RESULTADOS DO 2T18 e 1S18
Divulgação Imediata
Recorde na Receita Líquida e equilíbrio no indicador de alavancagem são destaques no resultado
do 1º semestre de 2018

PRINCIPAIS DESTAQUES


Recorde na Receita Líquida tanto para um segundo trimestre quanto para um primeiro
semestre, totalizando R$ 911,6 milhões e R$ 1,7 bilhão, respectivamente, refletindo os
reajustes tarifários e um mix favorável de produtos transportados.



Compensando parcialmente a redução de 5,0% no transporte do segmento Mineração
(minério de ferro, carvão e coque) no 2T18, o volume de Carga Geral (demais cargas
transportadas) totalizou 13,4 milhões de toneladas neste trimestre, representando elevação
de 5,7% em relação ao 2T17.



Na Carga Geral, destaque para o aumento de 16,2% no transporte de produtos siderúrgicos
no 2T18 frente ao 2T17, totalizando 1,6 milhão de toneladas, e produtos agrícolas, com 9,3
milhões de toneladas, crescimento de 3,3% na mesma base de comparação.



O EBITDA atingiu R$ 713,7 milhões no 1S18, com redução de 1,0% quando comparado ao
resultado ajustado¹ do 1S17.



O indicador de alavancagem financeira, medido pela relação Dívida Líquida/EBITDA,
manteve-se estável e fechou o primeiro semestre em 1,54x.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2018 - A MRS Logística S.A. informa os resultados relativos ao 2T18 e ao 1S18. As comparações se referem
aos resultados do mesmo período de 2017 e aos resultados do 1T17, de acordo com o indicado. As informações diretamente extraídas do
Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado foram devidamente revisadas por auditores independentes, com exceção das
informações não financeiras.

RESULTADOS OPERACIONAIS

A MRS alcançou o patamar de 43,3 milhões de toneladas transportadas no 2T18, uma
queda de 1,9% frente ao mesmo trimestre de 2017. Esta retração refletiu o desempenho
inferior das cargas de Mineração. Por sua vez, o transporte do segmento de Carga Geral
registrou aumento de 5,9%.
De forma semelhante, o 1S18 apresentou retração de 3,8% na comparação com o primeiro
semestre de 2017, consolidando a redução do Grupo de Minério nos dois primeiros trimestres
do ano, sendo compensado, parcialmente, pelo incremento na Carga Geral.
Cabe observar que, sazonalmente, a Companhia apresenta um primeiro trimestre de ano mais
fraco, sendo comum a elevação do volume transportado a partir do segundo trimestre. Desta
forma, as comparações irão se concentrar em relação ao mesmo período de 2017.
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MINERAÇÃO

O volume transportado do grupo Mineração no 2T18 foi de 29,8 milhões de toneladas,
resultado 5,0% inferior ao de 2017. Cabe ressaltar que os transportes no início do ano de 2018
foram afetados pela necessidade de realizar manutenções corretivas em três importantes
terminais de clientes nas regiões portuárias. O impacto dessas manutenções no início de 2018
é refletido na comparação entre os primeiros semestres, quando a companhia registrou, no
1S18, uma retração de 8,7% do volume transportado frente o 1S17.
Minério de Ferro

Exportação

Foram transportadas 25,3 milhões de toneladas de minério de ferro no 2T18 destinado ao
mercado externo, volume 5,1% abaixo do verificado no 2T17.
No ano de 2017, algumas condições comerciais deste produto no mercado internacional
foram modificadas em função dos teores de ferro e sílica contidos. Além disso, algumas minas
atendidas pela Companhia passam por ajustes de forma geral, postergando ou não motivando
a comercialização do produto.
Mercado Interno

O transporte de minério de ferro para atendimento ao mercado interno foi de 3,6 milhões
de toneladas no 2T18, 6,6% inferior ao mesmo período do ano anterior. A queda registrada
está associada, principalmente, as alterações comerciais de um importante cliente que
passou a não utilizar a malha férrea da companhia.
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Carvão e Coque

O transporte de carvão e coque no período foi de 856 mil toneladas, um aumento de 4,8%
quando comparado ao segundo trimestre de 2017. Reflexo do movimento de recuperação da
siderurgia nacional que permanece presente nos registros do 2T18.
CARGA GERAL

O transporte do grupo Carga Geral totalizou 13,4 milhões de toneladas no 2T18, resultado
5,7% superior ao mesmo período de 2017.
Contribuíram para o bom resultado deste grupo o aumento no volume de produtos
agrícolas transportados pela Companhia e pelas outras ferrovias através do direito de
passagem remunerado, além da recuperação relevante do segmento de construção civil, e
em especial do transporte de cimentos.
Produtos Agrícolas

O volume de produtos agrícolas transportado através da malha da MRS, seja pela própria
Companhia ou pelas outras ferrovias através do direito de passagem remunerado, totalizou
9,3 milhões de toneladas no 2T18, ficando 3,3%, acima dos resultados verificados no mesmo
período de 2017.
O bom desempenho é explicado pelos maiores volumes de soja e farelo de soja, com 5,8
milhões de toneladas e 1,0 milhão de toneladas, respectivamente, mais do que compensando
a queda nos demais produtos transportados.
Produtos Siderúrgicos

O transporte de produtos do setor siderúrgico totalizou 1,6 milhões de toneladas no 2T18,
aumento de 16,2% na comparação com o resultado obtido no 2T17, o que representa 229 mil
toneladas a mais.
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Apesar da pequena retração de 2,5% entre o 2T18 e o 1T18, o volume transportado de
produtos siderúrgicos se manteve acima de 1,6 milhões de toneladas, o que para um segundo
trimestre de ano mostra-se como melhor marca dos últimos dez anos.
Contêineres

Com 0,5 milhão de toneladas transportadas no 2T18, 10,7% superior ao registrado no
trimestre anterior, porém com retração de 5,6% na comparação com o mesmo período do ano
anterior. O transporte de contêineres permanece sendo uma carga com resultados que
demonstram o potencial de crescimento dentre os transportes realizado pela Companhia.
O modal ferroviário está se fortalecendo neste segmento, devido às soluções logísticas e
de segurança apresentadas. Na Companhia, foi estabelecido um modelo operacional para
esse segmento, com horários fixos de atendimento às diferentes rotas nos principais centros
econômicos da região sudeste do país.
Cimento

O transporte de cimento pela Companhia está diretamente relacionado ao desempenho do
setor de construção civil, que após longo período de retração, mostra sinais de recuperação.
Por isso, os volumes transportados no 2T18, apresentam aumento de 14,5% na comparação
com o mesmo período do ano anterior e 23,5% de aumento entre o segundo e primeiro
trimestre do ano de 2018.
Outros

Os demais produtos totalizaram 1,6 milhões de toneladas no 2T18, 12,1% acima do
verificado no mesmo período de 2017. Destaca-se o volume de zinco, com crescimento de
30,6% na comparação entre 2T18 e 2T17, e o transporte de produtos utilizados como insumo
para as usinas siderúrgicas, como gusa e sucata, com aumento de 52,8% na comparação entre
os segundos trimestres de 2018 e 2017.
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RESULTADOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Para melhor refletir a geração operacional de caixa e o resultado líquido da Companhia,
foi ajustado evento não-recorrente do 1S17. Este evento decorre da venda de ativos
obsoletos – do ponto de vista da MRS – afetando positivamente o EBITDA do 1S17 em R$ 40,5
milhões, que por consequência causam um ajuste no Lucro Líquido de R$ 26,7 milhões após
descontos das devidas retenções tributárias.
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RECEITA LÍQUIDA
Mesmo com a queda de 1,9% no volume transportado no 2T18, a MRS registrou Receita
Líquida de R$ 911,6 milhões, 2,0% superior à verificada em igual período de 2017 e recorde
para um segundo trimestre e primeiro semestre. O desempenho superior é explicado pelas
maiores tarifas praticadas e por um mix mais favorável de produtos transportados.

EBITDA
No 2T18, a Companhia registrou R$ 382,9 milhões de EBITDA, retração de 6,2% em relação
ao EBITDA do segundo trimestre de 2017, com destaque para as seguintes variações:





A Receita Líquida aumentou em R$ 17,6 milhões, refletindo os reajustes tarifários e
o mix favorável de transporte;
Custos e despesas subiram R$ 52,6 milhões devido, principalmente aos reajustes no
diesel autorizados pelo governo. Manutenções cíclicas de material rodante e
serviços de via permanente superiores ao mesmo período do ano passado, também
impactaram;
O grupo de Outras Receitas e Despesas Operacionais gerou impacto favorável no
EBITDA com reflexo de R$ 9,9 milhões. O destaque foi devido aos melhores
resultados com receitas alternativas, principalmente com a venda de materiais.

ENDIVIDAMENTO
A Dívida Bruta da Companhia encerrou o 2T18 em R$ 2.463,2 milhões, resultado 13,3%
inferior ao registrado no 2T17, explicado pelas amortizações ao longo do período informado,
que superaram o volume de captações.

7

O indicador de alavancagem financeira, medido pela relação Dívida Líquida/EBITDA 12
meses, reduziu de 1,57x para 1,54x na comparação entre os primeiros semestres de 2017 e
2018, dada a redução de 4,4% da Dívida Líquida entre os períodos.

LUCRO LÍQUIDO
O Lucro Líquido do 1S18 foi de R$ 212,5 milhões, 14,3% inferior ao que foi verificado no
primeiro semestre de 2017. O resultado reflete, principalmente, os relevantes reajustes no
diesel, principal insumo da companhia. Vale ressaltar que a redução da dívida somada à
melhora nas taxas que norteiam os juros da dívida amenizou as despesas financeiras com
pagamento de juros.

FLUXO DE CAIXA
A geração de caixa no segundo trimestre de 2018 ficou negativa em R$ 210,7 milhões
contra resultado favorável de R$ 229,0 milhões registrado no mesmo período de 2017. A
variação da geração de caixa é explicada, em grande medida, pela captação de R$ 244,9
milhões realizada em maio de 2017, além da receita não-recorrente no 1T17, referente à
venda de ativos obsoletos para a empresa.
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EVENTOS SUBSEQUENTES
No dia 11 de julho de 2018, o rating em escala nacional da MRS Logística foi elevado a
‘AAA(bra)’, após atualização da metodologia e da tabela de mapeamento da agência S&P.
Confirmando que a Companhia tem mantido margens estáveis e resilientes, devido à sua
eficiência operacional, que resulta em uma forte geração de fluxo de caixa.
A MRS é monitorada por duas das maiores agências de rating mundiais, S&P e Fitch, e é
classificada por ambas como AAA, sendo esse o nível mais alto de classificação.

9
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Gerente Geral de Finanças
Felipe Perecmanis
E-mail: felipe.perecmanis@mrs.com.br
Gerente de Operações Financeiras e de Relações com Investidores
Diogo Rocha
E-mail: diogo.rocha@mrs.com.br

Escriturador
Banco Bradesco S.A.
Telefone de contato: (11) 3684-3749
E-mail: 4010.acoes@bradesco.com.br

B3 – Mercado de Balcão
Website de Relações com Investidores
www.mrs.com.br/ri

TABELAS CONSOLIDADAS: RESULTADO FINANCEIRO E OPERACIONAL
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