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O EBITDA Ajustado da TCP Terminal1 totalizou R$ 

164,6 milhões no 2T22, 8,6% maior que 2021. 

 

Paranaguá, 12 de agosto de 2022 – 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 2T22 totalizou R$ 280,3 milhões, crescimento de 24,3% em relação ao 2T21.  

• O EBITDA ajustado totalizou R$ 164,6 milhões no 2T22, um crescimento de 8,6% em relação ao 2T21. 

• O volume de contêineres cheios movimentados na TCP durante o 2T22 caiu 3,9% em relação ao mesmo período do ano 

anterior, impactado principalmente pelo volume de importação no segmento do agronegócio. O volume total de 

contêineres (cheios, vazios, transbordo e remoção) no 2T22 foi de 295.304 TEUs. 

• Durante o 2T22, o volume de contêineres movimentados no ramal ferroviário continuou em crescimento, puxado pela 

boa performance da nova base em Ortigueira, com a TCP superando novamente seu recorde mensal de movimentação 

no ramal ferroviário atingindo a marca de 17.268 TEUs, 23% da movimentação total de contêineres do mês.  

  

 
1 TCP Terminal isoladamente, não considerando os resultados da TCP Log e TCP Participações. 



 

2 

 

INDICADORES OPERACIONAIS E DE MERCADO 

 

 

A área de influência2 da TCP apresentou redução de 10,6% em relação ao 2T21, com o volume de contêineres cheios 

atingindo a marca de 590.551 boxes no 2T22. 

O mercado de importação foi o principal responsável pela diminuição, com redução de 18,1%, influenciado pelo 

desempenho dos segmentos químico e automotivo. Também o mercado de exportação apresentou queda de 3,7%, 

impactado sobretudo pelo segmento do agronegócio. 

O volume de contêineres cheios movimentado pela TCP apresentou queda de 3,9% em relação ao mesmo trimestre 

no ano anterior e queda de 0,9% comparado ao acumulado do ano. Incluindo a movimentação de contêineres vazios, 

transbordos e remoções, o volume total movimentado cresceu 3,7% comparado ao 2T21. 

RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIROS 

Receita Bruta 

 

No 2T22 a receita bruta da Companhia totalizou R$ 314,5 milhões, resultado 28,8% acima do mesmo período em 

2021. As receitas com operações de cais no 2T21 cresceram 10,5% 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 94,3%, 8,6% e 35,8% respectivamente, em 

relação ao 2T21. Os principais impactos foram na receita relacionada à armazenagem, fortemente influenciada pelo 

aumento do CIF (Cost, Insuranse and Freight) médio das cargas 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 24,2% no trimestre. As receitas com operação logística 

aumentaram 45,0% no trimestre, impactadas pelo bom desempenho das operações de carga geral. 

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

 

Os custos operacionais (caixa) tiveram aumento de 77,9% em relação ao 2T21, impactados principalmente pelas 

despesas com combustível, manutenção e energia. Puxado sobretudo pelas despesas com combustível, influenciadas 

pelo aumento da permanência das cargas refrigeradas no terminal e pelo aumento do custo do óleo diesel no 

mercado.  

Os custos dos serviços prestados cresceram 29,7% puxados pelo aumento nos custos relacionados as operações de 

carga geral. 

Outras despesas líquidas apresentaram aumento de 119,4% impactadas pela redução no reconhecimento dos 

créditos nas linhas de PIS e COFINS. 

EBITDA e EBITDA Ajustado 

 

Assim, o EBITDA ajustado da TCP Terminal no 2T22 foi 8,6% melhor em relação ao 2T21.  

Os efeitos não recorrentes totalizaram R$ 2,7 milhões no 2T22, impactados pelos custos das medidas de prevenção 

contra o corona vírus e provisões de contingência. 

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. 
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Resultado Financeiro 

 

Atualmente, a Companhia possui os seguintes empréstimos e financiamentos:  

 

A despesa financeira oriunda dos empréstimos e financiamentos no 2T22 aumentou 19,6% em relação ao 2T21 

devido ao crescimento da inflação e da taxa básica de juros no Brasil. No 2T22, a variação do passivo referente ao 

direito de exploração sofreu queda de 57,7% comparado ao 2T21, reflexo da mudança do índice de reajuste do 

contrato de concessão. 

Lucro Líquido 

 

O lucro líquido do exercício no 2T22 foi de R$ 42,9 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 2T22 foi de R$ 86,2 milhões, 14,7% 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 2T22 aumentou R$ 211,2 milhões, 

enquanto no 2T21 houve aumento de R$ 165,0 milhões.  

Atividades de Investimento 

O caixa aplicado nas atividades de investimentos da TCP foi de R$ 36,9 milhões no 2T22, aumento de 258,4% em 

relação ao 2T21, reflexo da retomada dos projetos de melhoria da infraestrutura do terminal. 

Atividades de Financiamento 

O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento da TCP Terminal no período do 2T22 foi de R$ 19,9 milhões. 
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COVENANTS FINANCEIROS 

Covenants da TCP Terminal  

 

O índice de endividamento da TCP Terminal apurado no 2T22, 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, 

0,3x contra 0,8x no 2T21. 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 2T22, teve melhor resultado comparado ao mesmo período do 

ano anterior, 7,3x contra 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 2T22, fechou em 0,3x, 

representando retração em relação ao mesmo período de 2021. O índice de cobertura de juros das empresas TCP 

Terminal e TCP Log combinadas, apurado no 2T22, aumentou em relação ao resultado do mesmo período no ano 

anterior, resultando em 7,5x no 2T22 contra 5,6x apurado no 2T21. 

 


