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CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA
Denominação Comercial:

TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.

Endereço da Sede:

Rua Olimpíadas, 205 – 14º andar - Conj. 142/143 – Vila Olímpia
CEP: 04551-000 São Paulo - SP.

Telefone / Fax:

(11) 2169-3999 / (11) 2169-3969

D.R.I.:

Sandro Antonio de Lima

CNPJ:

03.014.553/0001-91

Auditor:

Ernst & Young Terco Aud. Indep. S/S

Atividade:

Emp. Adm. Participações – Serviços Transporte e Logística

Categoria CVM:

Categoria A

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES
Registro CVM nº:
CVM/SRE/DEB/2002/39 - 05 de dezembro de 2002;
Situação da Emissora:
Adimplente com as obrigações pecuniárias;
Código do Ativo:
CBLC: TRFP-D11;
Banco Mandatário:
Banco Itaú S.A.;
Coordenador Líder:
Unitas DTVM Ltda;
Data de Emissão:
Para todos os efeitos legais, a Data de Emissão das Debêntures é 1º de janeiro de 2002;
Data de Vencimento:
A Data de Vencimento será no 5º dia útil do mês de janeiro de 2013;
Quantidade de Debêntures:
Foram emitidas 60.000 (sessenta mil) Debêntures;
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Número de Séries:
A emissão das debêntures foi realizada em série única;
Valor Total da Emissão:
O valor total da emissão, na Data de Emissão, é de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais);
Valor Nominal:
O Valor Nominal Unitário das Debêntures na Data de Emissão é de R$1.000,00 (um mil reais);
Forma:
As debêntures são da forma escritural;
Espécie:
As Debêntures são da espécie subordinada, contando com garantia adicional fidejussória pela Construtora
Triunfo S.A.
Conversibilidade:
As debêntures não são conversíveis em ações da Emissora;
Permuta:
Não se aplica à presente emissão;
Poder Liberatório:
Não se aplica à presente emissão;
Opção:
Não se aplica à presente emissão;
Negociação:
As debêntures foram registradas para negociação no mercado secundário no Sistema BOVESPA FIX, da Bolsa de
Valores do Estado de São Paulo – BOVESPA, sendo os negócios liquidados e as debêntures custodiadas na
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC;
Atualização do Valor Nominal:
As debêntures possuem seu valor nominal atualizado monetariamente, a cada 12 meses ou na menor
periodicidade permitida por lei desde que nunca inferior à mensal, a partir da Data de Emissão, de acordo com
a variação acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado - Número Índice (IGP-M), divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro;
Pagamento da Atualização:
Não se aplica à presente emissão;
Remuneração:
As debêntures desta emissão fazem jus a uma remuneração a ser paga mensalmente a partir do próprio mês
da subscrição e integralização, equivalente a 1% sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures em
circulação, não amortizado, atualizado de acordo com o item 4.3.1 da Escritura;
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Pagamento da Remuneração:
O valor total da remuneração será pago sempre no 5º dia útil do mês subseqüente ao mês de apuração. A
remuneração será devida até a data de vencimento da última parcela de amortização (5º dia útil do mês de
janeiro de 2013);
Amortização:
A Emissora promoverá a amortização integral das debêntures da presente Emissão, em 5 parcelas anuais e
sucessivas, sendo a primeira no 84º mês, contado a partir da Data da Emissão, cujos pagamentos ocorrerão nas
datas abaixo, fazendo-se coincidir as datas de liquidação das amortizações com as datas dos pagamentos da
remuneração de que trata o item 4.9 da Escritura:
Data
5º dia útil de janeiro de 2009
5º dia útil de janeiro de 2010
5º dia útil de janeiro de 2011
5º dia útil de janeiro de 2012
5º dia útil de janeiro de 2013

Parcela
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

Percentual de
Amortização
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

O valor de cada uma das parcelas de amortização corresponderá à aplicação do respectivo percentual,
conforme definido acima, sobre 100% do valor nominal atualizado de cada debênture, de acordo com o item
4.3.1 da Escritura de Emissão;
Fundo de Amortização:
A constituição da Conta Reserva de Amortização deverá ser iniciada a partir do mês de janeiro de 2005, de
forma que, até 31 de dezembro de 2005, o seu saldo seja equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total da
parcela de amortização prevista para o ano de 2009. Durante os anos de 2006 e 2007 a Emissora deverá
depositar novos recursos na Conta de Reserva de Amortização, de forma que o saldo acumulado, em 31 de
dezembro de 2006, seja equivalente a 60% do valor total da parcela de amortização prevista para o ano de
2009 e, em 31 de dezembro de 2007, corresponda a 100% do valor total da parcela de amortização prevista
para o ano de 2009.
A partir do 5° (quinto) dia útil de janeiro de 2009, data da primeira amortização, e durante os meses
subseqüentes até a data de vencimento final das Debêntures, a Conta Reserva de Amortização deverá ser
mensalmente recomposta, à razão de 1/12 (um doze avos) do valor total da parcela de amortização prevista
para o ano imediatamente seguinte.
Prêmio:
Não se aplica à presente emissão;
Repactuação:
Não se aplica à presente emissão;
Aquisição facultativa:
Não se aplica à presente emissão;
Resgate Antecipado:
Não se aplica à presente emissão;
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DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Os recursos captados através da 1ª Emissão foram destinados para fazer frente aos investimentos nas
empresas em fase pré-operacionais, nas quais a Emissora detém participações acionárias, sendo
concessionárias de serviços públicos, tais como: operação de rodovias, geração de energia e exploração de
atividade portuária.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS
No decorrer do exercício de 2011, não foram realizadas Assembléias de Debenturistas.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

Data

Valor Nominal

Juros

Preço Unitário

31/12/2011
31/12/2010

R$ 875,709410
R$ 1.249,524351

R$ 8,061940
R$ 10,862999

R$ 883,771349
R$ 1.260,387350

Debêntures em
Circulação
60.000
60.000

Debêntures em
Tesouraria
0
0

Data
31/12/2011
31/12/2010

Total em Circulação
R$ 53.026.280,96
R$ 75.623.240,98

EVENTOS REALIZADOS – 2011
Data
1/1/2011
1/1/2011
1/2/2011
1/3/2011
1/4/2011
1/5/2011
1/6/2011
1/7/2011
1/8/2011
1/9/2011
1/10/2011
1/11/2011
1/12/2011

Evento
Remuneração
Amortização
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração

Valor Unitário
R$ 12,50
R$ 416,60
R$ 8,33
R$ 8,33
R$ 8,33
R$ 8,33
R$ 8,33
R$ 8,33
R$ 8,33
R$ 8,33
R$ 8,33
R$ 8,33
R$ 8,33

(*) O valor do evento é apurado com base no dia 1 ºdia de cada mês e pago no 5º dia útil
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AGENDA DE EVENTOS – 2012
Data
Evento
1/1/2012
Remuneração e Amortização (*)
1/2/2012
Remuneração (*)
1/3/2012
Remuneração (*)
1/4/2012
Remuneração (*)
1/5/2012
Remuneração
1/6/2012
Remuneração
1/7/2012
Remuneração
1/8/2012
Remuneração
1/9/2012
Remuneração
1/10/2012
Remuneração
1/11/2012
Remuneração
1/12/2012
Remuneração
(*) Esse evento já foi devidamente liquidado.

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA
Na qualidade de Agente Fiduciário desta 1ª emissão de debêntures não conversíveis em ações da TPI-Triunfo
Participações e Investimentos S.A., declaramos que a Emissora atendeu, durante o exercício de 2011, a todas
as suas obrigações, na forma da lei e da Escritura de Emissão, regularmente e dentro dos prazos.
Enquanto existirem debêntures em circulação a Emissora está obrigada a manter Conta Reserva para saldar as
obrigações de pagamento de amortização das debêntures da 1ª Emissão de Debêntures.
A constituição da Conta Reserva de Amortização ocorreu a partir de janeiro de 2005, de forma que em 31 de
dezembro de 2005 seu saldo era equivalente a 30% do valor total da parcela de amortização prevista para o
ano de 2009. Durante os anos de 2006 e 2007 a Emissora depositou novos recursos na conta, de modo que em
31 de dezembro de 2006 o saldo era equivalente a 60% do valor total da parcela de amortização prevista para
o ano de 2009 e, em 31 de dezembro de 2007 correspondia a 100% do valor total de referida parcela.
Até a data de vencimento final das debêntures a Conta Reserva de Amortização deve ser mensalmente
recomposta, a razão de 1/12 do valor total da parcela de amortização prevista para o ano imediatamente
seguinte.
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ORGANOGRAMA

Em atendimento ao disposto na alínea “k” do artigo 12 da Instrução CVM nº 28/83, informamos que este
Agente Fiduciário atua nas seguintes emissões:
*2ª Emissão de Debêntures da Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A –ECONORTE, que possui as
seguintes características:
Valor da Emissão:
Quantidade de Debêntures emitidas:
Espécie:
Prazo de Vencimento das Debêntures
Tipo e Valor dos bens dados em Garantia e
denominação dos Garantidores:

Eventos
de
Resgate,
Amortização,
Conversão, Repactuação e Inadimplemento
no período
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R$ 120.000.000,00
120 (cento e vinte)
As debêntures são da espécie quirografária, e adicionalmente contam
com garantia real
As debêntures terão prazo de 72 (setenta e dois) meses, contados da
Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 10 de maio de 2017
(a) alienação fiduciária de 51% das ações de emissão da Emissora; (b)
penhor de 2º grau de 49% das ações de emissão da Emissora, e de
todos os direitos incorrentes sobre elas; (c) vinculação dos recebíveis
da Emissora e da Rio Tibagi por meio de conta centralizadora
vinculada, (d) cessão fiduciária dos direitos creditórios provenientes
da conta da Emissora e da conta da Rio Tibagi, e dos recebíveis da
Emissora e da Rio Tibagi decorrente de certos contratos; e (e) cessão
fiduciária dos direitos emergentes da concessão detida pela Emissora
junto ao Banco do Brasil; e (g) fiança prestada por TPI – Triunfo
Participações e Investimentos S.A e Rio Tibagi Serviços de Operações
e Apoio Rodoviário Ltda.
Resgate Antecipado:
A Emissora poderá, partir da Data de Emissão, mediante deliberação
do Conselho de Administração, promover o resgate, total ou parcial,
das Debêntures em circulação, com o seu consecuente cancelamento,
mediante pagamento de seu Valor Nominal Unitário de [i]
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remuneração e [ii] prêmio, nos termos da Cláusula 4.13.1
da
Escritura de Emissão.
Amortização:
O valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 12
parcelas semestrais consecutivas, com início em 10/11/2011 e a
última em 10/05/2017.
Conversibilidade:
As debêntures não são conversíveis em ações da Emissora;
Repactuação:
Não se aplica a presente emissão;
Inadimplemento no período: Não aplicável

*1ª Emissão de Debêntures da Maestra Navegação e Logística S.A., que possui as seguintes características:
Valor da Emissão:
Quantidade de Debêntures emitidas:
Espécie:
Prazo de Vencimento das Debêntures
Tipo e Valor dos bens dados em Garantia e
denominação dos Garantidores:

Eventos
de
Resgate,
Amortização,
Conversão, Repactuação e Inadimplemento
no período

R$ 80.000.000,00
Foram emitidas 80 (oitenta) Debêntures
As debêntures são da espécie quirografária com garantias adicionais
reais e fidejussória.
As debêntures terão prazo de 48 (quarenta e oito) meses, contados
da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de julho de 2015
As Debêntures são da espécie quirografária e contam com garantias
adicionais fidejussória e real, representadas, respectivamente, pela
fiança prestada por TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A e
pela alienação fiduciária da embarcação Maestra Mediterrâneo de
titularidade da Vessel Log, hipoteca da embarcação Westerdeich.
Resgate Antecipado:
A Emissora poderá, a qualquer tempo, a partir da data de emissão,
mediante deliberação em Reunião do Conselho de Administração da
Emissora, realizar o resgate antecipado total ou parcial das
Debêntures em circulação.
Amortização:
O valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado
mensalmente, a partir do 12º (décimo segundo) mês contato da data
de emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 16 de julho de
2012 e o último pagamento em 15 de julho de 2015.
Conversibilidade:
As debêntures não são conversíveis em ações da Emissora;
Repactuação:
Não se aplica a presente emissão;
Inadimplemento no período: Não aplicável

*1ª Emissão de Debêntures da Rio Canoas Energia S.A., que possui as seguintes características:
Valor da Emissão:
Quantidade de Debêntures emitidas:
Espécie:

R$ 150.000.000,00
150 (cento e cinquenta) Debêntures
As debêntures são da espécie com garantia real, e contam
adicionalmente com garantia fidejussória.

Prazo de Vencimento das Debêntures

As debêntures terão prazo de 12 (doze) meses, contados da data de
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Tipo e Valor dos bens dados em Garantia e
denominação dos Garantidores:

Eventos
de
Resgate,
Amortização,
Conversão, Repactuação e Inadimplemento
no período

emissão, vencendo-se, portanto, em 30 de novembro de 2012
A presente emissão possui garantias de natureza Real, representada
pela [i] alienação fiduciária de ações da Emissora, formalizado através
de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações devidamente registrado
no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, bem
como a respectiva transcrição no Livro de Registro de Ações da
Emissora; [ii] alienação fiduciária de direitos emergentes do Contrato
de Concessão da UHE Garibaldi, formalizado através de Contrato de
Alienação Fiduciária de Direitos Emergentes, devidamente registrado
no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo e
ainda adicionalmente contam com a fiança prestada por TPI – Triunfo
Participações e Investimentos S.A.
Resgate Antecipado:
A Emissora poderá, a qualquer tempo, a partir da data de emissão,
resgatar antecipadamente a totalidade das debêntures em circulação.
Amortização:
O valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 01
parcela única na data de vencimento.
Conversibilidade:
As debêntures não são conversíveis em ações da Emissora;
Repactuação:
Não se aplica a presente emissão;
Inadimplemento no período: Não aplicável

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO
A Triunfo é uma empresa brasileira de destaque no
setor de infraestrutura, com participação em
empresas atuantes na administração de serviços
públicos nos segmentos rodoviário, portuário e de
geração de energia elétrica.
Desde 1999, a Triunfo atua no segmento rodoviário
por meio de suas controladas Concepa, Concer e
Econorte, três rodovias estrategicamente localizadas
nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Detém também
participação acionária majoritária na Rio Guaíba, Rio
Bonito e Rio Tibagi, empresas que prestam serviços
gerais às suas concessionárias.
A Companhia compartilha o controle de uma
sociedade autorizada a explorar o Terminal Portuário
de Navegantes, através da Portonave, qualificado
como o mais moderno do país, destinado à
movimentação de contêineres. A Portonave controla
100% da Iceport, uma trading company que
movimenta carga própria e possui uma câmara

Abril 2012

frigorificada com capacidade para estocar 16 mil
toneladas de carga congelada.
A Triunfo é ainda titular, através da controlada Rio
Verde, de uma concessão para exploração da Usina
Hidrelétrica Salto, localizada no Estado de Goiás,
com capacidade instalada de 116MW e início da
geração previsto para março de 2010 e de geração
comercial previsto para abril de 2010.
Além dos empreendimentos descritos acima, a
Companhia possui uma área de 190 hectares no
Porto de Santos, que futuramente será destinada a
empreendimento portuário. Detém também
participação majoritária nas empresas NTL e VesselLog, proprietárias dos navios Atlântico e
Mediterrênea, ativos que são parte integrante à
intenção da Companhia em atuar no segmento de
cabotagem.
A Triunfo foca seu trabalho na busca de negócios
gerados pelo avanço e pelo aprimoramento do
programa de concessões de serviços públicos em
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todas as instâncias públicas brasileiras, procurando
sempre expandir sua área de atuação, observando o

adequado retorno financeiro aos acionistas.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
AUSTIN RATING
Emissão
1ª Emissão de Debêntures

Rating Atual
AA-

Rating Anterior
A+

Última Alteração
30/03/2012

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS
No decorrer do exercício de 2011, não foram realizadas alterações estatutárias.

INFORMAÇÕES RELEVANTES
Em 04 de março de 2011 a TPI - Triunfo Participações
e Investimentos S.A. (a "Companhia") e sua
controlada – a Empresa Concessionária de Rodovias
do Norte S.A. - Econorte (a "Econorte"), em
atendimento ao disposto na Instrução CVM nº
358/02 e demais disposições legais vigentes,
informam que tomaram conhecimento do
julgamento unânime do Supremo Tribunal Federal,
realizado no dia 02.03.2011, onde o Tribunal, nos
termos do voto do relator, Exmo. Ministro Presidente
Cezar Peluso, negou provimento aos recursos de
Agravo Regimental apresentado pelo Estado do
Paraná e pelo Ministério Público Federal no pedido
de Suspensão de Liminar n. 274, em que a Econorte
havia intentado no final do ano de 2008, para
assegurar a incolumidade do Contrato de Concessão
e seus Termos Aditivos.
Em 23 de maio de 2011 a TPI - Triunfo Participações e
Investimentos S.A. (a "Companhia") e sua controlada
– a Empresa Maestra Shipping LLP (a "Maestra LLP"),
em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº
358/02 e demais disposições legais vigentes,
informam que na data de hoje a Maestra LLP
comprou por US$12,35 milhões o navio MV
Westerdeich (futuro Maestra Pacífico) da
Westerdeich Shipping GMBH& Co KG. O navio tem
capacidade para 1.572 TEUs, com 200 tomadas para
contêineres frigorificados.
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Em 22 de junho de 2011 a TPI - Triunfo Participações
e
Investimentos
S.A.
(“Companhia”)
em
atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo
157 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e na
Instrução CVM n° 358 de 3 de janeiro de 2002,
conforme alteradas, comunica aos seus acionistas,
ao mercado em geral e aos demais interessados que
realizará sua 3ª emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em
série única, para distribuição pública com esforços
restritos de colocação, sob o regime de garantia
firme de subscrição, nos termos da Instrução CVM
nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Debêntures”), em um valor global total de R$180
(cento e oitenta) milhões.
Serão emitidas 180 (cento e oitenta) Debêntures,
com valor nominal unitário de R$1 (um) milhão, com
prazo de vencimento de 7 (sete) anos contados da
data de emissão. O valor nominal unitário das
Debêntures será atualizado pelo IPCA e as
Debêntures serão remuneradas por juros fixos de
8,65% ao ano.
A emissão das Debêntures pela Companhia foi
aprovada pelo seu Conselho de Administração em
22 de junho de 2011. Os recursos líquidos obtidos
pela Emissora por meio da Emissão das
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Debêntures serão utilizados para investimentos na
Companhia e em suas sociedades controladas ou
coligadas.
Em 22 de agosto de 2011 a TPI - Triunfo Participações
e Investimentos S.A. e sua controlada Rio Verde
Energia S.A., em cumprimento ao disposto no artigo
157 da Lei nº 6.404 e na Instrução CVM nº 358,
informam que foi autorizado o aumento em 4MW na
garantia física de energia da UHE Salto pela
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Energético, em publicação da Portaria nº 33, de 19 de
agosto de 2011. A energia assegurada de 67,8MW
entrou em vigor em 19 de agosto de 2011.
Em 03 de outubro de 2011 a TPI - Triunfo
Participações e Investimentos S.A., em cumprimento
ao disposto no artigo 157 da Lei nº 6.404 e na
Instrução CVM nº 358, informa que foi ratificada a
Opção de Compra realizada pela Diretoria em 01 de
setembro de 2011, da totalidade das ações de
emissão da empresa Santa Rita S.A. (“Santa Rita”) de
propriedade de Pedro da Rocha Brites, as quais
correspondem a 12% do capital da referida empresa
pelo valor de R$ 41.967.098,85, (quarenta e um
milhões novecentos e sessenta e sete mil, noventa e
oito reais e oitenta e cinco centavos).
A Compra será exercida em até 180 dias contados da
data do exercício da Opção Compra sendo que
quando do pagamento, o preço sofrerá correção pela
variação acumulada do IGPM-FGV acrescidos de juros
de 6% ao ano pro rata die, conforme termos do
Acordo de Acionistas firmado entre a Companhia e
Pedro da Rocha Brites.
Após a aquisição em referencia a Companhia passará
a deter 100% do Capital da empresa Santa Rita S.A.
Em 06 de outubro de 2011, a TPI - Triunfo
Participações e Investimentos S.A. (a "Companhia") e
sua controlada – a Empresa Maestra Shipping LLP (a
"Maestra LLP"), em atendimento ao disposto na
Instrução CVM nº 358/02 e demais disposições legais
vigentes, informam que na data de hoje a Maestra
LLP comprou por US$11,4 milhões o navio MV
Westerhever
(futuro
Maestra
Caribe)
da
Westerhever Shipping GMBH& Co KG.
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Em 28 de outubro de 2011 A TPI - Triunfo
Participações e Investimentos S.A., em cumprimento
ao disposto no artigo 157 da Lei nº 6.404 e na
Instrução CVM nº 358, informa que sua controlada
Maestra Navegação e Logística S.A (“Maestra”)
firmou Memorando de Entendimentos (“MOU”)
com o armador japonês Nippon Yusen Kabushiki
Kaisha (“NYK”), regulando os principais termos para
a formação de uma Joint Venture (“JV”), a qual terá
como objeto a prestação de serviços de cabotagem,
além de soluções logísticas e transporte terrestre
para seus clientes. De acordo com o MOU, a NYK
deterá inicialmente 10% do capital social total e
votante da Maestra, com a possibilidade de elevar
sua participação para até 20%.
A NYK é uma das maiores empresas globais de
logística e transportes integrados do mundo, tendo
iniciado suas atividades em setembro de 1885 em
Tóquio, no Japão.
Em 21 de novembro de 2011 a TPI - Triunfo
Participações e Investimentos S.A., em cumprimento
ao disposto no artigo 157 da Lei nº 6.404 e na
Instrução CVM nº 358 e dando sequência ao Fato
Relevante publicado no dia 28/10/11, informa que
sua controlada Maestra Navegação e Logística S.A
(“Maestra”) assinou no dia 18/11/11 contrato com o
armador japonês Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
(“NYK”), para a formação de uma Joint Venture
(“JV”), a qual terá como objeto a prestação de
serviços de cabotagem, além de soluções logísticas e
transporte terrestre para seus clientes.
De acordo com o contrato, a NYK entrará na
sociedade aportando R$10 milhões e deterá
inicialmente 10% do capital social total e votante da
Maestra, com a
possibilidade de elevar sua
participação para até 20% no período de 15 meses
após a assinatura do contrato.
Com a entrada do novo sócio, a participação da
Triunfo na Maestra será diluída de 65% para 58,5%.
A NYK é uma das maiores empresas globais de
logística e transportes integrados do
mundo, tendo iniciado suas atividades em setembro
de 1885 em Tóquio, no Japão.
Em 19 de dezembro de 2011, a ALL – AMÉRICA
LATINA LOGÍSTICA S.A. (“ALL”) e a TRIUNFO
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (“Triunfo”),
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em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do
artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução nº
358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, vêm a
público informar que nesta data, em conjunto com os
acionistas da Vetorial Participações S.A. (“Vetorial”),
celebraram um contrato com o objetivo de
implementar
uma
associação
estratégica
(“Associação”), por meio de uma sociedade anônima
brasileira a ser denominada Vetria Mineração S.A.
(“Vetria”), para criar um sistema integrado minalogística-porto.
A Vetria atuará na exploração, beneficiamento,
transporte, comercialização e exportação de minério
de ferro por meio de (i) um porto privado a ser
construído em Santos/SP, (ii) uma capacidade de
transporte ferroviária garantida nos termos de um
contrato de prestação de serviços de transporte
celebrado com a ALL, e (iii) uma mina própria
localizada no Maciço de Urucum, na região de
Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul. O Maciço
de Urucum é rico em minério de ferro de alta
qualidade, com teor de ferro estimado superior a
62%.
Para isto, assim que as condições da associação
forem verificadas:
(a) a Vetria possuirá uma mina operacional de
minério de ferro localizada em Corumbá/MS, com
recursos minerais estimados em 1.000.000.000 (um
bilhão) de toneladas de minério de ferro. A
capacidade de produção atual da mina é de 1 milhão
de toneladas por ano (“mtpa”);
(b) a Vetria será proprietária de um imóvel de 1,9
km2 no estuário de Santos/SP, onde será construído
um complexo portuário para minério de ferro e
derivados; e
(c) a Vetria investirá em vagões, locomotivas e na
modernização completa da ferrovia que liga Corumbá
a Santos. O material rodante será de propriedade da
Vetria. A Vetria contratará a ALL para realizar a
logística ferroviária, que garantirá uma capacidade de
27,5 mtpa a uma tarifa de R$45 por tonelada, em
moeda de hoje. Esta tarifa contempla um desconto
de frete em contrapartida aos investimentos que
serão realizados pela Vetria na malha ferroviária da
ALL;
A participação no capital social total e votante da
Vetria será conforme descrito abaixo. Os acionistas
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celebrarão, no fechamento da Associação, acordos
de acionistas para regular seus direitos e obrigações.
Acionista
ALL
Triunfo
Acionistas da Vetorial
Total

Participação (%)
50,38 %
15,79 %
33,83%
100%

Além de sua participação na Vetria, a Vetorial terá
também direito a royalties de US$2,50 por tonelada
de minério de ferro extraída da mina, limitado a um
total de 500 milhões de toneladas.
Para criar a solução integrada Mina, logística e
Porto, a Vetria estima ser necessário investir
aproximadamente R$7,6 bilhões para:
(i) ampliar a capacidade da mina em 20 mtpa, sendo
que atualmente a mina é operacional e já possui as
licenças de operação, sendo necessário obter
licenças para ampliação da capacidade;
(ii) aumentar a capacidade da ferrovia com
investimentos em infra estrutura de via permanente
e aquisição de locomotivas e vagões novos, já que a
ferrovia é operacional e possui todas as licenças,
sendo necessário obter licenças para ampliação de
pátios de cruzamento; e
(iii) construir um porto privado de uso misto no
estuário de Santos, já que o porto possui a licença
ambiental prévia para operação de granéis sólidos,
líquidos e contêineres, sendo necessária a obtenção
de licença ambiental de instalação para
movimentação de minério de ferro.
Os recursos necessários para tais investimentos
deverão ser obtidos pela Vetria junto ao mercado
financeiro e/ou eventuais parceiros estratégicos,
sem garantias ou obrigações de aporte por parte dos
acionistas da Associação. A obtenção de tais
recursos é uma das condições para a efetiva
implementação da Associação.
Com os investimentos, a Vetria estima atingir uma
produção inicial de minério de ferro de 20 mtpa, que
poderá ser expandida em mais 7,5 mtpa, atingindo
27,5 mtpa.
A Vetria contará com uma estrutura administrativa
independente e profissionalizada, combinando o
know-how de seus acionistas em logística
ferroviária, infraestrutura portuária e mineração,
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contando com ótima reputação, escala e
competitividade no mercado.
A Associação prevê mecanismos de ajuste de
participação de cada acionista no Capital Social da
Vetria caso ocorram variações significativas nas
condições estabelecidas na Associação, tais como
investimento e reservas minerárias.
Nesta data, no contexto da Associação, ALL, Triunfo e
Vetorial
celebraram
determinados
acordos
operacionais e de governança corporativa, que têm
por objetivo estabelecer as condições pelas quais a
Vetria irá:
(a) explorar a mina de minério de ferro localizada em
Corumbá/MS, cujos direitos de exploração são
atualmente detidos pela Vetorial Mineração S.A.,
sociedade que será detida integralmente pela Vetria;
(b) desenvolver, implementar e operar um terminal
portuário privativo de uso misto no estuário de
Santos/SP destinado ao embarque de minério de
ferro e derivados, o qual será localizado no imóvel de
1,9 km2 denominado “Santa Rita”, controlado pela
Triunfo e cujo capital será transferido à Vetria.
Adicionalmente a Triunfo aportará R$15 milhões na
Vetria;
(c) desenvolver e implementar um projeto de
expansão e melhoria da capacidade de transporte do
trecho ferroviário existente entre as cidades de
Corumbá/MS e Santos/SP, atualmente sob concessão
e arrendamento da ALL por meio de suas
controladas; e
(d) atuar como operadora logística de minério e
produtos derivados, mediante contrato de prestação
de serviços de transporte ferroviário a ser celebrado
com as concessionárias controladas pela ALL, o qual
deverá proporcionar à Vetria uma capacidade de
transporte ferroviário correspondente a até 27,5
mtpa de minério de ferro e derivados.
O projeto da Vetria prevê ainda aumentar a
capacidade ferroviária do corredor de Corumbá a
Santos de 3 mtpa para 35 mtpa, dos quais 27,5 mtpa
serão disponibilizados para o transporte de minério
de ferro. Portanto, haverá um aumento na
capacidade da ferrovia para o transporte de cargas
gerais de 2,5 vezes, de 3 mtpa para 7,5 mtpa,
transformando este trecho ferroviário em um dos
mais modernos do Brasil.
A efetivação da Associação estará condicionada ao
cumprimento de determinadas condições, inclusive
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no que diz respeito à obtenção das aprovações
pertinentes
por
parte
das
autoridades
governamentais competentes. A Vetria espera
cumprir tais condições no prazo de até dois anos.
Dentre as condições acima mencionadas, destacamse as seguintes:
Obtenção dos recursos financeiros necessários
para os investimentos, incluindo o equity;
Aprovação pelo Conselho de Defesa Nacional
(CDN) para a transferência das ações de emissão da
Vetorial para a Vetria;
Certificação das reservas minerais (metodologia
JORC);
Obtenção das licenças ambientais necessárias
junto às autoridades governamentais;
Aprovação pela Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) dos contratos operacionais entre
ALL e Vetria; e
Obtenção da autorização pela Agência Nacional
de Transportes Aquaviários (ANTAQ) para
implantação e operação do porto.
A ALL, a Triunfo e a Vetorial, manterão seus
respectivos acionistas e o público em geral
informados acerca de qualquer novo fato relevante
acerca da Associação.
Em 01 de fevereiro de 2012 a TPI – Triunfo
Participações e Investimentos S.A., em cumprimento
ao disposto no artigo 157 da Lei nº 6.404 e na
Instrução CVM nº 358, comunica que em 25 de
janeiro de 2012 firmou com Egis Airport Operation e
UTC Participações S.A. Termos de Compromisso para
que, conjuntamente, as empresas participem do
Leilão nº 002/2011 que a União, por meio na ANAC,
autarquia vinculada à Secretaria de Aviação Civil,
realizará em 06 de fevereiro de 2012, a fim de
selecionar as melhores propostas para a celebração
de contratos
de serviços para ampliação, manutenção e
exploração dos aeroportos internacionais de
Brasília, Campinas e Guarulhos.
Em 03 de fevereiro de 2012 a TPI - Triunfo
Participações e Investimentos S.A. (a "Companhia")
em cumprimento ao disposto no artigo 157 da Lei nº
6.404 e na Instrução CVM nº 358, e dando sequência
ao Fato Relevante Publicado no dia 04 de março de
2010 (sobre a ação declaratória de Anulação de ato
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jurídico ajuizada pela Setel – Construtora,
Incorporadora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra Joaquim da Rocha Brites e TPB - Terminal
Portuário Brites Ltda.) informa que o Juiz de Direito
Ramon Mateo Junior da 2ª. Vara Cível de Santos:
i) Condena a autora, por litigância de má-fé, a pagar
multa, arbitrada em 1% (um por cento), e
indenização, fixada em 10% (dez por cento), ambas
sobre o valor da causa, a serem partilhados
igualmente entre os réus;
ii) Constata que a assinatura aposta no documento
embasador da rescisão contratual é falsa;
iii) Julga que, tendo em vista o grau de zelo dos
advogados dos réus, o local da prestação de serviços
(Santos, quando estão estabelecidos em comarcas
diversas), a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelos advogados e o tempo
exigido para os seus serviços, arbitra os honorários
advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por
cento) do valor atribuído à causa, sendo a metade
para os advogados de Joaquim da Rocha Brites e
Deolinda da Rocha Brites, e a outra metade aos
patronos das sociedades TPB-Terminal Portuário
Brites Ltda. e TPI - Triunfo Participações e
Investimentos S.A.;
iv) Julga que a autora deverá reembolsar as despesas
antecipadas pelos réus e;
v) Determina que a extração de cópias de inteiro teor
dos autos, com a remessa ao Ministério Público
Estadual para a apuração a prática de crime de uso
de documento falso.
Em 06 de fevereiro de 2012 a TPI – Triunfo
Participações e Investimentos S.A., em cumprimento
ao disposto no artigo 157 da Lei nº 6.404 e na
Instrução CVM nº 358, comunica que em 06 de
fevereiro de 2012, em parceria com Egis Airport
Operation e UTC Participações S.A, apresentou
melhor proposta para a celebração de contratos de
serviços para ampliação, manutenção e exploração
do aeroporto internacional de Campinas no Leilão nº
002/2011 que a União, por meio na ANAC, autarquia
vinculada à Secretaria de Aviação Civil, realizou em
06 de fevereiro de 2012.
Em 17 de fevereiro de 2012 a TPI – Triunfo
Participações e Investimentos S.A. (Triunfo), em
cumprimento ao disposto no artigo 157 da Lei nº
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6.404 e na Instrução CVM nº 358, informa que a
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC – concluiu
hoje a análise dos documentos de qualificação dos
proponentes vencedores do leilão n° 02/2011.
Em ata, divulgada hoje, a ANAC habilitou a
documentação
apresentada
pelo
consórcio
AEROPORTOS BRASIL, formado pela Triunfo, em
parceria com a UTC Participações S.A. e a Egis
Airport Operation, atestando a conformidade dos
documentos apresentados com as exigências
editalícias.
Em 28 de fevereiro de 2012 a TPI – Triunfo
Participações e Investimentos S.A. (“Triunfo” ou
“Companhia”) informa que celebrou, em 18 de
fevereiro, por intermédio de sua controlada
Portonaus S.A. Terminais Portuários (“Portonaus”),
Contrato de Compra e Venda de Quotas Sociais de
Moss Serviços
Portuários e Transportes Ltda. (“Contrato”),
sociedade
empresária
por
quotas
de
responsabilidade
limitada, com sede em Manaus, Estado do
Amazonas, à Rua Ponta Grossa, nº 303, Colônia
Oliveira Machado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
04.380.267/0001-02 (“MSPTL”)e os então sócios
quotistas da MSPTL, onde:
(i) O Contrato provê a compra da totalidade das
quotas sociais da MSPTL, operando-se desde logo a
transferência de 91% (noventa e um por cento) das
quotas sociais e, oportunamente, a transferência
das remanescentes 9% (nove por cento);
(ii) A MSPTL é titular de autorização, outorgada pela
União, para exploração, por prazo indeterminado,
de terminal portuário sob a modalidade de uso
privativo misto à margem esquerda do Rio Negro,
nos termos da Resolução ANTAQ n. 888, de 24 de
outubro de 2007;
(iii) A compra das quotas soma-se à pretérita
aquisição do direito de superfície sobre a área em
que está situado o terminal, além do direito de
ocupação sobre a área de marinha registrada sob
RIP 02550100012-50 (com 3.000 m²), totalizando a
extensão de 87.827 m²;
(iv) Pela aquisição das quotas, a Portonaus pagará o
valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e
quinhentos mil reais);
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(v) A celebração do Contrato será notificada às
autoridades competentes, designadamente ao SBDC
(Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência), nos
termos da Lei n. 8884/94, e à ANTAQ (Agência
Nacional de Transportes Aquaviários), nos termos da
Lei n. 10.233/01.
Em 27 de março de 2012 a TPI - Triunfo Participações
e Investimentos S.A. (“Companhia”) em atendimento
às disposições da Instrução nº. 358, de 3 de janeiro
de 2002, conforme alterada, da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), vem a público informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral, que o Conselho de
Administração, em reunião realizada em 27 de março
de 2012, aprovou
(i) A primeira Emissão de notas promissórias
comerciais, para distribuição pública no mercado de
capitais local, nos termos da Instrução CVM n°134 de
1º de novembro de 1990, conforme alterada, da
Instrução CVM n°155 de 7 de agosto de 1991,
conforme alterada, e da Instrução CVM n°429 de 22
de março de 2006, conforme alterada.
(ii) A Emissão, em série única, será composta por 300
(trezentas) Notas Promissórias, com valor unitário de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), perfazendo o
montante total de R$ 300.000.000,00 (trezentos

milhões de reais) na Data de Emissão das Notas
Promissórias.
(iii) As Notas Promissórias terão prazo de
vencimento de até 180 (cento e oitenta) dias
contados da Data de Emissão e os recursos captados
serão utilizados para pagamento do saldo devedor
da 2ª emissão de debêntures da Companhia, e para
investimentos na Companhia e em suas sociedades
controladas ou coligadas no curso ordinário de seus
negócios.
A
Companhia
poderá
resgatar
antecipadamente as Notas Promissórias, após data a
ser estipulada nos Documentos da Oferta.
As Notas Promissórias deverão ser objeto de
distribuição pública, sob o regime de garantia firme
de colocação prestada pelo Banco BTG Pactual S.A.
para sua totalidade, com intermediação de
instituições financeiras integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários.
O presente Fato Relevante está sendo publicado
exclusivamente em atendimento à Instrução CVM
n.º 358/02, e ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei
n.º 6.404/76, de forma que possui caráter
exclusivamente informativo e não deve ser
interpretado e/ou considerado, para todos os
efeitos legais, como um material de venda e/ou
divulgação
das
Notas
Comerciais.

PRINCIPAIS ASPECTOS
Segmento rodoviário

2011 foi de R$6,92, 4,5% maior que a tarifa média
efetiva apresentada em 2010.

A Triunfo está entre as mais importantes companhias
do setor de concessões rodoviárias do país. As
rodovias que opera estão localizadas nos Estados de
Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Minas
Gerais. A Companhia opera cerca de 641 quilômetros
de rodovias.
Analisando o desempenho acumulado de 2011
observa-se um acréscimo de 8,4% no volume de
tráfego em relação ao mesmo período do ano
anterior, atingindo 76.940 mil veículos equivalentes.
Neste mesmo período, nossas concessionárias
Concer, Concepa e Econorte, apresentaram
crescimento individual de 10,6%, 8,2% e 4,6%,
respectivamente. A tarifa média efetiva verificada em
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O crescimento de 8,4% no tráfego de veículos em
nossas concessionárias, em 2011, equivale a três
vezes o crescimento do PIB. O aumento no número
de veículos licenciados no Rio de Janeiro/Minas
Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, regiões onde
atuamos, foi de 8,6%, 7,0% e 4,0%, respectivamente,
reflexo do crescimento da economia brasileira e da
melhora na distribuição de renda da população.
Segmento Portuário
Portonave:
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O Terminal Portuário de Navegantes movimentou
545.158 TEUs em 2011, o que representa uma
redução de 6,4% em volume de movimentação
quando comparado ao mesmo período de 2010. A
queda na movimentação de contêineres verificada
em 2011 está atrelada a (i) efeitos da crise mundial
que afetou o comércio internacional; e (ii) problemas
climáticos ocorridos no terceiro trimestre de 2011
que paralisaram a operação do terminal por 11 dias,
essa paralisação corresponde a 3,0% do total de dias
em que terminal operou em 2011.

plenitude só pôde ser verificada após junho desse
ano.
Vale ressaltar que receitas de seguros e outros
serviços prestados pela Iceport também entram na
composição da receita dessa subsidiária que serão
analisados na seção de desempenho financeiro da
Companhia.
Geração de energia:

No comparativo da tarifa média efetiva por TEU,
observamos um aumento de 8,7% quando
comparado ao mesmo período do ano anterior,
atingindo R$211,95/TEU, principalmente em razão do
mix de serviços ofertados. Neste período observou-se
que 69,0% dos serviços prestados corresponderam à
movimentação de caixas cheias, enquanto 31,0%
referiam-se a caixas vazias.

Em 2011 o total de energia assegurada gerada e
vendida a Votener foi de 544.664 MWh. É
importante lembrar que em agosto de 2011 a Rio
Verde Energia foi autorizada pela ANEEL a aumentar
a energia assegurada em 4MWh, passando de
63,8MWh para 67,8MWh. Essa energia adicional foi
vendida para a Votener nas mesmas condições e
preços do contrato de venda de energia firmado em
2007.

Apesar da queda de movimentação, na comparação
dos períodos, a receita apresentada pela Portonave
aumentou 19,9%, principalmente, em virtude do
aumento da importação na composição do mix de

A energia total gerada pela UHE Salto foi de 683.575
MWh, superando a garantia física anual de 593.928,
Mwh, acumulando um excedente de geração de
89.647 MWh.

movimentação. Em 2011, a importação
representou um total de 53% do total de
contêineres movimentados pela Portonave.
Vale ressaltar que, além da receita de movimentação
de contêineres, outras receitas como armazenagem,
scanner, aluguel de tomadas reefer e taxas de ISPS
code também são consideradas na composição da
receita da Portonave.
Iceport:
Após a retomada integral da operação da câmara
frigorífica, a movimentação in-out, na Iceport foi de
112.474 toneladas enquanto a armazenagem foi de
161.669 toneladas. Na trading company, responsável
pela movimentação de carga própria da Portonave, a
movimentação foi de 1.292 toneladas de carga,
123,9% maior que no ano anterior.
As operações da câmara frigorificada da Iceport
ficaram paralisadas ao longo de 2010 e, apesar de
terem sido retomadas em fevereiro de 2011, a sua
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O índice de disponibilidade médio da UHE Salto, que
mede a eficiência da usina, ao longo de 2011 foi de
98,84%.
Desde o último trimestre de 2009 a Companhia vem
sendo procurada por importantes entidades do
mercado com relevantes propostas de novos
projetos que vão ao encontro de seus interesses e
estratégias. Dadas essas novas oportunidades e a
previsão de recursos para fazer frente a esses
investimentos, a Administração da Triunfo tomou a
decisão de alienar a participação na controlada Rio
Verde.
Durante os anos de 2010 e 2011, a Companhia
manteve negociações de venda sendo efetuado
processo de “due dilligence” e, por ocasião de
acontecimentos e circunstâncias fora do controle da
entidade, o processo ainda encontra-se em fase de
negociação. Cabe ressaltar que a mesma continua
comprometida com seu plano de venda do
investimento na controlada Rio Verde.
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Diante disso, cumprindo com o disposto no item 9 do
CPC 31, a Companhia manteve o investimento na
controlada Rio Verde na rubrica “Participações a
comercializar” nas demonstrações financeiras
individuais e segregado entre “Ativos e Passivos de
Participações a comercializar” nas demonstrações
financeiras consolidadas.
Cabotagem:

a operação do primeiro navio, o Maestra Atlântico,
em maio de 2011.
Ao longo de 2011 apenas o Maestra Atlântico
operou, de maio a dezembro, enquanto o Maestra
Mediterrâneo passou por alguns ajustes e os outros
dois navios, Maestra Caribe e Maestra Pacífico,
passaram pelo processo de reflaging e só iniciaram a
operação em dezembro de 2011. Desta forma o
desempenho acumulado no ano, operando com um
navio, foi de 10.253 TEUs.

No segmento de cabotagem a Maestra, empresa
criada para atuar no segmento de cabotagem, iniciou

PRINCIPAIS RUBRICAS
BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO - R$ MIL
ATIVO
2010
AV%
ATIVO CIRCULANTE
166.174
5,5%
Caixa e equivalentes de caixa
60.689
2,0%
Aplicações financeiras
39.327
1,3%
Contas a receber
27.969
0,9%
Estoques
Tributos a recuperar
5.879
0,2%
Despesas antecipadas
5.558
0,2%
Outros ativos circulantes
26.752
0,9%
ATIVO NÃO CIRCULANTE
2.849.440
94,5%
Aplicações financeiras
3.527
0,1%
Contas a receber
Estoques
Tributos diferidos
16.974
0,6%
Despesas antecipadas
Créditos com partes relacionadas
Outros ativos não circulantes
2.090
0,1%
Investimentos
21
0,0%
Imobilizado
992.380
32,9%
Intangível
1.143.487
37,9%
Diferido
Ativos de Operações Descontinuadas
690.961
22,9%
TOTAL DO ATIVO
3.015.614
100,0%
BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO - R$ MIL
PASSIVO E PL
2010
AV%
PASSIVO CIRCULANTE
305.277
10,1%
Obrigações sociais e trabalhistas
9.183
0,3%
Fornecedores
38.628
1,3%
Obrigações fiscais
12.352
0,4%
Empréstimos e financiamentos
137.551
4,6%
Debêntures
42.382
1,4%
Financiamento por arrendamento financeiro
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2011
297.433
141.937
55.533
87.568

AV%
8,7%
4,2%
1,6%
2,6%
8.071
0,2%
4.324
0,1%
3.106.254
91,3%
652.769
19,2%
957
0,0%
33.212
1,0%
1.875
0,1%
9.642
0,3%
35
0,0%
1.236.201
36,3%
1.171.563
34,4%
3.403.687
100,0%

2011
495.769
36.647
57.647
118.331
216.951
6.349
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Outras obrigações
Provisão para manutenção
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Financiamento por arrendamento financeiro
Outras obrigações
Tributos diferidos
Provisão para manutenção
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital social realizado
Reserva de capital
Adiantamento p/ futuro aumento de capital
Reservas de reavaliação
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patimonial
Lucros / Prejuízos acumulados
Participação Acionistas Não control.
Passivos de Operações Descontinuadas
TOTAL DO PASSIVO E PL

59.445
5.736
871.336
244.502
204.252

2,0%
0,2%
28,9%
8,1%
6,8%

13.526
391.015
18.041
1.839.001
512.979
3.380
267.721
78.463
507.895
37.077
431.486
3.015.614

0,4%
13,0%
0,6%
61,0%
17,0%
0,1%
8,9%
2,6%
16,8%
1,2%
14,3%
100,0%

53.748
6.096
1.547.376
215.334
500.972
18.486
414.173
366.477
31.934
1.360.542
512.979
(6.566)
225.060
146.331
482.738
3.403.687

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - R$ MIL
2010
AV%
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
545.873
268,3%
Receita de vendas e/ou serviços
(342.449) (168,3%)
(-)Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos
203.424
100,0%
(=) Resultado Bruto
(-) Despesas com vendas
(89.154) (43,8%)
(-) Despesas gerais e adm.
(-) Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos
10.994
5,4%
(+) Outras receitas operacionais
(-) Outras despesas operacionais
Resultado da equivalencia patrimonial
(=) Resultado antes do Resultado Financeiro e dos
Tributos
(+) Receitas Financeiras
(+) Variação Cambial
(-) Despesas Financeiras
(=) Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro
IR e CS sobre o Lucro
(=) Resultado Líq. Operações Continuadas
Resultado Líq. Operações Descontinuadas
Participação de Acionistas não controladores
(=)Lucro/Prejuízo do período

1,6%
0,2%
45,5%
6,3%
14,7%
0,5%
12,2%
10,8%
0,9%
40,0%
15,1%
(0,2%)
6,6%
4,3%
14,2%
100,0%

2011
AV%
695.417
268,9%
(436.805) (168,9%)
258.612
100,0%
(119.869) (46,4%)
10.367
4,0%
(16.243)
(6,3%)
-

125.264

61,6%

132.867

51,4%

6.432
3.847
(94.293)
41.250
(16.301)
24.949
5.723
30.672

3,2%
1,9%
(46,4%)
20,3%
(8,0%)
12,3%
2,8%
15,1%

14.806
(15.353)
(127.197)
5.123
(2.496)
2.627
8.261
10.888

5,7%
(5,9%)
(49,2%)
2,0%
(1,0%)
1,0%
3,2%
4,2%

ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
Os dados apresentados abaixo referem-se à
participação da Triunfo em cada negócio. Todas as
informações aqui apresentadas, estão em Reais (R$)
e milhares, exceto quando mencionado

A receita operacional bruta consolidada no ano de
2011 foi de R$756.868, um aumento de 27,4%
quando comparado com 2010.
Deduções Da Receita Operacional Bruta (+27,4%)

Receita Operacional Bruta
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As deduções da receita operacional bruta
consolidada no ano de 2011 totalizaram R$61.451 e
representam um aumento de 27,5% quando
comparadas com o mesmo período de 2010.

cabotagem, além de gastos com pessoal ligados à
operação dos nossos negócios. Os gastos com
depreciação e amortização serão apresentados
separadamente.

Os principais fatores de aumento da receita
operacional líquida foram:

Os custos operacionais totalizaram R$298.085 em
2011, representando um aumento de 41,7% quando
comparados ao ano de 2010.

- O tráfego de rodovias que apresentou um
crescimento de 8,4% e a tarifa média efetiva
aumentou 4,5%. A composição desses fatores gerou
um incremento de aproximadamente R$48 milhões
na receita líquida consolidada.
- As operações com carga própria na Portonave,
realizadas através da Iceport, apresentaram um
crescimento de 173,9%, um incremento de
aproximadamente R$37 milhões na receita líquida
consolidada quando comparado a 2010.
- Apesar da queda de movimentação, na comparação
dos períodos, a receita apresentada pela Portonave
aumentou em R$17 milhões, 19,9%, na comparação
dos períodos, principalmente, em virtude do
aumento da importação na composição do mix de
movimentação. Em 2011, a importação representou
um total de 53% do total de contêineres
movimentados pela Portonave.
- O inicio da operação da Maestra, no segmento de
cabotagem, representou um incremento de cerca de
R$17 milhões na receita liquida consolidada.
- Como efeito da adoção dos novos pronunciamentos
contábeis foram reconhecidos os montantes de
R$94.655 em 2011 e de R$64.983 em 2010
referentes a receitas de construção nas
concessionárias de rodovias. Essa receita é
reconhecida contra o ativo intangível e representa o
direito de arrecadação de pedágio nos próximos
exercícios e que será amortizada pela curva de
tráfego.
Custos Operacionais
Os principais itens que compõem os custos
operacionais da Triunfo são: os gastos de operação e
manutenção das rodovias, operação portuária e

Abril 2012

Os principais fatores que contribuíram para o
aumento nos custos operacionais foram:
- O aumento dos custos com operação portuária,
principalmente em decorrência do crescimento da
operação de trading e da retomada da operação da
câmara frigorificada. Em 2011, o custo de operação
portuária da Iceport foi de R$57.726 frente a
R$21.684 apresentado em 2010. Além desse fator, o
custo com a operação portuária segue o
crescimento de receita e engloba basicamente o
consumo de combustível, energia elétrica e a
manutenção dos equipamentos.
- Com entrada em operação da Maestra o segmento
de
cabotagem
foi
responsável
por
aproximadamente R$18 milhões do custo
operacional total.
- O aumento nos custos com pessoal deu-se
principalmente pela entrada em operação da
Maestra que foi responsável por aproximadamente
R$4,9 milhões desse aumento. Se excluirmos o
efeito dessa controlada o aumento dos custos com
pessoal seria de 8,6%. Os custos com pessoal dos
segmentos rodoviário e portuário ficaram em linha
com o aumento da operação.
- As receitas e custos de construção de ativos de
concessões de rodovias são reconhecidas pelos
montantes aplicados na realização de obras de
melhoria e ampliação na infraestrutura da rodovia,
que seguem o cronograma previsto no PER
(Programa de Exploração da Rodovia) firmado entre
o poder concedente e as concessionárias.
Despesas Operacionais
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As despesas operacionais são representadas pelas
despesas com instalações e serviços administrativos e
de consultoria, pelos gastos com pessoal,
remuneração da administração e do pessoal de apoio
administrativo, além de outras receitas e despesas
extraordinárias.
Os gastos com a depreciação e amortização serão
apresentados separadamente
Em 2011 as despesas operacionais apresentaram um
aumento de 61,3%, em relação a 2010.
Os principais fatores que contribuíram para o
aumento nas despesas operacionais foram:

- O aumento das despesas gerais e
administrativas com a entrada em operação da
cabotagem, que representou um acréscimo de
R$3,5 milhões de 2011 para 2010, além de uma
despesa não recorrente na Econorte, no
montante de R$3,3 milhões, referente ao serviço
de assessoria para fomentar subsídios à
prorrogação do contrato de concessão
- O aumento na remuneração dos administradores e
despesas com pessoal com o início das operações de
cabotagem e de Rio Canoas.
- Ganho auferido com a diluição da participação na
cabotagem de 65% para 58,5%.
- Despesas com serviços e materiais de manutenção e
reparos, combustíveis e custos portuários
classificados como despesas de ociosidade até que o
serviço de cabotagem entre em plena capacidade de
operação
A depreciação e amortização apresentou um
aumento de 8,8%, principalmente em decorrência (i)
de R$6,4 milhões de aumento na amortização dos
investimentos nas rodovias decorrente do aumento
na curva de tráfego; (ii) do aumento de R$4,9
milhões na depreciação de ativos de cabotagem.
Resultado Financeiro Líquido
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O resultado financeiro está representado pelos
juros, correções monetárias e remunerações pagas
aos credores da Companhia, ajustados pelas receitas
financeiras e pelo resultado de variação cambial do
financiamento contratado pela Portonave junto a GE
Capital, aplicado na construção do Terminal
Portuário de Navegantes. A Companhia avalia
opções de hedge para essa operação, levando
sempre em consideração o hedge natural presente
na operação da Portonave, uma vez que quase
metade da receita está indexada à moeda
americana.
Em 2011, o resultado financeiro foi impactado pela
variação cambial. O dólar americano fechou 2011
cotado a R$1,8685, frente a uma cotação de
R$1,6662, no final de 2010. A variação cambial
correspondeu a 22,9% da variação do resultado
financeiro.
O aumento de 34,9% nas despesas financeiras está
relacionado aos custos de captação e estruturação
de novas dívidas e a despesa financeira
correspondeu a 39,1% da variação do resultado
financeiro.
Durante o exercício de 2011 a Companhia realizou
importantes captações para fazer frente aos seus
projetos
de
expansão
que
somaram
aproximadamente R$ 580 milhões, sendo R$ 180
milhões referentes a 3ª emissão de debêntures da
Triunfo, para financiamento do equity da Rio
Canoas, R$ 80 milhões referentes a 1ª emissão de
debêntures da Maestra, para aquisição do Maestra
Pacífico e finalização das reformas do Maestra
Atlântico e do Maestra Pacífico, R$ 50 milhões
referentes ao financiamento junto ao Votorantim,
para aquisição do Maestra Caribe e capital de giro
para o start up do projeto, R$ 120 milhões
referentes a 2ª emissão da Econorte, principalmente
para alongamento e redução do custo da dívida da
controlada, melhorando, assim nosso perfil do
endividamento e, R$ 150 milhões referentes a 1ª
emissão de debêntures da Rio Canoas, aplicados na
implantação da UHE Garibaldi e que servirá de
ponte para o financiamento de longo prazo junto ao
BNDES. Com exceção do refinanciamento da dívida
na Econorte, que serviu para alongamento da dívida
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e redução do custo, todos as demais captações estão
ligadas a projetos em implantação dentro da
estratégia de crescimento da Triunfo e serão
amortizados no longo prazo, adequados ao fluxo de
caixa gerado pelos novos projetos.
Ao final de 2011, a Companhia registrou um aumento
de 67,3% na dívida bruta consolidada, em relação a
2010.

Lucro Líquido do Exercício
Em razão dos fatores apresentados anteriormente,
apresentamos um lucro líquido consolidado de
R$23.586 no exercício de 2011, ante um lucro de
R$33.985 no exercício de 2010. Olucro base de
dividendos registrado em 2011 foi de R$88,5
milhões.

GARANTIA
As debêntures da presente emissão são da espécie subordinada, isto é, concorrem ao patrimônio da Emissora
em subordinação aos demais créditos (inclusive quirografários), gozando de preferência tão somente sobre o
crédito de seus acionistas. Contam ainda com garantia adicional fidejussória pela acionista controladora da
Emissora, Construtora Triunfo S.A., fiadora da presente emissão.
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OBRIGAÇÕES DA FIADORA
A Fiadora está obrigada a:
i. prestar fiança em favor da comunhão de debenturistas, garantindo o cumprimento de todas as obrigações
pecuniárias assumidas, pela Emissora, no presente Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de
Debêntures;
ii. pagar a dívida consolidada no Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, com os recursos relativos aos direitos
creditórios que possui com entes governamentais e oriundos das seguintes ações judiciais: DNER - Processo n°
95.0019842-8; DNER - Processo n° 2003.34.00.018002-2; DNER - Processo n° 2003.34.00.026118-4; DNER Processo n° 90.0009625-1; DNER e DVOP/MT - Processo n° 2002.34.00.040830-4; DER/SC - Processo n°
023.96.017662-6; Estado de São Paulo - Processo n° 053.02.032299-5; Município de Pomerode/SC - Processo n°
1472/96; Prodecap/MT - Processo n° 23.987; Município de São Paulo - Processo n° 053.02.002060-3; e União
Federal - Processo n° 96.0015217-9;
iii. manter a participação de terceiros na sua estrutura de capitalização igual ou inferior a 45% (quarenta e
cinco por cento), apurando-se essa participação de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão.
Com base nas informações prestadas pela Fiadora esclarecemos que a mesma cumpriu com as obrigações
listadas acima.

PARECER
Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela
Emissora, que manteve atualizado seu registro de companhia aberta perante a CVM – Comissão de Valores
Mobiliários no exercício de 2011.
Após análise das demonstrações financeiras da Emissora auditadas pela Ernest & Young Terco Auditores
Independentes, cujo parecer não constou ressalvas, no que diz respeito à capacidade de cumprimento de suas
obrigações, a Companhia encontra-se apta a honrar seus compromissos decorrentes da Escritura de Emissão.

DECLARAÇÃO
Declaramos estar aptos e reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da função de Agente
Fiduciário dos Debenturistas, de acordo com o disposto no artigo 68, alínea “b” da lei nº 6.404 de 15 de
dezembro de 1.976 e no artigo 12, alínea “l”, da Instrução CVM 28 de 23 de novembro de 1.983.
São Paulo, abril de 2012.

“Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea “b” da Lei nº 6407/76 e
do artigo 12 da Instrução CVM nº 28 /83, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos
legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se a disposição dos interessados para
consulta na sede deste Agente Fiduciário”
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