Aeroporto

Todas as concessões foram impactadas negativamente pelo arrefecimento econômico e pela Lei dos Caminhoneiros, vale
ressaltar que o impacto da Lei dos Caminhoneiros está sendo compensado através de reajustes tarifários.

Destaques Financeiros (Em R$ mil)

3T16

3T15*

∆

Receita Líquida Ajustada

359.835

371.644

-3,2%

Custo Operacional Caixa(1)

(103.139)

(104.493)

-1,3%

(39.959)

(23.094)

73,0%

216.737

227.970

-4,9%

Despesa Operacional Caixa

(2)

EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustado

60,2%

61,3%

-1,1 pp

Lucro (prejuízo) Líquido

(55.407)

19.776

n/c

Lucro Base de Dividendos

(44.576)

1.666

n/c

(1) Excluindo custo de construção e depreciação e amortização.
(2) Excluindo depreciação e amortização, equivalência patrimonial e outras despesas não caixa.
*Resultado pro forma 3T15: desconsidera o resultado dos ativos de energia Rio Verde, Rio Canoas e TNE. No dia 26 de novembro
de 2015, a Companhia concluiu a venda para a CTG Brasil da totalidade da participação dessas controladas. O resultado apresentado de energia consiste na controlada Tijoá.

MAPA DE ATUAÇÃO
Administração de mais de 2.140
km de rodovias em seis estados
brasileiros;
Portonave é o terminal portuário
com recorde sul-americano de
produtividade;
Tijoá opera e mantém a Usina de
Três Irmãos em Andradina (SP);
Aeroporto de Viracopos
localizado a 90 km de São Paulo.

SOBRE A TRIUNFO
A Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPIS3) é uma das principais empresas brasileiras do setor de infraestrutura,
com forte atuação nos segmentos de concessões rodoviárias, administração portuária e aeroportuária e geração de
energia. Listada, desde 2007, no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da BM&FBovespa, a
Triunfo baseia sua estratégia de crescimento na diversificação de seu portfólio, através de projetos bem estruturados
com foco na geração de valor aos acionistas.
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