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14 de maio de 2021
Relações com Investidores

Esta apresentação contém declarações e perspectivas futuras baseadas nas
estratégias e crenças relativas às oportunidades de crescimento da Hidrovias do
Brasil S.A. e suas subsidiárias (“Hidrovias” ou “Companhia”) constituídas por
análises feitas por sua administração. Isso significa que afirmações e
declarações aqui contidas, fundamentadas em minucioso estudo de
informações públicas disponibilizadas para o mercado em geral, embora

consideradas razoáveis pela Companhia, poderão não se materializar e/ou
conter imperfeições e/ou imprecisões.
Essa ressalva sobre as informações demonstradas indica a existência de
situações adversas que poderão impactar os resultados esperados de modo

que nossas expectativas não se concretizem no prazo acreditado, pois referidos
fatores vão além da capacidade de controle da Hidrovias. Dessa forma, a
Companhia não garante o desempenho refletido nessa apresentação e, por
isso, não constitui material de oferta para compra e/ou subscrição de seus
valores mobiliários.
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RESULTADO 1T21: Forte crescimento do EBITDA ajustado e maior margem EBITDA ajustada já
apresentada em 1T demonstram resiliência do negócio, bem como a robustez dos contratos de
longo prazo, com volumes já definidos e firmados com clientes de primeira linha.
1T21 EM NÚMEROS:

Receita
Líquida
Op1.:

 2,7 milhões de toneladas de grãos, fertilizantes,
bauxita, minério de ferro e outros produtos;
destaque para grãos por meio de “Rodoviário
Direto” no Norte e minério de ferro no corredor Sul;

R$272,1
milhões
(+14,4%
vs. 1T20)

R$138,2
milhões

EBITDA
Ajustado2:

(+32,4%
vs. 1T20)

Caixa
Final:

R$ 1,2
Bilhão
(+6,6%
vs. 1T20)

50,8%
(+6,9 p. p. vs
1T20)

Mg.
EBITDA
Ajustada:

 A Receita Líquida Operacional (excluindo “OTM” e
hedge accounting) de R$ 272,1 milhões; destaque
para excelente desempenho do corredor Norte que
apresentou incremento real de tarifa desde janeiro
de 2021;
 Maior margem EBITDA ajustada já apresentada em
um primeiro trimestre, de 50,8% (+6,9 p.p. vs.
1T20).
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Receita Líquida Operacional: refere-se a receita líquida obtida com navegação, transbordo e elevação de produtos nos terminais onde a Companhia opera;

DESEMPENHO
POR CORREDOR
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CORREDOR NORTE: Margem EBITDA ajustada foi a maior já apresentada em um primeiro
trimestre, ficando em 69,8%, com forte expansão de 21,4 p.p vs. 1T20; destaque para o
incremento real de tarifa desde janeiro.
EBITDA Ajustado* (R$ milhões) e Margem
EBITDA Ajustada* (%)

VOLUME TOTAL (Kt)

1.413
211
41

-1,9%

1.387
+ 79,6%

234
67

47,7

1.162

1.086
48,4%

1T20
Grãos

1T21
Fertilizantes

"Rodo direto"

Manutenção do forte patamar de grãos movimentados tanto
por Miritituba como por “Rodo Direto” em meio a cenário de
atraso de safra e maior concentração de escoamento.
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* EBITDA

85,6

Ajustado por itens não-recorrentes, sendo R$0,2 milhão de reversões/provisões de créditos fiscais no 1T20.

+ 21,4 p.p.

1T20

69,8%
1T21

EBITDA Ajustado
Maior margem EBITDA ajustada já apresentada em um
primeiro trimestre, ficando em 69,8%, com forte expansão de
21,4 p.p vs. 1T20, destaque para incremento real de tarifa.

NAVEGAÇÃO COSTEIRA: Forte expansão de margem EBITDA, comprovando a robustez
dos contratos de longo prazo no modelo “take or pay”, que garantem o resultado da
operação mesmo com volume abaixo do ano passado por situação pontual do cliente.
EBITDA Ajustado* (R$ milhões) e Margem
EBITDA Ajustada* (%)

VOLUME TOTAL (Kt)

1.041
-61,1%

+ 24,4%

32,6

26,2
405

55,1%
1T20

Bauxita

1T21

Volume menor em função de problemas pontuais e não
recorrentes no píer de descarregamento utilizado pelo cliente, sem
impacto no resultado já que o contrato é no formato “take or pay”.
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* EBITDA

Ajustado por hedge accounting.

1T20

+ 13,8 p.p.
EBITDA Ajustado

68,9%
1T21

Expansão da margem EBITDA demonstra a robustez dos
contratos de longo prazo no modelo “take or pay”, que
garantem o resultado da operação mesmo com volume menor.

CORREDOR SUL: EBITDA ajustado com JVs reflete o novo modelo de contabilização da
receita da Vale, afetando as comparações trimestrais, mas não impactando a análise anual.
EBITDA Ajustado* (R$ milhões) e Margem
EBITDA Ajustada* (%)

VOLUME TOTAL (Kt)

632

+8,3%

685
183

176

48,6
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62
20

386

123

53,0%

1T20

1T21
Grãos

Fertilizantes

Outros

Volume maior com destaque para o incremento do volume de
minério de ferro vs. o mesmo período do ano passado, em linha
com o novo volume requisitado pela Vale para o ano de 2021.
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* EBITDA

31,3

108

251

Minério de Ferro

-35,5%

-15,7 p.p.

1T20
JVs

37,3%
1T21

EBITDA Ajustado com JVs
EBITDA reflete o novo modelo de contabilização da receita da
Vale, que afeta as comparações trimestrais, mas não impacta a
análise anual.

Ajustado por hedge accounting, equivalência patrimonial e itens não-recorrentes, sendo: R$1,0 milhão de reversões/provisões de créditos fiscais no 1T20. Inclui o resultado
obtido com a participação que a Companhia possui nas operações TGM (Obrinel) e Limday.

SANTOS: Ganho de 4,5 p.p. de market share em fertilizantes, mesmo com operação ainda
parcial, demonstra o grande potencial do negócio.

VOLUME TOTAL (Kt)

269

EBITDA (R$ milhões) e
Margem EBITDA (%)
6,7

37,1%
1T21
Ganho de market share demonstra grande potencial que essa
operação tem e confirma a estratégia acertada de diversificação
de cargas e corredores adotada pela Companhia.
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1T21
Margem EBITDA saudável, ainda não reflete todo o potencial
da operação que está em fase de implementação.

RESULTADO
CONSOLIDADO
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CAPEX de expansão inclui o desenvolvimento de novos projetos como Sal e Santos, Porto
Velho, Empurradores Elétricos e Expansão Norte, que que contribuirão com o crescimento e
geração de caixa adicional a partir de 2022.

CAPEX Consolidado

1T21

Manutenção
Expansão
Outorga STS20
CAPEX Total

9,0
101,0
18,1
128,2

CAPEX DE MANUTENÇÃO
ESTRUTURALMENTE BAIXO,

SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE VIA!
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1T20

Var. %

8,8
2,2%
38,4
28,1 (35,6%)
75,3 70,2%

Projetos em
andamento:
SAL | SANTOS
IMPERIAL
PORTO VELHO
EMPURRADORES
ELÉTRICOS
EXPANSÃO
NORTE

Resultado Financeiro: impactado por itens pontuais e não-recorrentes decorrentes do processo
de alongamento da dívida que, apesar de impactar o 1T21, colaborará com redução futura das
despesas com juros.
Resultado Financeiro (R$ milhões)

Lucro/Prejuízo Líquido 1T21* (R$
milhões)
23,3
Contábil

Ajustado

-183,0

Excluindo os efeitos não-recorrentes e não-caixa, o

resultado financeiro teria totalizado R$ 40,0

milhões, melhora de R$ 39,0 milhões vs. o mesmo período
do ano anterior.
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*Ajustando o resultado para o impacto não caixa do
hedge accounting e da variação cambial e os custos
de emissão de dívida considerados não recorrentes,

teríamos lucro

líquido de R$ 23,3 milhões no
1T21 .

CONCLUSÃO
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CONCLUSÃO

 Resultado do 1T21 confirma a resiliência do negócio em meio a diferentes cenários
que fogem do controle da Companhia, bem como a robustez dos contratos de
longo prazo, com volumes já definidos e firmados com clientes de primeira linha;

 Companhia segue bem posicionada no Arco Norte, sendo alternativa muito
competitiva e rentável para o escoamento de grãos do Mato Grosso;
 Menor projeção de produtividade de milho deverá ser compensada por maior área
plantada – área de influência da Hidrovias foi a menos impactada;

 Corredor Sul com maiores volumes de minério de ferro e novo modelo de
contabilização de receita do contrato da Vale – em linha com o previsto;
 Aquisição da operação da Imperial agregou ativos com características
complementares à frota atual e consolidou a posição de liderança da Companhia
neste importante corredor logístico;
 Novos projetos em andamento: Santos, Sal e Porto Velho;
 Resultado em linha com guidance divulgado para 2021.
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May 14th, 2021
Investor Relations

This presentation contains forward-looking statements and perspectives based
on the strategies and beliefs related to the growth opportunities of Hidrovias
do Brasil S.A. and its subsidiaries (“Hidrovias” or “Companhia”) according to
analyzes made by its management. This means that the statements herein,
obtained on a thorough study of public information made available to the
market in general, although considered reasonable by the Company, may not

materialize and/or contain imperfections and/or inaccuracies.
This caveat about our presentation indicates the existence of adverse situations
that may impact the expected results in a way our outlooks do not materialize
within the accredited period, as some factors go beyond the control capacity of

Hidrovias. Accordingly, the Company does not guarantee the performance in
this presentation and, therefore, this presentation does not constitute offering
material for the purchase and/or subscription of its securities.
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1Q21
HIGHLIGHTS

4

1Q21 RESULT: Strong growth in adjusted EBITDA and higher adjusted EBITDA margin ever
presented in 1Q demonstrate the resilience of the business, as well as the robustness of longterm contracts, with a set volume, signed with first-class customers.
1Q21 NUMBERS:

Op. Net
Revenue1:

 2.7 million tons of grains, fertilizers, bauxite, iron ore
and other products, highlight for grains through
“Direct Road” in the North and iron ore in the South
corridor;

R$272.1
million
(+14.4%
vs. 1Q20)

R$138.2
million

Adjusted
EBITDA2:

(+32.4%
vs. 1Q20)

Cash at
the end
of 1Q21:

R$ 1.2
billion
(+6.6%
vs. 1Q20)

50.8%
(+6.9 p.p. vs.
1Q20)

Adjusted
EBITDA
Mg. :

51 Net Operating Revenue: refers to the net revenue obtained from shipping, transshipment and lifting of products at the terminals where the Company operates;
2 EBITDA adjusted for hedge accounting, equity accounting and non-recurring items.

 Net Operating Revenue (excluding “OTM” and
hedge accounting) of R$ 272.1 million; highlight for
the North Corridor’s excellent performance, which
presented a real tariff increase since January 2021;
 Highest adjusted EBITDA margin ever presented for
1Q, at 50.8% (+6.9 p.p. vs. 1Q20).

PERFORMANCE
BY CORRIDOR
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NORTH CORRIDOR: Adjusted EBITDA margin was the highest ever recorded in the first
quarter, standing at 69.8%, with a strong expansion of 21.4 p.p vs. 1Q20; emphasis on the
real tariff increase since January.
Adjusted EBITDA* (R$ million) and Adjusted
EBITDA Margin* (%)

TOTAL VOLUME (Kt)

1,413

-1,9%

211
41

1,387

234
67

+ 21.4 p.p.

69.8%

1,086
48.4%

1Q20

1Q21
Fertilizers

"Rodo-direct"
“Direct Road”

Maintenance of the strong level of grains handled both by
Miritituba and by “Direct Road” amidst a scenario of late
grain harvest and higher flow concentration.
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85.6

47.7

1,162

Grains

+ 79.6%

* EBITDA adjusted for non-recurring items, with R$0.2 million of reversals / provisions for tax credits in 1Q20.

1Q20

adjusted EBITDA

1Q21

Highest adjusted EBITDA margin ever presented for first
quarter, at 69.8%, strong expansion of 21.4 p.p vs. 1Q20,
highlighting the real tariff increase.

COASTAL NAVIGATION: Strong expansion of EBITDA margin, proving the robustness of
long-term contracts in the “take or pay” model, which guarantee the result of the business
even with volume below last year due to client’s punctual situation.
Adjusted EBITDA* (R$ million) and Adjusted
EBITDA Margin* (%)

TOTAL VOLUME (Kt)

1,041
-61.1%

+ 24.4%

32.6

26.2
405

55.1%
1Q20

Bauxite

1Q21

One-off and non-recurring problems in the unloading pier
used by the client, with no impact on the result as the
contract is in the “take or pay” model.
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* EBITDA adjusted for hedge accounting.

1Q20

+ 13.8 p.p.
adjusted EBITDA

68.9%
1Q21

EBITDA margin expansion demonstrates the robustness of
long-term contracts in the “take or pay” model, which
guarantee the result of the operation even with a lower
volume.

SOUTH CORRIDOR: adjusted EBITDA with JVs reflects Vale's new revenue accounting model,
which affects quarterly comparisons, but does not impact the annual analysis.
Adjusted EBITDA* (R$ million) and Adjusted
EBITDA Margin* (%)

TOTAL VOLUME (Kt)
+8.3%

632

685
183

176

48.6

9

62
20

31.3

108

251

386

123

53.0%

1Q20
Iron Ore

1Q21
Grains

Fertilizers

Others

-15.7 p.p.

1Q20
JVs

Higher volume, highlight for the increase in iron ore vs. the
same period last year, in line with the new volume requested
by Vale for the year 2021.
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-35.5%

37.3%
1Q21

adjusted EBITDA with JVs
EBITDA reflects Vale's new revenue accounting model, which
affects quarterly comparisons, but does not impact the annual
analysis.

* EBITDA adjusted for hedge accounting, equity accounting and non-recurring items, being: R$1.0 million of reversals / provisions for tax credits in 1Q20. It
includes the result obtained with the stake that the Company has in the TGM (Obrinel) and Limday operations.

SANTOS: Gain of 4.5 p.p. of market share in fertilizers, even with a partial operation demonstrates the great potential of the business.

TOTAL VOLUME (Kt)

269

EBITDA (R$ million) and
EBITDA Margin (%)
6.7

37.1%
1Q21
Market share gain shows the great potential that this operation
has and confirms the correct strategy of diversification of cargo
and corridors adopted by the Company.
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1Q21
Healthy EBITDA margin, still does not reflect the full potential
of the operation that is being implemented.

CONSOLIDATED
RESULTS
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Expansion CAPEX includes the development of new projects such as Salt and Santos, Porto
Velho, Electric Pushers and North Expansion, which will contribute to growth and additional
cash generation as of 2022.

CAPEX Consolidated
Maintenance
Expansion
Grant STS20
CAPEX

STRUCTURALLY LOW MAINTENANCE
CAPEX,
NO NEED TO MAINTAIN ROUTE!
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1Q21
9.0
101.0
18.1
128.2

1Q20
8.8

Ch. %
2.2%

38.4
28.1 (35.6%)
75.3 70.2%

Projects under
development:
SALT | SANTOS
IMPERIAL
PORTO VELHO
ELECTRIC PUSHERS
NORTH
EXPANSION

Financial Result: impacted by one-off and non-recurring items resulting from the debt extension
process, which, despite impacting 1Q21, will contribute to further reduction of interest expenses.

Financial Results (R$ million)

Net Income/ Loss* (R$ million)
23.3
Accounting

Adjusted

-183.0

Excluding non-recurring and non-cash effects, the

financial results would have totaled R$40.0 million,
an improvement of R$ 39.0 million vs. the same period of
the previous year.
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*Adjusting the result to the non-cash impact of
hedge accounting and exchange rate change and
the costs of issuing the new debt - considered non-

recurring, we would have net income of
R$23.3 million in 1Q21.

KEY
MESSAGES
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KEY MESSAGES

 1Q21 results confirm business resilience in the midst of different scenarios that
are out of the Company's control, as well as the robustness of long-term
agreements, with a set volume, signed with first-class customers;
 The Company continues well positioned in “Arco Norte”, being a very
competitive and profitable alternative for the flow of grains from Mato Grosso;
 Lower projection of corn productivity should be offset by a larger planted area
- Hidrovias' area of influence was the least impacted;
 South Corridor with larger volumes of iron ore and new revenue accounting
model for Vale's contract - in line with expectations;
 Imperial’s acquisition added assets with characteristics complementary to the
current fleet, consolidating the Company's leadership position in this important
logistics corridor;

 New projects in progress: Santos, Salt and Porto Velho;
 Result in line with guidance disclosed for 2021.

15

