
 
 
 

 

 
 
 

 

CCR registra recuperação ao longo do 2º trimestre de 2020 
 

Melhoria do volume de tráfego no período indica recuperação da Companhia apesar das 
restrições de mobilidade causadas pela pandemia do Covid-19 

 
 

São Paulo, 13 de agosto de 2020 – Mesmo com os impactos causados pelas restrições 
de movimentação impostas pelo Covid-19, os indicadores do 2º trimestre de 2020 do Grupo 
CCR apontam para o início de recuperação. O tráfego consolidado, um dos principais 
índices nesse sentido, apresentou decréscimo de 18,2%, sendo que, excluindo-se a CCR 
ViaSul, a queda foi de 22,1%. Ao longo do período, as quedas apontadas no início de cada 
mês do trimestre (abril, maio e junho) foram de 30%, 24% e 14% respectivamente, 
mostrando retomada gradual. 
 
Além disso, a companhia apresentou decréscimo de 38,1% no EBITDA ajustado, com 
margem de 48,3% (-13,5 p.p.), enquanto o EBITDA ajustado na mesma base obteve queda 
de 39,7%, com margem de 49,1% (-12,8 p.p.). Estes resultados indicam o esforço e 
estratégia da gestão financeira da CCR, focada em minimizar os efeitos da pandemia nos 
resultados. 
 
A companhia obteve prejuízo de R$ 142,1 milhões. No comparativo com a mesma base*, 
excluindo efeitos não-recorrentes, novos projetos e ativos, a companhia alcançou prejuízo 
de R$ 164,7 milhões, ante um lucro de R$ 329,5 milhões na comparação com o mesmo 
período do ano anterior. A Receita Líquida registrou queda de 20,9%, indo de R$ 2.234,9 
bilhões no 2T19 para R$ 1.767,3 bilhão no mesmo período deste ano. 
 
Capitalizada e investindo 
 
Ao longo do 2T20, a companhia procurou se manter capitalizada por meio de estratégias 
de antecipação de captações no mercado. Essa decisão permitiu elevar o caixa da 
companhia em 25%, alcançando R$ 6,3 bilhões. Essas ações estão em acordo com a 
estratégia de prover recursos para atravessar este período de incertezas causado pela 
Covid-19. 
 
No 2T20, os investimentos realizados (incluindo o ativo financeiro), somados à 
manutenção, atingiram R$ 265,2 milhões. As concessionárias que mais investiram no 
trimestre foram: CCR RodoNorte, CCR ViaSul e CCR SPVias. 
 
Os investimentos da CCR RodoNorte foram focados em duplicações e manutenções de 
diversos trechos da BR-376, nas cidades de Apucarana, Marilândia do Sul e Mauá da Serra. 
Na CCR ViaSul, houve desembolsos com a recuperação de pavimento, a aquisição de 
equipamentos e a sinalização das vias. Os investimentos da CCR SPVias foram 
direcionados para obras e duplicações de diversos trechos.  



 
 
 

 

 
 
 

 
Na relação com os poderes concedentes, houve dois aportes. A CCR Metrô Bahia recebeu 
R$ 57,8 milhões, valores relativos à contraprestação (parcela pública da PPP) do governo 
da Bahia. Isso também ocorreu com o VLT, no Rio de Janeiro. No 2T20, a concessão do 
VLT Carioca recebeu R$ 16,0 milhões, divididos da seguinte forma: R$ 7,1 milhões 
referente a aportes e R$ 8,9 milhões relativos à contraprestação do governo da cidade do 
Rio. 
 
A Dívida Líquida consolidada (IFRS) atingiu R$ 14,4 bilhões em junho de 2020 e o indicador 
Dívida Líquida/EBITDA ajustado (últimos 12 meses) atingiu 2,7 x. 
 
Em 06 de julho, o Grupo CCR e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
assinaram o contrato de Concessão para o início das operações trecho sul da BR-101/SC, 
entre Paulo Lopes (km 244+680) e a divisa dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul (km 465+100). A nova concessionária, a CCR ViaCosteira, iniciou os trabalhos no 
ativo em 7 de agosto. De acordo com o edital, a mais nova concessionária da companhia 
terá investimentos da ordem de R$ 7 bilhões pelos próximos 30 anos. 
 
Ações de combate à Covid-19 
 
No 2T20, o Grupo CCR destinou mais de R$ 6 milhões para a realização de ações e 
programas que beneficiam comunidades em situação de risco, contribuem para a saúde da 
população e dão apoio aos caminhoneiros. Para isso, a companhia trabalhou para viabilizar 
a oferta de:  
 

• 50 mil consultas gratuitas por meio de telemedicina a caminhoneiros, além da 
distribuição a esses profissionais de mais de 350 mil kits de alimentação e higiene; 

• 5,6 mil atendimentos médicos presenciais realizados (Postos do Programa Estrada 
para a Saúde); 

• 39,2 mil serviços de desinfecção de cabines de caminhões; 

• 35 mil testes de coronavírus para os profissionais do Hospital das Clínicas de São 
Paulo em ação conjunta com o BTG Pactual e a Enel; 

 
Algumas dessas iniciativas permitiram à CCR estimular a geração de renda entre grupos 
impactados pela pandemia, como a compra de máscaras de costureiras que vivem em 
comunidades vulneráveis nas regiões onde o Grupo atua. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

Confira os indicadores financeiros 
 

 

 

¹ A receita líquida exclui a receita de construção. 
² Os efeitos na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base. 
3 Calculado somando-se Receita Líquida, Receita de Construção, Custo dos Serviços Prestados e Despesas Administrativas. 
4 As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA ajustados pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção. 
5 Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga. 
6 Para o cálculo do índice Div. Liq./ EBITDA ajustado, considerou-se o EBITDA ajustado do 1T20, e para os demais períodos, o EBITDA ajustado operacional (conforme divulgado nos 

releases anteriores). 

* Para comparabilidade dos resultados trimestrais e acumulados, foram realizados ajustes na mesma base excluindo dos períodos confrontados os novos negócios e alterações de 
participação. Os negócios retirados das comparações foram: 
ViaSul, cujo contrato de concessão foi assinado em jan/19 
VLT, devido à aquisição de controle a partir de out/19. 
ViaCosteira, cujo contrato de concessão foi assinado em jul/20 

 

Sobre o Grupo CCR: Fundada em 1999, a CCR é uma das cinco maiores companhias de gestão de 

mobilidade da América Latina, atuando em concessões de infraestrutura em cinco países e também em 

diversas capitais brasileiras. Responsável pela governança e manutenção de 3.955 quilômetros de rodovias 

em seis estados, o Grupo CCR também administra aeroportos no Brasil e no exterior, além de serviços de 

transporte de passageiros em metrô, VLT e barcas, transportando mais de 1,7 milhão de passageiros ao 

dia.    

Assessoria de imprensa – Grupo CCR: 

LLORENTE ﹠ CUENCA – Tel.: (11) 3054-3300 

Anderson Estevan – aestevan@llorenteycuenca.com – Tel.: (11) 3054-3322 

Indicadores Financeiros (R$ MM) 2T19 2T20 Var. % 2T19 2T20 Var. %

Receita Líquida1 2.234,0 1.767,3 -20,9% 2.402,3 1.834,7 -23,6%

Receita Líquida ajustada mesma base2 2.196,5 1.670,2 -24,0% 2.342,7 1.737,7 -25,8%

EBIT ajustado3 797,7 177,1 -77,8% 889,4 179,3 -79,8%

Mg. EBIT ajustada4 35,7% 10,0% -25,7 p.p. 37,0% 9,8% -27,2 p.p.

EBITDA ajustado5 1.379,6 853,6 -38,1% 1.505,8 894,4 -40,6%

Mg. EBITDA ajustada4 61,8% 48,3% -13,5 p.p. 62,7% 48,7% -14,0 p.p.

EBITDA ajustado mesma base2 1.359,9 819,4 -39,7% 1.470,7 860,1 -41,5%

Mg. EBITDA ajustada mesma base2 61,9% 49,1% -12,8 p.p. 62,8% 49,5% -13,3 p.p.

Lucro Líquido 347,4 (142,1) n.m. 347,4 (142,1) n.m.

Lucro Líquido mesma base2 329,5 (164,7) n.m. 329,5 (164,7) n.m.

Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 2,5 2,7 2,4 2,8

EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) 4,3 3,0 4,2 2,8

IFRS Pró-forma

Indicadores Financeiros (R$ MM) 1S19 1S20 Var. % 1S19 1S20 Var. %

Receita Líquida1 4.439,8 4.154,9 -6,4% 4.758,6 4.360,2 -8,4%

Receita Líquida ajustada mesma base2 4.379,0 3.912,5 -10,7% 4.665,8 4.117,9 -11,7%

EBIT ajustado3 1.629,1 1.015,3 -37,7% 1.794,1 1.085,4 -39,5%

Mg. EBIT ajustada4 36,7% 24,4% -12,3 p.p. 37,7% 24,9% -12,8 p.p.

EBITDA ajustado5 2.762,0 2.320,5 -16,0% 2.993,8 2.463,2 -17,7%

Mg. EBITDA ajustada4 62,2% 55,8% -6,4 p.p. 62,9% 56,5% -6,4 p.p.

EBITDA ajustado mesma base2 2.728,1 2.189,8 -19,7% 2.939,6 2.332,5 -20,7%

Mg. EBITDA ajustada mesma base2 62,3% 56,0% -6,3 p.p. 63,0% 56,6% -6,4 p.p.

Lucro Líquido 705,4 147,6 -79,1% 705,4 147,6 -79,1%

Lucro Líquido mesma base2 678,2 82,2 -87,9% 678,2 82,2 -87,9%

Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 2,5 2,7 2,4 2,8

EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) 4,3 3,8 4,3 3,6

Pró-formaIFRS


