
 

Speech – 4T18/1T19 

Bom tarde a todos, 
 
Bem-vindos à teleconferência para apresentação dos resultados do 4º trimestre de 2018 e 1º trimestre de 2019 da Triunfo. 
 
Como todos sabem, o ano passado foi novamente desafiador para a Companhia, com o nosso foco voltado para a resolução 
das questões específicas de cada ativo, preservando o caixa da Companhia e buscando de forma mais objetiva os inúmeros 
desequilíbrios gerados e não reequilibrados pelo Poder Concedente nos Contratos que regem nossas operações.  
 
Também foi um período no qual reforçamos a nossa estrutura de administração de processos, com a implantação de um 
ambiente de gestão de riscos que engloba as áreas de Controles Internos e Compliance. 
 
A Auditoria Interna auxilia a empresa a alcançar seus objetivos, avaliando e aperfeiçoando processos para atingir melhores 
resultados. Já a área de Compliance conferirá o cumprimento de normas, políticas e diretrizes estabelecidas, detectará e 
tratará qualquer desvios ou inconformidade, e também adotará medidas e políticas que busquem o equilíbrio entre riscos e 
custos. 
 
Neste aspecto, o Comitê Independente constituído para coordenar as providências para instauração de investigação após os 
Mandados de Busca e Apreensão realizados na Companhia e algumas de suas controladas, no âmbito da Operação 
Integração, finalizou a sua avaliação e foi encerrado.  
 
Destaco que os trabalhos deste Comitê foram inconclusivos com relação à existência das supostas irregularidades apontadas 
pelo Ministério Público Federal. Todavia, visando o aperfeiçoamento da nossa estrutura de governança e práticas 
anticorrupção, o Conselho de Administração incluirá em pauta, até a reunião de 19 de junho, proposta para implementação 
de novas recomendações a serem seguidas. 
 
Em relação aos resultados de 2018, observamos o impacto relevante da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público 
Federal em novembro, que resultou na suspensão da cobrança de tarifa na praça de Jacarezinho, bem como na redução das 
tarifas em cerca de 27% nas demais praças da Econorte. Tivemos, ainda, o impacto do impairment realizado na Econorte 
por conta da necessidade de provisão para perda por desvalorização do ativo, totalizando R$ 186 milhões.  
 
No primeiro trimestre deste ano, contudo, conseguimos reverter parte do impacto na Econorte, já que, em março, a redução 
de 27% nas praças de pedágio foi revertida. Continuamos tomando todas as medidas necessárias para que a questão em 
Jacarezinho também seja solucionada.  
 
No segmento de energia, destaco a nossa controlada em conjunto Tijoá, que administra a concessão da Usina Hidrelétrica 
de Três Irmãos, no interior do Estado de São Paulo, que passou a ser beneficiada pela GAG Melhoria, apresentando 
expressivo crescimento em suas receitas e em seu resultado. 
 
No segmento aeroportuário, o processo de recuperação judicial continua em andamento, com as operações seguindo 
normalmente. Ao longo de 2018, Viracopos recebeu diversos prêmios, como o de melhor terminal aéreo do País na pesquisa 
de satisfação de passageiros realizada pela Secretaria de Aviação Civil.  
 
No dia 31 de maio divulgaremos ao mercado o nosso Relatório de Sustentabilidade de 2018. O documento, auditado por 
empresa independente, reforça nosso compromisso de seguir operando dentro de padrões internacionais de gestão 
ambiental, social e econômica. Os valores da Triunfo propõem o desenvolvimento estratégico voltado para o futuro, 
respeitando, sempre, o meio ambiente e os direitos humanos.  
 
Em janeiro comemoramos 20 anos de fundação, com orgulho das histórias de sucesso que acumulamos ao longo dessa 
caminhada. Estamos há mais de 10 anos listados no segmento do mais alto nível de governança corporativa da B3 e temos 
como objetivo manter a alto padrão e contínuo aprimoramento de nossas atividades. Reforço, mais uma vez, o nosso foco 
no equilíbrio financeiro e continuidade das operações.  
  
Por fim, agradeço aos nossos profissionais pela dedicação e também aos demais stakeholders pela confiança depositada. 
Ficamos agora à disposição para a seção de perguntas e respostas. Obrigado. 


