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O EBITDA Ajustado da TCP Terminal1 totalizou 

R$ 67,6 milhões, 2,5% maior que o 1T16. 

 

Paranaguá, 15 de maio de 2017 – As informações trimestrais (ITR) e as demonstrações financeiras padronizadas (DFP) 

são apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas 

na Lei das Sociedades por Ações, nas normas IFRS e nas normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

 

DESTAQUES DO PERÍODO 

 A receita líquida do terminal em 1T17 totalizou em R$ 119,5 milhões, um aumento de 4,2% contra 1T16. 

 O EBITDA Ajustado totalizou em R$ 67,6 milhões, um crescimento de 2,5% contra 1T16.  

 A TCP iniciou as atividades de planejamento, mobilização de equipamentos e aquisição de materiais para a 

obra de expansão. Estas atividades correspondem ao avanço de 3 meses no cronograma de obra, reduzindo 

os riscos de atraso de obra. Adicionalmente foi obtida pela Companhia a Licença Prévia e a única pendência 

para início efetivo da obra é a Licença de Instalação. 

 Em 12/02/17 iniciaram as obras de dragagem de aprofundamento do Porto de Paranaguá, lideradas pela 

Secretaria de Portos e APPA, visando o aumento do calado operacional na navegação do porto para 13,30m. 

 Em março de 2017 a TCP acordou a escala de um novo serviço – BRAZEX – Caribe e Golfo americano para 

Paranaguá incluindo escalas diretas, colocando a TCP na rota dos principais portos da região: New Orleans 

(EUA), Houston (EUA), Altamira (México) e Veracruz (México). 

 Em 1T17 o volume de cheios sofreu retração de 6,2% em relação ao 1T16, impactado principalmente pela 

queda de volume de exportação de grãos em contêineres e cargas refrigeradas. O volume total (cheios e 

vazios) movimentado no 1T17 foi de 169.978 TEUs sendo 9,4% menor em comparação ao 1T16.  

                                                           
1 TCP Terminal, não considera os resultados da TCP Log e TCP Participações. 
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INDICADORES OPERACIONAIS E DE MERCADO 

 

O total de contêineres cheios movimentados na área de influência2 da TCP em 1T17 foi de 478.025, representando 

um aumento de 7,0% do volume movimentado de contêineres cheios em relação ao mesmo período em 2016. 

No mercado de importação houve aumento de 13,5%, demonstrando sinais de reaquecimento da economia 

brasileira. Os principais itens importados são veículos/ autopeças e bens de consumo (linha branca, principalmente), 

onde foram afetados positivamente no trimestre. Já no mercado de exportação, houve um crescimento de 2,4%, em 

virtude do aumento na exportação de madeira e papel e celulose. O volume menor foi impactado também pela 

operação da Polícia Federal – “Carne Fraca”, que reduziu o volume exportado de carnes e congelados. 

O volume de contêineres cheios da TCP caiu 6,2% em comparação ao 1T16, impactado pela menor movimentação 

de cargas refrigeradas (impacto da operação “Carne Fraca”, com recuperação já em abril) e uma movimentação 

menor de commodities como soja, farelo de soja e milho em contêineres em razão do menor frete de navios break 

bulk. Considerando a movimentação de vazios, transbordo e remoções o volume total caiu em 9,2%, sendo que a 

importação de vazios sendo o principal motivo de queda em comparação ao mesmo período de 2016. 

 

RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIROS 

Receita Bruta 

 

A receita bruta da TCP Terminal no 1T17 totalizou em R$ 130,6 milhões, apresentado uma queda de 1,5% em relação 

ao 1T16. As receitas com operações de cais no ano tiveram queda de 2,8% em comparação com o mesmo trimestre 

do ano anterior, reflexo da queda de volume e compensado parcialmente pelo repasse nos preços. 

As receitas com Armazenagem e Outros em 2016 tiveram um aumento de 0,2% em relação ao 1T16. A receita com 

armazenagem de cargas na modalidade LCL (less than container load) e a operação de carga de projeto (Projeto 

Horizonte II da nova fábrica da Fibria).  

                                                           
2 Contempla o volume dos portos de Santos, Paranaguá, Itapoá, São Francisco do Sul, Navegantes e 
Itajaí. 

Indicadores Operacionais 1T17 1T16 Delta (%) Acum. 17 Acum. 16 Delta (%)

Volume (# de TEUs) 169.978      187.558     (9,4%) 169.978     187.558     (9,4%)

Volume (# de Contêineres) 98.172        108.091     (9,2%) 98.172       108.091     (9,2%)

Total Cheios 66.990        71.386      (6,2%) 66.990      71.386      (6,2%)

Total Vazios 26.605        33.108      (19,6%) 26.605      33.108      (19,6%)

Remoções e Transbordos 4.577          3.597         27,2% 4.577         3.597         27,2%

Dwell Time Cheios Importação (dias) 11,0             11,1            (0,9%) 11,0            11,1            (0,9%)

Indicadores de Mercado 1T17 1T16 Delta (%) Acum. 17 Acum. 16 Delta (%)

Vol. Mercado (boxes cheios) - Datamar² 478.025      446.942     7,0% 478.025     446.942     7,0%

Vol. Mercado Importação (boxes cheios) 208.453      183.620     13,5% 208.453     183.620     13,5%

Vol. Mercado Exportação (boxes cheios) 269.572      263.322     2,4% 269.572     263.322     2,4%

Indicadores de Receita (em R$ mil) 1T17 1T16 Delta (%) Acum. 17 Acum. 16 Delta (%)

Operações de cais 70.019        72.055         (2,8%) 70.019       72.055       (2,8%)

Armazenagem e Outros 60.574        60.468         0,2% 60.574       60.468       0,2%

Total da receita bruta 130.593     132.523     (1,5%) 130.593    132.523    (1,5%)
R$ / Box 1.330          1.226          8,5% 1.330         1.226         8,5%

Total das deduções (11.050)       (17.806)       (37,9%) (11.050)      (17.806)      (37,9%)

Receita operacional líquida 119.543      114.717      4,2% 119.543     114.717     4,2%
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As deduções de vendas sofreram queda de 37,9% em função da redução no cancelamento de vendas em que a 

companhia otimizou os processos de faturamento com a implantação do Navis. 

 

Custos dos Serviços Prestados e Despesas 

 

As despesas gerais houve um aumento de 5,6% no 1T17 em comparação ao 1T16. Durante o 1T17 houve custo não 

recorrente com honorários advocatícios de R$ 0,7 milhão e despesas com consultorias e viagens não recorrentes no 

valor de R$ 0,4 milhão, excluindo esse efeito as despesas gerais reduziram 12,2% em relação ao 1T16.  

O custo com pessoal sofreu aumento de 13,8% em relação ao 1T16 impactado principalmente pelo aumento de 

quadro nas operações de armazém de importação e de exportação e pelas rescisões de operadores, resultado do 

aumento de produtividade pela implementação do Navis. Reajustando o custo com pessoal pelo efeito das rescisões 

o custo com pessoal aumenta em 12,1%, sendo que nos próximos meses o custo com salários e ordenados deverá 

ser menor do que o realizado no 1T17. 

O custo com combustível, manutenção e energia no período de 1T17 em relação ao 1T16 houve um aumento de 

8,9%, impactado sobretudo pelo efeito inflacionário e do aumento do dwell time dos contêineres refrigerados, 

especialmente em março devido à operação “Carne Fraca”, que aumentou o consumo de energia nesse mês. 

Em provisão de devedores duvidosos a companhia considera notas emitidas a clientes com vencimento superior a 

180 dias. No 1T16 houve variação positiva de R$ 3,2 milhões devido ao recebimento de clientes que haviam sido 

considerados como possíveis perdas no ano de 2015. 

Em outras líquidas houve o pagamento de R$ 9,2 milhões referente ao acordo de internalização da mão de obra 

avulsa (OGMO) o que proporcionará ganhos à companhia em termos de custos e qualificação de mão de obra. 

Adicionalmente, houve despesas com baixas de depósitos judiciais no valor de R$ 1,4 milhão referente a ações dos 

trabalhistas anteriores a 2011. 

EBITDA e EBITDA Ajustado 

 

O EBITDA Ajustado da TCP Terminal no 1T17 foi 2,5% melhor em relação ao 1T16.  

Indicadores de Custos (em R$ mil) 1T17 1T16 Delta (%) Acum. 17 Acum. 16 Delta (%)

Custos dos serviços prestados (12.590)       (12.501)       0,7% (12.590)      (12.501)      0,7%

Despesas gerais (6.539)         (6.189)          5,6% (6.539)        (6.189)        5,6%

Despesas com pessoal (17.735)       (15.580)       13,8% (17.735)      (15.580)      13,8%

Despesas com Combustível, Manutenção e Energia (12.041)       (11.056)       8,9% (12.041)      (11.056)      8,9%

Provisão Devedores Duvidosos (892)             3.201           (127,9%) (892)           3.201         (127,9%)

Outras Líquidas (5.128)         1.688           (403,8%) (5.128)        1.688         (403,8%)

Total de Custos, Despesas e Outras Líquidas (Caixa) (54.925)      (40.438)      35,8% (54.925)    (40.438)    35,8%
Depreciação e Amortização (26.626)         (28.102)         (5,3%) (26.626)       (28.102)       (5,3%)

Total de Custos, Despesas e Outras Líquidas (Total) (81.551)         (68.540)         19,0% (81.551)       (68.540)       19,0%

Conciliação EBITDA (em R$ mil) 1T17 1T16 Delta (%) Acum. 17 Acum. 16 Delta (%)

Lucro líquido (12.420)       4.951           (350,8%) (12.420)      4.951         (350,8%)

Depreciação e Amortização 26.626        28.102         (5,3%) 26.626       28.102       (5,3%)

Imposto de Renda e CSLL (corrente e diferido) (6.839)         2.822           (342,4%) (6.839)        2.822         (342,4%)

Resultado Financeiro Líquido 57.251        38.405         49,1% 57.251       38.405       49,1%

EBITDA Contábil 64.617        74.279         (13,0%) 64.617       74.279       (13,0%)

Despesas/receitas não recorrentes 10.253        332              2991,7% 10.253       332             2991,7%

Contingências de Exercícios anteriores a 2º Sem 2011 1.732           113              1430,3% 1.732         113             1430,3%

Pagamento de Outorga - Arrendamento APPA (9.027)         (8.808)          2,5% (9.027)        (8.808)        2,5%

EBITDA Ajustado 67.576       65.917        2,5% 67.576      65.917      2,5%
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Custos não recorrentes incluem (i) R$ 9,2 milhões acordo trabalhista de internalização de trabalhadores avulsos 

(OGMO), (ii) R$ 0,7 milhão de contratação de advogados e (iii) 0,4 milhão de consultorias e viagens.  

Contingências de exercícios anteriores a 2º semestre de 2011 são despesas que serão indenizadas à Companhia, 

dentro dos limites e condições estabelecidos pelo Contrato de Compra e Venda celebrado por determinados 

acionistas, não havendo, portanto, impacto para a TCP Terminal. O pagamento de outorga – arrendamento APPA 

refere-se a pagamentos caixa fixo e variável do Contrato de Arrendamento com a autoridade portuária. 

Resultado Financeiro 

 

Atualmente a TCP Terminal possui os seguintes empréstimos e financiamentos em seu balanço: 

 

  

 

 

A despesa financeira oriunda com os empréstimos e financiamentos no 1T17 aumentou em 77,3% em relação ao 

1T16, efeito das despesas com juros da captação das debêntures concluída em novembro de 2016. Outro efeito 

relevante foi o aumento da despesa financeira com o contrato de concessão renovado antecipadamente por mais 25 

anos em 2016. O valor do contrato foi atualizado em R$ 1,4 bilhão e mensalmente a TCP Terminal reconhece a 

variação do IGP-M sobre o valor desse contrato como despesa financeira. Essa despesa financeira não é um 

pagamento caixa e sim a atualização do contrato ao longo do tempo.  

Em 2016, com o intuito de concluir o investimento de expansão da TCP a Companhia levantou R$ 588,1 milhões de 

reais por meio da primeira emissão de debentures. Foram 3 séries emitidas, sendo que na 1ª série foi captado R$ 

100,0 milhões ao custo de CDI+3,4% com prazo de 3 anos, a 2ª série foi captado R$ 60,1 milhões ao custo de CDI+3,9% 

com prazo de 5 anos e a 3ª série foi captado R$ 428,0 milhões ao custo de IPCA+7,8% com prazo de 6 anos. 

Indicadores Financeiros (em R$ mil) 1T17 1T16 Delta (%) Acum. 17 Acum. 16 Delta (%)

Receita Financeira 20.791        736              2725,5% 20.791       736             2725,5%

Despesa Financeira de Dívida (Juros) (46.392)       (26.165)       77,3% (46.392)      (26.165)      77,3%

Contrato de Concessão (13.140)       (8.784)          49,6% (13.140)      (8.784)        49,6%

Outras Despesas Líquidas (18.511)       (4.192)          341,6% (18.511)      (4.192)        341,6%

Resultado Financeiro Líquido (57.251)       (38.405)       49,1% (57.251)      (38.405)      49,1%

(+) Contrato de Concessão 13.140        8.784           49,6% 13.140       8.784         49,6%

Resultado Financeiro Ajustado (44.111)      (29.621)      48,9% (44.111)    (29.621)    48,9%

Empréstimos e Financiamentos (em R$ mil) Taxa anual de juros 31/03/2017 31/12/2016

Nota de crédito à exportação CDI +1,15% a 3,00% 738.740 716.930

Finem TJLP + 1,88% 39.587 43.267

Finame 3,50% 377 428

Total 778.704 760.625

Passivo circulante 221.675 196.087

Passivo não circulante 557.029 564.538

Vencimento das parcelas (em R$ mil) 2018 2019 2020 2021 Total

Saldo 161.266 178.592 201.074 16.097 557.029

Debêntures (em R$ mil) Taxa (remuneração) 31/03/2017 31/12/2016

Debêntures 1ª série CDI +3,40% 104.184 99.967

Debêntures 2ª série CDI +3,90% 62.458 59.888

Debêntures 3ª série IPCA +7,82% 412.115 397.898

Total 578.757 557.753

Passivo circulante 22.240 3.126 

Passivo não circulante 556.517 554.627

Vencimento das parcelas (em R$ mil) 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Saldo 13.084 91.772 9.962 156.020 285.679 556.517
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Lucro Líquido 

 

No 1T17 o resultado operacional reduziu em 17,7% e o resultado financeiro superior em função do aumento da 

despesa financeira sobre o contrato de concessão devido à extensão do período e da emissão das debêntures que 

irão financiar a obra de expansão da TCP. Com isso, a TCP teve um prejuízo líquido de R$ 12,4 milhões no 1T17. 

FLUXO DE CAIXA 

Atividades Operacionais 

No 1T17 o fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais da TCP Terminal foi de R$ 22,1 milhões enquanto em 

1T16 houve aumento de R$ 58,8 milhões. Os principais motivos dessa variação são explicados por custos não 

recorrentes tais como OGMO (Conferentes) e variação do capital de giro relacionada a projetos de expansão de 2016. 

Atividades de Investimento 

O caixa aplicado nas atividades de investimentos da TCP Terminal foi de R$ 69,4 milhões em 1T17 com aumento de 

201,7% em relação ao mesmo período de 2016. Os investimentos de expansão totalizaram R$ 61,2 milhões, sendo 

principalmente com mobilização de equipamentos e compra de materiais para a expansão do novo cais 218 e 

retroárea.  

Atividades de Financiamento 

O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento da TCP Terminal no período de 1T17 foi de R$ 7,5 milhões 

negativo, reflexo do pagamento de juros e amortização de empréstimos. 

 

Lucro Líquido do Exercício (em R$ mil) 1T17 1T16 Delta (%) Acum. 17 Acum. 16 Delta (%)

Lucro Operacional (EBIT) 37.992        46.178         (17,7%) 37.992       46.178       (17,7%)

Resultado Financeiro (57.251)       (38.405)       49,1% (57.251)      (38.405)      49,1%

Imposto de Renda e CSLL (corrente e diferido) 6.839           (2.822)          (342,4%) 6.839         (2.822)        (342,4%)

Lucro líquido do exercício (12.420)      4.951          (350,8%) (12.420)    4.951        (350,8%)

Fluxo de Caixa (em R$ mil) 1T17 1T16 Delta (%) Acum. 17 Acum. 16 Delta (%)

Lucro líquido do exercício (12.420)       4.951           (350,8%) (12.420)      4.951         (350,8%)

Depreciação e Amortização 26.628        28.101         (5,2%) 26.628       28.101       (5,2%)

Variação Capital de Giro (37.123)       (3.436)          980,3% (37.123)      (3.436)        980,3%

Resultado Financeiro (inclui contrato de concessão) 51.895        26.359         96,9% 51.895       26.359       96,9%

Imposto de renda diferido (6.840)         2.822           (342,4%) (6.840)        2.822         (342,4%)

Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas 

atividades operacionais
22.139        58.797         (62,3%) 22.139       58.797       (62,3%)

Investimentos de Expansão (61.174)       (16.793)       264,3% (61.174)      (16.793)      264,3%

Investimentos de Manutenção (8.210)         (6.205)          32,3% (8.210)        (6.205)        32,3%

Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados nas 

atividades de investimentos
(69.384)       (22.998)       201,7% (69.384)      (22.998)      201,7%

Captação de empréstimos -               -               - -              -              -

Amortização empréstimo (3.863)         (1.090)          254,4% (3.863)        (1.090)        254,4%

Juros pagos (3.684)         (3.809)          (3,3%) (3.684)        (3.809)        (3,3%)

Dividendos pagos e Redução reserva de capital -               -               - -              -              -

Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados nas 

atividades de financiamento
(7.547)         (4.899)          54,1% (7.547)        (4.899)        54,1%

Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa (54.792)       30.900         (277,3%) (54.792)      30.900       (277,3%)

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

No início do exercício 613.153      37.386         1540,1% 613.153     37.386       1540,1%

No final do exercício 558.361      68.286         717,7% 558.361     68.286       717,7%

Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa (54.792)       30.900         (277,3%) (54.792)      30.900       (277,3%)
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COVENANTS FINANCEIROS 

Covenants da TCP Terminal 

 

O índice de endividamento da TCP Terminal, representado pela razão da Dívida Líquida sobre o EBITDA Ajustado dos 

últimos 12 meses, apurado no 1T17 sofreu retração em relação ao índice do mesmo período do ano anterior, 2,9x 

contra 3,1x no fechamento de 1T16. A queda se deu principalmente por conta do aumento do resultado operacional 

(LTM) da Companhia no período. 

O índice que calcula a capacidade de pagamento de juros da TCP Terminal, representado pela razão do EBITDA 

Ajustado pelo Resultado Financeiro Ajustado (excluindo os encargos com contrato de concessão na despesa 

financeira) ambos dos últimos 12 meses, apurado no 1T17, assim como o índice de endividamento, sofreu retração 

em relação ao resultado do mesmo período no ano anterior, resultando em 2,3x no 1T17 contra 3,0x no fechamento 

de 1T16.  

Covenants Combinado (TCP Terminal e TCP Log) 

A TCP Terminal é a concessionária, empresa aberta, emissora das Debêntures de mercado. Conforme previsto na 

escritura das Debentures, a emissão possui covenants específicos que contemplam a fiadora garantidora TCP Log. Os 

índices abaixo, portanto, utilizam os resultados da TCP Terminal e TCP Log combinados. 

 

O índice de endividamento das empresas TCP Terminal e TCP Log combinadas, apurado no 1T17 se manteve em 2,9x 

mesmo valor que o fechamento de 1T16. O índice de cobertura de juros das empresas TCP Terminal e TCP Log 

combinadas, apurado no 1T17 sofreu retração em relação ao resultado do mesmo período no ano anterior, 

resultando em 2,3x no 1T17 contra 3,1x no fechamento de 1T16. 

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado - LTM (em R$ mil) 1T17 1T16

Dívida Líquida (799.100)     (704.039)   

EBITDA Ajustado (LTM) 274.109      228.627     

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado (LTM) 2,9x 3,1x

EBITDA Ajustado / Resultado Financeiro Ajustado  - LTM (em R$ mil) 1T17 1T16

Resultado Financeiro Ajustado (LTM) (117.616)     (77.491)      

EBITDA Ajustado (LTM) 274.109      228.627     

EBITDA Ajustado / Resultado Financeiro Ajustado (LTM) 2,3x 3,0x

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado  - LTM (em R$ mil) 1T17 1T16

Dívida Líquida - Combinado (798.739)     (703.001)   

TCP Terminal (799.100)    (704.039)   

TCP Log 361              1.039         

EBITDA Ajustado (LTM) 275.817      239.588     

TCP Terminal 274.108      228.627    

TCP Log 1.709          10.962      

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado (LTM) - Combinado 2,9x 2,9x

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado (LTM) - TCP Terminal 2,9x 3,1x

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado (LTM) - TCP Log 4,7x 10,6x

EBITDA Ajustado / Resultado Financeiro Ajustado  - LTM (em R$ mil) 1T17 1T16

Resultado Financeiro Ajustado (LTM) - Combinado (117.686)     (77.228)      

TCP Terminal (117.616)    (77.491)     

TCP Log (70)               263            

EBITDA Ajustado (LTM) - Combinado 275.817      239.588     

TCP Terminal 274.108      228.627    

TCP Log 1.709          10.962      

EBITDA Ajustado / Resultado Financeiro Ajustado (LTM) 2,3x 3,1x

EBITDA Ajustado / Resultado Financeiro Ajustado (LTM) - TCP Terminal 2,3x 3,0x

EBITDA Ajustado / Resultado Financeiro Ajustado (LTM) - TCP Log - 41,7x


