
 
 
 

 

Em trimestre de números positivos, receita líquida da CCR cresce 15,2% e 
Ebitda, 4,5% 

Tráfego nas rodovias do Grupo avançou 3,1%, em alinhamento com os bons números da 
produção industrial no período 

A CCR, um dos maiores grupos privados de concessões de infraestrutura da América 
Latina, voltou a registrar forte crescimento em sua receita líquida no quarto trimestre de 
2012. Entre outubro e dezembro, a companhia obteve crescimento de 15,2% em relação ao 
mesmo período de 2011, totalizando de R$ 1,412 bilhão. Desta forma, a CCR encerra o ano 
de 2012 com receita líquida de R$ 5,197 bilhões, evolução de 13,5% ante 2011.  

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) 
ajustado foi de R$ 881,8 milhões no quarto trimestre, crescimento de 12% em comparação 
ao quarto trimestre de 2011. No acumulado do ano, o Ebitda da CCR apontou avanço de 
11,5%, para R$ 3,272 bilhões. 

“Apesar do desempenho estável (-0,6%) da produção industrial no quarto trimestre em 
relação ao mesmo período de 2011, nosso tráfego registrou crescimento de 3,1%, 
demonstrando forte resiliência”, afirma Renato Vale, presidente do Grupo CCR. No ano 
passado, o tráfego cresceu 2,9% em relação a 2011.  

O número de usuários do sistema de pagamento eletrônico Sem Parar/Via Fácil avançou 
16,2% em relação a dezembro de 2011, atingindo 3,77 milhões de tag’s ativos. A 
participação deste meio na arrecadação de pedágio chegou a 66,7%.  
 
“Seguimos estimulados pela excelente perspectiva futura, devido ao promissor cenário 
econômico do Brasil e às expectativas de diversas oportunidades de crescimento, 
especialmente em função da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 na 
cidade do Rio de Janeiro, sempre priorizando a geração de valor aos acionistas, e 
contribuindo para promoção do desenvolvimento sustentável através da melhoria da 
infraestrutura”, analisa o presidente da CCR. 
 
 
Investimentos 
 
Os investimentos da CCR no quarto trimestre, somados à manutenção, totalizaram R$ 356,3 
milhões. As concessionárias que mais investiram no período foram CCR NovaDutra, CCR 
AutoBAn, CCR SPVias, CCR RodoNorte, a operadora do Aeroporto Internacional de Quito e 
a Samm. 
 
A CCR NovaDutra investiu, principalmente, na construção de vias marginais em São Paulo, 
dos km 151 ao 154, e Rio de Janeiro, dos km 170 ao 176, além da recuperação, reforço e 
alargamento de diversas pontes e viadutos.  
 
 
 



 
 
 

 

Os investimentos da CCR AutoBAn concentraram-se no complexo Anhanguera, com a 
construção de marginais na região de Sumaré e Nova Odessa, além da adição de 3ª faixa 
dos km 18 ao 25, 62 ao 71 e 120 ao 128. 
 
Na CCR SPVias, destaca-se o investimento na duplicação da SP-270 dos km 115 ao 158. 
Já o investimento da CCR RodoNorte focou-se na duplicação da BR-277 dos km 113 ao 
121.  
 
No setor aeroportuário, os investimentos concentraram-se na construção do Novo Aeroporto 
Internacional de Quito, inaugurado no mês passado.  A Samm investiu, essencialmente, em 
fibra óptica subterrânea e acesso óptico urbano. 
 
 

 
Manutenção 

Estimada

AutoBAn 250,2 27,2 277,3 9,8

NovaDutra 235,8 25,3 261,2 60,7

ViaOeste 94,8 15,0 109,8 22,7

RodoNorte (100%) 86,1 10,8 96,9 29,5

Ponte 13,0 9,4 22,4 3,7

ViaLagos 87,0 4,7 91,7 4,2

SPVias 153,5 17,6 171,1 46,2

ViaQuatro (58%) 106,3 8,6 114,9 0,0

Renovias (40%) 9,2 5,8 15,0 6,3

RodoAnel (100%) 39,8 4,8 44,7 0,0

Controlar (45%) 0,3 2,7 2,9 0,0

Samm 20,3 42,1 62,4 0,0

Transolímpica (33,33%) 60,0 0,0 60,0 0,0

Aeroportos1 52,0 2,4 54,4 0,0

Barcas 17,3 12,9 30,2 0,0

Outras2 0,0 44,2 44,2 0,0

Consolidado 1.225,8 233,4 1.459,1 183,2

* Refere-se a valores estimados.

1 - Inclui Quito, San José e Curaçao.

2 - Inclui CCR, CPC e STP.
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Endividamento 
 
A dívida líquida consolidada da CCR foi de R$ 7,2 bilhões no final de dezembro de 2012, 
contra R$ 6,344 bilhões no final do terceiro trimestre. O aumento no valor líquido fez a 
relação entre dívida líquida e Ebitda avançar de 1,9 vezes para 2,2 vez.  
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Distribuição de dividendos 
 
A Administração da CCR propõe a distribuição complementar de dividendos aos seus 
acionistas referentes ao exercício de 2012 no valor de R$ 0,0570773 por ação, totalizando 
R$ 100,8 milhões, montante a ser submetido à aprovação da Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) prevista para 18 de abril de 2013.   
 
Considerando-se os dividendos intermediários pagos em 31 de outubro de 2012, no valor de 
R$ 953,4 milhões, correspondente a R$ 0,54 por ação, teremos como resultado um payout 
de 89,54%, referente ao exercício fiscal de 2012. 
 
 
 
Novo Aeroporto de Quito 
 
A Quiport, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de 
Quito, inaugurou em 19 de fevereiro o novo aeroporto internacional Mariscal Sucre, na 
capital do Equador. Além do Grupo CCR, são acionistas da concessionária as empresas 
AECON, Airport Development Corporation (ADC) e HAS Development Corporation (HAS-
DC). 
 
Localizado a 25 quilômetros da capital equatoriana, o novo aeroporto receberá mais de 5,5 
milhões de passageiros ao ano e contará com modernas e seguras instalações, trazendo 
ainda mais desenvolvimento para a cidade e para o país. Com tecnologia avançada, o 



 
 
 

 

aeroporto tem voos diretos para cidades como São Paulo, Nova York, Madri, Santiago do 
Chile e Buenos Aires.    
 
Características do aeroporto 
 
4.100 metros de extensão de pista 
Torre de controle com 41 metros de altura 
38.000 m2 em Terminal de passageiros 
45 vagas para aeronaves 
42.000 m3 para carga 
Estrutura sísmica resistente (até nove graus na Escala Richter) 
Proteção contra incêndios (estrutura resiste até 700 graus centígrados de temperatura) 
Foram utilizados 450.000 m2 de asfalto na pavimentação da pista e estrada de rodagem. 
 
 
Sobre o Grupo CCR: O Grupo CCR é um dos maiores grupos de concessão de 
infraestrutura da América Latina. Controla 2.437 quilômetros de rodovias sob a gestão das 
concessionárias CCR Ponte (RJ), CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR 
RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP) e CCR RodoAnel (SP), CCR 
SPVias (SP) e Renovias (SP). Também faz parte do controle acionário da concessionária 
Transolímpica, que irá construir e operar o Corredor Expresso Transolímpica, no Rio de 
Janeiro. O Grupo CCR atua ainda em negócios correlatos, tendo participação de 38,25% na 
STP, que opera o serviço de cobrança automática de pedágios e estacionamentos, e de 
45% no capital social da Controlar, concessionária que realiza o programa de inspeção 
veicular da cidade de São Paulo. Além disso, o Grupo CCR está presente no segmento de 
transporte de passageiros por meio das concessionárias ViaQuatro e CCR Barcas, 
responsáveis, respectivamente, pela operação da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo e 
pelo transporte aquaviário de passageiros no Rio de Janeiro. Este ano, ingressou no setor 
aeroportuário com a aquisição de participação acionária nas concessionárias dos aeroportos 
internacionais de Quito, San Jose e Curaçao. Comprometida com o desenvolvimento 
sustentável, a CCR assinou o Pacto Global da ONU, além de voltar para a carteira teórica 
do ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa. Emprega, atualmente, 
cerca de 10 mil colaboradores e está listada no ranking das 100 melhores empresas para 
Trabalhar. 
 
 
São Paulo, 18 de março de 2013 
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