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A CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE COMUNICA A 

CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO NO VALOR DE 

US$ 940 MILHÕES CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO. 

São Paulo, 4 de dezembro de 2009 – A Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) (Bovespa: 

CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters: CCRO3.SA), comunica a seus investidores e ao mercado 

que, concluiu na data de hoje a contratação de financiamento de longo prazo para a Concessionária do 

RodoAnel Oeste, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), JBIC (Japan Bank for 

International Cooperation) e Bancos Comerciais. Os detalhes desta contratação encontram-se 

relacionados abaixo: 

Acionistas: Companhia de Concessões Rodoviárias (95%) 

Encalso Construções (5%) 

Financiamento de L.P. Amortizing 

Empréstimo BID A 
(Sênior): 

 

US$100 milhões 

Prazo total: 15 anos 

Custo: Libor 6M + 3,75% ao ano 

Empréstimo BID B 
(Bancos Comerciais - 
Sênior): 

 

US$200 milhões: 

Caixa Geral de Depósitos (1/3) 

Banco Espírito Santo (1/3) 

Calyon, New York Branch (1/3) 

Prazo total: 13 anos 

Custo: Libor 6M + 3,5% ao ano 

Empréstimo 
JBIC(Sênior): 

 

 

US$200 milhões  

Prazo total: 15 anos 

Custo: Libor 6M + 3,75% ao ano 

Dívida Subordinada R$750 milhões 

Bradesco 

Prazo: 3 anos 

Custo: 117,5% do CDI 

Amortização de Juros e Principal: bullet 
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Amortização de Juros: 
BID A/B e JBIC 

Juros semestrais e o primeiro pagamento em 15 de maio/10 

Amortização do 
Principal (Pagamentos 
Semestrais) - BID A/B e 
JBIC 

Ano % 

2011 0,5% 

2012 2,5% 

2013 2,9% 

2014 a 2015 6,9% 

2016 5,7% 

2017 7,9% 

2018 8,9% 

2019 11,9% 

2020 12,6% 

2021 a 2022 26,0% 

2023 a 2024 14,4% 
 

 

A contratação ora anunciada já contempla a possibilidade de compartilhamento de garantias, de modo 

a permitir o refinanciamento da dívida subordinada por dívida sênior adicional, desde que atendidos 

certos parâmetros de performance do projeto.  

 

Estrutura de Capital Valor USD 
(MM) 

Prazo (anos) Participação 

BID A 100  15 7% 
BID B 200  13 14% 
JBIC 200  15 14% 
Debênture Subordinada (R$ 750 MM) 440  3  30% 
Equity 530  - 36% 
Total 1.470  - 100% 

 

Características do Hedge – Rolling 

Taxa de juros: 5 anos de Libor Fixa  

Moeda: SWAP da exposição cambial do fluxo de caixa a vencer nos próximos 24 Meses 

 

Projeto: O trecho oeste do Rodoanel marca a retomada do Programa de Concessões de São Paulo e 

representa uma das principais soluções para o tráfego na Região Metropolitana de São Paulo. Com o 

pagamento da outorga de R$ 2 bilhões, o Estado terá os recursos suficientes para concluir a 

construção do trecho sul do Rodoanel, que será um importante eixo para o escoamento da produção 

agrícola e industrial da Região Oeste em direção ao Porto de Santos. A rodovia também será 

fundamental para a diminuição do número de caminhões nas Marginais Tietê e Pinheiros e na Avenida 

dos Bandeirantes. 
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Contatos de RI: 
 

Arthur Piotto Filho – CFO e Diretor de Relações com Investidores 

E-mail: arthur.piotto@grupoccr.com.br 

Tel: 55 (11) 3048-5921 

 

Marcus Macedo: marcus.macedo@grupoccr.com.br 

Tel: 55 (11) 3048-5941 

 

Flávia Godoy: flavia.godoy@grupoccr.com.br 

Tel: 55 (11) 3048-5955 

 

Danilo Cabrera: danilo.cabrera@grupoccr.com.br 

Tel: 55 (11) 3048-6353 

 

E-mail: invest@grupoccr.com.br       Site: www.grupoccr.com.br/ri 

 

Sobre a CCR: 

A CCR, uma das maiores empresas de concessão de rodovias do mundo, foi criada em 1998 e controla 

sete concessionárias de rodovias: CCR Ponte (RJ), CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), 

CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP) e CCR RodoAnel (SP).  O conjunto de 

empresas controladas pela CCR é denominado Grupo CCR e suas rodovias somam 1.571 quilômetros. 

A CCR tem ainda participação de 40% na concessionária Renovias, de 58% na ViaQuatro, que vai 

operar e manter a futura Linha 4 do metrô de São Paulo, e de 45% na Controlar, responsável pela 

inspeção ambiental veicular na capital paulista. O controle de seu capital é dividido entre grandes 

grupos empresariais brasileiros e um português. De suas ações ordinárias, 28,90% são negociadas no 

Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, também de acordo com modelos contábeis 

internacionais. A companhia pertence aos índices IBrX-50, IBrX-100, MSCI Latin America e Ibovespa. 

Foi a pioneira no ingresso ao Novo Mercado da Bovespa, o segmento mais rígido do mercado acionário 

brasileiro. 

Informações contidas neste documento podem incluir considerações futuras e refletem a percepção atual e perspectivas da diretoria sobre 

a evolução do ambiente macroeconômico, condições da indústria, desempenho da CCR e resultados financeiros. Quaisquer declarações, 

expectativas, capacidades, planos e conjecturas contidos neste documento e que não descrevam fatos históricos, tais como informações 

a respeito da declaração de pagamento de dividendos, a direção futura das operações, a implementação de estratégias operacionais e 

financeiras relevantes, o programa de investimento, os fatores ou tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou resultados das  

concessionárias, são considerações futuras de significado previsto no “U.S. Private Securities Litigation Reform Act” de 1995  e 

contemplam diversos riscos e incertezas. Não há garantias de que tais resultados venham a ocorrer. As declarações são baseadas em 

diversos fatores e expectativas, incluindo condições econômicas, mercadológicas e políticas, além de fatores operacionais. Quaisquer 

mudanças em tais expectativas e fatores podem implicar que o resultado real seja materialmente diferente das expectativas correntes. 
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