
 
 
 

 

 

CCR aumenta participação no Aeroporto de Curaçao 
 

Companhia pagará US$ 15,546 milhões e terá 79,80% de participação no capital da 
concessionária que administra o aeroporto 

 
 
O Grupo CCR, um dos maiores grupos de concessão de infraestrutura da América Latina, 
anunciou nesta quinta-feira, 21 de março, a aquisição de mais 39% do capital social da 
concessionária que administra o Aeroporto de Curaçao, no Caribe. O valor da aquisição é de 
US$ 15,546 milhões (Quinze milhões, quinhentos e quarenta e seis mil dólares norte-
americanos).  
 
Como a CCR já detinha 40,80% do capital social da concessionária, por meio da sua 
participação no capital social da Companhia de Participações Aeroportuárias (CPA), a 
companhia passará a deter agora, direta e indiretamente, 79,80% de participação na 
concessionária, tornando-se sua principal acionista. A participação era antes detida pela 
Janssen de Jong Caribbean Airport Constructors, que manterá 10% de participação na 
concessionária.  
 
O Contrato prevê que a concretização da aquisição e o pagamento do valor acordado 
estejam sujeitos ao cumprimento de condições precedentes, dentre elas, a obtenção da 
prévia autorização do Poder Concedente.  
 
“O aumento da nossa participação no Aeroporto de Curaçao representa mais um importante 
passo no planejamento estratégico do Grupo CCR, visando o crescimento qualificado da 
companhia e agregando valor aos acionistas”, afirma Renato Vale, presidente do Grupo 
CCR.  
 

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. Ingressou, em 2012, 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 e faz parte da carteira teórica do ISE – 
Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa, além de compor a carteir teórica 
do Ibovespa. Emprega, atualmente, cerca de 10 mil colaboradores e está listada no ranking 
das 100 melhores empresas para Trabalhar. 
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