
 
 
 
 

1 
 

        

Rodovia de Integração Sul 
 

São Paulo 11 de janeiro de 2019 - A CCR S.A. (“CCR”) (B3:CCRO3; 

Bloomberg:CCRO3BZ; Reuters:CCRO3.SA) comunica aos seus acionistas e ao 

mercado em geral que, na data de hoje, em linha com os Fatos Relevantes 

divulgados pela CCR em 01/11/2018 e 28/11/2018, a Concessionária das 

Rodovias Integradas do Sul S.A. (“CCR ViaSul”), subsidiária integral da 

Companhia de Participações em Concessões (“CPC”), que é controlada direta da 

CCR, e a União Federal, por intermédio da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (“ANTT”), assinaram o Contrato de Concessão nº 01/2019 para a 

exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, 

operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, 

ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 

Rodoviário composto pelos trechos da BR-101/290/386/448/RS, no trecho da BR-

101/RS, entre a divisa SC/RS até o entroncamento com a BR-290 (Osório); da BR-

290/RS, no entroncamento com a BR-101(A) (Osório) até o km 98,1; da BR-386, 

no entroncamento com a BR-285/377(B) (para Passo Fundo) até o entroncamento 

com a BR-470/116(A) (Canoas); e da BR-448, no entroncamento com a BR-

116/RS-118 até o entroncamento com a BR-290/116 (Porto Alegre). 

 

A Concessão terá um prazo de 30 (trinta) anos, contados a partir da Data da 

Assunção (assinatura do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens), 

conforme previsto no respectivo Edital. 

 

A assinatura do Contrato de Concessão representa a concretização de mais uma 

importante etapa do planejamento estratégico da CCR, que visa o seu crescimento 

qualificado, agregar valor aos acionistas e contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Divulgação Imediata 

BM&FBovespa: CCRO3 

Bloomberg: CCRO3 BZ 
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CCR – CCR S.A., Companhia Aberta, 
com sede na Av. Chedid Jafet, 222 
Bloco B, 5º Andar 
CNPJ: 02.846.056/0001-9 
NIRE: 35.300.158.334 
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Objeto da Concessão 

Concorrência Internacional Nº 01/2018 – Rodovia de Integração Sul: 

BR-101/RS: Divisa SC/RS (Torres/RS) – Entronc. BR-290 (Osório): 87,90 km. 

BR-290/RS: Entronc. BR-101 (Osório) – Final Ponte Móvel Rio Guaíba: 98,10 km. 

BR-386/RS: Entronc. BR-285/377(B) para Passo Fundo – Entronc. BR-116 (Canoas): 265,80 km. 

BR-448/RS: Entronc. BR-116 (Sapucaia do Sul) – Entronc. BR-116/290 (Porto Alegre): 21,62 km. 
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Prazo 30 anos

Extensão 473,4 km

Critério da Licitação
Menor Valor da Tarifa de Pedágio, com deságios vinculados à 

exigência de integralização adicional de capital social

Desconto oferecido 40,5%

Tarifa em R$ (base jul/18) 4,30

Capital Social Mínimo Integralizado:

a) Valor Aportado em dez/18 R$ 311 milhões

b) Final do 1º Ano Concessão (base jul/18)** R$ 835 milhões

Reajuste Anual IPCA

Quantidade de Praças de Pedágio 7

Mix de Tráfego 55% pesado      45% leve

Capex (valores reais, base jul/18) R$ 5,0 bilhões

Informações do Projeto*

* Valores da proposta.

** O valor é atualizado pelo IPCA.

Principais Indicadores - R$ Milhões 
(valores reais, base jan/19)*

2019 2020

Veículos Equivalentes (milhões) 21,6 80,2

Receita Líquida (sem Receita de Construção) 107 341

EBITDA 17 218

Margem EBITDA 16% 64%

* Valores da proposta.
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Sobre o Grupo CCR e a CCR: 

Sobre o Grupo CCR: Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de 

infraestrutura da América Latina. Tendo iniciado sua trajetória no segmento de concessões rodoviárias, a holding 

diversificou seu portfólio de negócios e, em 2018, transformou seus quatro núcleos de atuação em empresas 

independentes que agrupam unidades de negócios por temas afins. São eles: CCR Lam Vias, CCR Infra SP, 

CCR Aeroportos e CCR Mobilidade. As empresas são responsáveis por gerir os atuais negócios da companhia, 

além de desenvolver e pesquisar novas oportunidades de negócios no mercado primário e secundário, dentro e 

fora do Brasil. Tendo o pioneirismo como marca, o Grupo CCR é hoje um dos cinco maiores da América Latina 

no setor de concessões de infraestrutura e também foi o primeiro a ingressar no Novo Mercado da B3 (antiga 

BM&FBovespa). Conta atualmente com 13 mil colaboradores, além de ter o reconhecimento dos mercados 

nacional e internacional em função de sua trajetória de sucesso e da adoção constante das mais rígidas práticas 

de governança corporativa que pautam sua atuação e estão reunidas no Programa de Integridade e 

Conformidade da companhia. 

Sobre a CPC: A Companhia de Participações em Concessões (CPC) é uma das empresas do Grupo CCR, e 

tem por objetivo avaliar as oportunidades de novos negócios, atuando tanto no mercado primário, em processos 

de licitação, quanto no mercado secundário, sendo responsável pela administração direta de eventuais novos 

negócios. A CPC detém, desde 2008, a participação de 40% da Renovias, concessionária de rodovias do Estado 

de São Paulo. Em outubro de 2010, a CPC passou a controlar 100% da CCR SPVias, concessionária de 

rodovias do Estado de São Paulo e, em 2012, assumiu 80% do capital social da concessionária CCR Barcas, a 

quarta maior operadora de transporte aquaviário do mundo. A CPC também possui 50% da Quiport, operadora 

do Aeroporto Internacional de Quito, no Equador, 97,15% da Aeris Holding Costa Rica S.A., operadora do 

Aeroporto de Juan Santamaría, na Costa Rica, e 79,8% de participação na Curaçao Airport Partners NV, 

concessionária do aeroporto de Curaçao. 

Sobre a CCR: A CCR é a holding do Grupo CCR, tendo sido a pioneira no ingresso no Novo Mercado da B3 

(antiga BM&FBovespa), o segmento mais rígido do mercado acionário brasileiro. De suas ações, todas 

ordinárias e com direito a voto, 55,23% são negociadas no Novo Mercado da Bovespa. A CCR integra o 

IBOVESPA e os índices ISE, ICO2, IGC, IBrX-50, IBrX-100 e MSCI Latin America. Com mais de 20 anos de 

trajetória, possui o reconhecimento dos mercados nacional e internacional em função de sua trajetória de 

sucesso e da adoção constante das mais rígidas regras de governança corporativa que pautam sua atuação e 

estão reunidas no Programa de Integridade e Conformidade da companhia. 

 


