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O EBITDA Ajustado da TCP Terminal1 totalizou R$ 
166,7 milhões em 3T21, 38,3% maior que 2020. 

 

Paranaguá, 16 de novembro de 2021 – 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 no 3T21 totalizou R$ 263,9 milhões, crescimento de 36,6% em relação ao 3T20.  

 O EBITDA ajustado totalizou R$ 166,7 milhões no 3T21, um crescimento de 38,3% em relação ao 3T20. 

 O volume de contêineres cheios movimentados na TCP durante o 3T21 cresceu 10,8% em relação ao mesmo período 

do ano anterior, impactado principalmente pelo volume de importação nos segmentos bens de consumo e automotivo. 

O volume total de contêineres (cheios, vazios, transbordo e remoção) no 3T21 foi de 294.601 TEUs. 

 Durante o 3T21, a TCP bateu seu recorde mensal de movimentação de contêineres tendo embarcado 104.497 TEUs 

desta categoria, superando a movimentação de 99.070 TEUS em maio de 2021. No mesmo período também foi batido 

o recorde mensal de movimentação de carga refrigerada (como carnes e produtos de origem animal) tendo embarcado 

20.709 TEUs desta categoria.  

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

 

A área de influência2 da TCP apresentou aumento de 15,6% em relação ao 3T20, com o volume de contêineres cheios 
atingindo a marca de 611.786 boxes no 3T21. 

O mercado de importação foi o principal responsável pelo aumento, com crescimento de 44,2%, influenciado pelo 
desempenho do segmento automotivo e bens de consumo. Já o mercado de exportação reduziu 1,1%, impactado 
sobretudo pelo segmento de agronegócio. 

O volume de contêineres cheios movimentado pela TCP apresentou crescimento de 10,8% em relação ao mesmo 
trimestre no ano anterior e aumento de 7,7% comparado ao acumulado do ano. Incluindo a movimentação de 
contêineres vazios, transbordos e remoções, o volume total movimentado cresceu 13,4% quando comparado ao 
3T20. 

RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIROS 

Receita Bruta 

 

No 3T21 a receita bruta da Companhia totalizou R$ 287,7 milhões, resultado 36,6% acima do mesmo período em 
2020. As receitas com operações de cais no 3T21 cresceram 21,8% em comparação com o mesmo trimestre do ano 
anterior, reflexo direto do aumento de volume de contêineres totais e repasse nos preços. 

As receitas com armazenagem, receitas de pátio e outros aumentaram 45,1%, 83,4% e 12,8% respectivamente, em 
relação ao 3T20. Os principais impactos foram na receita relacionada à Receitas de pátio , fortemente influenciada 
pelo aumento do CIF (Cost, Insuranse and Freight) médio das cargas e aumento de volume de importação de cheios 
e na receita relacionada ao monitoramento de contêineres refrigerados, impactada sobretudo pelo aumento do 
tempo de permanência dessas cargas no terminal. Com isso a receita média por contêiner aumentou 20,5% no 
trimestre. As receitas com operação logística aumentaram 14,3% no trimestre, impactadas pela aumento no volume 
de importações. 

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

Indicadores Operacionais 3T21 3T20 Delta (%) Acum. 21 Acum. 20 Delta (%)
Volume (# de TEUs) 294.601      255.444     15,3% 833.501     730.525     14,1%
Volume (# de Contêineres) 165.599      146.070     13,4% 467.910     410.346     14,0%

Total Cheios 103.522     93.398      10,8% 289.870    269.055    7,7%
Total Vazios 33.780        37.845      (10,7%) 103.051    110.557    (6,8%)

Remoções e Transbordos 28.297        14.827      90,8% 74.989      30.734      144,0%
Dwell Time Cheios Importação (dias) 9,5               9,0              6,1% 9,2              9,8              (5,5%)
Movimentos por Navio por Hora (MPH) 64,6             69,9            (7,6%) 69,1            76,7            (10,0%)

Indicadores de Mercado 3T21 3T20 Delta (%) Acum. 21 Acum. 20 Delta (%)
Vol. Mercado (boxes cheios) - Datamar² 611.786      529.113     15,6% 1.895.813 1.635.133 15,9%

Vol. Mercado Importação (boxes cheios) 281.357      195.157     44,2% 907.669     694.547     30,7%
Vol. Mercado Exportação (boxes cheios) 330.430      333.956     (1,1%) 988.145     940.586     5,1%

Indicadores de Receita (em R$ mil) 3T21 3T20 Delta (%) Acum. 21 Acum. 20 Delta (%)
Operações de cais 136.660          112.246     21,8% 369.912       320.849       15,3%
Armazenagem 66.188            45.606       45,1% 177.358       134.792       31,6%
Receitas de pátio 65.759            35.861       83,4% 173.269       107.760       60,8%
Outros 19.120            16.944       12,8% 51.322         49.742         3,2%

Total da receita bruta 287.726         210.657    36,6% 771.862      613.143      25,9%
R$ / Box 1.737              1.442         20,5% 1.650           1.494           10,4%

Total das deduções (23.871)           (17.465)      36,7% (61.999)        (54.309)        14,2%
Receita operacional líquida 263.855          193.193     36,6% 709.862       558.834       27,0%
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Custos dos Serviços Prestados e Despesas 

 

Os custos operacionais (caixa) tiveram aumento de 32,4% em relação ao 3T20, impactados principalmente pelas 
despesas com combustível, manutenção e energia. 

Os custos dos serviços prestados cresceram 2,7% puxados pelo aumento do volume movimentado. 

Despesas gerais teve alta de 36,6% no 3T21 devido ao crescimento dos gastos com aluguel de máquinas e 
equipamentos para atendimento das demandas operacionais geradas pelo aumento do tempo de permanência dos 
contêineres no terminal.  

Despesas com combustível, manutenção e energia cresceram 112,7% em relação ao 3T20, puxado sobretudo pelas 
despesas com energia, influenciadas pelo aumento da permanência das cargas refrigeradas no terminal e pelo 
aumento do custo da energia no mercado.  

EBITDA e EBITDA Ajustado 

 

Assim, o EBITDA ajustado da TCP Terminal no 3T21 foi 38,3% melhor em relação ao 3T20.  

Os efeitos não recorrentes totalizaram R$ 1,2 milhões no 3T21, impactados pela restituição de parte dos valores 
depositados no fundo trabalhista do OGMO.  

O pagamento de outorga (direito de exploração), refere-se a pagamentos caixa de parcelas fixo e variável previsto 
no direito de exploração e pago para a Autoridade Portuária. 

 

 

Indicadores de Custos ( em R$ mil) 3T21 3T20 Delta (%) Acum. 21 Acum. 20 Delta (%)
Custos dos serviços prestados (17.401)           (16.938)      2,7% (52.688)        (49.053)        7,4%
Despesas gerais (8.611)             (6.306)        36,6% (21.510)        (22.079)        (2,6%)
Despesas com pessoal (31.110)           (30.511)      2,0% (87.842)        (88.300)        (0,5%)
Despesas com Combustível , Manutenção e Energia (29.393)           (13.817)      112,7% (71.419)        (45.134)        58,2%
Provisão Devedores Duvidosos (171)                 (77)              122,2% (531)             (528)             0,6%
Outras Líquidas 8.494               8.577          1,0% 35.404         18.562         (90,7%)

Total de Custos, Despesas e Outras Líquidas (Caixa) (78.192)          (59.072)     32,4% (198.586)    (186.532)    6,5%
Outras  Despesas -                    1                  (100,0%) -                1                    (100,0%)
Depreciação e Amortização (32.972)             (33.753)        (2,3%) (98.883)         (101.240)       (2,3%)

Total de Custos, Despesas e Outras Líquidas (Total) (111.164)           (92.824)        19,8% (297.469)       (287.770)       3,4%
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Resultado Financeiro 

 

Atualmente, a Companhia possui os seguintes empréstimos e financiamentos:  

 

A despesa financeira oriunda com os empréstimos e financiamentos no 3T21 aumentou 52,8% em relação ao 3T20 
devido ao aumento nos juros da dívida atrelada ao IPCA. No 3T21, o passivo referente ao direito de exploração foi 
recalculado para refletir as novas regras relacionadas ao reajuste das tarifas de arrendamento. Os efeitos não caixa 
referente ao ajuste impactaram as despesas financeiras com direto de exploração. 

Lucro Líquido 

 

O lucro líquido do exercício no 3T21 foi de R$ 480,2 milhões. Para fins de melhor análise do lucro, a TCP apresenta o 
lucro líquido ajustado descontando a despesa financeira referente ao direito de exploração, já deduzida de Imposto 
de Renda e Contribuição Social. O Lucro líquido ajustado no 3T21 foi de R$ 83,8 milhões, 57,6% maior que o mesmo 
período do ano anterior. 
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FLUXO DE CAIXA 

Atividades Operacionais 

O fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais da TCP Terminal durante o 3T21 aumentou R$ 189,1 milhões, 
enquanto no 3T20 houve aumento de R$ 130,4 milhões.  

Atividades de Investimento 

O caixa aplicado nas atividades de investimentos da TCP foi de R$ 10,7 milhões no 3T21, redução de 11,0% em relação 
ao 3T20. 

Atividades de Financiamento 

O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento da TCP Terminal no período de 3T21 foi de R$ 23,4 milhões. 
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COVENANTS FINANCEIROS 

Covenants da TCP Terminal  

 

O índice de endividamento da TCP Terminal apurado no 3T21, representado pela razão do Dívida Líquida sobre o 
EBITDA Ajustado dos últimos 12 meses, sofreu retração em relação ao índice do mesmo período do ano anterior, 
0,5x contra 1,4x no 3T20. Além da redução da dívida líquida da Companhia, o aumento no EBITDA Ajustado impactou 
positivamente o índice. 

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 direito de exploração na despesa 
financeira) ambos dos últimos 12 meses, apurado no 3T21, teve o mesmo resultado comparado ao mesmo período 
do ano anterior, 5,6x.  

Covenants Combinado (TCP Terminal e TCP Log) 

A TCP Terminal é a concessionária, empresa aberta, emissora das Debêntures no mercado. Conforme previsto na 
escritura das Debêntures, 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 3T21, fechou em 0,5x, 
representando retração em relação ao mesmo período de 2020. O índice de cobertura de juros das empresas TCP 
Terminal e TCP Log combinadas, apurado no 3T21, aumentou em relação ao resultado do mesmo período no ano 
anterior, resultando em 5,7x no 3T21 contra 5,6x apurado no 3T20. 

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado  - LTM (em R$ mil) 3T21 3T20
Dívida Líquida - Combinado (280.715)    (619.286)     

TCP Terminal (296.819)   (630.914)     
TCP Log 16.103       11.628        

EBITDA Ajustado (LTM) 582.027     450.400       
TCP Terminal 576.007    444.894      
TCP Log 6.021         5.506           

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado (LTM) - Combinado 0,5x 1,4x
Dívida Líquida / EBITDA Ajustado (LTM) - TCP Terminal 0,5x 1,4x
Dívida Líquida / EBITDA Ajustado (LTM) - TCP Log 0,4x 0,5x

EBITDA Ajustado / Resultado Financeiro Ajustado  - LTM (em R$ mil) 3T21 3T20
Resultado Financeiro Ajustado (LTM) - Combinado (101.726)    (79.853)        

TCP Terminal (102.091)   (80.100)       
TCP Log 365            247              

EBITDA Ajustado (LTM) - Combinado 582.027     450.400       
TCP Terminal 576.007    444.894      
TCP Log 6.021         5.506           

EBITDA Ajustado / Resultado Financeiro Ajustado (LTM) 5,7x 5,6x
EBITDA Ajustado / Resultado Financeiro Ajustado (LTM) - TCP Terminal 5,6x 5,6x
EBITDA Ajustado / Resultado Financeiro Ajustado (LTM) - TCP Log 16,5x 22,3x


