
Porto privado: trata-se de um terminal privado, ou seja, sem prazo de

validade e sem requisitos de renovação do ativo, pois trata-se de um

ativo perpetuo. O ativo pertence aos acionistas e possui livre contratação

para Mão de Obra.

Ambiente Macroeconômico favorável: a indústria portuária no Brasil

demonstrou perfil de crescimento estável e resiliente na última década,

com os volumes de contêineres aumentando em média ~5% de 2010-20,

muitas vezes superando o crescimento do PIB ao longo desse período.

Transporte de Containers: O Porto Itapoa possui 7% do Marketshare do

Brasil, estando em 4º lugar, de acordo com o relatório feito pela ANTAQ

(Agência Nacional de Transportes Aquaviários), além de estar

posicionado no cluster da região Sul, área extremamente relevante para a

indústria de contêineres.

Localização Estratégica: Além de possuir ligação direta à rodovia BR 101,

também fica próximo a Joinville, a cidade mais industrializada do estado

de Santa Catarina, e a Curitiba (capital do Paraná).

Pontos de atenção: i) Baixos níveis de volumes contratados; e ii) CAPEX

elevado nos próximos anos.

O Porto Itapoá é um porto privado, situado em Santa Catarina. O porto tem 12 milhões de m² de área e possui ligação direta

à rodovia BR 101, facilitando o escoamento da carga. É considerado um dos terminais mais ágeis e eficientes da América

Latina e um dos maiores e mais importantes do país na movimentação de cargas em contêineres. Possui como um dos

seus acionistas a maior empresa Armadora do Mundo (Maersk). Atualmente os serviços que operam no Terminal

abrangem todos os continentes, incluindo linhas de longo curso e cabotagem.

Porto Itapoá

Infraestrutura Logística - Portos

Research Renda Fixa 21 de março de 2022

Camilla Dolle
Head - Research Renda Fixa
camilla.dolle@xpi.com.br

Pietro Consolaro
Analista - Research Renda Fixa
pietro.cosolaro@xpi.com.br

2019 2020 2021

Receita Líquida (R$ milhões) 322,8 361,4 490,3

EBITDA Ajustado (R$ milhões) 159,9 193,0 291,4

Margem EBITDA Ajustado (%) 50% 53% 59%

Dívida Bruta (R$ milhões) 507,2 472,8 1.208,3

Curto prazo (%) 8,7% 9,2% 4,8%

Longo prazo (%) 91,3% 90,8% 95,2%

Caixa e equivalentes (R$ milhões) 162,5 197,9 1.017,1

Dívida Líquida (R$ milhões) 344,7 275,0 191,2

Dívida Líquida / EBITDA (x) 2,16 1,42 0,66

Fonte: Itapoá, ANTAQ e XP Research.



Porto Itapoá

2

Research Renda Fixa Porto Itapoá / Infraestrutura e Logística

O sistema portuário brasileiro é composto por instalações públicas e privadas. Os terminais públicos são instalados em

áreas públicas e operados por empresas em processo licitatório por um determinado prazo, enquanto os terminais de

uso privado (TUPs), não possuem tempo máximo de utilização das áreas, são empreendimentos em que a atividade

portuária se desenvolve em regime de iniciativa privada mediante autorização concedida pela ANTAQ (Agência Nacional

de Transportes Aquaviários). No caso de Itapoá, trata-se de um terminal privado, ou seja, sem prazo de validade e sem

requisitos de renovação do ativo.

A distribuição geográfica dos portos de contêineres no Brasil é dividia em sete polos principais, chamados clusters, sendo

Cluster Manaus, Norte, Nordeste, Sudeste, Santos, Sul e Extremo Sul. O Porto Itapoá faz parte do Cluster Sul.

Analisando cada cluster separadamente, destaca-se o cluster Sul tendo em vista: (i) relevância na indústria de contêineres

do Brasil (2º maior cluster), e (ii) perfil de crescimento superior, refletindo o ritmo de industrialização mais acelerado da

região Sul do Brasil, com grandes centros fabris como Joinville e Jaraguá do Sul.

Além disso, a indústria portuária no Brasil demonstrou perfil de crescimento estável e resiliente na última década, com os

volumes de contêineres aumentando em média ~5% de 2010-20, muitas vezes superando o crescimento do PIB ao longo

desse período.

Apesar do predomínio dos volumes de transporte marítimo internacional, cerca de 70% do total, os volumes de

cabotagem foram o destaque positivo, com as unidades de contêineres praticamente triplicando ao longo da última

década. Daqui para frente, respaldados por uma agenda de legislação positiva com o objetivo de incentivar o setor (BR do

Mar), espera-se que os volumes da cabotagem continuem impulsionando o crescimento da indústria no Brasil.

Histórico

Atuação

Em 1993, o grupo Battistella demonstrou interesse em desenvolver um terminal portuário privativo. A cidade de Itapoá,

localizada em Santa Catarina, foi a escolhida para receber o empreendimento devido às suas condições naturais de

profundidade na margem norte da Baía da Babitonga.

Nasceu então o Porto Itapoá, que, embora esteja situado longe do perímetro urbano da cidade, possui ligação direta à BR

101, e uma área de 12 milhões de m². Iniciou sua construção em 2007 e possui como seus acionistas a Portinveste

(70,0%) e Aliança Hamburg Süd (30,0%).

21 de março de 2022

O Porto

O Porto Itapoá iniciou suas operações em junho de 2011, sendo considerado um dos terminais mais ágeis e eficientes da

América Latina e um dos maiores e mais importantes do País na movimentação de cargas conteinerizadas. Em 2015, o

Porto Itapoá atingiu a capacidade máxima de movimentação de contêineres de 500 mil TEUs (Unidade Equivalente a um

contêiner de 20 Pés). Logo em seguida, iniciou um primeiro ciclo de expansão, concluído em 2018, e elevou a capacidade

do porto para o patamar atual de 1,2 milhão de TEUs. Recentemente, iniciou uma terceira fase de expansão que planeja

elevar a capacidade de movimentação para 2 milhões de TEUs anualmente.

Com relação à estrutura, um dos principais pontos a se levar em conta é o tamanho e a quantidade de berços do porto,

sendo este o local onde o navio atraca para fazer o embarque e desembarque. No caso de Itapoá, existem dois Berços,

com as seguintes medidas: 800 metros de comprimento e 43 metros de largura. Neste plano de expansão está incluso

um terceiro berço para o Porto. Estes berços possuem um calado profundo de 16 metros, possibilitando a operação de

todos os modelos de navios de contêineres que navegam na costa brasileira.

Fonte: Itapoá, ANTAQ e XP Research.
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Composição acionária e governança

Fonte: Porto Itapoá.

Porto Itapoá / Infraestrutura e Logística

O Porto Itapoá possui uma localização privilegiada, pois está presente no Cluster Sul, o 2º maior do Brasil, e bem

posicionado dentro da Região Sul, além de possuir uma grande vantagem logística no escoamento e chegada dos

produtos, tendo em vista a ligação direta à BR 101, ficando próximo a Joinville, a cidade mais industrializada do estado de

Santa Catarina, e a Curitiba (capital do Paraná). O acesso rodoviário ao porto não conflita com outras cargas ou centros

urbanos.

Fonte: Porto Itapoá.

21 de março de 2022

Fonte: Itapoá, ANTAQ e XP Research.
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A BRZ Infra Portos (BRZP11) é um FIP-IE que investe em ações de um único ativo e que tem como objetivo potencializar o

fluxo de dividendos e a valorização das cotas por meio de investimentos em ativos diferenciados da indústria portuária. A

estratégia do Fundo é participar da governança das investidas com gestão ativa, favorecendo o alinhamento de

interesses das investidas e dos investidores.

O fundo detém uma participação indireta de 22,9%* no Porto de Itapoá (único ativo subjacente), sendo a aquisição

realizada em conjunto com o PortoSul (detido maioritariamente pela Família Battistella) através de um veículo co-

controlado (Portinvest) que detém 70% do capital Porto de Itapoá.

Além disso, 30% do ativo subjacente pertence à Maersk (maior empresa de transporte marítimo [armadora] do mundo),

por meio de sua subsidiária Hamburg-Süd, gerando uma parceria estratégica e um alinhamento positivo estabelecido

com um importante gerador de demanda.

Após o início do surto de pandemia do COVID-19, o Porto sentiu um impacto de volume imediato dada as restrições 

impostas. No entanto, os volumes mostraram uma rápida recuperação, uma vez que os principais impactos econômicos 

começaram a suavizar à medida que a vacinação se iniciou.

Dados do início de 2021 (Jan-Fev) mostram volumes do Porto Itapoá em linha com o mesmo período de 2020 (antes da 

COVID-19), corroborando a resiliência de receita de Itapoá e do setor portuário como um todo.

O mix favorável de carga é um impulsionador de valor para o Porto Itapoá. O setor que mais movimenta o porto é o 

industrial com 61,1%, seguido de Alimentos com 9,2%. A quebra por tipo de navegação é a seguinte:

O Porto possui uma base de clientes de alta qualidade de crédito, por exemplo, Aurora, Klabin, BRF, FedEx, Samsung, 

BMW, Seara, JBS e WEG, entre outros. Além de parcerias importantes com os maiores players mundiais: sociedade inicial 

com a Aliança / Hamburg Süd e hoje com o Maersk (maior armador global) favorece competitividade.

Um dos seus pontos positivos é de que uma das tendências do segmento de contêineres é de terminais com 

infraestrutura e calados diferenciados, pois o aumento no tamanho dos navios demanda uma melhor infraestrutura dos 

terminais e os armadores estão demandando cada vez mais serviços de melhor qualidade. Estes são cenários em que o 

Porto Itapoá se destaca, pois os berços possuem calado profundo de 16 metros, possibilitando a operação de todos os 

modelos de navios de contêineres que navegam na costa brasileira. Além disso, possui um dos terminais mais ágeis e 

eficientes da América Latina.

Porto Itapoá / Infraestrutura e Logística

Destaques operacionais

Tipo de navegação

Importação Transbordo Exportação Remoção e cabotagemm

21 de março de 2022

Fonte: Itapoá, ANTAQ e XP Research.

* 66,82%*49%*70% = 22,9%
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Atualmente os serviços que operam no Terminal abrangem todos os continentes, incluindo linhas de longo curso e

cabotagem, conforme imagem abaixo

Porto Itapoá / Infraestrutura e Logística

Fonte: Porto Itapoá.

A Taxa de Movimentação no Terminal, mais conhecida como Terminal Handling Charge – THC, é o preço cobrado pelos

serviços de movimentação de carga entre o portão do terminal portuário e o costado da embarcação. Este é cotado pelos

fornecedores marítimos em moeda local do país do porto/terminal. Os valores para a THC do complexo Itapoá-São

Francisco do Sul, como origem da operação portuária, variaram de US$ 135 a US$ 180 por contêiner de 20 pés,

dependendo do transportador marítimo.

No terceiro trimestre de 2021 foram movimentados 3 milhões de TEUs no Brasil, representando um crescimento de 12,8%

em relação ao mesmo período de 2020. Cerca de 67% dos contêineres foram movimentados em portos públicos, e o

restante em portos privados. Destes, Itapoá destaca-se sendo o 4º maior transportador.

29,2%

9,4%

9,3%

7,1%

6,4%
5,4%

Principais portos privados - Brasil (contêineres)

Santos Portonave Paranaguá

Dp World Santos Porto Itapoá Rio Grande

Fonte: ANTAQ.

Analisando-se os principais movimentadores de contêineres do país, o terceiro trimestre deste ano apresentou troca de

posições no ranking quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Como por exemplo, Porto Itapoá que

subiu para a 5ª colocação, quando levado em conta todos os portos, movimentando um total de 190,7 mil TEU, um

avanço de 13,03% em relação ao 3T20.

21 de março de 2022

Fonte: Itapoá, ANTAQ e XP Research.
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Receita líquida e EBITDA

A métrica de Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) é um indicativo da geração de 

caixa operacional da empresa, sem levar em consideração os efeitos de receitas e despesas financeiras, impostos, 

depreciação e amortização. Apesar de não ser uma métrica auditada ou enquadrada nos padrões contábeis, é 

amplamente utilizada para análise de empresas. A relação entre o endividamento líquido e o EBITDA é uma das 

principais métricas utilizadas na análise de crédito.

Highlights Financeiros

A receita operacional da Companhia é proveniente principalmente do mercado nacional (72% nacional e 28% mercado

externo) e se refere a operação portuária e demais atividades correlatas. Ao fim de 2021, a Receita Líquida foi de R$ 490

milhões, e destes, R$ 86 milhões foram feitas para o Grupo Hamburg Süd e Maersk (sendo estes os acionistas do Porto

Itapoá), sendo este o único grupo econômico com participação superior a 10%. Os principais clientes do mercado externo

estão localizados na Alemanha, França, Dinamarca, China, Suíça e Reino Unido.

Os custos de CAPEX fora maiores em 2021 tendo em vista o início do projeto de expansão do Porto, para o aumento da

sua capacidade de movimentação de 1,2 milhões de TEUs para 2 milhões de TEUs anualmente e os investimentos para

ganho de eficiência.

A margem EBITDA da Companhia de 59% está acima dos seus pares de mercado, tendo em vista o aumento da

movimentação dentro do Porto, por conta do ganho de fruto dos investimentos nos últimos anos e a variação cambial

entre 2020 e 2021. Vale ressaltar que, hoje, o Porto Itapoá está entre os maiores terminais portuários de contêiner do

Brasil.

Em 2021, a Companhia pagou R$ 68 milhões em dividendos e pretende pagar ainda R$ 120 milhões, porém este último

valor está pendente a aprovação em Assembleia da Companhia.

Porto Itapoá / Infraestrutura e Logística

Destaques financeiros

21 de março de 2022

Fonte: Itapoá, ANTAQ e XP Research.
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Endividamento e alavancagem

A Dívida bruta do fechamento de 2021 foi de R$ 1.208,3 milhões e a dívida estava dividida entre a 3ª Emissão de

debentures indexada ao CDI, um financiamento (“loan”) realizado no exterior indexado a libor e a 4ª Emissão de

debentures indexada ao IPCA. No final do ano de 2021, o caixa do Porto Itapoá era de R$ 1.017,1 milhões e cerca de R$

436 milhões do caixa da Companhia foi utilizado para liquidação do Loan e da 3ª Emissão de debêntures em janeiro de

2022. Dessa forma, a única divida ativa da Companhia é a 4ª Emissão de debentures, sendo esta a mais recente com

vencimento em 2036 e no valor de R$ 750 milhões.

Atualmente, a Companhia não possui nenhum vencimento relevante até o fim do período de carência da 4ª Emissão

(2026). Os juros são semestrais, a partir de maio/2025 e a amortização a partir de maio/2026. Segue abaixo o novo fluxo

de amortização, após a liquidação do loan e da 3ª Emissão de debentures

Além disso, a companhia manteve sua trajetória de redução de alavancagem, em linha com seu cronograma de

amortização de dívidas.

Quarta emissão de debêntures

A quarta emissão de debentures da Companhia, de R$750 milhões e vencimento em 2036, possui rating atribuído pela

Moody’s, de AA.br com perspectiva estável. O rating do Emissor, por sua vez, foi de AA-.br refletindo o tamanho e escala

médios do porto, seu perfil operacional adequado, sua alta diversificação de clientes finais e seu perfil de alavancagem

decrescente.

O intuito dos recursos desta Emissão foi de atualizar o cronograma de amortização de curto prazo da companhia,

sanando-o e alongando-o, levando a primeira (e pequena) amortização apenas para 2026. Além disso, deve apoiar o plano

de ampliação para os próximos anos, a fim de aumentar a sua capacidade visando atender a demanda crescente do

Brasil.

A Emissão conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária do Imóvel localizado em Itapoá (matrícula º 25.656) e

equipamentos industriais e maquinário de propriedade da Companhia. Também conta com limitantes de índices

financeiros de Dívida Líquida/EBITDA para menor ou igual a 3,0x, os quais deverão ser apurados trimestralmente até a

Data de Vencimento (15/11/2036).

Porto Itapoá / Infraestrutura e Logística

Destaques financeiros

772,3
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Caixa e Amortizações (milhões de reais)

21 de março de 2022

Fonte: Itapoá, ANTAQ e XP Research.

*Caixa Estimado após as liquidações de Jan/22.



Baixos níveis de volume contratado

Embora não tenha altos níveis de volumes a serem movimentados contratados, por ser um porto novo, possui como

principal mitigante desse risco, a presença da Maersk no quadro acionário, sendo esta a maior armadora do mundo com

valor de mercado em US$ 51 bilhões.

CAPEX elevado nos próximos anos

Tendo em vista o programa de ampliação do Porto Itapoá que contará com um novo berço, um píer somado de 1.200

metros e uma área de armazenamento de aproximadamente de 2 milhões de TEUs. A Companhia precisará investir na

construção e estrutura do projeto. Porém, esta nova Emissão tem como um dos objetivos suportar esse elevado CAPEX.

Pontos de atenção
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Fonte: Itapoá, ANTAQ e XP Research.



O intuito dos recursos desta nova Emissão de debentures é atualizar o cronograma de amortização de curto prazo da

companhia sanando-o e alongando-o, levando a primeira (e pequena) amortização apenas para 2026, e crescente de

forma saudável a partir dessa data. Além de apoiar o plano de ampliação para os próximos anos, a fim de aumentar a

sua capacidade e atender cada vez mais a demanda crescente do Brasil.

Principais termos das debêntures:

• 4ª emissão de debêntures;

• Montante R$ 750 milhões;

• Rating da emissão (Moody’s): AA.br;

• Vencimento em 2036;

• Carência de juros com primeiro pagamento em 2025;

• Carência de principal com primeiro pagamento em 2026

A Emissão conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária do Imóvel localizado em Itapoá (matrícula º 25.656) e

equipamentos industriais e maquinário de propriedade da Companhia. Também conta com limitantes de índices

financeiros de Dívida Líquida/EBITDA para menor ou igual a 3,00, os quais deverão ser apurados trimestralmente até a

Data de Vencimento (15/11/2036).

Anexo – Quarta Emissão de Debêntures do Porto Itapoá
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Fonte: Itapoá, ANTAQ e XP Research.



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 disponibilizadasno 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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