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Em função do anúncio da Transação e da necessidade futura de transferência do controle da CART, a Companhia vem solicitar 
autorização dos Debenturistas para que a operação possa de fato ser concluída.

Introdução

A Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. (“CART”) é um ativo do Grupo Invepar que administra o Corredor Raposo Tavares, 
formado pelas rodovias SP-225, SP-327 e SP-270

▪ As rodovias da CART atravessam o território de 34 municípios no centro-oeste paulista, com acesso ao início da SP-280 Castelo Branco. A 
receita da CART advém, prioritariamente, da cobrança em 9 praças de pedágio, cujo o prazo de concessão se estende até 2039. A CART 
atingiu R$ 366 milhões em receita e R$ 210 milhões em EBITDA ajustado(1) nos últimos 12 meses findos em 31/09/2019.

Contexto da Situação

▪ Ao longo do ano de 2019 a CART passou e superou alguns grandes desafios, recebendo sempre o apoio da Invepar, sua controladora. Um 
destes desafios foi o rebaixamento do rating em 11/fev/2019, quando a S&P o alterou de “brA-” para “brBB-”, permanecendo com 
CreditWatch negativo até 10/jun/19. O movimento ocorreu única e exclusivamente em decorrência do rebaixamento da classificação de 
risco da Invepar por possuir compromissos vincendos no curto prazo, uma vez que a CART ainda necessita de aportes do controlador.

− O rebaixamento de rating decorreu de (i) insuficiente geração de caixa operacional para realização de Capex simultaneamente com o 
serviço da dívida financeira; e (ii) limitada capacidade do acionista em fazer aporte no ativo.

▪ A não manutenção da classificação de risco igual ou superior a “A-” é evento passível de provocar vencimento antecipado das Debêntures 
emitidas pela CART e, portanto, a Companhia necessitou de um waiver dos Debenturistas que representassem quórum mínimo de 75% 
das Debêntures em Circulação de cada uma das séries, o que foi alcançado no dia 05 de junho de 2019.

▪ Conforme exposto pela Invepar à época, o waiver permitiria que a controladora tivesse o tempo necessário para trabalhar em uma solução 
para a CART, o que poderia envolver sua venda. Assim, em linha com o planejado, no dia 19 de dezembro de 2019, a Invepar assinou um 
acordo de compra e venda (SPA) para a alienação de 100% de suas ações da CART com o Infraestrutura Brasil Holding II S.A., empresa 
gerida por fundo de investimentos controlado pelo Pátria.

Invepar - Destaques 2019

− Rebaixamento do rating em fevereiro/2019 de brA- para brBB- (S&P)

− Refinanciamento de parte da dívida em abril/2019 no montante de R$ 1,37 bilhão 

− Saída definitiva da OAS como acionista, com a transferência de 100% de sua participação para o FIP Yosemite

(1) EBITDA ajustado exclui margem de construção e reverte provisão de manutenção.
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Evolução do Rating da CART

Conforme classificação da S&P e comentários dos relatórios referentes a cada 
reclassificação

fev/16 mai/16 jul/18 nov/18nov/14 fev/19ago/17

“Inabilidade para tomar as 

medidas necessárias ao longo de 

2018 para refinanciar a dívida no 

nível da empresa holding [...] 

Dadas as implicações envolvidas, 

o que poderia, em última 

instância, resultar em um default 

para as obrigações do grupo se a 

Invepar não conseguisse 

estender o prazo dessa dívida, 

alteramos nossa avaliação de 

administração e governança da 

empresa de regular para fraca. 

Vemos também a estrutura de 

capital no nível da holding como 

um fator de rating negativo”

“Os ratings atribuídos [...] 

refletem nossa expectativa de 

que a concessionária continuará 

a apresentar gradual melhora 

em sua performance operacional 

e financeira, conforme a 

companhia executa os 

investimentos requeridos em 

seu contrato de concessão, o 

que deve resultar em maior 

volume de tráfego em sua 

rodovia. Adicionalmente, 

acreditamos que a CART 

continuará a contar com o 

suporte financeiro de sua 

controladora, a Invepar, uma 

vez que a companhia se 

encontra em início de 

operações”

“A reafirmação dos ratings na 

escala global das entidades 

que o tinham no mesmo nível 

ou acima do rating soberano 

espelha a ação realizada nos 

ratings do Brasil. Isso se 

fundamenta em nossa visão 

inalterada da natureza dessas 

empresas e do vínculo de seus 

ratings com os do Brasil, 

indicando que os ratings das 

entidades que são limitados 

pelo rating soberano assim 

continuam, e que os ratings

limitados em uma quantidade 

específica de degraus acima 

do rating soberano também 

assim continuam”

“O rebaixamento reflete 

primordialmente nossa 

visão do enfraquecimento 

da posição de liquidez e 

flexibilidade financeira da 

empresa [...] a subsidiária 

controlada pela Invepar, 

GRU, anunciou que não 

havia constituído uma conta 

reserva para o pagamento 

da outorga fixa anual, 

conforme estabelecido no 

contrato de crédito [...] a 

Invepar e a Infraero estão 

em discussões sobre a 

mudança na data do 

pagamento da outorga para 

dezembro”

“Revisamos os ratings na 

Escala Nacional Brasil de 

várias entidades e emissões 

em razão da implementação 

da nova tabela de 

mapeamento de ratings, 

publicada em 25/jun/2018, 

a qual se aplica a todas as 

entidades e emissões 

avaliadas na Escala 

Nacional Brasil [...] A 

calibragem das escalas 

nacionais tem como 

princípio fornecer distinções 

mais refinadas sobre a 

qualidade de crédito do 

emissor e de emissão do 

que seria possível com a 

escala global de ratings”

“A estrutura de capital da 

empresa é insustentável. 

Desde meados de 2018, a 

empresa vem tentando 

refinanciar cerca de R$ 1 bi 

em dívidas emitidas pela 

holding Invepar, as quais 

vencem mar/2019. Mesmo 

considerando que o grupo 

conseguirá alongar o prazo 

de vencimento dessas 

dívidas, uma solução 

permanente dependeria de 

uma desalavancagem por 

meio de injeção de capital ou 

da venda de ativos, opções 

estas cujos resultados estão 

fora do controle da empresa”

Rebaixado 
para brA-
watch -

Elevado para brA+ Rebaixado para 
brBB- watch -

Rebaixado para 
brA- watch-

brA+
Rebaixado para 

brA+
Elevado para 

brAA+

“Os ratings refletem as fortes 

perspectivas de crescimento do 

portfólio de ativos da Invepar, 

que está investindo em diversas 

concessões de rodovias 

pedagiadas, metrôs e 

aeroportos, incluindo o 

MetrôRio e o aeroporto de 

Guarulhos [...] A elevação dos 

ratings na Escala Nacional Brasil 

não reflete nossa expectativa de 

melhoras nas métricas de 

crédito do grupo em 2014 e 

2015, mas sim nossa visão de 

que os principais ativos da 

Invepar são bem estruturados”

Elevado para brAA-

nov/12 set/16 ago/18

“[...] os principais pontos para 

esta avaliação positiva foram a 

recente assinatura do acordo 

de compra e venda da Línea 

Amarilla [...] por R$ 4,5 

bilhões, o que deverá fortalecer 

a posição de liquidez da 

Invepar, e o pedido de 

anuência concedido a GRU 

Airport pelo BNDES referente 

ao pagamento da outorga fixa 

até dez/2016, o que mitiga o 

risco de aceleração do 

pagamento dessa dívida. Além 

disso, a S&P destacou a 

perspectiva estável e a melhora 

nas margens do grupo, à 

medida que consolida as 

operações de seus ativos em 

fase de maturação”

Elevado para brA-

“O CreditWatch negativo indica 

nossa preocupação acerca da 

tempestividade da execução 

do refinanciamento da dívida 

da Invepar e a probabilidade 

de 50% de haver um 

rebaixamento de vários 

degraus nos ratings da 

empresa, caso esta não 

consiga refinanciar suas 

debêntures até o início de 

novembro deste ano ou se o 

perfil de liquidez resultante 

permaneça muito concentrado 

no curto prazo”

Rebaixado para 
brAA+ watch -

jun/19 dez/19

“[…] a S&P Global Ratings 

reafirmou os ratings ‘CCC+’ na

escala global e ‘brBB-’ na Escala

Nacional Brasil atribuídos à Invepar

e suas subsidiárias. Além disso, 

removemos os ratings da listagem 

CreditWatch com implicações 

negativas. [...] As ações de rating

refletem nossa visão de que as 

pressões de liquidez de curto prazo 

diminuíram após a Invepar pagar 

obrigações de dívida no valor de 

R$ 850 milhões no início de abril, 

com parte dos recursos da quinta 

emissão de debêntures. Além 

disso, o grupo obteve um waiver

dos detentores das debêntures no 

valor de R$ 1 bilhão emitidas pela 

subsidiária”

Remoção do Credit 
Watch negativo

“Em 19 de dezembro de 2019, a Invepar e 

o Infraestrutura Brasil Holding II S.A., 

controlado pelo Pátria Infraestrutura III 

Coinvestimento - Fundo de Investimento 

em Participações Multiestratégia (sem 

rating pela S&P), anunciaram a assinatura 

de um contrato de compra e venda de 

ações envolvendo a participação de 100% 

na CART” [...] “A inclusão dos ratings na 

listagem CreditWatch em desenvolvimento 

indica que poderemos elevar, manter ou 

rebaixar os ratings de emissor e de emissão 

da Concessionaria Auto Raposo Tavares 

S.A. (CART)”

brBB- watch em
desenvolvimento
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Fonte: Companhias.
Nota: Receita, EBITDA e Dívida Líquida para 100% do ativo.
(1) Outro sócio: OTP – 9,5%.
(2) Outro sócio: OTP – 50,0%.
(3) Outro sócios: CCNE – 21,4%; ROAD – 16,6%; Queiroz Galvão – 21,4%; Outros 15,7%.

(4) Outro sócios: CCR – 66,7%.
(5) Outro sócios: OTP – 11,2%; CCR – 58,7%; RioPar – 11,9%; Outros – 0,2%.
(6) Participação via GruPar (80% Invepar e 20% ACSA) – 51,0%. Outro sócio: Infraero – 49,0%.
(7) Valor da Firma. Valores para 100% do ativo.
(8) Em processo de devolução da concessão.

▪ A Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. (“Invepar”) é um 
dos maiores grupos do setor de infraestrutura do Brasil, operando nos 
segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos

− Rodovias: 8 concessões espalhadas por 5 estados com 2.338 km de 
extensão e 243 milhões de veículos equivalentes LTM

− Aeroportos: concessão do Aeroporto de Guarulhos, maior da América 
Latina, com mais de 42,6 milhões de passageiros em 2018

− Mobilidade Urbana: 3 concessões com 86 km de extensão, 6 linhas, 71 
estações, 264 milhões de passageiros transportados LTM e 1º sistema 
de Veículo Leve sobre Trilho do Brasil

▪ Atualmente, Invepar detém rating global de CCC+ e nacional de brBB- pela 
S&P em 3T19

− Invepar detém R$8.989 mi de dívida líquida e 3,9x de alavancagem no 
3T19

− Considerando obrigações com poderes concedentes, a Invepar detém 
R$21.658 mi de dívida líquida e 9,3x de alavancagem no 3T19

Visão Geral Invepar

Visão Geral

Estrutura Acionária
(%)

FIP
Yosemite

(Credores OAS)

25,6% 25,0% 25,0% 24,4%

Ativo
Part.

Acionária
EBITDA 

LTM
Dívida Líq. /
DL/EBITDA

Rating 
Nacional

R
O

D
O

V
I
A

S

Consolidado - R$2.323 mi
8.989
3,9x

brBB- Neg. 
S&P

100,0% R$200 mi
228
1,1x

Ba3.br Neg. 
Moody’s

BA
91,5%(1) R$15 mi

1
0,1x

n.a.

SP
100,0% R$210 mi

1.346
6,4x

brBB- Neg.
S&P

BA
50,0%(2) R$88 mi

661
7,5x

Baa2.br Est. 
Moody’s

RJ
24,9%(3) R$174 mi

(25)
(0,1)

AAA(bra) 
Est. Fitch

PE
50,0%(2) R$20 mi

114
5,7x

n.a.

RJ
33,3%(4) R$103 mi

537
5,2x

n.a.

GO/DF/MG
100,0% R$114 mi

807
7,1x

n.a.

M
O

B
I
L
I
D

A
D

E
 

U
R

B
A

N
A

RJ
100,0% R$270 mi

855
3,2x

Ba3.br Est. 
Moody’s

RJ
100,0% R$214 mi

765
3,6x

brAA- Neg.
S&P

RJ
18,0%(5) R$133 mi

813
6,1x

n.a.

A
E

R
O

SP
40,8%(6) R$1.367 mi

3.418

2,5x

BBB- Est. 

Fitch

Ativos Invepar
(3T19)

24% 
do 

EBITDA

18% 
do 

EBITDA

58% 
do 

EBITDA

(8)
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Escritura Cláusula 10.1.1 – Na ocorrência de mudança de 
controle, poderá ser convocada uma Assembleia Geral de 

Debenturistas (“AGD”) “a fim de deliberarem sobre matéria de 
interesse da comunhão dos debenturistas da respectiva série, 
sendo que poderá ser realizada em uma Assembleia Geral de 
Debenturistas comum às duas séries caso possuam a mesma 

ordem do dia”

Situação Atual

Pedido de Waiver para Transferência de Controle da CART

Escritura Cláusula 6.1(x) – Vencimento Antecipado “se houver 
qualquer transferência de controle societário da Emissora inclusive 

por meio de reorganização societária, em ambos os casos sem 
anuência prévia e expressa dos Debenturistas”

AGD (13/mar/2020 às 10h)

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.144, 11º andar, São Paulo (SP)

Ordem do Dia: (i) autorização para a transferência de controle da CART, conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia 
em 19 de dezembro de 2019 (“Fato Relevante”); e (ii) autorização para o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, 

assinar todos os documentos e realizar demais atos necessários para o cumprimento integral da deliberação objeto do item (i)

Escritura Cláusula 10.4.1 – As deliberações a serem tomadas em AGD dependerão de aprovação dos Debenturistas representando, 
no mínimo, 75% das Debêntures em Circulação

OBJETIVO: obter anuência dos Debenturistas para transferência de controle da CART
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▪ A Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. (“CART”) é um ativo 
do Grupo Invepar que administra o Corredor Raposo Tavares, 
formado pelas rodovias SP-225, SP-327 e SP-270

▪ As rodovias da CART atravessam o território de 34 municípios no 
centro-oeste paulista, com acesso ao início da SP-280 Castelo 
Branco, conexão com o Mato Grosso do Sul e ao Norte do Paraná 
e são de vital importância para o transporte de cargas entre as 
regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste

▪ A receita da CART advém, prioritariamente, da cobrança em 9 
praças de pedágio cujas tarifas variam entre R$ 7,05(5) e R$ 
9,55(5) para Veículos de Passeio e por Eixo de Veículo Comercial

Concessionária Auto Raposo Tavares

Visão geral da CART

Fontes: Companhia.
(1) Veículos Equivalentes Pagantes 2019LTM.
(2) De acordo com demonstrativos financeiros entre 2009 e 2019LTM.
(3) Exclui Receita de Construção.
(4) EBITDA ajustado exclui margem de construção e reverte provisão de manutenção.
(5) Validos em 2019.

Visão Geral

Vicinais
389km de vicinais

Eixo Principal
E acessos
444km somando eixo principal e acessos

Bauru

Presidente 
Epitácio

Polícia 
Rodoviária

Praças de 
Pedágio

SAU

Rodovia João Baptista Cabral 
Rennó

Rodovia Orlando Quagliato

Rodovia Raposo Tavares

▪ Localizada no Estado de São Paulo, 
entre as cidades de Bauru e 
Presidente Epitácio

▪ 34 cidades servidas

▪ Concessão estadual

▪ Concessão outorgada em 2009

▪ 30 anos (fim em 2039)

▪ 444 km no eixo principal e 390 km de 
vicinais

▪ 9 praças de pedágio

▪ Tráfego: 51 milhões de veículos(1)

▪ +R$3,1 bilhões já investidos(2)

Descrição

Concessão

Dados 
Operacionais

Capex

(R$ mi) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Set 

2019
LTM

Receita Líquida(3) 203 231 249 271 292 334 321 366 

Crescimento - 13,5% 7,8% 8,8% 7,9% 14,4% (3,9%) 13,9% 

EBITDA 91 110 124 109 157 194 165 193

Mg. EBITDA 44,9% 47,6% 50,0% 40,2% 53,8% 58,1% 51,4% 52,9% 

EBITDA Ajust.(4) 96 120 137 125 165 210 188 210

Mg. EBITDA Ajust. 47,2% 51,9% 54,9% 46,3% 56,5% 62,8% 58,5% 57,5% 

Prejuízo Líquido (41) (51) (80) (223) (143) (206) (90) (59)

Margem Líquida n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Capex 196 292 426 139 116 196 193 134

Crescimento - 48,6% 46,0% (67,4%) (16,5%) 68,8% (1,1%) (30,4%)

Dívida Bruta 1.267 1.381 1.717 1.693 1.638 1.547 1.459 1.374

Dívida Líquida 880 1.207 1.695 1.679 1.617 1.505 1.446 1.346

Dív. Líq./EBITDA 9,2x 10,1x 12,4x 13,4x 9,8x 7,2x 7,7x 6,4x 



7

Volume de Tráfego e Tarifa(1)

(VEP mi; R$/VEP)

14,8 15,5 16,1 16,1 15,5 16,1 16,1 16,4

32,2 36,1 38,0 36,7 34,2 33,4 32,5 34,5

47,0
51,6 54,1 52,8

49,8 49,5 48,6 50,9

4,58 4,68 4,87 5,43
6,21 6,66 6,89

7,49

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019LTM

Leve Pesado Tarifa

Receita Líquida(2) e Crescimento
(R$ mi; %)

Fontes: Companhia.
(1) Tarifa equivalente à receita de pedágio dividida pelo total de Veículos Equivalentes Pagantes (VEP). 
(2) Desconsidera efeitos do IFRS em relação à Receita de Construção.

Concessionária Auto Raposo Tavares (Cont.)

Dados operacionais e financeiros da CART

203
231

249
271

292

334 321

366

13,5% 
7,8% 8,8% 7,9% 

14,4% 

(3,9%)

13,9% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 set/19 LTM

96

120
137

125

165

210

188

210

47%
52% 55%

46%
56% 63% 58% 57%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019LTM

(41)
(51)

(80)

(223)

(143)

(206)

(90)

(59)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019LTM

V
a
ri

a
ç
ã
o

Tráfego - 9,6% 4,9% (2,4%) (5,8%) (0,4%) (1,9%) 4,8%

Tarifa - 2,3% 4,0% 11,5% 14,3% 7,2% 3,4% 8,8%

EBITDA Ajustado e Margem
(R$ mi; %)

Prejuízo Líquido
(R$ mi)
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695 743 797 874 926 937 960 972

572 639
919 819 712 609 499 401

1.267
1.381

1.717 1.693 1.638
1.547

1.459
1.374

9,2x 10,1x
12,4x 13,4x

9,8x
7,2x 7,7x

6,4x

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 set/19

Debêntures BNDES Dívida Líquida/EBITDA

90 30 

239 
179 

223 176 167 

Composição da Dívida Bruta
(R$ mi)

Breakdown da Dívida Bruta da CART – Setembro de 2019
(R$ mi)

Fonte: Companhia em set/2019.
(1) Refere-se ao indexador Taxa de Referência em IPCA – modalidade de Moeda Contratual do BNDES.
(2) Montante total contratado. O saldo liberado pelo BNDES até setembro de 2019 foi de R$1.039,5 mi.
(3) Aplicações Financeiras – consideram Certificados de Depósitos Bancários Pós-fixado compromissados.

Concessionária Auto Raposo Tavares (Cont.)

Visão geral do endividamento da CART

Aporte de 
Capital

Credor Tipo Finalidade Taxa + Spread Início Vencimento
Total 

Contratado

Saldo 
Devedor

Debenturistas Debêntures - Série 1
Financiamento de Investimentos e 
Pagamento da 1ª Emissão de Debêntures

IPCA + 5,80% a.a. 15/dez/2012 15/dez/2024 380 546

Debenturistas Debêntures - Série 2
Financiamento de Investimentos e 
Pagamento da 1ª Emissão de Debêntures

IPCA + 6,05% a.a. 15/dez/2012 15/dez/2024 370 532

BNDES Dívida de Longo Prazo Financiamento de Investimentos TJLP + 2,45% a.a. 15/fev/2011 17/mar/2025 752(2) 234

BNDES Dívida de Longo Prazo Financiamento de Investimentos TRB(1) + 2,45% a.a. 15/fev/2011 17/mar/2025 301(2) 235

Total 1.802 1.548

(-) Custos de Captação – Debêntures (35)

(-) Aplicações Financeiras Vinculadas – Debêntures (71)

(-) Aplicações Financeiras Vinculadas – BNDES (68)

Dívida Bruta Total 1.374

(-) Caixa e equivalentes (27)

Dívida Líquida 1.346

0
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Portfólio(1)

Pátria

Visão Geral

Fonte: Pátria e notícias de Mercado.
(1) Portfolio atual e desinvestido.
(2) Private Investment in Public Equities.

Uma das maiores gestoras de Investimentos Alternativos focada 
em ativos na América Latina

17 sócios, dos quais 11 trabalham juntos por mais de 15 anos

200+ colaboradores em todo o mundo

Parceria com a Blackstone desde 2010 - uma das maiores gestoras 
de investimento líderes no mercado internacional

Presença global – distribuição dos ativos por investidor:

▪ 50% América do Norte ▪ 18% Ásia Pacífico

▪ 12% Europa ▪ 11% América Latina

▪ 9% Oriente Médio

empresas e 
ativos51

Funcionários

+30.000

M&As

+200
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Pátria Infraestrutura 
III(2)

Pátria (Cont.)

Pátria Infraestrutura

1988 1994 1999 2001 2006 2009 2010 2014 2015 2018

Constituição do Banco 
Patrimônio de Investimentos
e início das atividades em
Private Equity

Fundação do 
Patrimônio
Participações em
associação com o 
Solomon Brothers

Venda do Banco 
Patrimônio para o 
Chase Manhattan

Início das 
atividades em
Real Estate

Início das atividades
em Infraestrutura

Início da 
plataforma de 
Crédito

Sociedade com a Blackstone

• Uma das maiores companhias de investimento do mundo
• Quase 2.300 funcionários em 25 escritórios pelo mundo
• AuM de aproximadamente USD450 bi e Market Cap de USD38 bi
• Rating A+/A+

Início da 
plataforma de PIPE

Início das 
atividades em
Agronegócio

Histórico Pátria

Fonte: Pátria
(1) Expectativa de captação segundo notícias veiculadas na mídia.
(2) Investimentos e desinvestimentos do Pátria Infraestrutura III Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

30
anos

Fundo IV (2020) US$ 2,5 bi(1)

Fundo III (2014): US$ 1,7 bi

Fundo II (2010): US$ 1,2 bi 

7 Países
Presença na América Latina: 
Brasil, Colômbia, Chile, 
Peru, Paraguai, Argentina e 
Uruguai

~70 
Profissionais
Time dedicado ao setor 
de infraestrutura na 
América Latina

16 
Investimentos
entre as verticais de 
logística, energia, 
infraestrutura de dados 
e serv. ambientais

R$ 21 bi Capex
Desenvolvido/em 
desenvolvimento desde o 
início da área de 
Infraestrutura no Pátria

R$ 16 bi 
Dívidas
de longo prazo captadas
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Pátria (Cont.)

Visão Geral Entrevias

Fonte: Pátria e notícias de mercado.
(1) Valor em termos reais base 2016.

▪ Criada pelo Pátria em 2017, a Entrevias é a plataforma de rodovias 
responsável pela operação, manutenção e modernização do lote Rodovias do 
Centro-Oeste Paulista, com período de concessão de 30 anos

− Investimentos em infraestrutura, sinalização, tecnologia e recursos 
humanos e operacionais para o atendimento aos usuários

▪ Compreende 570 km de vias que cruzam o estado de São Paulo, 
atravessando mais de 30 municípios entre Minas Gerais e Paraná 

− São sete rodovias paulistas no eixo entre Florínea e Igarapava, divisas 
com o Paraná e Minas Gerais respectivamente: SP-266, SP-294, SP-322, 
SP-328, SP-330, SP-333 e SP-351

▪ Ativo Brownfield: 66% do tráfego proveniente de uma concessão já existente

▪ Investimento R$3,9 bi(1) ao longo de 30 anos de concessão

Visão Geral

Notícias de Mercado

“Com oferta de quase R$ 1 bi, Pátria vence leilão
de rodovias em São Paulo” (10.03.17)

“Com um lance de R$ 917 milhões, o Pátria Investimentos foi o vencedor
do leilão do lote de rodovias do Centro-Oeste Paulista, um trecho de 570
km quilômetros entre o município de Florínia (na divisa de São Paulo com
o Paraná) e Igarapava (limite com Minas Gerais). A oferta – 130,89%
superior ao valor mínimo de R$ 397,2 milhões estabelecido para a disputa
– marcou a estreia da gestora de investimentos no segmento de estradas.”
(...) “Ao todo, o projeto demandará investimentos de R$ 3,9 bilhões ao
longo de 30 anos de concessão, sendo que R$ 2,1 bilhões deverão ser
aplicados já nos primeiros oito anos.
O lance do Pátria foi 50% superior ao da segunda colocada na disputa, a
EcoRodovias, que ofereceu R$ 611 milhões. (...)”

Destaques da Companhia

Cobranças de pedágio 
nos dois trechos em 
pleno funcionamento

Tráfego em linha com 
o esperado

Capex sendo 
implementado em 
linha com o esperado

Licenciamento 
ambiental em linha 
com o planejado 

Necessidade de 
financiamento totalmente 
suprida com a emissão de 
debênture de 
infraestrutura de R$1 bi 

Co-investimento de 
+R$210 mi

Localização Geográfica

NORTE
299km

Duplicado

Sul
271km


