
 

Triunfo Comunica Dados Operacionais de Julho 2019 
 

São Paulo, 13 de agosto de 2019 - A Triunfo Participações e Investimentos S.A. (B3: TPIS3), uma das 

empresas brasileiras mais atuantes do setor de infraestrutura, comunica seus dados operacionais referentes ao 

período até julho de 2019: 

Segmento Rodoviário 

Tráfego Rodovias  
Veículos Equivalentes Pagantes 
(em milhares) 

        07M19         07M18         Var. % 

Concer   13.655  12.890 5,9% 

Econorte   4.362  6.975 -37,5% 

Transbrasiliana   13.332  12.958 2,9% 

Concebra   48.509  46.946 3,3% 

Tráfego Equivalente Total – ex Concepa¹ 79.857 79.769 0,1% 

¹Conforme mencionado nas divulgações anteriores, após o fim do contrato de concessão da Concepa em 03/07/2018, as 
operações na rodovia foram encerradas. Portanto, os dados referentes à concessão foram desconsiderados da análise para melhor 
comparabilidade. 

Nos 07M19, o total de veículos equivalentes pagantes atingiu 79,9 milhões (0,1% na comparação excluindo 
Concepa), reflexo da greve geral dos caminhoneiros ocorrida em maio de 2018, além dos efeitos de iniciativas 
para redução das evasões. Ao desconsiderar a Econorte, devido aos desdobramentos judiciais recentes, o 
crescimento teria sido de 3,7%. 

Segmento Aeroportuário 

Aeroporto de Viracopos          07M19         07M18         Var. % 

Cargas (ton.) 129.412 134.102 -3,5% 

Aeronaves  66.893     61.743 8,3% 

Total de Passageiros (mil)  6.146 5.209 18,0% 

  Doméstico 2.526 2.362 6,9% 

  Internacional 541 382 41,6% 

  Conexão 3.080 2.465 24,9% 

Até julho, circularam pelo aeroporto de Viracopos 66,9 mil aeronaves (8,3%), 6,1 milhões de passageiros 

(18,0%) e 129,4 mil toneladas de carga (-3,5%). 

Para mais informações, entre em contato com nossa equipe de RI. 

 

 
 

 

 

 

 

Sobre a Triunfo 
 
A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPIS3) é 
uma das principais empresas brasileiras do setor de 
infraestrutura, com forte atuação nos segmentos de concessões 
rodoviárias, aeroportuária e geração de energia. Listada desde 
2007 no Novo Mercado, o mais alto nível de governança 
corporativa da B3, a Triunfo baseia sua estratégia de crescimento 
na diversificação de seu portfólio, através de projetos bem 
estruturados com foco na geração de valor aos acionistas. 
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