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Total de viajantes chega a 5,2 milhões no período
De janeiro a junho de 2015, o volume de passageiros que viajou pelo Aeroporto Internacional
de Viracopos, uma das concessões da Triunfo Participações e Investimentos, aumentou 8,7%
frente ao mesmo período do ano anterior, atingindo 5,2 milhões de viajantes. No mesmo
período, o total de carga transportada foi 93,5 mil toneladas – volume 14,7% menor do que o
registrado em 2014. A retração no volume de cargas foi compensada pelo aumento de carga
de alto valor agregado, melhoria na infraestrutura (ampliação das câmaras frigoríficas), redução
do tempo médio de desembaraço de cargas entre outras medidas que impactaram
positivamente o desempenho financeiro da operação.
Nos seis primeiros meses do ano, passaram pelas concessões rodoviárias da Triunfo 53,4
milhões de veículos equivalentes, montante 6,9% menor na comparação com o mesmo
intervalo do ano anterior. A diminuição foi consequência do arrefecimento econômico e da
greve dos caminhoneiros, que paralisaram as rodovias do país em fevereiro de 2015. O
desempenho individual das concessionárias Concer, Triunfo Concepa, Triunfo Econorte e
Triunfo Transbrasiliana foi queda de 16%, 1,5%, 4,7% e 5,2% no volume de tráfego,
respectivamente.
A retração na quantidade de veículos equivalentes na Concer deve-se à mudança da praça de
pedágio do km 104 para o km 102. Parte do efeito dessa perda já foi compensada por meio do
reajuste de 12,5% nas tarifas realizado no ano passado. A segunda parte da compensação
será efetuada em agosto de 2015.
No primeiro semestre, a Portonave movimentou 295,1 mil TEUs (medida equivalente a um
contêiner de 20 pés), valor 10,4% inferior ao registrado no mesmo período de 2014. O
resultado acumulado foi impactado, entre outros fatores, pela greve dos caminhoneiros de
Navegantes na primeira quinzena de abril 2015, com duração de oito dias.
O total de energia vendida somou 752,9 MWh no acumulado do ano.
Sobre a Triunfo Participações e Investimentos - A Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(TPIS3) é uma das principais empresas brasileiras do setor de infraestrutura com forte atuação
nos segmentos de concessões rodoviárias, administração portuária e aeroportuária e geração
de energia. De capital aberto, está listada no Novo Mercado, nível mais alto de Governança
Corporativa da BM&FBovespa.
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A companhia administra 2.140,5 quilômetros de rodovias no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do
Brasil, por meio das concessionárias Concer, Triunfo Concepa, Triunfo Econorte, Triunfo
Concebra e, mais recentemente, Triunfo Transbrasiliana. No setor portuário, a Triunfo possui
participação de 50% da Portonave, que opera o Terminal Portuário de Navegantes, em Santa
Catarina. Controla ainda a Triunfo Rio Canoas, empresa constituída para implantar e
administrar a Usina Hidrelétrica de Garibaldi, no mesmo estado, e a Triunfo Rio Verde,
responsável pela construção e pela operação da Usina Hidroelétrica de Salto, localizada na
bacia do Rio Verde no estado de Goiás. Em energia, a Triunfo ainda controla a Tijoá, a
concessionária responsável pela operação e manutenção da Usina Hidrelétrica Três Irmãos, no
estado de São Paulo. A companhia também detém 23% da Aeroportos Brasil Viracopos,
concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Campinas –
Viracopos.
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