
Contratos take-or-pay. Seus serviços são realizados sob a forma de

contratos anuais, sobretudo com cláusulas de take-or-pay de longo

prazo, correspondendo a cerca de 70% da capacidade total da empresa.

Suas tarifas são ajustadas de acordo com a inflação e repassam os

custos dos combustíveis.

Sólido desempenho mesmo em cenário desafiador. Apesar das restrições

de navegação em parte do Corredor Sul, agravadas pela falta de chuva

durante o período de seca, a empresa movimentou cerca de 85% do

volume de minério de ferro na região de Corumbá, se consolidando como

o maior player logístico para a commodity lá originada.

Cronograma de amortizações alongado. Após a recompra de US$ 425

milhões de notas com vencimento em 2025 no início de 2021, a

Hidrovias realizou nova emissão de US$ 500 milhões com

prolongamento do prazo de vencimento para 2031 e taxa menor do que a

anterior. Com a transação, os fluxos de amortização da companhia

ficaram consideravelmente menores, sem nenhum vencimento material

nos próximos anos.

Pontos de atenção: i) Níveis do calado no Sul; ii) Competição; e iii) Alta

alavancagem.

A Hidrovias do Brasil é uma empresa de soluções logísticas integradas, com foco no modal hidroviário. A companhia realiza

atividades de infraestrutura e logística hidroviária integrada no Brasil e no exterior, incluindo o transporte e armazenamento

de mercadorias, a construção e a exploração de portos, terminais de carga, estaleiros, oficinas e entrepostos. Apesar dos

desafios relacionados à quebra da safrinha de milho no Corredor Norte e o calado atípico no Corredor Sul, o EBITDA

Ajustado avançou 9,9% nos 9M21 ante o 9M20 para R$ 542,4 milhões, com margem de 53,0%.
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Fonte: Hidrovias do Brasil e XP Research.

2019 2020 LTM Set/21

Receita Líquida Operacional (R$ 
milhões) 920,2 1.248,3 1.319,2

EBITDA Ajustado (R$ milhões) 461,0 637,4 686,2

Margem EBITDA Ajustado (%) 50,1% 51,1% 52,0%

Dívida Bruta (R$ milhões) 3.174,1 4.188,7 4.746,9

Curto prazo (%) 10,2% 10,6% 10,9%

Longo prazo (%) 89,8% 89,4% 89,1%

Caixa e equivalentes (R$ milhões) 974,2 1.045,8 397,6

Dívida Líquida (R$ milhões) 2.031,1 3.142,8 4.349,3

Dívida Líquida/EBITDA Ajustado* (x) 4,2 4,3 5,6

*Considera EBITDA Ajustado dos últimos 12 meses, excluindo o impacto de hedge accounting,

equivalência patrimonial e itens não-recorrentes no período
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Fonte: Hidrovias do Brasil e XP Research.

As ações da Hidrovias do Brasil são negociadas na B3 sob o ticker HBSA3, estando listadas no segmento do Novo

Mercado, que concentra as empresas com mais elevado grau de governança corporativa.

Apesar da fundação a partir da Pátria Investimentos, seu controle atualmente é difuso (sem acionista controlador),

conforme exposto abaixo:

Linha do Tempo

Composição acionária e governança

2010
Fundação da 

Hidrovias do Brasil 
S.A.

2016
Início das operações no 

Corredor Norte e 
aquisição da operação 

de bauxita

2018
Emissão de bond
no valor de US$ 

600 milhões

2014
Início das operações 
de grãos do Corredor 

Sul

2017
Início das operações 

de transporte de 
fertilizantes e bauxita 

no Corredor Norte

2012
Assinatura do primeiro 

contrato de longo 
prazo: transporte de 
minério de ferro no 

Corredor Sul

2013
Assinatura do 

primeiro contrato de 
grãos no Corredor 

Norte

2020
IPO da companhia no 
Novo Mercado da B3

2021
Recompra parcial 
do bond de 2018 e 
emissão de novo 
título de US$ 500 

milhões

Pátria Investimentos (35,9%): gestora de

investimentos alternativos, sendo uma das

maiores empresas do ramo de private equity

da América Latina. Concluiu a compra da

Moneda Asset Management em dezembro

de 2021, ampliando seus ativos sob gestão

para US$ 25 bilhões.

Temasek (8,4%): fundo soberano de

Singapura fundado em 1975, com US$ 208

bilhões em ativos sob gestão (jul/21).

Verde Asset Management (5,0%): gestora de

investimentos que tem como sócio Luis

Stuhlberger, foi fundada em 2015 em São

Paulo. Alcançou R$ 55 bilhões em ativos sob

gestão em 2021.

Outros (50,8%).

35,9%

8,4%

5,0%

50,8%

Composição Acionária (Ações 
Ordinárias)

Pátria Investimentos Temasek

Verde Asset Management Outros
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A Hidrovias do Brasil é uma empresa de soluções logísticas integradas, com foco no modal hidroviário. A companhia 

realiza atividades de infraestrutura e logística hidroviária integrada no Brasil e no exterior, incluindo o transporte e 

armazenamento de mercadorias, a construção e a exploração de portos, terminais de carga, estaleiros, oficinas e 

entrepostos.

Fonte: Hidrovias do Brasil e XP Research.

Atuação
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As operações da Hidrovias do Brasil visam fornecer soluções desenvolvidas especificamente para atender as 

necessidades de seus clientes, sendo assim subdivididas: (i) Corredor Norte, com foco no transporte de grãos; (ii) 

Corredor Sul, para transporte de minério de ferro, celulose e outros grãos; (iii) Navegação Costeira, fluxo de transporte de 

bauxita; e (iv) Santos e Sal (em fase de implementação).

Os maiores clientes incluem companhias internacionais dos setores de comércio de produtos agrícolas, mineração e 

celulose como Vale, Cofco, Norsk Hydro e Sodru.

Seus serviços são realizados sob a forma de contratos anuais, sobretudo com cláusulas de take-or-pay de longo prazo, 

correspondendo a cerca de 70% da capacidade total da empresa. Suas tarifas são ajustadas de acordo com a inflação e 

com os custos dos combustíveis.

Cláusulas take-or-pay em contratos servem para garantir a estabilidade no fornecimento de serviços do ponto de vista do 

comprador e do vendedor. De acordo com estes contratos, o cliente tem o dever de pagar pelo transporte de 

determinado volume, a um preço acordado, mesmo que este volume não seja de fato entregue para a empresa 

transportadora realizar os serviços. Desta forma, a empresa responsável pela logística apresenta certa previsibilidade 

em suas receitas.

Modelo de Negócios

Corredor Norte Corredor Sul
Navegação 

Costeira
Santos e Sal

Principais produtos 

transportados

Milho, soja e 

fertilizantes

Minério de ferro, soja, 

celulose
Bauxita

Terminal de sal e de 

fertilizantes

Receita Operacional 

Líquida (9M21)
R$ 461,3 milhões R$ 369,4 milhões R$ 168,6 milhões R$ 23,3 milhões

EBITDA Ajustado 

(9M21)

R$ 306,6 milhões 

(50,9% do 

consolidado)

R$ 192,5 milhões 

(31,9%)

R$ 96,2 milhões 

(16,0%)
R$ 7,4 milhões (1,2%)

Margem EBITDA 

(9M21)
66,5% 52,1% 57,1% 31,9%

Contraparte nos 

contratos

COFCO, Sodrugestvo, 

Fertilizantes 

Tocantins (R$)

Vale, COFCO, 

Sodrugestvo (US$)

Alunorte, Norkst 

Hydro (US$)
Salinor (R$)
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Fonte: Hidrovias do Brasil e XP Research.

Corredor Norte

Refere-se às atividades da Hidrovias no Brasil no sistema fluvial formado pelos rios Trombetas, Tapajós e Amazonas, 

transportando commodities agrícolas destinadas à exportação, produzidas principalmente no Estado de Mato Grosso. É 

o principal corredor logístico operado pela empresa, com participação de 50,9% no EBITDA consolidado do grupo nos 

nove primeiros meses de 2021.

No 9M21, o volume total movimentado no Corredor Norte foi de 4,4 milhões de toneladas, decréscimo de 19,5% ante o 

mesmo período do ano anterior, explicado pela menor disponibilidade para exportação da soja no primeiro semestre de 

2021 e pela quebra da safrinha de milho. Nota-se que ambos eventos são pontuais e não recorrentes, após uma safra 

recorde em 2020.

Apesar do menor volume transportado, o incremento das tarifas cobradas e o formato take-or-pay dos contratos 

resultaram em crescimento anual de 20,9% no EBITDA Ajustado no 9M21 para R$ 306,6 milhões.

Corredor Sul

Consiste no transporte fluvial de grãos, fertilizantes, minério de ferro e alguns outros granéis pela hidrovia Paraná-

Paraguai e transporte de celulose pelo rio Uruguai por meio da joint-venture (JV) Limday. Também engloba mais duas 

JVs: uma para operação portuária em Montevidéu (TGM), outra para a operação portuária de graneis sólidos na região 

de Concepcíon, no Paraguai (Baden).

O volume total transportado no Corredor Sul foi de 3 milhões de toneladas no 9M21, crescimento de 27,9% quando 

comparado ao 9M20, com destaque para o maior volume de minério de ferro, que avançou 187,4% na mesma janela. A 

flexibilidade da frota permitiu que a empresa atravessasse com maior resiliência a restrição de navegação no corredor 

no segundo semestre de 2021, agravada pela falta de chuva durante o período de seca (para mais informações, 

consultar Pontos de Atenção).

O EBITDA ajustado nos 9M21 totalizou R$ 192,6 milhões, em linha com o apurado no mesmo período do ano anterior.
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Fonte: Hidrovias do Brasil e XP Research.

Navegação Costeira

Direcionamento do fluxo da bauxita produzida na Região Norte do Brasil à maior refinaria de alumina do mundo, 

localizada em Barcarena (PA) pelo sistema fluvial pelos rios Trombetas, Tapajós e Amazonas.

Um problema no píer de descarregamento do cliente no quarto trimestre de 2020 seguiu impactando os volumes 

transportados de bauxita até então: houve contração anual de 37,2% no volume total transportado no 9M21 para 1,8 

milhão de toneladas. Apesar dos problemas operacionais, o EBITDA ajustado totalizou R$ 96,2 milhões neste corredor, 

apenas 1,3% inferior ao 9M20.
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Fonte: Hidrovias do Brasil e XP Research.

Santos e Sal

Porto de Santos: arrendamento de área portuária destinada à movimentação e armazenagem de fertilizantes e sal. A

operação está paralisada, em fase de modernização, e deverá retomar suas atividades em 2022.

Logística de Sal: solução integrada de transporte de sal a partir das Salinas da Salinor, no Rio Grande do Norte, para a

instalação de transbordo flutuante da empresa. O contrato assinado com a Salinor, maior produtora de sal marinho do

país, possui prazo de 20 anos e a operação deve ser iniciada em 2022.
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Receita líquida e EBITDA

A receita operacional líquida da companhia, excluindo hedge accounting e subcontratação de transporte rodoviário para

clientes, totalizou R$ 1 bilhão nos nove primeiros meses de 2021, avanço de 7,4% ante o apurado no mesmo período do

ano anterior.

Hedge accounting é a prática contábil de registrar os ganhos ou perdas originadas de instrumentos financeiros

derivativos nos mesmos períodos contábeis em que os itens objeto de hedge impactam o resultado contábil da

empresa.

O avanço se deu em todos os corredores, com exceção do Terminal de Santos, em razão da paralização desde o

começo do segundo trimestre de 2021 para modernização das estruturas do terminal e reconstrução de um dos

armazéns.

Enquanto isso, o EBITDA Ajustado avançou 9,9% para R$ 542,4 milhões, com margem de 53,0%.

Capex

Nos primeiros nove meses de 2021, a Hidrovias investiu R$ 860,8 milhões, dos quais R$ 463,6 milhões se referem à

aquisição das empresas de navegação do Grupo Imperial (Imperial South America e Imperial Shipping Paraguay) para

fortalecer a posição da companhia na hidrovia Paraná-Paraguai. Pontua-se que tais ativos navegam em água de calado

ainda mais baixo do que a média do mercado.

Destaques financeiros
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Excluindo-se a aquisição, o capex

dobrou ante o mesmo período do

ano anterior, com destaque para o

aumento de 111% nos

investimentos de expansão para

R$ 319,8 milhões, refletindo o

desenvolvimento das operações

de transporte de sal e das

atividades de serviços no Porto de

Santos, além de outros projetos

em andamento.
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Fonte: Hidrovias do Brasil e XP Research.
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Geração de caixa

A geração de caixa operacional da Hidrovias somou R$ 323,3 milhões no 9M21, crescimento anual de 12,9%

impulsionado principalmente pelo forte desempenho da empresa no intervalo.

Ao incluirmos os investimentos e financiamentos realizados, houve consumo de caixa de R$ 648,3 milhões, ante geração

de R$ 192,3 milhões no 9M20, refletindo principalmente o desembolso para a aquisição dos ativos do Grupo Imperial.

Endividamento e alavancagem

O endividamento líquido da Hidrovias do Brasil somou R$ 4,4 bilhões ao fim de setembro de 2021, avanço de 38,4% ante

o saldo de 2020. O crescimento pode ser explicado pela crise hídrica, aquisição das empresas do Grupo Imperial em abril

de 2021 e quebra da safrinha de milho no Brasil.

No início de 2021, a Hidrovias do Brasil recomprou US$ 425 milhões de notas (bonds) com vencimento em 2025, da

oferta original de US$ 600 milhões, e realizou uma nova emissão de US$ 500 milhões, com prolongamento do prazo de

vencimento para 2031 e taxa menor do que a anterior. A operação não alterou significativamente a posição de dívida

bruta da companhia.
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Fonte: Hidrovias do Brasil e XP Research.

Após a transação, os fluxos de amortização da companhia ficaram consideravelmente menores, sem nenhum

vencimento material nos próximos anos. Além dos bonds, a Hidrovias possui Cédulas de Crédito Bancário (CCB) com o

BNDES, com vencimento em março de 2033 e saldo devedor de R$ 650,5 milhões.

A alavancagem medida pela razão Dívida Líquida/EBITDA Ajustada encerrou o trimestre em 5,6x, acima dos covenants

de 4,5x. O covenant reduzirá para 4,0x a partir de 2023 e 3,5x a partir de 2024. O indicador exclui impacto de hedge

accounting, equivalência patrimonial e itens não-recorrentes.

Ressalta-se que a quebra do covenant não resulta em vencimento antecipado da dívida, mas limita a capacidade da

Hidrovias de captar novas dívidas (acima de US$ 150 milhões) e de pagar dividendos.

A empresa tem investido no aumento de sua escala de negócios e na diversificação de clientes. Caso a esperada

desaceleração do capex de expansão em 2022 se confirme, a Hidrovias tenderá a reduzir sua alavancagem para

patamar abaixo de seu covenant.
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Níveis do calado no Sul

A frota da Hidrovias do Brasil navega em sistemas fluviais no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além de uma rota

oceânica limitada para as operações de cabotagem. Portanto, alterações que afetem a navegabilidade destes sistemas

ou rota, como tempestades, inundações ou impacto da seca, causando mudanças na profundidade da água ou na

largura do canal navegável pode reduzir ou limitar a capacidade de transportar cargas com eficiência.

Nesse sentido, o período de estiagem prolongado que atingiu a hidrovia Paraguai-Paraná em 2021, onde a companhia

opera no Corredor Sul, resultou na queda do nível do calado (distância da lâmina d'água até a quilha do navio), e, por

consequência, impactou os ciclos de navegação e impôs restrições à navegação.

Mesmo assim, a Hidrovias se destacou e se consolidou como a maior operadora logística para o minério de ferro na

região de Corumbá, sendo responsável por cerca de 85% do volume movimentado durante o 3T21, demonstrando maior

flexibilidade da frota após aquisição da Imperial Logistics.

Caso a situação se agrave ainda mais ao ponto da companhia não ser mais capaz de navegar na hidrovia (responsável

por 31,9% do EBITDA no 9M21) por um período extenso, suas atividades seriam negativamente afetadas, podendo

resultar até na eventual aplicação de disposições e recursos de força maior, suspensão de obrigações take-or-pay pelos

clientes e, em condições extremas, gatilho de direitos de rescisão de certos contratos.

Competição

O setor de logística hidroviária no Brasil é considerado competitivo não só no preço, mas também em relação à

qualidade dos serviços prestados ao cliente. Caso a concorrência aumente no futuro, a capacidade de navegação interior

disponível nas hidrovias em que a companhia opera pode aumentar, criando pressão para que a Hidrovias reduza as

margens para recuperar fatias de mercado ou resultando em perdas de negócios para a empresa.

Apesar do custo relativamente baixo de hidrovias para transporte à longas distâncias, a companhia também pode

enfrentar a concorrência com outros modais de transporte, como o ferroviário, que pode aumentar à medida que

continuem sendo desenvolvidos.

Alta alavancagem

Conforme mencionado anteriormente, a alavancagem medida pela razão Dívida Líquida/EBITDA Ajustado encerrou

setembro de 2021 em 5,6x, acima do covenant de 4,5x presente em seus bonds.

O descumprimento da cláusula impede o pagamento de dividendos, a captação de novas dívidas, entre outras restrições,

o que limita a capacidade da companhia de explorar novas frentes de negócios ou a flexibilidade de reagir a mudanças

nos negócios e na indústria em que atua.

Além disso, a incapacidade de captação de novos recursos pode causar efeito adverso sobre a liquidez da companhia.

Por outro lado, o risco é mitigado pelo cronograma de amortizações relativamente alongado da empresa e a expectativa

de que o volume de investimentos reduza a partir deste ano, abrindo espaço para maior geração de caixa.

Pontos de atenção
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Fonte: Hidrovias do Brasil e XP Research.
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Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo

fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto.

As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada

pelo cliente com base no presente relatório.

Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em

relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente

influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o

responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.

Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos

Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.

O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade

com a Resolução CVM nº 16/2021, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários –ANCORD. O agente autônomo de

investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer

operação no mercado de capitais.

Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os

produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil

de investidor.

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente

indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser

significativamente diferentes.

Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP.

Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.

SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos

seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.

A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles,

volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos

Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das

opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.

Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela XP Investimentos, utilizamos a metodologia de adequação dos produtos por

portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento. Essa metodologia

consiste em atribuir uma pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação de risco para cada um dos produtos oferecidos

pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os produtos, desde que dentro das quantidades e limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de

aplicar nos produtos e/ou contratar os serviços objeto deste material, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos

serviços em questão, bem como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações diretamente no momento da

transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso a sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida,

ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume financeiro para a referida aplicação/contratação, isto significa que, com base na composição atual da sua carteira, esta

aplicação/contratação não está adequada ao seu perfil. Em caso de dúvidas sobre o processo de adequação dos produtos oferecidos pela XP Investimentos ao seu perfil de investidor, consulte o FAQ.

A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário

macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE A Resolução CVM nº 16/2021.
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