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Destaques
de 2012

 Obteve um faturamento bruto de R$ 

1,1 bilhão. O resultado operacional 

consolidado (Ebitda) aumentou 19,2%, 

atingindo R$ 419,5 milhões nesse ano.

 A Triunfo obteve receita operacional líquida 

ajustada de R$ 834,9 milhões em 2012, 

um crescimento de 20,6% em relação ao 

ano anterior.

 As ações da Triunfo chegaram, pela primeira 

vez, ao valor de R$ 13,50 na Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo 

(BM&FBovespa), com valorização de 7,4%.

 A Triunfo conquistou, por meio do 

concessionária Aeroportos Brasil 

Viracopos, a concessão do Aeroporto 

Internacional de Viracopos, em Campinas 

(SP), por um período de 30 anos.

 O tráfego de veículos nas rodovias 

administradas pela Triunfo foi de 82 

milhões, alta de 6,6% em relação 

ao ano anterior.

 A Triunfo fechou o ano de 2012 com um 

total de 20,90 km2 de áreas protegidas.

 Em apenas um ano, os recursos da Triunfo 

direcionados aos programas sociais foram 

triplicados. Em 2012, suas empresas investiram 

R$ 1,6 milhão em 32 programas comunitários, 

distribuídos em diversas regiões brasileiras.

R$
R$

 O número de colaboradores das empresas da Triunfo 

passou de 2.555 para 3.092. Foram realizadas 

380,7 mil horas de treinamentos durante esse ano, 

uma média de 138 horas por colaborador.

 A satisfação dos clientes das empresas da 

Triunfo atingiu índice médio de 80,5%, 

um crescimento em relação ao ano 

anterior, quando o índice era de 79,6%.

 As operações portuárias movimentaram 

620 mil e as de cabotagem 40,8 mil TEUs 

(unidade de medida equivalente a um 

contêiner de 20 pés), um crescimento de 

19,3% em comparação ao ano de 2011.
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É gratificante constatar que os resultados positivos alcançados no último ano 
comprovam que estamos corretamente alinhados à nossa missão. Ampliamos nosso 
portfólio de serviços de infraestrutura e conquistamos ainda mais a satisfação dos 
nossos clientes, o que nos diferencia e permite que sejamos referência em nosso 
mercado de atuação.

Em 2012, superamos nossas metas e geramos importantes ganhos para a Triunfo. 
Nossa receita operacional líquida ajustada – excluindo receita com construção 
– foi R$ 834,9 milhões – um crescimento de 20,6%, na comparação com o ano 
anterior. O faturamento bruto ultrapassou R$ 1 bilhão e nossas ações apresentaram 
desempenho muito positivo na BM&FBovespa. Todas essas conquistas resultam de 
uma correta estratégia de negócios e de uma governança corporativa que segue as 
melhores práticas do mercado.

Dentre tantas conquistas em 2012, uma merece especial destaque: vencemos a 
concessão do Aeroporto Internacional de Viracopos, para administrá-lo por 30 
anos, com o concessionária Aeroportos Brasil Viracopos. Ao decolarmos com esse 
empreendimento, a Triunfo ganhou visibilidade nacional.Viracopos traz uma grande 
oportunidade de negócios porque é o único aeroporto, em regime de concessão, 
que deve ganhar um terminal inteiramente novo. A expectativa é de que Viracopos 
seja o melhor aeroporto da América Latina, com circulação anual de 80 milhões 
de passageiros ao fim do prazo de concessão. O novo terminal, que será entregue 
em maio de 2014, terá suas instalações e operações em sintonia com as mais 
avançadas tecnologias sustentáveis do mercado.

Continuamos seriamente alinhados também com nossos valores vitais, que 
priorizam o respeito ao ser humano,ao ambiente e o apoio às comunidades 
onde estamos inseridos. Acreditamos que trabalhar com infraestrutura é lidar 
com pessoas e com o meio ambiente, por isso a sustentabilidade é essencial ao 
nosso negócio. Na construção da usina hidrelétrica Rio Canoas, por exemplo, 
direcionamos esforços à minimização dos impactos ao ambiente e, principalmente, 
à comunidade local. Encaramos com seriedade os princípios éticos e legais que 
regem nossos negócios e queremos crescer em harmonia com a sociedade.

E para reforçar nosso compromisso com a cidadania empresarial, a Triunfo assina 
em 2013 a adesão ao Pacto Global. Essa iniciativa estabelece dez princípios 
universais que promovem a adoção de uma gestão de negócios baseada em valores 
fundamentais e internacionalmente aceitos, nas áreas de direitos humanos, relações 
de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

Temos expectativas muito positivas para 2013, com a previsão de leilões para 
concessão de rodovias, portos, aeroportos e novas hidrelétricas. O lançamento do 
Programa de Investimentos em Logística (PIL), do governo federal, também reflete 
este momento de crescimento do setor e reconhece sua importância para ampliar 
a competitividade dos produtos brasileiros. Como exemplo, podemos citar as 

“A confirmação do nosso 
comprometimento com 
ações sustentáveis 
foi reconhecida no 
ano passado com a 
conquista do Prêmio 
Criação de Valor 2012, 
como a Empresa do 
Ano, concedido pela 
Associação Brasileira 
das Companhias Abertas 
(Abrasca).”

oportunidades do setor rodoviário, o 
qual responde atualmente por 61% da 
matriz de transporte de carga no país: 
são aguardadas a concessão de 7,5 
mil km de rodovias (o que equivale a 
49% do total em operação privada) 
e a duplicação de 5,7 mil km dos 
principais eixos, nos próximos cinco 
anos (equivalente a 84% da extensão 
duplicada operada pela iniciativa 
privada e quase 100% das rodovias 
federais duplicadas).

Outros negócios promissores estão 
em andamento. No segundo semestre 
de 2013, deve entrar em operação 
a hidrelétrica Rio Canoas; em 2014 
entregamos o novo terminal de 
Viracopos; e, nos próximos anos, vamos 
operar um novo negócio, por meio 
da Vetria Mineração, que atuará na 
produção e comercialização de minério 
de ferro, com importante diferencial que 
é a logística integrada (ferrovia e porto). 

O trabalho sério e responsável sempre 
gera bons resultados. A confirmação 
do nosso comprometimento com ações 
sustentáveis foi reconhecida no ano 
passado com a conquista do Prêmio 
Criação de Valor 2012, como a Empresa 
do Ano, concedido pela Associação 
Brasileira das Companhias Abertas 
(Abrasca). 

Esse cenário ilustra a capacidade 
da Triunfo em planejar e investir 
em empreendimentos sólidos, em 
setores variados, com alto potencial 
de desenvolvimento, transformando 
assim grandes desafios em soluções 
inteligentes. É com esse vigor que 
esperamos continuar a crescer e 
contribuir para que o nosso país se 
desenvolva, de forma sustentável.

Carlo Alberto Bottarelli
CEO da Triunfo

Mensagem
do Presidente GRI 1.1;1.2
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1
Missão, Visão,
Valores, Política de 
Sustentabilidade

GRI 4.8

1.1. Missão

Prover serviços públicos de 
infraestrutura diferenciados e com 
qualidade, satisfazendo nossos clientes 
e tornando-se, assim, a Companhia 
mais valorizada do mercado neste 
segmento de atuação.

1.2. Visão

Ser referência no mercado de serviços 
de infraestrutura, tendo como filosofia a 
inovação e o pioneirismo.

1.3. Valores

Estamos convictos de que para 
alcançarmos um desenvolvimento 
sustentável precisamos de:

• Respeito ao ser humano
• Respeito ao meio ambiente
• Apoio às comunidades onde 

estamos inseridos
• Inovação
• Ética
• Qualidade
• Transparência
• Tecnologia

1.4. Política Sustentabilidade

A política de sustentabilidade 
estabelece diretrizes para as 
empresas da Triunfo crescerem de 
forma responsável. A companhia 
adota padrões éticos baseados na 
honestidade, na integridade e na 
transparência, tanto na gestão dos 
negócios quanto na relação com os 
stakeholders (partes interessadas).

O compromisso da Triunfo envolve 
desde a adoção das melhores práticas 
de governança corporativa até a 
preservação ambiental. A valorização 
dos colaboradores também é uma 
preocupação constante e, por isso, a 
Companhia adota ações preventivas em 
saúde e segurança, fortalecimento do 
desenvolvimento pessoal e impulso à 
melhoria da qualidade de vida. 



2
Perfil
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2
Perfil

GRI 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9

A Triunfo Participações e Investimentos é uma das principais empresas do setor de 
infraestrutura no Brasil. Oferece serviços nos segmentos de concessão rodoviária, 
administração de aeroportos, administração portuária, cabotagem e geração de energia.

Iniciou suas operações em 1999, no setor de rodovias.Em 2005, começou a 
construção da Portonave, o primeiro porto privado do país.Em 2010, ampliou os 
negócios para o setor de energia, com o início da operação da Rio Verde. Entrou no 
setor de cabotagem em 2011, quando foi constituída a Maestra, e, no ano seguinte, 
passou a atuar no segmento aeroportuário, após vencer a concessão para administrar 
o Aeroporto de Viracopos. 

A Triunfo detém participação nas seguintes empresas: Aeroportos Brasil Viracopos, 
Concepa, Concer, Econorte, Maestra, Portonaus (em desenvolvimento), Portonave, 
Rio Bonito, Rio Canoas (em fase final de construção), Rio Guaíba, Rio Verde, Rio 
Tibagi, Triunfo Negócios de Energia e Vetria (em desenvolvimento). A companhia 
possui um total de 3.092 colaboradores. Suas unidades operacionais estão 
localizadas em nove estados brasileiros, nas regiões: Norte (Amazonas), Sudeste 
(São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul) e Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul e Goiás). A sede da Companhia fica na 
cidade de São Paulo (SP).

Em 2012, a Triunfo apresentou resultados significativos na valorização de seus papéis 
na BM&FBovespa. Obteve receita líquida de R$834,9milhões, um crescimento de 
20,6% em relação ao ano anterior. Esse desempenho positivo se deve, em grande 
parte, à visibilidade conquistada após a vitória no leilão do Aeroporto Internacional 
de Viracopos, em Campinas, o que permitiu à Companhia entrar num seleto grupo 
de empresas com forte destaque no mercado brasileiro.

De capital aberto, a Triunfo está listada no Novo Mercado, o mais alto nível de 
Governança Corporativa da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo 
(BMF&Bovespa) como TPIS3. A companhia possui participação integral ou relevante 
nos negócios em que atua, conforme segue:

Uma de suas metas é incorporar uma gestão baseada em diretrizes corporativas, que promova maior integração entre as 
suas empresas e uma visão de negócios mais ampla. Dessa forma, as políticas de gestão ambiental, recursos humanos e 
responsabilidade social caminham para a unificação, com adaptações às necessidades específicas de cada setor.

 Concessões Rodoviárias  Serviços Rodoviários  energia

 logística Portuária  logística aeroportuária  Mineração

Concepa

Controladores
e Administradores

THP- Triunfo Holding 
de Partipações Ltda

Free Float

15,5%23%50%

60,3%

34,8 %4,9%

100%

100%

100%100%

62,5%62,5%

100%100% 100%

60,7%

100%

Rio Guaíba Rio Verde Portonave
Iceport

Aeroporto
 de Viracopos

Vetria
(em desenvolvimento)

Portonaus
(em desenvolvimento)

Concer Rio Bonito Rio Canoas Maestra

Econorte Rio Tibagi
TNE

Triunfo Negócios
de Energia



18

 1999
Janeiro - Constituição da Triunfo 

Participações e Investimentos S.A.

- Os ativos da Concepa, Concer e 

Econorte são repassados da Construtora 

Triunfo para a Triunfo Participações e 

Investimentos.

 2001
Julho - Aquisição de 16,67%

da Portonave S.A. 

 2002
Julho - Constituição da Rio Verde 

Energia.

Dezembro de 2002 - A Triunfo obtém o 

Registro de Companhia Aberta na CVM.

 2008
Julho- A Triunfo compra área estratégica 

em Santos, que será destinada ao porto 

de mineração, novo negócio a ser 

administrado pela Vetria 

Outubro - A Triunfo adquire 30% das 

ações da Concepa e passa a deter 100% 

da empresa.

Dezembro - A Triunfo dá início ao 

programa American DepositoryReceipt 

(ADR, sigla em inglês para Recibo de 

Depósito de Ações), de nível I.

 2009
Janeiro - Entrada em operação da 

câmara frigorífica da Iceport, subsidiária 

integral da Portonave.

Março - A UHE Salto/Rio Verde, é 

autorizada a ampliar sua capacidade 

instalada de 108MW para 116MW.

Outubro - A Triunfo adquire a 

embarcação Norsul Atlântico, para 

iniciar a operação no segmento da 

cabotagem, por meio da Maestra 

Navegação e Logística.

 2010
Julho - A Companhia conquista o 

direito de explorar a Usina Hidrelétrica 

Garibaldi, em Santa Catarina, e 

constitui a Rio Canoas Energia S.A.

Agosto -  Início das operações da Usina 

Hidrelétrica Salto (Rio Verde).

Dezembro - A Rio Canoas Energia assina o 

contrato de concessão com o Ministério 

de Minas e Energia.

 2012
Fevereiro - A Triunfo venceu o leilão para 

expansão, manutenção e operação do 

Aeroporto Internacional de Viracopos 

(em parceria com a UTC Participações 

S.A. e a EgisAirportOperation).

- A Triunfo adquire o direito de 

exploração de superfície sobre a área 

em que está situado o terminal da 

Portonaus.

Novembro - Início da gestão do 

Aeroporto Internacional de Viracopos 

pela concessionária Aeroportos Brasil 

Viracopos, da qual a Triunfo possui 23%.

Dezembro -  Constituição da Vetria 

Mineração S.A., com a participação de 

15,8% da Triunfo.

2.1. Histórico

 2005
Julho- A Triunfo adquire participação 

adicional na Econorte: passou de 25% 

para 50%.

 2006
Dezembro - A Triunfo e a Construtora 

Triunfo realizam uma reorganização 

societária, com a separação total dos 

negócios das duas companhias.

 2007
Maio - A Triunfo compra 33% da 

Portonave e passa a deter participação 

de 50%.

Junho - A Rio Verde vende a totalidade 

da energia da Usina Hidrelétrica (UHE) 

Salto, pelo período de 16 anos, para a 

Votener, empresa do Grupo Votorantim.

Julho - Início das obras de construção 

da Usina Hidrelétrica Salto (Rio Verde).

- A Triunfo realiza sua oferta pública 

inicial (IPO, da sigla em inglês 

InitialPublicOffering) no segmento do 

Novo Mercado da BM&FBovespa.

Outubro - Início da operação da 

Portonave.

Novembro - A Triunfo adquire 50% das 

ações da Econorte e passa a deter 100% 

da empresa.
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2.2. As empresas GRI 2.3; 2.7; 2.10

Aeroportos Brasil Viracopos
Em fevereiro de 2012, as empresas Triunfo Participações e Investimentos, UTC 
Participações e Egis Airport Operation venceram o leilão para administrar e 
operar o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), até 2042. 
As três empresas adquiriram 51% das ações, e a Infraero manteve 49% do 
empreendimento. 

Concepa
A Concepa administra a rodovia BR-290, no trecho que liga os municípios de Osório, 
Porto Alegre e Guaíba (entroncamento da rodovia BR-116), desde julho de 1997, com 
a concessão prevista até 2017. Por sua localização estratégica, a rodovia é um dos 
corredores principais do Conesul, ligando o Brasil ao Uruguai e à Argentina, ao longo de 
oito municípios. São 121 km de rodovia, com nove quilômetros de pistas simples e 112 
km de pistas duplas, além de três praças de pedágio. 

Na execução dos serviços operacionais, a Concepa conta com a Rio Guaíba Serviços 
Rodoviários, empresa também controlada pela Triunfo. A Rio Guaíba é responsável por 
operação das praças de pedágio, atendimento aos usuários, socorro mecânico e médico, 
serviços complementares e conservação da rodovia.

Concer
A Concer é responsável pela exploração e administração do trecho de 180 km da 
Rodovia Washington Luís (BR-040), entre as cidades de Juiz de Fora (MG) e Rio de 
Janeiro (RJ). A operação iniciou em 1995 e tem prazo previsto até 2020. A rodovia é 
considerada uma das mais seguras e eficientes do Brasil – o que se deve às inúmeras 
melhorias promovidas pela Concer – e contribui continuamente para o crescimento e o 
desenvolvimento dos nove municípios pelos quais ela passa. 

A empresa responsável por manutenção e conservação da rodovia, operação de pedágio 
e atendimento aos usuários no trecho operado pela Concer é a Rio Bonito Serviços de 
Apoio Rodoviário Ltda., empresa que tem 62,5% do capital controlado pela Triunfo.

Econorte
A Econorte começou a operar em 1997, e sua concessão está prevista para até 
2021. Administra 341 km de estradas, localizadas no norte paranaense, que 
abrangem trechos de cinco rodovias, sendo duas federais (BR-369 e BR-153) e 
três estaduais (PR-90, PR-323 e PR-445). A Econorte é a principal via de acesso 
ao estado de São Paulo, uma importante rota, utilizada como alternativa para 
transportar a produção agrícola de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul até os portos 
da Região Sul. 

Para realizar prestação de serviços gerais, inspeção, conservação, recuperação e 
manutenção da rodovia, atendimento pré-hospitalar, guincho e operação das praças 
de pedágio, a Econorte conta com a Rio Tibagi Serviços de Operações e Apoio 
Rodoviário Ltda., empresa também controlada pela Triunfo.

Maestra
A Maestra foi constituída em 2011 para operar no segmento de cabotagem. 
Atualmente, opera nos principais portos das regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste 
do país, nas cidades de Navegantes (SC), Santos (SP), Salvador (BA), Recife(PE), 
Fortaleza (CE) e Manaus (AM). A Maestra possui quatro embarcações: Maestra 
Atlântico e Maestra Caribe (pela NTL – Navegação e Logística S.A., do Rio de 
Janeiro) e Maestra Mediterrâneo e Maestra Pacífico (pela Vessel Log – Companhia 
Brasileira de Navegação e Logística S.A., de São Paulo). GRI LT1

Portonaus
Adquirida em 2012 pela Triunfo, a Portonaus é um projeto portuário que está em 
desenvolvimento em Manaus. Tem como objetivo promover soluções logísticas de 
apoio à indústria e ao comércio da região, além de servir como base às operações 
de cabotagem - armazenagem e movimentação de contêineres.

Portonave
A Portonave administra o Terminal Portuário de Navegantes, em Santa Catarina, 
situado à margem esquerda do rio Itajaí-Açu, como início das operações em 
outubro de 2007. Ele faz o escoamento da produção das regiões Centro-Oeste, Sul 
e Sudeste do país para os principais portos do mundo. Seu acesso rodoviário é feito 
pelas rodovias BR-101 e BR-470. 

Rio Canoas
A Rio Canoas Energia é a empresa constituída pela Triunfo para implantar e 
administrar a Usina Hidrelétrica de Garibaldi, entre as cidades de Abdon Batista e 
Cerro Negro, em Santa Catarina. Sua operação deve iniciar no segundo semestre de 
2013. A capacidade instalada da usina será de 192 MW, com energia assegurada de 
728 GWh/ano. 

Rio Verde
A Rio Verde Energia atua na geração e comercialização da Usina Hidrelétrica Salto, 
situada nos municípios de Itarumã e Caçu, a 380 km de Goiânia, no estado de 
Goiás. A usina tem capacidade instalada de 116 MW de fonte hídrica e energia 
assegurada de 594GWh/ano. 

CONCEPA

• Melhor rodovia do sul do país – 

Guia Quatro Rodas 2012/2013.

• Medalha de Responsabilidade Social 

da Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Sul em 2012 

•  Premio POP 2012 de Opinião 

Pública do Conselho Regional 

de Relações Públicas dos Estados 

do Paraná e São Paulo, categoria 

Empresa Privada.

• Certificada nas normas ISO 9001 e 

ISO 14001.

CONCER
• Melhor rodovia federal – Guia 

Quatro Rodas 2012/2013.

• Certificada pela norma ISO 9001.

ECONORTE
• 3ª colocada na Avaliação da 

Comissão Tripartite do Estado do 

Paraná 2012

• Certificada nas normas ISO 9001 e 

ISO 14001.

PORTONAVE
• O Terminal Portuário Portonave é 

considerado pelo segundo ano con-

secutivo um dos sete melhores portos 

do mundo – Lloyds ListAward 2012.

• Está entre os quatro melhores terminais 

portuários do mundo – Containerisa-

tionInternationalAward2012.

• Vencedora do Prêmio Empresa 

Cidadã 2012 – ADVB/SC.

• Vencedora do prêmio Expressão de 

Ecologia 2012 – revista Expressão.

• Certificada pelas normas ISO 9001 

e ISO 14001.
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3
Desafios e Soluções

Para garantir sua competitividade diante de 
tantas oportunidades de negócios no país, 
a Triunfo investe constantemente em sua 
excelência operacional. Com essa postura, 
sinalizam ao mercado sua capacidade de 
gerenciar, de forma competente, projetos de 
longo prazo em infraestrutura. 

A estrutura logística é, ao mesmo tempo, 
um grande desafio e um vetor para o 
desenvolvimento do país. O cenário atual 
é uma oportunidade para as empresas 
do setor de infraestrutura, visto que há 
grande demanda por soluções e melhorias 
que permitam o escoamento eficiente da 
produção industrial e agropecuária brasileira.

Para acompanhar esse cenário e superar seus 
desafios, as empresas da Triunfo possuem um 

R$ 5,828,701.15

R$ 2,562,401.00

R$ 2,760,000.00

R$ 651,245.00

R$ 1.211.887,36R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 528.684,21

 Concer econorte Rio Verde Portonave

 Concepa  Portonaus Viracopos Maestra

CuStoS de SeGuRoS (R$)

CuStoS de SeGuRoS (PoR SeGMento)

R$ 5,828,701.15

R$ 2,562,401.00

R$ 2,760,000.00

R$ 1,740.571,57R$ 651,245.00

 Porto  Rodovia  energia  transporte e logística  aeroporto
processo bem estruturado de planejamento 
e gestão operacionais. A Companhia investe 
continuamente no monitoramento de riscos, 
que identifica e minimiza as vulnerabilidades 
inerentes às atividades dos diversos segmentos 
em que atua. 

As mudanças climáticas também são um 
importante foco de atenção. Fenômenos 
naturais – como chuvas e longos períodos 
de estiagem – podem afetar os resultados 
e a produtividade de várias empresas 
da Triunfo. Essa categoria de riscos é 
controlada com a contratação de seguros. 
A Portonave representa quase metade 
dos investimentos dessa operação, que 
totalizaram,em 2012,R$ 5,8 milhões por 
ano. A empresa opera navios de grande 
porte e, por isso, demanda apólices de 
seguro que garantam a cobertura de 
equipamentos de alto valor agregado, 
cargas de terceiros e acidentes. O 
investimento compensa os elevados custos 
que poderiam ser gerados em casos de 
sinistros. GRI 4.11; EC2

De fato, trabalhar em segmentos de 
mercado altamente promissores, que 
propulsionam o desenvolvimento do país, 
mas que também expõem a Companhia 
a altos riscos e requerem elevados 
aportes financeiros, constitui um grande 
desafio.Para tanto, a Triunfo possui a 
Diretoria de Novos Negócios. A área 
conduz rigoroso processo de avaliação 
do potencial de cada oportunidade 
do setor de infraestrutura e desenvolve 
estrategicamente as mais inteligentes 
soluções de negócios.

3.1.Energia

A área de energia apresenta um 
cenário positivo para os próximos 
anos. Para garantir o sucesso dos 
leilões de energia previstos para 2013, 
setor e governo federal têm negociado 
a revisão da taxa de retorno de 
investimentos. 

De acordo com o Plano Decenal 
de Expansão de Energia 2020, a 
capacidade instalada do parque 
brasileiro gerador de energia elétrica 
deverá crescer em 56% na próxima 
década, o que representa um aumento 
aproximado de seis mil megawatts 
anuais. O Sistema Interligado Nacional, 
responsável pelo escoamento de 
toda essa energia, deverá crescer 
43% e alcançar 142 mil km de linhas 
de transmissão. Para ilustrar esse 
diagnóstico positivo, podemos citar 
a previsão de contratação de R$ 148 
bilhões em projetos de energia elétrica, 
sendo R$ 120 bilhões direcionados à 
área de geração. 

RIO VERDE
A Rio Verde mantém contrato com a Votener, empresa do Grupo Votorantim, que compra 

a totalidade da energia gerada. GRI EU3

Em 2012, a usina apresentou resultados positivos. Apesar do período de forte estiagem, 
suas metas foram alcançadas e o fator de disponibilidade média foi de 97,39% 

(percentual determinado pelo agente contratante).  GRI EU30

O contrato de comercialização de energia para a Votener prevê reajustes anuais. A tarifa 
atualizada de R$ 188,00por MWh refere-se ao último reajuste, que ocorreu em maio 
de 2012. A tarifa média (R$/MWh) apresentada também considera a venda de energia 
excedente e o reembolso da tarifa de uso do sistema de transmissão (Tust). A receita bruta 
de geração de energia apresentada pela Rio Verde cresceu 13,3% em comparação com o 
ano anterior.

Em 2012, por conta das variações hidrológicas ao longo do ano, a média de geração de 
energia da Rio Verde ficou em 67,8 MWh. A garantia física também é de 67,8 MWh, em 

função do regime hidrológico. GRI EU1; EU2; EU10

Nesse ano, houve apenas um registro de interrupção no fornecimento de energia de 
menos de uma hora de duração, que ocorreu em decorrência da revisão programada 
de duas máquinas. Esse bom resultado deve-se às ações preventivas de manutenção 
dos equipamentos. As revisões são realizadas a cada dez mil horas de operação.

 GRI EU28; EU29
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CONCEPA
A Concepa concentrou o maior tráfego entre as três rodovias da Triunfo. Em 2012, houve 
um aumento na circulação de veículos de 8,1%, em relação ao ano anterior. O volume 
de automóveis passou de 32.901 para 35.555 nesse período. A tarifa média efetiva foi 
de R$ 5,20 para R$ 5,60, um aumento de 7,1%. Em âmbito geral, a Concepa apresentou 
crescimento de 7,5% em 2012.

A rodovia tem fluxo sazonal; portanto, o volume de veículos circulantes aumenta 
significativamente na temporada de verão, quando chega a 60 mil Por dia, em media. 
Esse fluxo intenso representa 80 veículos por minuto, alcançando 100% da capacidade 
da rodovia.

Com o objetivo de alertar os motoristas, a Concepa divulga informações na imprensa com 
alertas sobre os melhores horários para as viagens e coloca avisos ao longo da rodovia, 
no site e nas mídias sociais. Além de prestar um serviço ao público, que enfrenta menores 
congestionamentos, as ações preventivas ajudam a empresa a reduzir pela metade a 
emissão de gases de efeito estufa (GEE). Hoje, o nível de satisfação dos usuários da 

Concepa é de 84%. GRI PR5 

Como medida de segurança, o acesso à rodovia é bloqueado para a circulação de 
pedestres. A rodovia administrada pela Concepa é uma freeway e uma das mais seguras 
do país, com três faixas de 3,75 metros de largura (superior à média das estradas 
pedagiadas brasileiras, cuja largura fica entre 3 e 3,5 metros). Em caso de haver colisões, 
essa margem de segurança proporciona mais espaço para os veículos desviarem.

CONCER
Em 2012, na rodovia administrada pela Concer, circularam 31.241 veículos, volume 
6,0% superior ao de 2011, e a tarifa média efetiva passou de R$ 7,40 para R$ 7,60. 
Nesse período, a rodovia apresentou crescimento de 5,6%.

A concessionária investe constantemente em obras de melhorias e já deu início 
à implantação do Projeto da Nova Subida da Serra da BR-040, após receber 
autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O projeto prevê a 
duplicação de 15 quilômetros do atual trecho da serra e a construção de um túnel de 
aproximadamente cinco quilômetros, que totalizam uma extensão de 20 quilômetros 
de nova pista. A obra representa um grande investimento para a infraestrutura 
brasileira de transportes, visto que a BR-040 opera como um importante corredor para 
o desenvolvimento econômico do país.

ECONORTE 

Pela Econorte, que liga o estado do Paraná a São Paulo, circularam 15.200 veículos 
em 2012, um volume de movimento 4,3% superior ao de 2011. A tarifa média efetiva 
passou de R$ 9,80 para R$ 10,20, uma alta de 4,4%. No mesmo período, a rodovia 
apresentou crescimento de 5,4%. 

A Econorte possui um Sistema de Gestão Ambiental, responsável pelo monitoramento 
de recursos naturais e pelo gerenciamento de resíduos e gases poluentes. Com o 
objetivo de preservar o ambiente, os resíduos não reaproveitados são encaminhados 
ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), e os recapeamentos ao longo da 

rodovia são feitos a partir de asfalto com uso de polímero.  GRI EU26 

Em 2011, a concessionária conquistou a certificação ambiental ISO 14001 e, para 
o próximo ano, serão estabelecidas metas ambientais que proporcionarão melhorias 
gradativas, como redução de emissões, redução do consumo de energia e água, 
e melhor reaproveitamento de resíduos. Outra ação importante foi a troca de 
combustíveis da frota da rodovia, que passou a utilizar biodiesel e álcool.

3.2. Rodovias

Uma das metas da Triunfo é contribuir 
para a modernização logística do Brasil, 
por meio da oferta de soluções que 
permitam reduzir os gargalos. 

Para suprir parte da demanda logística do 
país, o governo prevê, para os próximos 
anos, a licitação de 10 mil km de rodovias. 
Segundo o Ministério dos Transportes, o 
investimento nesse plano está estimado 
em R$ 42,6 bilhões. Em 2013, devem ser 
concedidos 7,5 mil km de rodovias e, em 
cinco anos, está prevista a duplicação de 
5,7 mil km de rodovias.

O processo de licitação de rodovias 
brasileiras tem apresentado resultados 
positivos. A ampliação dos trechos 
gerenciados pelas concessionárias 
privadas significou um salto de qualidade 
na manutenção das estradas. Além de 
desonerar o setor público, o investimento 
em modernização e a constante 
manutenção das estradas garantem maior 
segurança aos usuários, o que incentiva 
uma frequência maior de uso.

Para manter esse processo de 
modernização, o governo federal 
percebeu que é preciso incentivar as 
concessionárias e oferecer melhores 
condições de custo. Em 2012, dos 
219 mil km de estradas pavimentadas no 
país, 7,4% foram administrados por 55 
concessionárias, o que representa 15,4 km.

A modernização das estradas é 
reconhecida pelos usuários. Segundo a 
Confederação Nacional dos Transportes, 
as últimas pesquisas revelam que 
86,7% da população considera boas 
ou ótimas as rodovias concessionadas, 
enquanto as rodovias públicas 
alcançaram índice de aprovação de 
apenas 27,8%. Em 2012, o tráfego 
total nas rodovias pedagiadas foi de 
1,6 milhão de veículos, de acordo 

com a Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias (ABCR). 
Esses veículos circularam por 4,7 mil 
km de rodovias federais, 10,6 mil km 
de estaduais e 17,4 mil km de rodovias 
municipais. 

No setor de cargas, as rodovias 
representaram 61,1% do total 
transportado em 2012, de acordo com a 
Confederação Nacional dos Transportes. 
As ferrovias responderam por 20,7% e 
o modal aquaviário movimentou 13,6% 
do transporte de cargas. 

Para 2013, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) também 
anunciou novas concessões, que 
incluem as rodovias: BR-262 (MG-ES); 
BR-O40 (DF-MG); BR-050 (GO-MG); 
BR-060, BR-262 e BR-153 (DF-GO-
MG); BR-153 (TO-GO); BR-101 (BA); 
BR-163 (MT); e BR-163, BR-267 e 
BR-262 (MS). O pacote de concessão 
consiste na exploração da infraestrutura, 
com a prestação de serviço público 
de recuperação, conservação, 
manutenção, operação, implantação de 
melhorias e ampliação de capacidade 
dos trechos. A taxa de retorno real do 
projeto é de 7,2%.

E o promissor cenário de produção 
hidrelétrica e geração eólica deve 
acelerar ainda mais nos próximos anos. 
Em 2011, houve um aumento de 6,2% 
na produção hidrelétrica e a expansão 
da geração eólica cresceu 24,3%. 
Em contrapartida, houve redução na 
produção de bioeletricidade (gerada a 
partir da biomassa da cana), segundo o 
Balanço Energético Nacional 2012.

Mesmo reduzida para 44,1%, a 
participação das energias renováveis 
na matriz energética brasileira 
ainda está acima da média mundial, 
de 13,3%, conforme a Agência 
Internacional de Energia. 

Os riscos também existem no setor 
energético, principalmente aqueles 
ligados aos eventos meteorológicos. 
Longos períodos sem chuva podem 
exigir o racionamento de energia. Foi 
o que ocorreu no Brasil entre os anos 
de 2001 e 2002, quando uma crise 
energética foi desencadeada após 
uma devastadora estiagem. Mas danos 
como esse podem ser minimizados. 
Um eficiente plano de gestão de riscos, 
realizado pela Rio Verde, garantiu oferta 
de energia em 2012, apesar do extenso 
período de estiagem enfrentado.

No setor elétrico, o risco concentra-se 
na demanda de energia, que influencia 
diretamente o fluxo de caixa regular.
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3.4. Portos

O setor portuário é responsável pela maior parte das exportações do país, com um dos menores custos de transporte de carga. 
De acordo com a Antaq, o setor movimentou 900 milhões de toneladas em 2012. Desse total, 332 milhões de toneladas foram 
de minério de ferro (36,7%), 195 milhões foram de combustíveis e óleos minerais (21,5%) e 87 milhões foram de contêineres 
(9,6%), concentrando 68% do total exportado. São 34 portos públicos, entre marítimos e fluviais, além de 42 terminais de uso 
privativo e três complexos portuários sob concessão da iniciativa privada. A previsão de investimento no setor,para os próximos 
anos, é de R$ 7,5 bilhões.

3.5. Aeroportos

O setor aeroviário do Brasil é bastante promissor. Segundo a Infraero, o país possui 142 mil km de aerovias, que movimentam 
cerca de 100 milhões de passageiros, em 66 aeroportos. Para suprir essa crescente demanda, o setor iniciou recentemente a 
realização de leilões para concessão de aeroportos. Em 2012, ocorreram os leilões dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e 
Brasília. Para 2013, existe a expectativa de realização de leilões dos aeroportos do Galeão (RJ) e de Confins (MG). 

PORTONAus
A Portonaus foi criada a partir da identificação de uma oportunidade de negócios 
na região Norte do país, que atualmente apresenta uma estrutura portuária saturada 
e inviabiliza a operação de cabotagem. Com esse novo empreendimento, a Triunfo 
espera abrir novas rotas de navegação, tanto para cabotagem quanto para exportação 
e importação. Estão previstos investimentos em aquisição de equipamentos, 
construção do cais e aumento da área de armazenagem e do pátio.  

PORTONAVE
Em 2012,a empresa recebeu 594 navios, o que contribuiu para a movimentação de 
620 mil TEUs de carga, volume 13,7% superior ao apresentado em 2011. Desse total, 
as exportações responderam por 52,2%. A Portonave integra o complexo portuário do 
rio Itajaí-Açu, o segundo maior em movimentação de contêineres do país. O terminal 
conta com uma câmara frigorífica, administrada pela Iceport, com capacidade de 
armazenagem estática de 16 mil toneladas. 

3.3. Navegação

Os armadores brasileiros possuem espaço disponível para as mercadorias nos 
navios, têm credibilidade no mercado e garantem uma frequência semanal de rotas. 
Porém, para que a cabotagem seja mais rentável e atrativa, é preciso que os custos 
de operação sejam reduzidos em relação aos outros modais. Segundo a Associação 
Brasileira de Armadores de Cabotagem, 65% da carga do país é transportada por 
caminhões, enquanto apenas 17% são feitos por cabotagem. A meta do governo é 
ampliar esse modal e alcançar o índice de 30% até 2025. Para isso, é preciso atrair 
novos clientes, principalmente as pequenas e médias empresas. 

Conforme a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), a carga geral 
armazenada em contêiner cresceu 25% em 2012, o que representa 5,1% do total 
transportado. A mercadoria mais transportada foi o granel líquido (79% do total), 
seguido pelo granel solto (12,3%) e pela carga geral solta (3,5%).

MAEsTRA
Em 2012, a Maestra Logística realizou rotas semanais para os principais portos 
brasileiros, com movimentação de 40,81 mil TEUs. Nesse período, sua tarifa média 
efetiva passou de 3,9 mil R$/TEU para 3,17 mil R$/TEU. A receita operacional líquida 
da empresa apresentou desempenho positivo, e a expectativa é ainda maior para 
2013, visto que o aumento do óleo diesel deve impactar na matriz de custos do 
segmento rodoviário, o que favorecerá a cabotagem. 

Em relação à segurança, a Maestra apresentou resultados muito positivos em 2012. A 
taxa de acidentes foi praticamente nula: houve apenas uma ocorrência, que envolveu 
a frota de terceiros. Esse resultado reafirma o alto nível de segurança do transporte de 
produtos em navios, visto que o roubo de carga é quase inexistente.

O modal de cabotagem não é só atrativo do ponto de vista da economia e da 
segurança. A cabotagem é também mais eficiente no quesito emissões por quilômetro 
transportado. Enquanto as emissões do transporte por cabotagem atingem apenas 
13,5 gCO2/km, o transporte ferroviário emite 39,6 gCO2/km e o modal rodoviário 
57,1 gCO2/km.

Além disso,para minimizar ainda mais o impacto ambiental de suas atividades, 
a Maestra estuda o uso de pisos de madeira reflorestada de bambu nos futuros 
contêineres e a renovação da frota, com navios que possuam motores mais eficientes 
e que demandem menor consumo de energia e combustível.
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3.6. Mineração

O Brasil é considerado um dos principais players do mundo no setor de mineração. 
O segmento é peça-chave para o desenvolvimento do país. Ciente dessa 
importância, o governo brasileiro, por meio do Ministério de Minas e Energia, 
elaborou o Plano Nacional de Mineração 2030, que constitui uma ferramenta 
estratégica para nortear as políticas que possam contribuir para que o setor mineral 
seja um alicerce para o desenvolvimento sustentável do país.

Para que isso seja possível, o plano promove o alinhamento do setor com as 
diretrizes nacionais de desenvolvimento de longo prazo, como a elevação do 
nível de emprego e renda, e a manutenção das taxas mais estáveis de crescimento 
do PIB. Além disso, o plano concebe uma visão do futuro desejável para o setor 
mineral brasileiro nos próximos 20 anos, que se desdobra em onze objetivos 
estratégicos, fundamentados em três diretrizes principais: governança pública, 
agregação de valor e sustentabilidade.

VETRIA
Com investimento previsto de R$ 
11,5 bilhões, a Vetria é formada pela 
parceria entre três empresas: América 
Latina Logística, que possui a 
concessão da ferrovia entre Corumbá 
e Santos (50,4% do capital); Vetorial 
Participações, proprietária da jazida 
de ferro em Corumbá (33,8%); e 
Triunfo, proprietária do terreno para 
a instalação do terminal portuário 
em Santos (15,8%). 

Nesse projeto, será realizado o aporte 
de R$ 6,4 bilhões na adaptação da 
atual linha de trem, que facilitará a 
logística de transporte de minério. A 
modernização da mina, em Corumbá, 
receberá R$ 2,3 bilhões, direcionados 
a extração, britagem e classificação 
dos produtos.  Para completar as 
ações, será construído um terminal 
portuário em Santos, com capacidade 
para receber navios com carga de 
120 mil toneladas. No porto, serão 
investidos R$ 2,8 bilhões.

PeRCentual de CaRGa tRanSPoRtada - ViRaCoPoS 

Partindo
do aeroporto 34%

Chegando
 ao aeroporto 66%

aeRonaVeS eM VooS diuRnoS e notuRnoS - ViRaCoPoS GRI AO2

Voos Diurnos 71.324

Voos Noturno 44.225

AEROPORTOs BRAsIl 
VIRACOPOs
O investimento previsto para o Aeroporto 
de Viracopos é de R$ 9,5 bilhões. A 
primeira fase acontecerá até maio de 2014, 
com o aporte de R$ 2,06 bilhões, montante 
que contempla a construção de um novo 
terminal, com capacidade para receber 14 
milhões de passageiros por ano.

Em relação ao transporte de cargas, 
a concessionária Aeroportos Brasil 
Viracopos recebeu 163 mil toneladas 
e embarcou 84 mil toneladas, o que 
totaliza um volume de circulação de 
248.053 toneladas pelo terminal. 

GRI AO3

aeRonaVeS eM VooS naCionaiS e inteRnaCionaiS - ViRaCoPoS GRI AO1

Voos Nacionais 106.328

Voos internacionais 9.221

aeRonaVeS eM VooS de PaSSaGeiRoS e de CaRGaS- ViRaCoPoS GRI AO2

Voos de passageiros 108.977

Voos de carga 6.572
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4
Governança
Corporativa

A Triunfo adota as melhores práticas 
de governança corporativa na gestão 
dos negócios de suas empresas, sempre 
pautada por princípios de transparência, 
equidade e prestação de contas. Essa 
postura é essencial na gestão de seus 
negócios, visto que a Companhia está 
listada no Novo Mercado, o mais alto 
nível de governança corporativa da Bolsa 
de Valores, Mercadorias e Futuros de São 
Paulo (BM&FBovespa), e no mercado de 
balcão da Bolsa de Nova York.

Todos os colaboradores da Triunfo são 
motivados a assumir o compromisso 
com as bases dessa gestão, por meio 
de normas internas que asseguram 
a uniformidade de seus atos e a 
adequação às políticas da Companhia. 

4.1.Conselho de Administração

O Conselho de Administração é 
responsável por estabelecer as 
políticas e diretrizes dos negócios, o 
que contempla a estratégia de longo 
prazo, o controle e a fiscalização do 
desempenho da Companhia. Também 
supervisiona a gestão da Diretoria 
Executiva. É formado por sete membros, 
sendo dois deles independentes, com 
mandato unificado de dois anos, com 
a possibilidade de serem reeleitos. 
Em acordo com o Estatuto Social, os 
cargos de presidente do Conselho de 
Administração e de diretor presidente 
ou principal executivo da Companhia 

não poderão ser acumulados pela 
mesma pessoa. GRI 4.1; 4.2; 4.6; 4.7;

O Conselho de Administração da 
Triunfo é composto pelos seguintes 
executivos:

• luiz Fernando Wolff de Carvalho – 
Presidente do Conselho. Profissional 
com extensa experiência na 
área de engenharia. Já atuou 
como Engenheiro de obras e 
Superintendente na Engenharia 
Brasileira de Construções (Ebec), 
até 1983, e também como 
Superintendente da C.R. Almeida 
Engenharia e Construções, entre 
1983 e 1987. Em dezembro de 1987, 
adquiriu a empresa Construtora 
Malachias e, em janeiro de 1988, 
associou-se à Construtora Triunfo S.A.

• Fernando Xavier Ferreira – 
Conselheiro Independente Efetivo. 
Profissional com experiência na área 
de Telecomunicações. Atuou como 
Secretário Executivo do Ministério 
das Comunicações, Diretor Geral 
Brasileiro da Itaipu Binacional e 
Presidente da Telecomunicações 
Brasileiras, da Northern Telecom 
do Brasil e da Telecomunicações 
do Paraná (Telepar). Também atuou 
como membro do Comitê Latino 
Americano da Bolsa de Nova 
York (Nyse) e como Presidente do 
Conselho de Administração da 
Embratel S.A.

• Antônio José Monteiro da Fonseca 
de Queiroz – Conselheiro Efetivo. 
Profissional com experiência 
na área Administrativa. Já atuou 
como Supervisor Administrativo 
na Rondomaq Construções Ltda. 
e também no desenvolvimento do 
projeto Terra Nova, da Companhia 
de Desenvolvimento do Mato 
Grosso (Codemat). 

• João Villar Garcia – Conselheiro 
Efetivo. Desde 1985, é acionista da 
Construtora Triunfo. Já atuou também 
como Diretor da C.R. Almeida S.A.

• leonardo de Almeida Aguiar – 
Conselheiro Efetivo. Engenheiro na 
Construtora Triunfo, desde 1996.  
Participou da duplicação da BR-38, 
entre Belo Horizonte e São Paulo, e da 
construção da Fábrica de Caminhões 
da Volkswagen em Resende (RJ). 
Participou ainda da reforma das 
estações Lapa e Franco da Rocha, 
da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM), em São Paulo, 
e da construção da hidrelétrica de 
Itiquira, no Mato Grosso. Atualmente, 
exerce o cargo de Gerente Comercial 
da Construtora Triunfo, nas regionais 
de São Paulo e Brasília.

• Ricardo stabille Piovezan – 
Conselheiro Efetivo. Desde 1988, 
trabalha em empresas ligadas à 
Triunfo na área Administrativo-
Financeira. Até o início de 2008, 
atuou como Diretor de Relação com 
Investidores da Concepa.

• Marcelo souza Monteiro – 
Conselheiro Independente Efetivo. 
Atuou como Gerente Financeiro da 
Companhia Paranaense de Energia 
(COPEL), entre 1990 e 1995. Atuou 
também no Banco Pactual, entre 
1995 e 2007, onde ocupou os 
cargos de Analista do Setor Elétrico, 

Gestor de Portfólio de Ações (Fundo 
América Latina e Fundo de Energia), 
Gestor de Portfólio de Ações de 
Mercados Emergentes. Em 2001, 
associou-se ao Banco Pactual. E 
foi Gestor do Portfólio de Ações de 
Mercados Emergentes, da Pactual 
Capital Partners, entre 2007 e 2009.

• Conselheiros Independentes – Os 
conselheiros independentes não 
podem possuir qualquer vínculo com 
a Triunfo, comercial ou profissional. 
Nessa categoria, incluem-se 
fornecedores, clientes, colaboradores 
(e respectivos cônjuges e parentes 
até segundo grau) e administradores 
de entidades que prestem serviços à 
Companhia. A única remuneração 
recebida é por atuar como 
conselheiro. GRI 4.3
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4.2. Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal, criado em 2010, 
é composto por três membros efetivos 
e três suplentes. É responsável pela 
fiscalização das decisões administrativas 
e por analisar as demonstrações 
financeiras que deverão ser reportadas 
aos acionistas (inclusive aos minoritários). 
Seus membros não podem fazer parte do 
Conselho da Administração, da Diretoria 
Executiva, do quadro de colaboradores 
e de suas controladas, nem podem ser 
cônjuges ou parentes de gestores da 
empresa. GRI 4.10

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL CARGO DATA DE ELEIÇÃO TÉRMINO DO MANDATO

Bruno Shigueyoshi Oshiro Membro efetivo 26/04/2013 AGO DE 2015

Vanderlei Dominguez Rosa Membro efetivo 26/04/2013 AGO DE 2015

Paulo Roberto Franceschi Membro efetivo 26/04/2013 AGO DE 2015

Eduardo da Gma GodóI Membro suplente 26/04/2013 AGO DE 2015

Giorgio Bampi Membro suplente 26/04/2013 AGO DE 2015

Aberto Sammarone Silveira Lima Membro suplente 26/04/2013 AGO DE 2015

4.3. Transparência e Ética

Alinhada às regras do Novo Mercado, 
a Triunfo prima pelas melhores práticas 
corporativas, sendo a transparência 
exercida por meio de vários canais 
de comunicação que consolidam um 
diálogo aberto e permanente com seus 
stakeholders. Sua situação econômico-
financeira, bem como projetos e planos 
futuros, são divulgados em uma reunião 
pública anual, denominada Dia da 
Triunfo. Em acordo com as normas 
contábeis internacionais, a Companhia 
assegura que 25% de suas ações estejam 
em circulação, faz oferta de ações que 
permitam a dispersão acionária e, a 
cada trimestre, publica informações de 
interesse do mercado. Informa ainda 
todas as negociações envolvendo valores 
mobiliários de sua emissão, realizadas 
por suas empresas, por seus conselheiros 
e diretores, além de submeter quaisquer 
acordos e programas de opções de 
compra de ações à BM&FBovespa. 

No site da Triunfo, são constantemente 
atualizados o calendário de eventos 
societários, as informações sobre 
as políticas corporativas e notícias 
institucionais. Aos interessados, a 
Companhia oferece a possibilidade 
de cadastro em seu mailing, para 
recebimento de informações sobre a 
Triunfo (www.triunfo.com/ri).

4.4. Políticas e Código de 
Conduta GRI 4.8; 4.11

Ética é um dos valores fundamentais da 
Triunfo. Todas as suas ações, decisões 
e relacionamentos são baseados numa 
atuação responsável e transparente.

Para reforçar esse valor organizacional, 
desde 2010 o Código de Conduta da 
Triunfo está acessível em seu site, para 
colaboradores e demais stakeholders. 
Todos os novos contratados recebem um 
exemplar e, após tomar conhecimento 
do seu conteúdo, assinam um termo de 
anuência. GRI SO3

O código define as normas e os 
procedimentos da Companhia em 
relação a ética, honestidade, respeito 
mútuo e integridade moral e estabelece 
procedimentos de blindagem contra 
corrupção, discriminação, abuso 
de poder, conflitos de interesses e 
favorecimento a fornecedores. Em um 
de seus itens, as práticas antissuborno 
instituem que nenhum colaborador 
pode receber pagamento em dinheiro ou 
qualquer outro tipo de vantagem pelos 
serviços prestados a outro stakeholder, 
assim como não pode usar seu cargo ou 
função para obter benefícios próprios. 
Sobre o relacionamento com o setor 
público, um item descreve que não são 
permitidas as realizações de pagamento 
ou ofertas de presentes aos servidores 
públicos para adquirir ou agilizar a 
prestação de serviços. O Código define 
ainda que contribuições em favor de 
partidos políticos e grupos religiosos, em 
moeda, bens ou serviços, deverão ser 
previamente autorizadas pela presidência.

Além dessas práticas, o conteúdo 
fornece informações sobre o uso 
restritamente profissional dos 
equipamentos da Companhia, 
estabelece normas sobre a postura 
no ambiente de trabalho e explica o 
processo de gestão da área de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente. Esclarece 
também as penalidades aplicadas em 
caso de descumprimento de algum item 
do código. 

O resultado desse trabalho colabora 
com a redução de fraudes, desvios e atos 
ilícitos. Todas as unidades de negócio 
da Triunfo são submetidas a avaliação 
de risco relacionada a corrupção.  Em 
2012, não foram identificados casos de 
corrupção nas empresas da Triunfo. 
GRI SO2; SO4 

eMPReGadoS não GeStoReS tReinadoS naS 

PolítiCaS e PRoCediMentoS antiCoRRuPção da oRGanização GRI SO3

33.76%

66.24%

 treinados  não treinados
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5
Desempenho
Econômico

Em 2012, a Triunfo atingiu receita operacional líquida ajustada de R$ 834,9 milhões e 
Ebitda ajustado de R$ 419,5 milhões, o que representa crescimento de 20,6% e 19,2%, 
respectivamente, em relação ao ano anterior.

Nesta seção, a Triunfo apresenta como foi a distribuição de seu valor econômico, com a 
Demonstração do Valor Adicionado (DVA). Além da receita, são mostradas as despesas 
com colaboradores, provedores de capital, pagamento de impostos, investimentos na 
comunidade, projetos ambientais e custos operacionais. Estão expostos os resultados 
individuais de cada empresada da Triunfo.  GRI EC1

O desempenho operacional dos seus negócios foi o principal gerador desses resultados 
positivos: o tráfego consolidado no setor rodoviário chegou a 82 milhões de veículos 
equivalentes (acréscimo de 6,6%); a movimentação de contêineres foi de 620 mil TEUs 
no porto e 40,8 mil TEUs na cabotagem   foram vendidos 595,6 mil MWh de energia 
assegurada (acréscimo de 4,4%); e o Aeroporto de Viracopos movimentou 8,9 milhões de 
passageiros e 265,3 mil toneladas de cargas.

 Salários e benefícios de empregados (milhões R$)

 outros (ambientais) (milhões R$)
 Custos operacionais (milhões R$)

 Pagamento ao governo (milhões R$)
 Pagamento para provedores de capital (milhões R$)

 investimento na comunidade (milhões R$)

deSeMPenHo eConoMiCo (Holding)

271.71%

22.00%

1.51%

219.59%

160.63%

107.29%

5.1. Energia

Durante os anos de 2010 e 2011, a Companhia manteve negociações de venda da 
Rio Verde e, em 2012, com objetivo de continuar implementando o forte ritmo de 
crescimento aliado ao momento vivido pelo mercado de energia, tomou a decisão 
de alienar a participação na controlada Rio Canoas, assim como a controlada Rio 
Verde, mas manteve os investimentos programados.

Em junho de 2007, a Rio Verde, que administra a UHE Salto, assinou um acordo 
com a Votener que contempla a venda de 100% da energia assegurada da usina, 
por 16 anos. O contrato é anualmente reajustado pelo índice IGP-M, todo mês de 
maio. No momento do acordo, o preço médio por MWh era R$130,00 e, ao fim de 
2012, o valor atualizado chegou a cerca de R$188,00. A Tarifa de Uso do Sistema 
de Transmissão (Tust) também é reembolsada pela Votener.

A capacidade instalada da usina Rio Canoas será de 192 MW, com energia 
assegurada de 728 GWh/ano.

DEsEMPENHO – GERAÇÃO DE 

ENERGIA

2012 2011 Δ

Energia assegurada vendida (MWh) 595.555 570.596 4,4%

Tarifa média efetiva (R$/MWh) 193,21 177,93 8,6%

Receita (em R$ mil) 2012 2011 Δ

Receita bruta 115.065 101.526 13,3%

Deduções da receita bruta (11.360) (10.161) 11,8%

Receita operacional Líquida (ROL) 103.705 91.365 13,5%
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5.2. Rodovias

No segmento rodoviário, a Triunfo é acionista de três concessionárias: Concepa 
(100%), Concer (62,5%) e Econorte (100%). O tráfego equivalente apresentado 
refere-se à totalidade de cada concessionária, enquanto o desempenho financeiro 
reflete a participação da Triunfo em cada negócio.

Em 2012, as três concessionárias apresentaram desempenhos superiores ao ano 
anterior. O tráfego de veículos cresceu 8,1% na Concepa, 6,0% na Concer e 4,3% 
na Econorte. A tarifa média aumentou 7,1% na Concepa, 2,8% na Concer e 4,7% 
na Econorte. A ampliação dessas duas variáveis – tráfego e tarifa – foi a principal 
responsável pelo incremento da receita das rodovias. No total, a receita bruta 
do segmento rodoviário da Triunfo, em 2012, foi de R$ 661,9 mil, uma variação 
positiva de 20,2% em relação ao ano anterior.

5.3. Navegação

No segmento de cabotagem, a Triunfo controla 60,7% do capital da Maestra, cuja 
operação foi iniciada em março de 2012, com quatro navios. A empresa fechou 
o ano com a movimentação de 40,8 mil TEUs, o que sinaliza sua inserção no 
mercado de cabotagem com um bom potencial comercial.  

sEGMENTAÇÃO DOs VEÍCulOs 

EQuIVAlENTEs (em milhares)

2012 2011 Δ

Tráfego equivalente total 81.996 76.940 6,6%

CONCER 31.241 29.460 6,0%

CONCEPA 35.555 32.901 8,1%

ECONORTE 15.200 14.579 4,3%

Tarifa média efetiva (R$) 7,2 6,8 4,5%

CONCER 7,6 7,4 2,7%

CONCEPA 5,6 5,2 7,0%

ECONORTE 10,2 9,8 4,4%

RECEITA (em R$) 2012 2011 Δ

Receita bruta 661.946 550.691 20,2%

Arrecadação de pedágio 502.944 451.196 11,5%

Outras receitas 10.772 4.840 122,6%

Construção de ativos das concessões 

de rodovia

148.230 94.655 56,6%

Deduções da receita bruta (51.763) (45.902) 12,8%

Receita operacional líquida (ROl) 610.183 504.789 20,9%

Construção de ativos das concessões 

de rodovia

148.230 94.655 56,6%

Receita operacional líquida Ajustada 461.953 410.134 12,6%

DEsEMPENHO – CABOTAGEM 2012 2011 Δ

Movimentação de TEus Cabotagem 

(em milhares)

40.811 8.830 362,2%

Tarifa média efetiva (R$/TEU) – 3.172,1 3.903,5 -18,7%

Receita (em R$ mil) 2012 2011 Δ

Receita bruta 78.581 20.923 275,6%

Deduções da receita bruta (12.800) (3.697) 246,2%

Receita operacional líquida (ROL) 65.781 17.226 281,9%
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5.4. Portos

No setor portuário, a Triunfo detém participação de 50% na Portonave, a qual 
possui a totalidade da empresa Iceport (que opera uma câmara frigorífica e uma 
trading company). Por isso, o desempenho operacional apresentado corresponde 
a 100% do negócio e o desempenho financeiro reflete apenas a participação da 
Triunfo no negócio (50%). 

Apesar do cenário macroeconômico adverso, a receita operacional líquida 
da Portonave, em 2012, foi de R$ 194 milhões, um crescimento de 12% em 
comparação ao ano anterior.

5.5. Aeroportos

Em 2012, a Triunfo começou a operar no segmento de administração aeroportuária, 
em parceria com a UTC Participações e a Egis Airport Services, após vencer o leilão 
de concessão do Aeroporto Internacional de Viracopos.

A apresentação dos dados operacionais desse segmento corresponde a 100% 
do negócio, enquanto os dados financeiros estão consolidados de acordo com a 
participação da Triunfo (23%).

 O volume de passageiros apresentou um crescimento de 17,0% em 2012. O 
volume de carga diminuiu 13,2% em 2012, em decorrência da retração do 
comércio mundial, mas, apesar da queda, o Aeroporto de Viracopos foi o maior 
importador e o segundo maior exportador entre os aeroportos do país. A receita 
operacional líquida foi de R$ 9,3 milhões.

PORTONAVE 2012 2011 Δ

Movimentação de TEus – Portonave 620.026 545.158 13,7%

Tarifa média efetiva (R$/TEU) 213,46 211,95 0,7%

Caixas movimentadas (cheia) 262.858 231.891 13,4%

Caixas movimentadas (vazia) 117.499 104.306 12,6%

Receita bruta 209.459 185.254 13,1%

Receita de movimentação de TEUs – 

Portonave 

66.175 57.773 14,5%

Receita de outros serviços – Portonave 79.717 63.911 24,7%

Receita de serviços – Iceport 5.781 2.501 131,1%

Receita de carga própria – Iceport 57.786 61.069 -5,4%

Deduções da receita bruta (15.274) (11.852) 28,9%

Receita operacional líquida (ROl) 194.185 173.402 12,0%

DEsEMPENHO AEROPORTO 2012 2011 Δ

Total cargas1 (ton) 264.961 283.267 -6,5%

Total de passageiros2 (mil) 8.857 7.568 17,0%

Total de movimentos 3 (mil) 115 100 15,0%

RECEITA (EM R$ MIl) 2012

Receita bruta 61.843

Receita de passageiros 2.618

Receita de carga 7.724

Receita comercial 498

Receita de construção de ativos 51.003

Deduções da receita bruta (1.538)

Receita operacional líquida (ROl) 60.305

Receita de construção de ativos 51.003

Receita operacional líquida ajustada 9.302

(1) Carga – importação e exportação.

(2) Passageiros – embarque mais desembarque (sem militar).

(3) Aeronaves – pouso mais decolagem (sem militar).
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6
Desempenho
Social

A Triunfo reconhece a importância dos 
colaboradores em todas as suas ações. 
Por isso investe constantemente no 
desenvolvimento e na transformação 
do potencial de seus profissionais, para 
que eles possam crescer junto com a 
Companhia e firmar um compromisso 
de excelência em busca das metas 
estabelecidas. Um reflexo desse valor 
é o empenho da Portonave em obter a 
certificação da OHSAS 18001 (Sistema 
de Gestão em Saúde e Segurança 
Ocupacional). 

Em 2012, as empresas Triunfo 
cresceram 46% em número de 
colaboradores e alcançaram um 
total de 5.325 profissionais, sendo 
3.092 colaboradores diretos e 2.233 
empregados terceirizados.  GRI LA1

Considerando-se os colaboradores diretos 
da Triunfo, a maioria (69%) é do gênero 
masculino, está concentrada nas regiões 
sul e sudeste do país (96%) e é contratada 
por tempo indeterminado (95%).

Confira a seguir as informações 
detalhadas:  GRI LA1; LA2

 Colaboradores
 empregados terceirizados

PeRfil doS ColaboRadoReS
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2233

2555
21%
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diStRibuição de ColaboRadoReS PoR ReGião

1%1%

2%

40%

56%

 Sul Centro-oeste  nordeste  norte  Sudeste

Masculino

Feminino

teMPo MÉdio de eMPReGadoS Que deiXaRaM o eMPReGo PoR GêneRo

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

2,0

1,8

anoS

18 a 25 anos 0,9

26 a 30 anos 1,6

31 a 40 anos 2,3

41 a 50 anos 3,1

51 a 60 anos 2,4

Acima de
60 anos

teMPo MÉdio de eMPReGadoS Que deiXaRaM o eMPReGo PoR faiXa etÁRia

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,02,5 3,5

0,2

anoS

eMPReGadoS Que deiXaRaM o eMPReGo e 

noVaS adMiSSõeS PoR GêneRo
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 empregados que deixaram o emprego masculino
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eMPReGadoS Que deiXaRaM o eMPReGo PoR faiXa etÁRia
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1043

574

350

355

110

noVaS adMiSSõeS PoR faiXa etÁRia

 26 a 30 anos  31 a 40 anos 18 a 25 anos

 41 a 50 anos  51 a 60 anos  acima de 60 anos

TAXA DE ADMIssõEs POR GÊNERO

Masculino 14%

Feminino 11%

TAXA DE ADMIssõEs POR FAIXA ETÁRIA

18 a 25 anos 18,6%

26 a 30 anos 11,3%

31 a 40 anos 11,5%

41 a 50 anos 3,6%

51 a 60 anos 1,4%

Mais de 60 anos 0,3%

TAXA DE ADMIssõEs POR REGIÃO

Região Sul 30,5%

Região Sudeste 11,4%

Região Centro-Oeste 2,6%

Região Norte 0,8%

Região Nordeste 1,3%

TAxA DE ROTATIVIDADE POR GÊNERO

Masculino 14,4%

Feminino 9,5%

TAXA DE ROTATIVIDADE POR FAIXA ETÁRIA

18 a 25 anos 7,0%

26 a 30 anos 5,9%

31 a 40 anos 7,3%

41 a 50 anos 1,8%

51 a 60 anos 1,2%

Mais de 60 anos 0,4%

TAXA DE ROTATIVIDADE POR REGIÃO

Região Sul 7,0%

Região Sudeste 5,9%

Região Centro-Oeste 7,3%

Região Norte 1,8%

Região Nordeste 1,2%

Total horas/ organização 380.792

Empregados 3092

Horas/colaborador 123

6.1. Qualificação profissional

A evolução no quadro de 
colaboradores das empresas Triunfo 
veio, obviamente, acompanhada por 
maiores investimentos em capacitação 
profissional e benefícios. Como 
parte de sua filosofia de educação 
corporativa, a Triunfo direciona 
esforços para garantir o alinhamento 
do fator humano com a estratégia 
de suas empresas. Para potencializar 
o desenvolvimento e a capacitação 
técnica de sua equipe, a Companhia 
proporcionou 380,7 mil horas de 
treinamentos em 2012. A maioria dos 
programas de qualificação teve foco 
nas áreas de excelência operacional, 
saúde e segurança. GRI LA10

943
Região sul

Região sudeste

Região
centro-oeste
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Região nordeste

noVaS adMiSSõeS e eMPReGadoS Que deiXaRaM o eMPReGo PoR ReGião
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6.2. Composição salarial

Cada empresa da Triunfo tem a liberdade de adotar políticas próprias de 
remuneração, as quais são concebidas em função da região e do perfil de cada 
negócio. No entanto, todas as empresas são incentivadas corporativamente a 
oferecer remunerações atrativas e a equiparar salários dentro das mesmas categorias 
funcionais, superando os salários mínimos praticados nas regiões onde atuam. 

Homens e mulheres não possuem distinção de salários quando ocupam o mesmo 
cargo em uma mesma empresa. 

Anualmente, é realizada uma pesquisa para equiparação dos salários e benefícios 
pagos com os praticados no mercado. GRI EC5; LA14

2010 2011 2012

R$ 5,000,000.00

R$ 10,000,000.00

R$ 15,000,000.00

R$ 20,000,000.00

R$ 0.0

R$ 12,454,219.00
R$ 14,735,046.00

R$ 19,677,257.00

 investimento total em benefícios

6.3. Benefícios

Todos os colaboradores das empresas 
da Triunfo recebem um pacote de 
benefícios. Além daqueles previstos na 
legislação trabalhista, como assistência 
médica, licença-maternidade, licença-
paternidade, vale-transporte e cobertura 
por incapacidade/invalidez, a Companhia 
oferece assistência odontológica, vale 
alimentação, fundo de aposentadoria, 
auxílio-creche e remuneração variável 
(conforme distribuição no quadro 
abaixo). Em algumas empresas, existem 
outros benefícios adicionais, como é o 
caso da sede da Triunfo e da Aeroportos 
Brasil Viracopos, que oferecem, por 
exemplo, convênio com academias.

Os investimentos em benefícios para 
os colaboradores da Triunfo crescem a 
cada ano. De 2010 para 2011 o aumento 
foi de 18%. No período seguinte, o 
investimento subiu 33%, passando de R$ 
14,735 milhões para R$ 19,667 milhões. 

GRI LA3

BENEFÍCIOs CONCEDIDOs PElAs EMPREsAs TRIuNFO

Benefícios CONCEPA CONCER ECONORTE MAESTRA PORTONAVE RIO VERDE TRIUNFO VIRACOPOS

Empregados/Contratados E C E C E C E C E C E C E C E C

Transporte fretado

Assitência médica

Cobertura para 
incapacidade/invalidez

Seguro de vida em grupo

Fundo de aposentadoria

Auxílio creche

Remuneração variável

Vale alimentação/ 
Refeitório

Assistência odontológica 

Convênio com 

academias 

 e = empregados  C =Contratados
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Um dos valores da Triunfo é o respeito 
ao meio ambiente. A Companhia 
dedica-se continuamente a garantir 
que esse compromisso esteja presente 
em todos os seus negócios e que suas 
atividades gerem impactos mínimos 
ao meio ambiente. Alinhadas a esse 
valor organizacional, as empresas da 
Triunfo têm promovido uma série de 
projetos ambientais, como no reuso 
de água, o gerenciamento de emissão 
de gases de efeito estufa, a proteção 
da biodiversidade, a utilização de 
energia solar, o gerenciamento de 
resíduos sólidos e a coleta seletiva. 
Para completar seu projeto ambiental, 
a Companhia possui uma área total 
de 20,9 km2 de áreas de preservação. 
Cuidar desse patrimônio e avançar nos 
processos ecoeficientes é um desafio 
permanente da Triunfo.

Hoje existem diversos programas 
ambientais sendo realizados por 
suas empresas, com resultados muito 
significativos. A Concepa e a Portonave 
alcançaram grande avanço no 
gerenciamento da emissão de gases de 
efeito estufa (GEE). Na área de proteção 
à biodiversidade, a Rio Verde realiza um 
importante trabalho de monitoramento 
de peixes (ictiofauna) nos mananciais 
onde opera, em Goiás. No segmento 
de geração de energia, a Triunfo possui 
duas hidrelétricas – Rio Verde e Rio 
Canoas – com energia renovável e base 
da matriz energética brasileira. Existem 
ainda os projetos com energia solar, nas 

rodovias Concepa e Concer e no novo 
terminal de passageiros do Aeroporto 
de Viracopos.

Além dos projetos segmentados, uma 
prioridade no processo de gestão 
ambiental da Triunfo é a preservação 
dos recursos naturais. Três de seus 
negócios – cabotagem, portos e 
hidrelétricas – lidam com um dos 
recursos mais importantes do planeta: 
a água. Por esse motivo, a Companhia 
está diretamente empenhada em 
efetivar ações que garantam o uso 
consciente desse recurso natural, como 
é o caso da Portonave, que exerce um 
trabalho de referência no tratamento de 
seus efluentes e reuso de água.

O monitoramento constante dos 
processos e a medição de seus 
resultados é fundamental para 
garantir as melhores práticas e o 
desenvolvimento do sistema de gestão. 
Por isso, uma das metas da Triunfo é 
incentivar que suas empresas obtenham 
a certificação ISO 14001 (conjunto 
de normas internacionais relativas à 
gestão ambiental). Hoje, a Concepa, 
a Econorte e a Portonave já estão 
certificadas.

Conheça algumas das principais ações 
ambientais realizadas pelas empresas 
da Triunfo, em 2012:

Concepa
Em 2012, foi elaborado o Programa 
de Gerenciamento de Resíduos (PGR) 
da Concepa, que define as práticas a 
administração dos resíduos, a coleta 
seletiva e o tratamento de efluentes. 
Os programas de redução do consumo 
de recursos naturais, implementados 
pela Concepa no ano anterior, tiveram 
seus resultados avaliados em 2012. 
É o caso da instalação de coletores 
de pilhas, baterias e lâmpadas em 
todos os locais de trabalho; promoção 
do plantio de mudas ao longo da 
rodovia; treinamentos periódicos de 
conscientização ministrados para 
colaboradores e terceiros; e medições 
semestrais de fumaça negra, efetuadas 
em todos os veículos e equipamentos 
movidos a diesel, tanto próprios quanto 
de fornecedores ou contratados. GRI 
EN26; EN29

A empresa elaborou também 
um procedimento voltado à 
prevenção ambiental e aos riscos de 
derramamento, que fornece orientações 
para casos de incidentes com óleos, 
combustíveis e produtos químicos 
diversos. Treinamentos periódicos 
são promovidos às equipes e kits de 
emergência são disponibilizados nas 
viaturas que fazem atendimento à 
rodovia. Em casos de acidentes de 
grande porte, é acionada uma empresa 
especializada na contenção e mitigação 
de impactos ambientais.

Para preservar a biodiversidade, durante 
a obra de duplicação de um trecho de 
oito quilômetros da rodovia BR-116, 
entre os municípios de Eldorado do Sul 
e Guaíba, teve início um estudo sobre a 
fauna local. No mesmo período, foram 
construídos novos bueiros para drenar 
os córregos e servir como passagem 
para animais de pequeno porte. Houve 
ainda a instalação de cercas de arame 
em alguns trechos da rodovia, para 
evitar que animais de grande porte 
invadam a pista e sejam atropelados. 

Concer
A Concer realiza o Projeto Caminhos 
da Fauna, voltado à redução do número 
de atropelamentos de animais silvestres 
que habitam a Mata Atlântica existente 
às margens da BR-040, principalmente 
na serra de Petrópolis.

Econorte
A Econorte gerencia o consumo 
de água e luz e, ainda, possui um 
sistema de coleta seletiva, descartando 
adequadamente lâmpadas, pilhas, 
baterias, papéis, equipamentos de 
proteção individual (EPIs), materiais 
químicos e resíduos eletrônicos. Além 
disso, promove a retirada de entulhos 
das rodovias e a limpeza de canaletas.

Em caso de derramamento de produtos 
perigosos, a Econorte coloca em 
ação um plano para evitar acidentes, 
envolvendo os órgãos competentes 
(como Defesa Civil e Bombeiros) 
e os colaboradores presentes no 
local (inspetores, guincheiros ou 
socorristas). A área é imediatamente 
isolada, em acordo com as regras 
definidas no Manual de Produtos 
Perigosos da Associação Brasileira 
da Indústria Química (Abiquim). 
Como medida de segurança, kits para 
evitar a contaminação por produtos 
perigosos estão distribuídos em pontos 
estratégicos, ao longo da rodovia.

GRI EN26 

Maestra
Para prevenir os possíveis impactos 
causados pelas operações de atracação e 
desatracação de navios, a Maestra possui 
procedimentos e análises que identificam 
os riscos potenciais e propõem 
ações preventivas. São realizados 
periodicamente treinamentos simulados 
para evitar a contaminação ao meio 
ambiente e outras situações emergenciais 
inerentes às atividades de cabotagem. 

A Maestra possui, em todos os navios, 
um plano de gerenciamento de água 
de lastro, que descreve as ações 
necessárias para evitar contaminações. 
Todos os seus navios possuem o 

Certificado Internacional de Prevenção 
da Poluição por Óleo, em atendimento 
às exigências da Marpol 73/78, norma 
internacional de maior importância na 
prevenção da poluição marinha. GRI 
EN26

Em virtude do rigor dos cuidados 
tomados, não existem registros de 
ocorrências com impactos ambientais 
no histórico da empresa.  GRI EN29 

Portonave
Os vazamentos de combustível e os 
produtos perigosos são os possíveis 
impactos ambientais mais significativos 
relacionados à movimentação de 
cargas da Portonave. As ocorrências 
são levantadas periodicamente 
pelo Terminal Portuário, e as ações 
preventivas contemplam a checagem 
de itens de segurança para transporte 
de cargas perigosas e, também, a 
sinalização e iluminação do pátio. 
Para o preparo da equipe, é realizado 
um treinamento operacional sobre 
movimentação de cargas IMO 
(cargas perigosas, classificadas pela 
International Maritime Organization) e 
segregação de contêineres IMO além 
de simulações de rotinas da equipe que 
atende às situações de emergências 
ambientais. GRI EN29 

Aeroporto Brasil Viracopos 
Na atividade aeroportuária, os principais 
impactos ambientais são a geração de 
resíduos e a alteração da qualidade 
do solo e da água. Os levantamentos 
e os planos de melhoria, que visam 
minimizar e mitigar esses impactos, 
estão previstos para o próximo ano, 
visto que a concessionária assumiu a 
administração de Viracopos no final de 
2012. O Sistema de Gestão Ambiental 
formal, baseado na ISO 14001, também 
deverá ser implantado em 2013. No 
momento, a concessionária possui o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos e Efluentes, já revisado e 
implementado, o qual determina a 
correta destinação de óleo usado, 
baterias e pneus.  GRI EN29

7
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7.1. Água

A Triunfo tem uma atenção especial ao tratamento de seus recursos hídricos.O 
fato de um de seus setores de atuação ser o de energia, por meio da geração 
hidrelétrica, e também por possuir ativos em portos e cabotagem, explica essa 
prioridade. Além do cuidado em não poluir, a Companhia promove projetos 
de reuso em suas empresas, entre elas a Portonave e, em breve, o Aeroporto de 
Viracopos. O uso de água subterrânea passou de 107.323,89 m3 (em 2011) para 
112.505,57m3 (em 2012). O uso do abastecimento municipal também aumentou 
nesse período, quando passou de 35.896 m3 para 68.764 m3. GRI EN8

Em 2012, houve um crescimento no consumo de água na Concepa, em 
decorrência do aumento do tráfego na rodovia, e também na Portonave, por 
conta do aumento da quantidade de equipamentos em operação no terminal e 
do número de colaboradores. No entanto, o terminal portuário possui um sistema 
de reaproveitamento de água da área de lavação de máquinas e equipamentos. 
A gestão é realizada por meio de acompanhamento mensal do consumo de cada 
setor. Com esse controle constante, é possível corrigir imediatamente eventuais 
alterações. Em 2012, a Portonave instalou diversos medidores de consumo de 
água e lançou uma campanha de sensibilização direcionada aos colaboradores, 
incentivando o consumo consciente.
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REusO DA ÁGuA

Em 2012, a Portonave aumentou em 30% o volume de água tratada e reutilizada. O reuso é do próprio sistema de lavação de máquinas e 
equipamentos, que passou de 225,75 m3, no ano anterior, para 322,50 m3. A área de lavação utiliza um ciclo de 20 mil litros de água potável, 
provenientes da rede pública. Após o uso, esse volume integral é tratado e reutilizado em até cinco ciclos contínuos, e só depois disso a água 
passa a ser descartada gradativamente, de acordo com o seu teor de salinidade. A água tratada é reutilizada no próprio sistema de lavação de 

máquinas e equipamentos. GRI EN8; EN10

A Maestra aumentou a frota para quatro navios, o que ocasionou um maior consumo de água na empresa. Para minimizar esse consumo, os 
navios contam com um equipamento que retira água do mar e faz o seu tratamento para utilização a bordo. 

GRI EN10

O Aeroporto de Viracopos terá um novo terminal de passageiros e um edifício garagem, no momento em fase de construção, mais moderno 
e com capacidade superior ao atual. Para mitigar o impacto ambiental causado por essa ampliação, a empresa irá instalar sistemas de 
recuperação de águas.

O reuso de água será realizado por meio da captação de águas pluviais em coberturas das novas áreas e pistas de taxiamento e de 
condensamento do ar condicionado e da água proveniente do tratamento de efluentes sanitários. O reuso será nos vasos sanitários e na torre 
de resfriamento para o sistema de ar condicionado. Existe ainda um estudo para viabilizar a utilização também no combate a incêndios e na 
irrigação de áreas verdes.
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7.3. Biodiversidade

A fim de mitigar os impactos gerados 
pelas diversas operações de suas 
empresas, a Triunfo mantém áreas de 
proteção. Em 2012, houve ampliação 
das áreas protegidas, que passaram 
de 20,72 km2, no ano anterior, para 
20,90 km2. As ações de restauração 
reduziram nesse período, de 6,2 km2 
para 4,13 km2. GRI EN13

A rodovia administrada pela Concer 
intercepta as seguintes áreas protegidas: 
Reserva Biológica do Tinguá (26.250 
ha), Área de Proteção Ambiental de 
Petrópolis (68.223 ha) e Parque Natural 
Municipal da Caixa D’água (17,03 ha). 
A empresa possui o Projeto Caminhos 
da Fauna, que monitora os hábitos de 
deslocamento dos animais silvestres, e 
ainda adota medidas de compensação 
de impacto. Em 2012, foram colocadas 
câmeras para o monitoramento de 
passagem da fauna e realizado um 
levantamento para a instalação de 
novas cercas no próximo ano. 

GRI EN13

Para contribuir com a proteção 
ambiental de sua região, a Portonave está 
destinando um investimento de R$ 1,1 
milhão para a Unidade de Conservação 
do Parque Natural Municipal de 
Navegantes. Esse montante faz parte 
do acordo de compensação ambiental, 
assinado com a prefeitura do município. 
O projeto prevê, além da preservação da 
fauna e flora da região, que o parque se 
torne área de turismo ecológico e tenha 
estrutura para abrigar um museu de 
equipamentos artesanais e um orquidário. 

Além do parque que a Portonave está 
ajudando a recuperar, existem duas 
áreas próprias, integradas ao terminal 
portuário: uma área de proteção 
permanente (APP) que possui 39.105,18 
m2 e o cinturão verde, com 765 
m2, implantado em 2009, durante a 
construção do terminal, com o objetivo 
de reduzir ruídos da operação portuária.  

GRI EN13

7.2. Energia

Nas empresas da Triunfo, a energia elétrica é utilizada para várias finalidades: nas 
rodovias (iluminação de estradas, casas de usuários e praças de pedágio), nos portos 
(equipamentos), na hidrelétrica (iluminação de centros de controle),no aeroporto 
(escritório e iluminação do centro de operação) e nos demais escritórios da Triunfo.

Uma consequência do significativo crescimento da Triunfo, em 2012, foi o maior 
consumo de energia direta (combustíveis) e indireta (energia elétrica), em várias empresas. 

O cálculo do consumo de energia de fontes renováveis – como hídrica e eólica 
– foi baseado na participação das mesmas no Balanço Energético Nacional. 
Dessa forma, o consumo de energia elétrica proveniente de fonte hídrica passou 
de 100.603,97 GJ (em 2011) para 123.365,59 GJ (em 2012), e o consumo de 
energia de fonte eólica passou de 615,69 GJ para 745,99 GJ no mesmo período.  

GRI EN4 

A Concer ampliou a iluminação através de fonte renovável, por meio da 
instalação de 188 pontos de captação de energia solar, com um consumo 
aproximado de 60.912 KW/h ano.

Como a administração efetiva do Aeroporto Internacional de Viracopos iniciou em 
novembro de 2012, a concessionária iniciará os planos de redução de consumo 
em 2013. O projeto básico para a construção de ampliação do aeroporto já prevê 
uma proposta de economia de energia. O terminal de passageiros será construído 
de forma que a luz natural do sol seja aproveitada.Os andares estarão dispostos 
com espaços, o que permite a passagem da luz entre eles. As colunas principais 
do telhado do novo terminal terão seu topo em forma de árvore e ocuparão uma 
área de 900m2. O telhado também será coberto com células fotovoltaicas para a 
captação da abundante energia solar da região. Todos os equipamentos a serem 
instalados seguirão a premissa de eficiência.

O consumo de combustíveis também cresceu nesse ano, em decorrência da 
ampliação do número de veículos da Aeroportos Brasil Viracopos, Concepa, 
Concer e Portonave, e da nova frota de navios da Maestra. O consumo total 
de energia direta da Triunfo passou de 13.248.707,45 GJ (em 2011) para 
15.499.207,16 GJ (em 2012). GRI EN3

A Concepa faz um controle mensal do consumo de combustíveis e realiza 
manutenção periódica de sua frota. Em 2012, não foi possível reduzir seu 
consumo pois, mesmo com as melhorias, houve maior uso de energia em 
decorrência do crescimento do tráfego na rodovia e da maior demanda de 
trabalho, máquinas, equipamentos e pessoal.

A equipe de manutenção da Portonave faz um controle diário de seu consumo 
de energia e o repassa para a equipe de gestão ambiental, para a avaliação 
do desempenho e do consumo energético direcionado às máquinas e aos 
equipamentos. GRI EN4

Na Maestra, os comandantes dos navios são instruídos a navegarem em 
eco speed (velocidade média de 15 nós), como medida de contenção de 
combustível. GRI EN3
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As áreas protegidas recebem 
acompanhamento diário, com registro 
da evolução das espécies em relatórios 
fotográficos que compõem o plano básico 
ambiental da Portonave, e mensalmente 
é feito o monitoramento dos tipos de 
vegetação e seu desenvolvimento. No 
final de cada trimestre, todas essas 
informações são analisadas e inseridas 
no relatório de gestão ambiental, que é 
encaminhado para anuência da Fundação 
do Meio Ambiente de Santa Catarina 
(Fatma). GRI EN13

Desde sua fundação, a Portonave 
realiza a análise de risco de seus 
impactos ambientais. Em acordo com a 
certificação ISO 14001, o rastreamento 
e o monitoramento são feitos em todas 
as atividades da empresa. Dependendo 
dos resultados, os impactos são 
mitigados ou compensados (como 
o caso das emissões de carbono e o 
plantio de árvores para a captura do 
CO²). GRI EN26

A área da Portonaus possui menos 
de um hectare de área verde de 
mata secundária plantada. É uma 
área antropizada há mais de seis 
décadas, onde já operaram estaleiros 
e madeireiras, e também já abrigou 
um porto particular. Em 2012, foi 
realizado um levantamento florístico 
– destacando as espécies existentes na 
área, dentre elas castanheiras e mognos 
– que foi encaminhado aos órgãos 
ambientais para definição de ações 
futuras. GRI EN13

Os aspectos ambientais significativos do 
Aeroporto de Viracopos são controlados 
por meio de programas, que já 
funcionavam na antiga administração 
da Infraero e, também, por novos 
programas que estão sendo implantados. 
Todas essas ações atendem aos 
requisitos legais relacionados às obras de 
ampliação e operação do aeroporto. No 
momento, os esforços da empresa estão 
direcionados às seguintes reduções: 
disponibilidade de recursos naturais; 
interferência na fauna e flora; e alteração 
e contaminação da qualidade das águas 

superficiais, subterrâneas e do solo. 
Outra grande preocupação é minimizar 
a interferência na comunidade, inclusive 
no que se refere à pressão sonora gerada 
pelo negócio aeroportuário.

De acordo com o Plano Básico Ambiental 
(PBA) da obra de ampliação do aeroporto, 
a vegetação nativa ocupa 857 mil m², 
considerando as áreas que se encontram 
dentro e fora da APP. Essa área representa 
10,14% do total e está distribuída em 
33 fragmentos florestais. As áreas de 
preservação permanente se apresentam 
em quatro locais diferentes e ocupam 
183.605,86 m². Desse total, 57,06% 
estão cobertos por vegetação nativa e 
42,94% estão cobertos por vegetação 
exótica ou são usados para outras 
finalidades. A vegetação presente nas 
APP’s está distribuída da seguinte forma:

• Floresta Estacional Semidecidual 
em estágio médio de regeneração 
secundária (29,98%);

• Floresta Estacional Semidecidual 
em estágio inicial de regeneração 
secundária (12,75%);

• Cerradão em estágio médio de 
regeneração secundária (11,45%);

• Cerrado stricto sensuem estágio inicial 
de regeneração secundária (2,87%).

O controle ambiental atual do aeroporto 
é formado por vários programas, que 
estruturarão um Sistema de Gestão 
Ambiental formal, baseado na ISO 
14001. GRI EN26 

• Programa de Recomposição Vegetal: a 
Aeroportos Brasil Viracopos possui um 
programa de recomposição vegetal, 
protocolado à Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental do Estado 
de São Paulo (Cetesb), vinculado com a 
licença de instalação. O detalhamento 
das ações que compõem o programa 
está em elaboração e em negociação de 
áreas para recuperação. 

• Plantio Compensatório: a concessionária realizou um estudo preliminar para 
subsidiar a indicação de áreas para plantio compensatório, a ser executado 
em parceria com as prefeituras de Campinas e Indaiatuba. O estudo apontou a 
existência de dez áreas potenciais para o plantio de mudas, todas localizadas nas 
imediações do aeroporto e fora dos limites finais de desapropriações. Outra área 
de compensação de plantio, inserida na área de proteção ambiental (APA), é o 
Corredor Ecológico Viracopos. Em sua totalidade, o corredor ocupa 387,33 hectares. 
A empresa realizou negociações com o Instituto Florestal (IF) para aprovar medidas 
compensatórias em Unidades de Conservação (UC) públicas.  GRI EN13

MANEJO DE EsPéCIE sIlVEsTRE (AEROPORTOs BRAsIl 
VIRACOPOs)

A ocorrência de canídeos silvestres é relativamente comum em áreas verdes, 
localizadas no entorno do município de Campinas. Essas áreas são fragmentos ou 
remanescentes nativos, muitas vezes circundados por uma matriz rural. Para garantir a 
redução do impacto à população desses canídeos, foi solicitado à Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente o manejo da espécie. 

A ideia do projeto é realizar a captura e a translocação desses indivíduos para um local mais 
adequado, que não ofereça risco. A ocasião da soltura também será utilizada para realizar 
o monitoramento contínuo da população, a qual agrega conhecimentos ecológicos básicos 
para futuros projetos de conservação contemplando canídeos, tais como época reprodutiva, 

hábitos alimentares, ocupação e uso de hábitats. GRI EN26

A empresa Rio Verde faz a recomposição da área de preservação permanente e 
estabelece um bom relacionamento com a população do entorno. A cada três meses, 
é realizado um levantamento dos peixes (ictiofauna) do rio Verde, com a coleta de 
exemplares no período pré-defeso (piracema). Esse programa é aprovado e fiscalizado 
pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás (Semarh/GO). Também 
é feita a coleta de sementes de espécies nativas para serem germinadas em viveiro, 
com uma posterior transferência para o programa de recomposição de APP, também 

aprovado e fiscalizado pela Semarh/GO. GRI EN26

Na hidrelétrica Rio Verde, a área protegida está sendo recuperada em sua totalidade, 
de maneira gradual. O tipo de vegetação dessa área é o cerrado nativo, idêntica à 
que está em processo de restauração. Os principais cuidados nessa recomposição são 
o tratamento do solo, o controle e o combate às formigas, as roçadas mecânicas e a 

irrigação. A recomposição será feita até o ano de 2017.  GRI EN13

As áreas passíveis de restauração da Rio Canoas estão localizadas no canteiro de obras 
da UHE Garibaldi, sendo que as atividades de plantio e recuperação propriamente 
ditas terão início após a desmobilização das estruturas da obra. Atualmente, as áreas 
encontram-se predominantemente antropizadas. Os métodos de recuperação constam 
no Projeto de Recuperação das Áreas Degradas (Prad), submetido aos especialistas da 
Fundação do Meio Ambiente (Fatma).

A Rio Canoas estabeleceu uma parceria com a Universidade do Planalto Catarinense 
(Uniplac). A universidade recebe as sementes das espécies nativas coletadas durante 
a supressão da vegetação, cultiva-as e replanta-as nas áreas degradadas. As atividades 
de plantio tiveram início de maneira preliminar, em um local de aproximadamente dez 
hectares. A gestão das atividades é realizada por meio do Programa de Recuperação 

das Áreas Degradadas, previsto no Projeto Básico Ambiental (PBA). GRI EN13
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8.1. Relações com as Comunidades

O relacionamento da Triunfo com seus stakeholders tem sido aprimorado, por meio 
dos vários canais de comunicação da Companhia e também por seus programas de 
responsabilidade social. A Triunfo zela pelo compromisso de atender bem os seus 
stakeholders e criar vínculos positivos com as comunidades locais. GRI SO1;SO9; SO10 

Os canais de comunicação são:

• Telefone: (11) 2169.3999

• E-mail: comunicacao@triunfo.com

• Site: www.triunfo.com

8
Relações
Institucionais

CONCER

Em 2012, a Concer promoveu uma 

série de programas sociais, voltados às 

comunidades localizadas ao longo dos 

nove municípios à margem da BR-040. Os 

programas abrangem três áreas temáticas: 

crianças, adolescentes e idosos, campanhas 

assistenciais meio ambiente.

Crianças, Adolescentes e Idosos

• Cruzada do Menor: a Concer apoia a 

organização sem fins lucrativos Cruzada 

do Menor, que presta atendimento 

a crianças, jovens, idosos e seus 

familiares. Seu trabalho consiste em 

desenvolver habilidades, promover 

melhorias na qualidade de vida e 

contribuir para as transformações 

positivas em suas comunidades.

• Na Mão Certa: programa de combate 

à exploração sexual de crianças e 

adolescentes nas rodovias do país, por 

meio de conteúdo educativo publicado 

no site da concessionária e na revista 

Via Concer. Há ainda a distribuição de 

fôlderes na rodovia, com referência ao 

Dia Nacional de Combate ao Abuso 

e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes,18 de maio.

• Fundo da Infância e Adolescência: 

contribuição para o fundo administrado 

pelos conselhos de defesa dos 

direitos da criança e do adolescente, 

direcionado às organizações não 

governamentais (ONGs) cadastradas na 

região atendida pela Concer.

Campanhas assistenciais

• Campanha Um Freio na Fome: incentivo 

à doação de alimentos não perecíveis 

às famílias carentes e às instituições 

localizadas nas proximidades da 

rodovia. Em 2012, foram arrecadados 

45,2 toneladas de alimentos.

• Doação de roupas: estimula a doação 

de roupas e calçados à Federação das 

Associações de Moradores de Três 

Rios. Mediante trabalhos voluntários, a 

federação promove atividades geradoras 

de renda para financiar uma farmácia 

natural que atende a população carente 

do município.

• Outras campanhas: a concessionária 

realiza o recolhimento de doações 

para atender as vítimas das chuvas e 

promove a doação de brinquedos para 

a distribuição em festividades regionais, 

realizadas nas comunidades do entorno 

da rodovia.

Meio Ambiente

• Reciclagem: todos os cartuchos e 

toners de impressão, descartados pela 

concessionária, são encaminhados para 

a ONG Ação da Cidadania contra a 

Miséria e Pela Vida, e posteriormente 

são revertidos para a sustentabilidade de 

seus projetos sociais.

• Programa de reciclagem: promove 

a doação de material sem uso à 

Associação de Catadores de Campos 

Elíseos, uma cooperativa mista de 

beneficiamento e comercialização de 

materiais recicláveis, localizada na 

cidade de Duque de Caxias.

• Projeto sementinha: desenvolvido pela 

Associação Rural de Duque de Caxias 

(Arduc), o projeto visa à produção de 

mudas e à divulgação dos conceitos 

e práticas da preservação ambiental a 

estudantes da rede pública de ensino de 

Duque de Caxias.

• semana do Meio Ambiente: consiste 

na distribuição de cartilhas, em 

escolas públicas dos municípios 

que atravessam a rodovia, e na 

conscientização dos estudantes, para 

que preservem o meio ambiente.

• Conceito Ambiental: programa de 

educação ambiental voltado aos 

estudantes da rede pública de ensino, 

com a realização de atividades como 

caminhada ecológica, plantio de 

mudas e palestra sobre as questões 

ambientais. Em 2012, o número de 

escolas contempladas aumentou, o que 

reforça o compromisso da empresa na 

disseminação do conceito ambiental.

• Campanha de Educação no Trânsito: 

distribuição de material com os conceitos 

básicos de educação no trânsito para os 

alunos das escolas públicas localizadas à 

margem da rodovia.
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ECONORTE

A Econorte possui três programas de responsabilidade social voltados às comunidades locais, que vivem próximas ao trecho 

administrado pela concessionária. 

• Cidadania nas Estradas: lançado no final de 2011, o programa leva informações sobre saúde e bem-estar para crianças, gestantes, 

idosos e motoristas. O objetivo do programa é levar conhecimento e informações às comunidades, incentivar os cuidados com 

a saúde, a valorização da educação, a preservação do meio ambiente e, com isso, promover melhorias na qualidade de vida das 

pessoas. As ações são realizadas num ônibus adaptado, com duas áreas: de um lado, há um espaço para atividades, palestras 

e biblioteca; do outro lado, há um espaço em formato de consultório para os atendimentos na área da saúde. Entre as diversas 

atividades realizadas, podemos destacar: exames de glicemia e pressão arterial; palestras com médicos e sessões de alongamento 

e exercícios, realizadas por fisioterapeutas, direcionadas a gestantes e idosos; apresentação de peças teatrais, atividades lúdicas na 

área ambiental e educação no trânsito para as crianças; atividades específicas com motoristas em geral e caminhoneiros; salão de 

beleza para idosos, gestantes e motoristas; além dos bailes da terceira idade.

• Caminhos da leitura: o projeto cultural itinerante tem o objetivo de ampliar o acesso aos livros e incentivar o hábito da leitura 

nas comunidades. Realizado via Lei Rouanet (lei federal de incentivo à cultura) e patrocínio da Econorte, o projeto contempla um 

acervo de mil volumes literários, livros de qualidade e títulos importantes, para todas as idades, que ficam disponibilizados nas 

bibliotecas públicas. São dois municípios selecionados por vez, que recebem os livros por um período de dois meses. 

• Projeto Pingo D’Água: programa de educação ambiental desenvolvido pela Econorte, em parceria com o Consórcio Para a 

Proteção Ambiental da Bacia do Rio Tibagi (COPATI), dirigido aos professores e alunos do quarto ano do ensino fundamental. O 

Pingo D’Água preconiza a capacitação dos professores para trabalharem a temática ambiental e conta com materiais didáticos 

específicos, como o Manual do Professor, a Cartilha do Aluno e a Caderneta de Campo. Dividido em duas partes – prática e teórica 

– o projeto possui um cronograma de atividades distribuídas durante todo o ano letivo. Na parte teórica, os alunos têm contato 

com as informações sobre meio ambiente e a bacia hidrográfica mais próxima do local onde está situada a escola. A parte prática 

acontece em seguida, com a visita à bacia e com a realização de um levantamento de sua situação, abordando aspectos como 

poluição, mata ciliar, se há moradores que dependem exclusivamente da bacia, além da identificação do local onde é deposito o 

lixo. De volta à sala de aula, com a coordenação do professor já devidamente capacitado, os alunos vão trabalhar no que viram 

de perto: na plantação de árvores, recuperação de áreas degradadas, realização de exposições, entrega de panfletos educativos e 

promoção de passeatas, sempre visando potencializar o envolvimento da comunidade com as questões ambientais. O projeto teve 

início em 2001, no município de Ibiporã. Até hoje, o Pingo D’Água capacitou 7 mil professores e levou educação ambiental a, 

aproximadamente, 190 mil alunos de 36 municípios da Bacia do Rio Tibagi.

PORTONAVE

O slogan do programa Portonave de Todos traduz seu compromisso: De mãos dadas pela responsabilidade social. O programa 

visa envolver colaboradores e sociedade nas ações comunitárias, para contribuir no crescimento e desenvolvimento sustentável 

do município de Navegantes e região. Em atividade desde 2007, o Portonave de todos tem foco nas áreas de educação, cultura e 

desenvolvimento, preservação ambiental, saúde e esporte. A empresa assumiu o compromisso de operar sua produção sem agredir o 

ambiente e respeitar a coletividade, de forma a preservar os recursos ambientais e culturais. A Portonave é signatária dos oito Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODM), programa das Organizações das Nações Unidas (ONU), e integra o Movimento Nós Podemos 

Santa Catarina (instituição que mobiliza a sociedade civil e os governos para atingir as Metas do Milênio até 2015).

INsTITuTO TRIuNFO

A Triunfo Participações e Investimentos possui o Instituto Sociocultural Triunfo, criado para fomentar a promoção da cultura e a defesa e 

conservação do patrimônio histórico e artístico. O instituto realiza ações voltadas ao desenvolvimento social, artístico, cultural, ambiental, 

tecnológico, educacional e esportivo. Em 2012, foi iniciada a produção de dois projetos editoriais: o livro Rumo a Navegantes (sobre a região do 

vale do rio Itajaí, área onde se localiza a Portonave), e A Bacia do Tibagi-Paranapanema (refere-se à cultura e a geografia da área onde se localiza a 

rodovia Econorte), os livros contemplam a coletânea Paisagens Culturais Brasileiras.  GRI SO1
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8.1.1. Investimento comunitário

Em apenas um ano, os recursos da Triunfo direcionados aos programas sociais 
foram triplicados. Em 2012, suas empresas investiram R$ 1,6 milhão, em 32 
programas comunitários, distribuídos em diversas regiões brasileiras. São 32 
comunidades beneficiadas, de um total de 40 locais com operações da Triunfo. 
Esse volume traduz a presença da empresa, com programas sociais, em 80% dos 
locais onde opera.

      total de recursos disponibilizados a engajamento/programas com a comunidade local

total de ReCuRSoS diSPonibilizadoS a enGajaMento / PRoGRaMaS CoM a CoMunidade loCal

2010 2011 2012

R$ 1,600.000.00

R$ 1,400.000.00

R$ 1,200,000.00

R$ 1,000,000.00

R$ 800,000.00

R$ 600,000.00

R$ 400,000.00

R$ 200,000.00

R$

R$ 1,800.000.00

8.1.2. Gestão das melhorias nas comunidades

As empresas da Triunfo atuam para minimizar os impactos de suas operações de acordo com 
as características de seus segmentos de atuação. As ações desenvolvidas vão desde avisos 
sobre o dia de início de uma obra até a construção de uma avenida para reduzir o tráfego de 
caminhões na cidade. Iniciativas como essas traduzem a visão de sustentabilidade da Triunfo. 

A gestão da Concer atua em diversas frentes para minimizar os impactos de suas operações 
na comunidade e melhorar a vida de quem mora e usa a rodovia. A empresa possui um 
programa de manutenção e recuperação das drenagens e, também, de limpeza e reparo das 
canaletas, com o objetivo de manter a boa fluidez das águas pluviais. 

Em paralelo a esse trabalho, são realizadas ações educativas nas comunidades para evitar 
o entupimento das canaletas, além da orientação sobre a colocação do lixo em locais 
adequados, o que evita erosões e deslizamentos de terras. Em casos de acidentes, uma equipe 
de apoio é deslocada imediatamente, para promover o atendimento médico emergencial e 
efetuar a rápida liberação da pista. Para facilitar o deslocamento nas comunidades e evitar 
grandes congestionamentos, a população é informada sobre os dias e horários das obras de 
melhorias na rodovia, as quais são realizadas em períodos de menor fluxo. 

A rodovia administrada pela Concepa não impacta diretamente as comunidades do seu 
entorno. De qualquer forma, a concessionária adota medidas preventivas para evitar quaisquer 
transtornos relacionados a obras, desvios e eventos que possam alterar a trafegabilidade da 
rodovia. Com antecedência, cartazes são afixados nas cabines e folhetos são distribuídos aos 
usuários, com informações sobre os trechos que serão interrompidos.

CONCEPA

A Concepa possui a Radiovia, uma estação de rádio que acompanha os motoristas 

e divulga informações sobre os acontecimentos na rodovia que possam interferir 

na viagem. Para ouvir a emissora, os motoristas devem sintonizar a frequência 

88.3 FM enquanto estiverem no trecho entre Osório e Guaíba. As inserções são 

realizadas de segunda a sexta-feira, ao vivo, entre 7h e 22h.

As redes sociais também são bastante utilizadas para manter os usuários 

informados sobre as condições da rodovia. Confira em https://twitter.com/

triunfoconcepa e https://www.facebook.com/triunfoconcepa

Na Portonave há uma grande movimentação de contêineres transportados por 
equipamentos, os quais emitem sinais sonoros a fim de garantir a segurança 
dos operadores e das pessoas circulantes. Para reduzir esses ruídos e minimizar 
o impacto nas comunidades vizinhas, a empresa possui um programa de 
monitoramento de conforto acústico. Gerenciado de acordo com a Norma 
Regulamentadora NR 15, o programa promove inspeções semanais nas máquinas e 
equipamentos, a fim de garantir que os ruídos não ultrapassem os índices previstos 
legalmente. Além disso, uma vez por mês, um técnico da Portonave realiza 
medições acústicas no perímetro externo ao terminal portuário, em 20 pontos 
monitorados, bem com nas ruas adjacentes.

Para minimizar os efeitos do intenso tráfego de caminhões nas imediações do 
terminal, a Portonave investiu R$ 43 milhões na construção da Avenida Portuária, 
em 2010. Com 1.810 metros, a Avenida Portuária liga o terminal portuário à BR-
470, que conecta as regiões leste e oeste do estado. A importância do investimento 
nessa via dedicada comprova-se pelo alto volume de circulação diária no terminal: 
só em 2012, contabilizou-se a circulação média de mil caminhões por dia. A 
Avenida Portuária foi planejada e executada com modernas técnicas de engenharia 
e segurança. Com quatro pistas e três rótulas, caracteriza-se como uma via rápida 
e não possui semáforos nem cruzamentos. A obra reduziu o trânsito de veículos 
pesados no centro da cidade e propiciou maior mobilidade e segurança para os 
moradores e visitantes de Navegantes. GRI SO9; SO10
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8.2. Relações com o cliente

A pesquisa de satisfação de clientes 
é um forte instrumento para que as 
empresas conheçam a avaliação de 
seus serviços e possam comparar 
sua evolução ao longo dos anos. As 
pesquisas de satisfação da Triunfo 
contemplam categorias dos vários 
segmentos atendidos: condições gerais 
das rodovias e portos, processos de 
importação e exportação e serviço em 
aeroportos. No período entre 2011 
e 2012, o índice de satisfação dos 
clientes das empresas controladas pela 
Triunfo subiu de 79,6% para 80,5%. No 
item satisfação com o atendimento, esse 
índice chegou a 71%. GRI PR5

A satisfação em relação aos serviços da Concepa também é monitorada por meio de 
outras ferramentas, como é o caso do conselho de usuários da empresa. O conselho é 
composto por até 12 membros da comunidade, que representam setor de transporte, 
sindicato dos trabalhadores, associações de bairro e outros segmentos. Periodicamente, 
os conselheiros percorrem todo o trecho da rodovia e apontam eventuais problemas, por 
meio de registros fotográficos. Depois de identificadas, as demandas são avaliadas pela 
empresa, que promove as devidas soluções. A primeira turma foi formada em 2002, e 78 
pessoas já integraram o conselho.

A Concer realiza pesquisas anuais de satisfação com os usuários da BR-040, por meio de 
empresas especializadas, que entrevistam motoristas nos principais trechos da rodovia. 

Os resultados da pesquisa direcionam a empresa a um melhor padrão de qualidade 
no atendimento e na prestação de serviços aos usuários e, ainda, embasam medidas 
para reforçar e aprimorar normas, rotinas e procedimentos. Nas reuniões semanais 
de gerência, a diretoria e os gestores definem as metas gerais da concessionária e 
acompanham as melhorias nos procedimentos. Uma das políticas estabelecidas refere-se 
à geração de qualidade, que contempla os seguintes princípios: garantia de satisfação ao 
cliente; relação ética, de parceria e confiança com a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT); reconhecimento do papel social da empresa; solidez administrativa, 
operacional e de imagem; e competência em seu quadro de colaboradores. GRI PR5

A Econorte realiza anualmente a Pesquisa de Opinião, um dos seus principais indicadores 
para a manutenção do Sistema da Qualidade. No segundo semestre de 2012, foi 
realizada a 17ª Pesquisa. Com relação aos aspectos gerais de conservação da rodovia, 
o percentual de satisfação é de 83,5%, e a satisfação com os serviços prestados é de 
85,5%. As estatísticas indicam resultados satisfatórios junto aos clientes, por meio do 
entendimento sobre suas necessidades e a melhor manutenção da prestação de serviços.

Em 2012, a Portonave alcançou índice de satisfação de 90% dos clientes e superou 
a meta estabelecida, que era de 87%. Para melhorar ainda mais os seus serviços, a 
Portonave incluiu novos itens nos seus formulários de pesquisa, com questões sobre a 
visão dos clientes em relação à sua imagem no mercado. GRI PR5

2010 2011 2012

SatiSfação da oRGanização CoMo uM todo

0

100

75.9%
79.6%

80.5%

 Cliente satisfeito

SatiSfação no atendiMento ao Cliente

15%

85%

8.3. Relações com o governo

A Infraero está presente no concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, integrado 
pela Triunfo, com participação em 49% das ações. Nas demais empresas, não há 
participação governamental. 

Em 2012, as empresas que receberam incentivo governamental foram Concepa, 
Rio Verde e Portonave. GRI EC4

ajuda ReCebida do GoVeRno

Concepa Rio verde Portonave Maestra

R$ 4,000,000.00

R$ 8,000,000.00

R$ 12,000,000.00

R$ 16,000,000.00

R$ 0.00

 Incentivos Fiscais/ créditos R$ R$ 469.315,28 R$ 0,00 R$ 129.097,93 R$ 4.526.621,00

 Outros benefícios 

recebidos ou recebíveis R$
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.323.930,54

 Subvenções para 

investimento, pesquisa e 

desenvolvimento e outras 

concessões R$

R$ 0,00 R$ 1.038.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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8.4. Compromissos públicos

Para cumprir seu papel de agente do desenvolvimento sustentável, que 
investe no crescimento nacional e nas regiões onde atua, a Triunfo participa e 
contribui com o funcionamento de diversas entidades governamentais e não 
governamentais. Essa participação efetiva e contínua lhe permite trabalhar na 
formação de diretrizes e contribuir para a regulamentação do setor, inclusive no 
âmbito social. GRI 4.12; 4.13

Os gestores e colaboradores da Triunfo Participações e Investimentos e de suas 
empresas participam das seguintes instituições:

• Associação Brasileira da Indústria de Armazenagem Frigorificada (Abiaf)

• Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib)

• Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca)

• Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica (Abrage)

• Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje)

• Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR)

• Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos (Abraman)

• Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) Litoral – Regional Itajaí

• Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD)

• Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem (Abac)

• Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica (Apine)

• Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP)

• Associação Comercial e Industrial de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha

• Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL)

• Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB)

• Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, de Santa Catarina (ADVB/SC)

• Associação dos Empresários dos Bairros Humaitá/Navegantes, em Porto Alegre

• Associação Empresarial de Itajaí (ACII)

• Associação Empresarial de Navegantes (Acin)

• Autoridade Portuária de Itajaí

• Câmara dos Dirigentes Lojistas de Navegantes (CDL)

• Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, 
em Santa Catarina (Cesportos/SC)

• Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias 
Navegáveis (Conportos)

• Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Itajaí (CAP)

• COPATI (Consórsio para Proteção Ambiental da Bacia do Rio Tibagi)

• Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc)

• Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc)

• Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)

• Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan)

• Federação dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral 

• Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)

• Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (Ibri)

• Instituto Ethos

• Movimento Nós Podemos Santa Catarina

• Órgão Gestor de Mão de Obra do Porto de Itajaí (Ogmo Itajaí)

• Federação dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias, em Santa 
Catarina (FETRAMMASC)

• Secretaria de Portos (SEP)

• Sindicatos de classe referentes aos negócios do setor de infraestrutura

• Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul
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GRI 3.1 a 3.6 a 3.9; 3.11

Este relatório apresenta o desempenho em sustentabilidade da Triunfo, nos âmbitos 
econômico, social e ambiental, referente ao período de primeiro de janeiro a 31 
de dezembro de 2012. Seu objetivo é apresentar aos stakeholders da Companhia, 
de forma transparente, os avanços e desafios enfrentados durante o último ano. As 
informações abrangem todas as operações da empresa no Brasil: Aeroportos Brasil 
Viracopos, Concepa, Concer, Econorte, Maestra, Portonaus, Portonave, Rio Canoas, 
Rio Verde e Vetria, sendo que as exceções são claramente destacadas. 

O relatório de sustentabilidade da Triunfo segue as diretrizes da Global 
ReportingInitiative (GRI), organização internacional que é referência no mundo 
corporativo na comunicação de indicadores de desempenho em sustentabilidade. 
O uso dessa metodologia permite que se possam comparar os seus resultados 
com os de empresas de diferentes portes e de setores diversos, o que torna mais 
transparente o processo de reporte. 

Para classificação de um relatório de sustentabilidade, a GRI prevê três níveis 
de aplicação das diretrizes, em ordem crescente: C, B e A. Pelo segundo 
ano consecutivo, a Triunfo respondeu aos indicadores exigidos pelo nível C 
(autodeclarado, sem verificação externa).

No total, são 36indicadores relatados, todos identificados no Índice Remissivo 
GRI, de acordo com suas dimensões. Em 2012, a Triunfo Participações e 
Investimentos começa a relatar indicadores setoriais das suas empresas, sendo três 
indicadores do setor aeroportuário (referentes a Aeroportos Brasil Viracopos), oito 
do setor de energia (Rio Verde) e um indicador do setor de transporte e logística 
(referente à Maestra).

O desempenho dos indicadores econômicos, sociais, ambientais e setoriais mostra 
que a Triunfo tem trabalhado para evoluir em sua gestão de sustentabilidade. Com 
os dados reunidos neste relato, a Companhia pretende comparar a sua trajetória ao 
longo dos anos e elaborar políticas corporativas aplicáveis a todas as suas empresas. 

Disponível em formato digital, no site da Companhia, nas versões português e 
inglês, o Relatório de Sustentabilidade da Triunfo tem periodicidade anual. Para 
esclarecimentos e dúvidas sobre as informações publicadas, envie e-mail para 
comunicacao@triunfo.com.

9.1. Engajamento de 
stakeholders GRI 3.5; 4.14; 4.16

Reiterando a necessidade de manter 
constante diálogo com seus diferentes 
públicos, a Triunfo promoveu esforços para 
aperfeiçoar o processo de engajamento de 
stakeholders, parte essencial da produção 
do relatório de sustentabilidade de 2012.
Como parte do processo, a identificação 
e a priorização do conteúdo do relatório 
foram baseadas numa pesquisa de 
materialidade (importância) de temas 
relativos à sustentabilidade. Os principais 
stakeholders da Triunfo foram consultados, 
e o conteúdo discutido abordou os 
principais desafios e oportunidades da 
Companhia durante o ano. 

Esse processo foi realizado com o apoio 
de consultoria especializada e ocorreu da 
seguinte forma:

Comunidade
Community

Órgãos Reguladores
Regulatory Bodies

Sindicatos
Unions

Acionistas
Shareholder

Empresas do Setor
Other Sector Companies

Fornecedores
Suppliers

Governo
Govermment

Mídia e formadores
 de opinião

Media and opinion makers

Clientes
Clients

Colaboradores
Employees

Instituições Financeiras
Financial Institutions

9.2. Mapeamento e priorização de 
stakeholders GRI 3.5; 4.14; 4.15

Inicialmente, foi realizada uma 
reunião com os responsáveis pela 
sustentabilidade da Triunfo, com o 
objetivo de conhecer e avaliar o seu 
mapa de públicos de interesse. Com 
base nas informações, foi possível 
determinar e aplicar os critérios para 
priorização dos grupos de stakeholders. 
Esses critérios levaram em consideração 
os impactos (positivos e/ou negativos) 
causados pela Companhia sobre 
esses grupos, bem como os impactos 
causados por eles sobre a Companhia.
Como resultado dessa reunião, 
foi definido e validado com os 
envolvidos, que todos os grupos seriam 
considerados para o processo de 
consulta. São eles:
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9.3. Mapeamento e priorização de temas e indicadores
GRI 3.5; 4.17

O processo de definição da materialidade de temas tratados no relatório foi 
realizado com uma ampla pesquisa formal sobre a opinião e os interesses de 
stakeholders prioritários para a Triunfo. A pesquisa foi enviada a 160 pessoas, entre 
clientes, fornecedores, acionistas, investidores, analistas de mercado, público 
interno, governo, bancos e entidades financeiras,imprensa, comunidades e ONGs. 

Os temas Governança Corporativa (69,4%), Preservação Ambiental (59,2%), Gestão 
de Pessoas (53,1%), Transparência (49,0%) e Gestão de Recursos Naturais (40,8%) 
foram os cinco principais apontados pelos stakeholders, os quais guiam o texto 
deste relatório de sustentabilidade. Esses temas são fortemente trabalhados no dia 
a dia da Triunfo, o que indica que os resultados do processo vão ao encontro do 
posicionamento já adotado pela Companhia.

 A figura a seguir ilustra o resultado da pesquisa:

Revelante para a Estratégia da Organização

Temas Priorizados

0,0 1,0

5,0

6,0

2,0

4,0

3,0

3,0

4,0

2,0

5,0

1,0

6,0

 Governança corporativa

 Gestão de riscos

 transparência

 Corrupção

 engajamento e relação com partes interassadas

 deslocamento de população

 Pesquisa de satisfação com usuários dos serviços

 Gestão da cadeia de fornecedores

 Gestão de pessoas (atração e retenção, rotatividade, diversidade)

 Saúde e segurança ocupacional

 direitos humanos

 Compras responsáveis

 eficiência energética

 Sistema de gestão ambiental

 Gestão de resíduos sólidos

 investimentos em infraestrutura e serviços

 Preservação ambiental

 Gestão da biodiversidade de local

 Mudanças climáticas

 emissões de gases de efeito estufa

 Gestão de recursos naturais (água, energia e combustíveis)

 Pesquisa e inovação

Ao atender às expectativas dos stakeholders, a Triunfo busca relatar um desempenho 
consistente em relação aos principais temas levantados, e demonstrar a efetividade 
de suas práticas de governança e comunicação corporativas.

9.4. Apresentação e discussão dos resultados da pesquisa
GRI 3.5

O resultado da pesquisa foi apresentado pela consultoria contratada aos 
responsáveis pela sustentabilidade da Triunfo. Nessa reunião, ocorreu um 
alinhamento entre os temas apontados pelos stakeholders com as prioridades 
estratégicas da Companhia. 

Durante a consulta, os stakeholders fizeram depoimentos que demonstram seu 
engajamento em relação à Companhia e reafirmam a importância da divulgação do 
relatório de sustentabilidade. Seguem alguns relatos:

“O mundo necessita que as companhias atuem de forma sustentável. Muitos de 
nossos recursos são finitos, e a população mundial precisa se conscientizar dessa 
situação. O relatório de sustentabilidade mostra o interesse das companhias em 
progredir sem denegrir o meio ambiente, o que atualmente é considerado um 
diferencial.” Colaboradora

“O relatório de sustentabilidade dá mais transparência e segurança sobre as 
políticas, práticas e ações da empresa.” Investidor

“A comunidade engajada em desenvolvimento sustentável busca cada vez mais 
realizar negócios com empresas.” Colaborador

“Acredito que, de uma forma geral, a publicação ajudará a demonstrar os valores 
da empresa e, principalmente, informa quais as ações da Triunfo em prol da busca 
de soluções para a sustentabilidade.” Fornecedor
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PERFIL PÁG.

Estratégia e Análise

1.1. Declaração do detentor do cargo com maior poder de 

decisão na organização
Mensagem do Presidente 8 Pleno

1.2. Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidade Mensagem do Presidente 8 Pleno

Perfil Organizacional

2.1. Nome da organização Perfil 16 Pleno

2.2. Principais marcas, produtos e/ou serviços Perfil 16 Pleno

2.3. Estrutura operacional da organização
Perfil

As Empresas

16

20
Pleno

2.4. Localização da sede da organização Perfil 16 Pleno

2.5. Número de países em que a organização opera Perfil 16 Pleno

2.6. Tipo e natureza jurídica da propriedade Perfil 16 Pleno

2.7. Mercados atendidos
Perfil

As Empresas

16 

20
Pleno

2.8. Porte da organização

Perfil

Em 2012 foram investidos R$ 766.921.000,00 em 

imobilizado e intangível. 

As empresas pré-operacionais e em fase de ramp up 

usualmente financiam suas operações por meio de 

capital de terceiros.

Já as empresas maduras o fazem por meio do resultado 

de suas próprias operações.

Em 31 de dezembro de 2012, a Triunfo possuía um total 

de ações de 146 milhões de ações, com preço unitário 

de R$ 12,50. Do total de ações, 34,9% estava destinada à 

livre negociação no mercado (free float).

16 Pleno

2.9. Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório 

referentes a porte, estrutura ou participação acionária
Perfil 16 Pleno

2.10. Prêmios recebidos As Empresas 20 Pleno

Parâmetros para o Relatório

3.1. Período coberto pelo relatório Processo de Relato 80 Pleno

3.2. Data do relatório anterior mais recente Processo de Relato 80 Pleno

3.3. Ciclo de emissão de relatórios Processo de Relato 80 Pleno

3.4. Dados para contato Processo de Relato 80 Pleno

3.5. Processo para a definição do conteúdo do relatório Engajamento de Stakeholders 80 – 82 Pleno

3.6. Limite do relatório Processo de Relato 80 Pleno

3.7. Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto 

ao escopo ou ao limite do relatório
Processo de Relato 80 Pleno

3.8. Base para a elaboração do relatório Processo de Relato 80 Pleno

3.9. Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos Processo de Relato 80 Pleno

3.10. Explicação das consequências de quaisquer reformulações 

de informações fornecidas em relatórios anteriores

Não há necessidade de reformulação de nenhuma 

informação fornecida em relatórios anteriores

3.11. Mudanças significativas em comparação com anos anteriores Processo de Relato 80 Pleno

3.12. Tabela que identifica a localização das informações no relatório Índice Remissivo GRI 87 Pleno

3.13. Política e prática atual relativas à busca de verificação 

externa para o relatório

Embora o relatório seja baseado na metodologia GRI, não 

será realizada verificação externa

Governança, Compromissos e Engajamento

4.1. Estrutura de governança da organização Conselho de Administração 34 Parcial

4.2. Indicação caso o presidente do mais alto órgão de 

governança também seja um diretor executivo
Conselho de Administração 34 Pleno

4.3. Declaração do número de membros independentes ou não 

executivos do mais alto órgão de governança
Conselho de Administração 35 Pleno

4.4. Mecanismos para que acionistas e empregados façam 

recomendações ou deem orientações ao mais alto órgão 

de governança

A Triunfo adota mecanismos para a comunicação entre os empregados 

e acionistas com o mais alto órgão de governança:

Acionistas através do ri@triunfo.com; 

Empregados através das pesquisas Great Place to Work e Melhores 

Empresas para se Trabalhar (Você S/A). Nessas pesquisas os 

funcionários podem se manifestar (sem ser identificado) e o mais alto 

nível de governança possui acesso a todas as respostas.

A Portonave e a Concer também possuem Ouvidoria para o público 

interno.

Pleno

4.6. Processos para assegurar que conflitos de interesse sejam evitados Conselho de Administração 34 Parcial

4.7. Processo para determinar a composição e as qualificações do 

conselho de administração e seus comitês
Conselho de Administração 34 Parcial

4.8. Missão, visão, valores e princípios da organização

Missão, Visão, Valores e Política de 

Sustentabilidade

Políticas e Código de Conduta

12 

37 
Pleno

4.9. Procedimentos do conselho de administração para a 

identificação e gestão do desempenho social e ambiental

4.10. Processos de avaliação do desempenho do conselho de 

administração
Conselho Fiscal 36 Parcial

4.11. Explicação do uso do princípio da precaução
Desafios e Soluções

Políticas e Código de Conduta

24 

37 
Pleno

4.12. Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas 

externamente de caráter econômico, ambiental e social
Compromissos Públicos 76 – 77 Pleno

4.13. Participação em associações e/ou organismos nacionais/

internacionais de defesa
Compromissos Públicos 76 – 77 Pleno

4.14. Relação de grupos de stakeholders engajados pela 

organização

Engajamento de Stakeholders

Mapeamento e Priorização de Stakeholders

81 

81
Pleno

4.15. Base para a identificação e seleção de stakeholders com 

os quais se engajar
Mapeamento e Priorização de Stakeholders 81 Pleno

4.16. Abordagens para o engajamento dos stakeholders Engajamento de Stakeholders 81 Pleno
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4.17. Principais temas e preocupações que foram levantados 

por meio do engajamento dos stakeholders
Mapeamento e priorização de Temas e Indicadores 82 Pleno

Desempenho Pág. Aderência

Desempenho Econômico

EC1. Valor Econômico direto gerado e distribuído Desempenho Econômico 40 Plena

EC2. Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades 

para as atividades da organização em decorrência de 

mudanças climáticas

Desafios e Soluções 24 Plena

EC4. Ajuda financeira significativa recebida do governo Relações com o Governo 75 Plena

Presença no Mercado

EC5. Variação da proporção do salário mais baixo comparado 

ao salário-mínimo local
Composição Salarial 54 Parcial

Desempenho Ambiental

Energia

EN3. Consumo de energia direta discriminado por fonte primária Energia 62 Plena

EN4. Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária Energia 62 Plena

Água

EN8. Total de retirada de água por fonte Água 60 – 61 Plena

EN10. Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada Água 61 Parcial

Biodiversidade

EN13. Hábitats protegidos ou recuperados Biodiversidade 63 – 65 Plena

Produtos e Serviços

EN26. Mitigação de impactos ambientais de produtos/serviços

Econorte

Desempenho Ambiental

Biodiversidade

59 

59 

64 – 65 

Plena

Transporte

EN29. Impactos ambientais significativos do transporte de produtos 

e outros bens e materiais utilizados nas operações da 

organização, bem como do transporte dos trabalhadores

Desempenho Ambiental 59 Plena

Desempenho social – Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente

Emprego

lA1. Perfil dos trabalhadores Desempenho Social
48

53 
Plena

lA2. Número total e taxa de rotatividade de empregados, por 

faixa etária, gênero e região
Desempenho Social

48

53 
Plena

lA3. Benefícios oferecidos a empregados de tempo integram 

que não são oferecidos a empregados temporários ou em 

regime de meio período

Benefícios 55 Plena

Treinamento e Educação

lA10. Horas de treinamento Qualificação Profissional 53 Parcial

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

lA14. Proporção de salário homens/mulheres Composição Salarial 54 Parcial

Desempenho social – Direitos Humanos

Trabalho Infantil

HR6. Operações identificadas como de risco significativo de 

ocorrência de trabalho infantil

A Triunfo reporta que nenhum de seus negócios e operações foi identificado 

como tendo risco significativo de ocorrência de trabalho infantil

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo

HR7. Operações identificadas como de risco significativo de 

ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo

A Triunfo reporta que nenhum de seus negócios e operações foi 

identificado como tendo risco significativo de ocorrência de trabalho 

forçado ou análogo ao escravo

Desempenho social – sociedade

Comunidades Locais

sO1. Percentagem de operações com engajamento com 

comunidades locais implantado, avaliações de impacto e 

desenvolvimento de programas

Relações com as Comunidades

Instituto Triunfo

68 

70
Plena

sO9. Operações com impacto negativo significativo, potencial 

ou real, sobre as comunidades locais

Relações com as Comunidades

Gestão das Melhorias nas Comunidades

68  

73 Plena

sO10. Medidas para prevenção e mitigação implementadas 

nas operações com significante potencial de impactos 

negativos em comunidades locais

Relações com as Comunidades

Gestão das Melhorias nas Comunidades

68 

73
Plena

Corrupção

sO2. Percentual e número total de unidades de negócios 

submetidas a avaliações de riscos relacionados a corrupção
Políticas e Código de Conduta 37 Plena

sO3. Percentual de empregados treinados nas políticas e 

procedimentos anticorrupção da organização
Políticas e Código de Conduta 37 Plena

sO4. Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção Políticas e Código de Conduta 37 Plena

Responsabilidade pelo Produto

PR5. Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo 

resultados de pesquisas

Concepa

Relações com o Cliente

27 

74 
Plena

setoriais

Operadores de Aeroportos

AO1. Número total de passageiros por ano, discriminados 

por passageiros internacionais e voos domésticos e 

discriminados por origem, destino, conexão e em escala

Aeroportos Brasil Viracopos 30 Plena

AO2. Número anual total de movimentos de aeronaves por dia e 

por noite, discriminados por passageiros de voos comerciais, 

por carga comercial, voos regulares geral e voos estaduais

Aeroportos Brasil Viracopos 30 Plena

AO3. Quantidade total de toneladas de cargas Aeroportos Brasil Viracopos 30 Plena

Setor Energético

Eu1. Capacidade instalada, separada por fontes de energia 

primária e por regime
Rio Verde 25 Plena

Eu2. Energia enviada para a rede, detalhada por fonte primária 

de energia e pelo regime regulatório
Rio Verde 25 Plena

Eu3. Número de contas de consumidores residenciais, 

industriais, institucionais e comerciais
Rio Verde 25 Plena

Eu10. Capacidade planejada (MW) em comparação à projeção 

de demanda de eletricidade a longo prazo, discriminada 

por fonte de energia e por sistema regulatório

Rio Verde 25 Plena

Eu28. Frequência das interrupções no fornecimento de energia Rio Verde 25 Plena

Eu29. Duração média de interrupções de energia Rio Verde 25 Plena

Eu30. Fator de disponibilidade média por fonte de energia e 

regime regulatório
Rio Verde 25 Plena

Logística e Transportes

lT1. Número de navios controlados pela organização relatora, 

discriminados por federação
Maestra 21 Plena
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