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Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Roberto de Barros Calixto

Cargo do responsável Diretor Presidente/Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:

a. reviram o formulário de referência



b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 
19



c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do 
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos

1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores
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João Rafael Belo de Araujo Filho 12/03/2014 a 31/10/2015 026.617.894-48 Rua Henri Dunant, 1383, Torre A - 12º andar, Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04709-
111, Telefone (011) 51861000, Fax (011) 51812911, e-mail: wolivetti@deloitte.com

Alexandre Cassini Decourt 01/11/2015 257.953.648-51 Rua Henri Dunant, 1383, Torre A - 12º andar, Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04709-
111, Telefone (11) 51861183, e-mail: acassini@deloitte.com

Justificativa da substituição Não houve mudança do auditor.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

No último exercício social, encerrado em 31 de dezembro de 2015, os auditores independentes receberam da Companhia 
honorários que totalizaram o valor de R$ 254.269,82 referentes a serviços de auditoria independente.

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não aplicável.

Descrição do serviço contratado Serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia, com a finalidade de emissão de um 
relatório dos auditores independentes contemplando o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, 
demonstrações do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para 
os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015 e período de 12 de março de 2014 a 31 de dezembro de 2014 e 
revisão para os trimestres encerrados em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2015, elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis aceitas no Brasil.

Tipo auditor Nacional

Código CVM 385-9

Possui auditor? SIM

Período de prestação de serviço 12/03/2014

CPF/CNPJ 49.928.567/0001-11

Nome/Razão social Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores

PÁGINA: 3 de 207

Formulário de Referência - 2016 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL–MATOGROSSENSE S.A. Versão : 4



2.3 - Outras informações relevantes

Em 09 de janeiro de 2017, a Companhia divulgou Comunicado ao Mercado, informando sobre a contratação da KPMG Auditores 
Independentes para a prestação de serviços de auditoria independente de suas demonstrações financeiras a partir de 2017. A prestação 
de serviços se iniciará a partir da revisão das informações trimestrais (ITRs) do primeiro trimestre de 2017. A contratação teve a 
finalidade de atender ao disposto no artigo 31 da Instrução CVM 308/99, o qual determina a rotatividade dos auditores independentes 
a cada cinco anos. A substituição contou com a anuência de nossos auditores até então, a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 
Independentes. 
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(Reais) Exercício social (31/12/2015) Exercício social (31/12/2014)

3.1 - Informações Financeiras
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3.2 - Medições não contábeis

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo 
para a Companhia, tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo 
para a Companhia, tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

 
 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

a) Regras sobre 
retenção de lucros 

Do resultado apurado no 
exercício, após a dedução dos 
prejuízos acumulados, se 
houver, 5% (cinco por cento) 
será aplicado na constituição de 
reserva legal, a qual não 
excederá o importe de 20% 
(vinte por cento) do capital 
social da Companhia. Do saldo 
ajustado na forma do artigo 202 
da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades 
por Ações”), se existente, 25% 
(vinte e cinco por cento) será 
atribuído ao pagamento de 
dividendo obrigatório. 
 
O saldo do lucro líquido 
ajustado, se houver, terá a 
destinação que lhe for atribuída 
por assembleia geral de 
acionistas da Companhia 
(“Assembleia Geral”), desde 
que tais dividendos ou 
benefícios societários 
remanesçam após o pagamento 
de obrigações vencidas 
decorrentes do Contrato de 
Concessão da BR-163/MS 
celebrado em 12 de março de 
2014 entre a Companhia e a 
Agencia Nacional de 
Transportes Terrestres – ANTT 
(respectivamente, “ANTT” e 
“Contrato de Concessão”), 
sendo que a assunção da 
rodovia BR-163/MS pela 
Companhia ocorreu 30 dias 
após a assinatura do Contrato 
de Concessão, isto é, em 11 de 
abril de 2014 (“Concessão”), e 
nas demais normas legais que 
lhe forem aplicáveis. Referida 
regra está prevista no estatuto 
social da Companhia (“Estatuto 
Social”). 
 
Neste exercício social, não 
houve retenção de valores em 
reservas e tão pouco foi 
realizada distribuição de 
dividendos, tendo em vista que 
a Companhia obteve prejuízo. 
 
Adicionalmente, cumpre 
salientar que o Estatuto Social 

Do resultado apurado no 
exercício, após a dedução dos 
prejuízos acumulados, se 
houver, 5% (cinco por cento) 
será aplicado na constituição de 
reserva legal, a qual não 
excederá o importe de 20% 
(vinte por cento) do capital 
social da Companhia. Do saldo 
ajustado na forma do artigo 202 
da Lei das Sociedades por 
Ações, se existente, 25% (vinte e 
cinco por cento) será atribuído 
ao pagamento de dividendo 
obrigatório. 
 
O saldo do lucro líquido 
ajustado, se houver, terá a 
destinação que lhe for atribuída 
por Assembleia Geraldesde que 
tais dividendos ou benefícios 
societários remanesçam após o 
pagamento de obrigações 
vencidas decorrentes do 
Contrato de Concessão, sendo 
que a assunção da Concessão, e 
nas demais normas legais que 
lhe forem aplicáveis. Referida 
regra está prevista no Estatuto 
Social. 
 
Neste exercício social, não 
houve retenção de valores em 
reservas e tão pouco foi 
realizada distribuição de 
dividendos, tendo em vista que 
a Companhia obteve prejuízo. 
 
Adicionalmente, cumpre 
salientar que o Estatuto Social 
não prevê a constituição de 
quaisquer outras reservas. 

Não aplicável, uma vez que a 
Companhia foi constituída em 
21 de janeiro de 2014. 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

não prevê a constituição de 
quaisquer outras reservas. 

a.i) Valores das 
retenções de lucros 

Em 2015, não houve a 
constituição de reserva legal, 
dado que a Companhia obteve 
prejuízo. 

Em 2014, não houve a 

constituição de reserva legal, 

dado que a Companhia obteve 

prejuízo. 

Não aplicável, uma vez que a 

Companhia foi constituída em 

21 de janeiro de 2014. 

b) Regras sobre 
distribuição de 
dividendos 

O Estatuto Social determina a 
distribuição de dividendo 
mínimo de 25% do lucro líquido 
do exercício. 
  
Os dividendos atribuídos aos 
acionistas da Companhia serão 
pagos nos prazos da lei, 
somente incidindo correção 
monetária e/ou juros se assim 
for determinado pela 
Assembleia Geral e, se não 
reclamados dentro de três anos 
contados da publicação do ato 
que autorizou a sua 
distribuição, prescreverão em 
favor da Companhia. 
 
A Companhia, por deliberação 
do Conselho de Administração, 
poderá (i) levantar balanços 
intermediários, bem como 
declarar dividendos à conta de 
lucros apurados nesses 
balanços; ou (ii) declarar 
dividendos intermediários à 
conta de lucros acumulados ou 
de reservas de lucros existentes, 
observadas limitações previstas 
em lei. 
 
O Conselho de Administração 
poderá pagar ou creditar, em 
cada exercício social, ad 
referendum da Assembleia 
Geral Ordinária que apreciar as 
demonstrações financeiras 
relativas ao exercício, juros 
sobre capital próprio, nos 
termos da legislação do imposto 
de renda.  
 
Neste exercício social, a 
distribuição e/ou proposta de 
dividendos ficou prejudicada 
em razão de prejuízos 
acumulados, conforme 
Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária realizada em 15 
de abril de 2016. 

O Estatuto Social determina a 
distribuição de dividendo 
mínimo de 25% do lucro líquido 
do exercício. 
  
Os dividendos atribuídos aos 
acionistas da Companhia serão 
pagos nos prazos da lei, 
somente incidindo correção 
monetária e/ou juros se assim 
for determinado pela 
Assembleia Geral e, se não 
reclamados dentro de três anos 
contados da publicação do ato 
que autorizou a sua 
distribuição, prescreverão em 
favor da Companhia. 
 
A Companhia, por deliberação 
do Conselho de Administração, 
poderá (i) levantar balanços 
intermediários, bem como 
declarar dividendos à conta de 
lucros apurados nesses 
balanços; ou (ii) declarar 
dividendos intermediários à 
conta de lucros acumulados ou 
de reservas de lucros existentes, 
observadas limitações previstas 
em lei. 
 
O Conselho de Administração 
poderá pagar ou creditar, em 
cada exercício social, ad 
referendum da Assembleia 
Geral Ordinária que apreciar as 
demonstrações financeiras 
relativas ao exercício, juros 
sobre capital próprio, nos 
termos da legislação do imposto 
de renda.  
 
Neste exercício social, a 
distribuição e/ou proposta de 
dividendos ficou prejudicada 
em razão de prejuízos 
acumulados, conforme 
Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária realizada em 15 
de abril de 2015. 
 

Não aplicável, uma vez que a 

Companhia foi constituída em 

21 de janeiro de 2014. 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

c) Periodicidade das 
distribuições de 
dividendos 

As disposições sobre 
periodicidade da distribuição de 
dividendos no Estatuto Social: 
(i) Dividendo obrigatório: 
anualmente; (ii) Dividendos 
intermediários: em períodos 
inferiores conforme deliberação 
do Conselho de Administração. 
 
Não foram distribuídos 
dividendos neste exercício 
social. 

As disposições sobre 
periodicidade da distribuição de 
dividendos no Estatuto Social: 
(i) Dividendo obrigatório: 
anualmente; (ii) Dividendos 
intermediários: em períodos 
inferiores conforme deliberação 
do Conselho de Administração. 
 
Não foram distribuídos 

dividendos neste exercício 

social. 

Não aplicável, uma vez que a 

Companhia foi constituída em 

21 de janeiro de 2014. 

d) Restrições à 
distribuição de 
dividendos 

A distribuição de dividendos 
ficará condicionada aos limites 
fixados pela Lei das Sociedades 
por Ações, quer 
quantitativamente, quer 
quanto à periodicidade de sua 
distribuição, sendo que o 
dividendo obrigatório será de, 
no mínimo, 25% (vinte e cinco 
por cento) do lucro líquido 
ajustado, nos termos do art. 202 
da referida lei. 
 
A Companhia somente 
distribuirá dividendos 
excedentes ao dividendo 
mínimo obrigatório ou 
quaisquer outros benefícios 
societários, previstos no 
Estatuto Social, quando 
resultarem da apuração, ao final 
do exercício social, de lucros 
decorrentes do objeto social e 
desde que tais dividendos ou 
benefícios societários 
remanesçam após o pagamento 
de obrigações vencidas 
decorrentes do Contrato de 
Concessão, ainda que tais 
obrigações tenham se originado 
em exercícios financeiros 
anteriores ao da apuração dos 
lucros. 

A distribuição de dividendos 
ficará condicionada aos limites 
fixados pela Lei das Sociedades 
por Ações, quer 
quantitativamente, quer 
quanto à periodicidade de sua 
distribuição, sendo que o 
dividendo obrigatório será de, 
no mínimo, 25% (vinte e cinco 
por cento) do lucro líquido 
ajustado, nos termos do art. 202 
da referida lei. 
 
A Companhia somente 

distribuirá dividendos 

excedentes ao dividendo 

mínimo obrigatório ou 

quaisquer outros benefícios 

societários, previstos no 

Estatuto Social, quando 

resultarem da apuração, ao final 

do exercício social, de lucros 

decorrentes do objeto social e 

desde que tais dividendos ou 

benefícios societários 

remanesçam após o pagamento 

de obrigações vencidas 

decorrentes do Contrato de 

Concessão, ainda que tais 

obrigações tenham se originado 

em exercícios financeiros 

anteriores ao da apuração dos 

lucros. 

Não aplicável, uma vez que a 

Companhia foi constituída em 

21 de janeiro de 2014. 
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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31/12/2015 614.228.000,00 Índice de Endividamento 1,84481107

3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Títulos de dívida Quirografárias 55.817.000,00 0,00 0,00 2.380.000,00 58.197.000,00

Financiamento Garantia Real 556.031.000,00 0,00 0,00 0,00 556.031.000,00

Observação

Total 611.848.000,00 0,00 0,00 2.380.000,00 614.228.000,00

3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2015)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou 
privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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3.9 - Outras informações relevantes

Não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

Para os fins desta seção, exceto se expressamente indicado ou se o contexto assim o requerer, a indicação de que um risco, incerteza 
ou problema pode ter ou terá um "efeito adverso para nós" significa que o risco, incerteza ou problema pode ter ou terá um efeito 
adverso nos nossos negócios, condição financeira, liquidez, resultados de operações, futuros negócios e/ou valor das ações ordinárias 
de nossa emissão. Expressões similares nesta seção devem ser lidas como tendo o mesmo significado. 
 
 
a) À Companhia 
 
O endividamento da Companhia pode afetar adversamente seus negócios, condição financeira e resultados operacionais, bem como 
sua capacidade de cumprir com as obrigações de pagamento relativas ao contrato financeiro que celebrou.  
 
Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia tinha aproximadamente R$ 556.031 mil em financiamentos, referente ao contrato de 
financiamento celebrado com o BNDES. 
 
Este nível de endividamento pode afetar significativamente as operações futuras da Companhia, incluindo o seguinte: (i) prejudicar a 
capacidade da Companhia realizar o pagamento e cumprir outras obrigações relativas às dívidas vincendas; (ii) ocasionar o vencimento 
antecipado caso a CCR S.A. (“CCR”), acionista controladora indireta, não cumpra com determinados índices financeiros (covenants) e 
caso a Companhia e/ou a Companhia de Participações em Concessões (“CPC”), acionista controladora direta, não cumpram com outras 
obrigações restritivas previstas no referido contrato financeiro, sendo obrigada ao pagamento adiantado do valor devido; (iii) ocasionar 
a redução da disponibilidade do fluxo de caixa da Companhia para cobrir capital de giro, despesas de capital, aquisições e outras 
despesas corporativas, além de limitar a capacidade da Companhia de obter financiamento adicional para estes fins; (iv) ocasionar: (a) 
uma limitação na flexibilidade de planejamento ou na capacidade de reação; bem como (b) um aumento na vulnerabilidade, em relação 
a mudanças nos negócios, no setor em que a Companhia atua e na economia em geral; e (v) colocar a Companhia em situação de 
desvantagem frente a seus concorrentes que estejam em situação de menor endividamento ou menor alavancagem. 
 
Quaisquer dos itens acima indicados podem afetar adversamente os negócios, condição financeira e resultados operacionais da 
Companhia, bem como sua capacidade de cumprir com as obrigações de pagamento relativas ao contrato financeiro que celebrou. 
 
A capacidade da Companhia de cumprir com as obrigações de pagamento e outras relativas ao contrato financeiro por ela celebrado 
depende da capacidade de geração de um fluxo de caixa relevante no futuro. Tal fato é, de certa maneira, sujeito a fatores econômicos, 
financeiros, concorrenciais, legislativos e regulatórios em geral, bem como outros fatores que vão além do controle da Companhia. A 
Companhia não pode garantir que seus negócios gerarão fluxo de caixa por meio de suas operações, ou que financiamentos adicionais 
estarão disponíveis no âmbito das linhas de crédito existentes ou a serem contratadas, em valores que sejam suficientes para a 
Companhia cumprir com as obrigações de pagamento relativas ao contrato financeiro que celebrou e para arcar com outras 
necessidades de capital. Caso a Companhia não seja capaz de gerar fluxo de caixa suficiente, poderá ser obrigada a refinanciar ou 
reestruturar seu endividamento, alienar ativos, reduzir ou postergar investimentos, ou, ainda, buscar outras formas de obter o recurso 
necessário. Caso a Companhia não consiga implementar uma ou mais destas alternativas, poderá não conseguir cumprir com suas 
obrigações financeiras.  
 
Nos termos do contrato financeiro celebrado pela Companhia, ela está sujeita a obrigações específicas, bem como restrições à sua 
capacidade de contrair dívidas adicionais. 
 
A Companhia é parte em um contrato financeiro celebrado junto ao BNDES, que exige o cumprimento de determinadas obrigações. 
Adicionalmente, o acionista controlador deve cumprir índice financeiro (covenants). Qualquer inadimplemento dos termos de tal 
contrato, respeitados os termos do respectivo contrato, que não seja sanado ou renunciado por seu credor, poderá resultar na decisão 
do credor em declarar o vencimento antecipado do saldo devedor da respectiva dívida. Caso seja declarado o vencimento antecipado 
do referido contrato financeiro, a Companhia pode não ter caixa suficiente para honrá-lo. Adicionalmente, o contrato financeiro do 
qual a Companhia é parte impõe restrição à capacidade da Companhia de contrair dívidas adicionais, o que poderia limitar a 
readequação de seu perfil de endividamento. 
 
Não obstante os atuais níveis de endividamento da Companhia, um endividamento substancialmente maior poderá ainda ser 
contratado. Tal hipótese pode aumentar os riscos relacionados à sua substancial alavancagem. 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

A Companhia pode, no futuro, incorrer em um substancial endividamento adicional, incluindo dívidas com garantia. Caso haja um 
aumento no nível de endividamento ou outras obrigações sejam assumidas pela Companhia, os riscos por ela já assumidos podem ser 
intensificados. 
 
Custos de construção maiores do que o esperado podem afetar negativamente a condição financeira e resultados operacionais da 
Companhia. 
 
A capacidade da Companhia de: (i) concluir adequadamente as construções inacabadas e futuros projetos exigidos pelo Contrato de 
Concessão; e (ii) assumir projetos acessórios na Concessão existente, está sujeita a flutuações no custo de mão de obra e matéria-prima, 
mudanças na economia em geral, condições de crédito e negociais, a inadimplência ou adimplência insatisfatória de seus contratados 
e subcontratados e interrupções resultantes de problemas de engenharia imprevisíveis. Esses fatores podem significativamente 
aumentar seus custos de construção e, especialmente se a Companhia conseguir que alguns ou todos esses custos sejam considerados 
no fluxo de caixa projetado do Contrato de Concessão, tais custos podem afetar negativamente a condição financeira e os resultados 
operacionais da Companhia.  
 
Mudanças climáticas podem ocasionar danos às rodovias administradas pela Companhia, resultando em custos adicionais para a 
Companhia. 
 
A ocorrência de mudanças relevantes no clima, incluindo inundações e erosões causadas pelo aumento das chuvas, pode demandar 
novos investimentos além dos já planejados pela Companhia. Exemplificativamente, caso haja um aumento significativo nos índices 
pluviométricos das regiões atendidas pelo sistema viário da Companhia, podem ocorrer deslizamentos, desmoronamentos e quedas de 
barreiras e provocar a interdição da pista. A ocorrência de tais fatos resultaria em investimentos adicionais aos planejados, o que pode 
afetar adversamente os negócios da Companhia. 
 
Adicionalmente, condições climáticas adversas interferem no cronograma de execução dos projetos, o que pode levar ao adiamento 
nos cronogramas dos projetos e de investimentos da Companhia, impactando negativamente sua arrecadação. Caso a Companhia não 
seja capaz de adaptar-se de forma satisfatória a eventuais mudanças climáticas, mantendo o nível de qualidade das rodovias e serviços 
face às condições naturais diferentes das atuais, o resultado operacional e condição financeira da Companhia podem ser adversamente 
afetados. Cabe ressaltar ainda que a cobertura de seguros da Companhia pode não ser suficiente para compensar adequadamente as 
perdas sofridas resultantes da materialização de quaisquer desses riscos.  
 
Existem riscos para os quais a cobertura de seguro contratada pode não ser suficiente para cobrir os eventuais danos que possamos 
incorrer em nossas operações  
 
Os negócios da Companhia estão sujeitos a inúmeros riscos e incertezas que podem resultar em danos, ou destruição dos ativos 
(rodovias, pontes e demais obras-de-arte), equipamentos e veículos assim como danos às pessoas ou ao meio ambiente. 
 
A Companhia possui apólices de seguro vigentes de acordo com as práticas usuais de mercado as quais tem cobertura contratada em 
concordância com os limites estipulados no Contrato de Concessão, incluindo seguro garantia, responsabilidade civil geral, riscos 
nomeados, All Risks, riscos de engenharia e responsabilidade civil de obras, dentre outros. 
 
No entanto, existem determinados tipos de riscos que podem não estar cobertos pelas apólices contratadas. Os seguros contra riscos, 
incluindo responsabilidade por poluição ambiental súbita, podem não estar disponíveis a um custo razoável e absoluto. 
 
Assim, na hipótese de ocorrência de quaisquer desses eventos não cobertos, poderemos incorrer em custos e despesas adicionais, o 
que poderá afetar os resultados operacionais. 
 
Além disso, não podemos garantir que, mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto por uma das apólices de seguro 
contratadas, o pagamento da indenização pela companhia seguradora seja suficiente para cobrir integralmente os danos decorrentes 
de tal sinistro. 
 
A Companhia está exposta a riscos relacionados ao volume de tráfego e receita de pedágios. 
 
Praticamente todas as receitas da Companhia serão oriundas de pedágios e podem ser afetadas por mudanças no volume de tráfego, 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

aumento das tarifas dos pedágios e diminuição dos usuários de suas rodovias em razão do aumento das tarifas. Volumes de tráfego 
estão condicionados a múltiplos fatores, incluindo a qualidade, conveniência e tempo de viagem em rodovias não pedagiadas ou 
rodovias pedagiadas que não tenham sido concedidas à Companhia, a qualidade e estado de conservação de suas rodovias, preços dos 
combustíveis, normas ambientais (incluindo medidas de restrição do uso de veículos automotivos visando reduzir a poluição do ar), a 
existência de concorrência de outros meios de transporte e mudanças no comportamento do consumidor, inclusive por conta de fatores 
econômicos, socioculturais, climáticos, dentre outros. A Companhia não pode garantir que será capaz de adaptar suas operações em 
resposta a mudanças abruptas no volume de tráfego e receita de pedágios, o que pode afetar negativamente o negócio e a condição 
financeira da Companhia.  
 
A perda de membros da administração e/ou a incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado pode ter efeito adverso relevante 
sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Companhia. 
 
A capacidade da Companhia de manter sua posição competitiva depende em larga escala dos serviços prestados por sua administração, 
principalmente devido ao modelo de negócios e de investimentos adotados pela Companhia. Nenhuma dessas pessoas está vinculada 
por um contrato de trabalho de longo prazo ou obrigação de não concorrência. A Companhia não pode garantir que terá sucesso em 
atrair e manter pessoal qualificado para integrar sua administração e acompanhar seu ritmo de crescimento. A perda de membros de 
sua administração ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado pode causar um efeito adverso relevante nas atividades, 
na situação financeira e nos resultados operacionais da Companhia. 
 
Término antecipado da Concessão. 
 
O não cumprimento das obrigações estipuladas no Contrato de Concessão, da legislação e regulamentação aplicáveis poderá ensejar, 
sem prejuízo de responsabilidade civil, a aplicação de penalidades, como advertências, multas, suspensão temporária de participação 
em licitação, impedimento de contratar com o Poder Público e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público. 
A gradação das penalidades a serem aplicadas pelo Poder Concedente observará a natureza e a gravidade dos atos praticados pela 
Companhia. Adicionalmente, em caso de descumprimento do Contrato de Concessão ou da legislação aplicável, a Companhia ainda 
está sujeita à caducidade da Concessão da BR-163/MS, ou seja, a Concessão poderá ser extinta por decretos do Poder Concedente, 
após instauração de processo administrativo e comprovação da inadimplência. A declaração da caducidade ocorre sem indenização 
prévia, havendo indenização apenas de parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou 
depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido.  
 
O parágrafo 6º, do Artigo 38, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conforme alterada (“Lei de Concessões”), dispõe que, 
declarada a caducidade da concessão, não resultará para o Poder Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos 
encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou empregados da respectiva concessionária. Ademais, não há garantia de 
que as obrigações assumidas pela Companhia serão consideradas oponíveis ao próximo concessionário. 
 
Assim, na hipótese de aplicação pelo Poder Concedente de penalidades em razão de infração cometida pela Companhia, a nossa 
imagem e os nossos resultados financeiros e operacionais poderão ser afetados de forma relevante e adversamente, bem como 
poderão causar o vencimento antecipado do contrato financeiro celebrado entre a Companhia e o BNDES. 
 
Parte significativa dos bens da Companhia está vinculada à prestação de serviços públicos, os quais não estarão disponíveis em caso 
de recuperação extrajudicial ou judicial ou falência, nem poderão ser objeto de penhora para garantir a execução de decisões 
judiciais. 
 
Parte significativa dos bens da Companhia está vinculada à prestação de serviços públicos. Em caso de falência ou processos de execução 
contra a Companhia, tais bens não estarão disponíveis para a satisfação dos credores ou suscetíveis à penhora, pois devem ser 
revertidos ao Poder Concedente, de acordo com os termos da legislação aplicável. Essa limitação pode reduzir significativamente os 
valores disponíveis aos credores da Companhia em caso de falência ou de um processo de execução contra a Companhia, além de 
poderem ter um efeito negativo em sua capacidade de obter financiamentos. 
 
Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos adversos para à Companhia. 
 
A Companhia não é ré em processos judiciais relevantes de qualquer natureza cujos resultados podem ser desfavoráveis. No entanto, 
decisões contrárias aos interesses da Companhia em processos judiciais e administrativos de qualquer natureza, que eventualmente 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

venham a ser propostos contra a Companhia e que alcancem valores substanciais ou impeçam a realização de seus negócios conforme 
inicialmente planejados poderão causar efeito adverso à Companhia.  
 
b) Ao controlador da Companhia, direto ou indireto, ou grupo de controle 
 
A CCR pode não conseguir executar integralmente a sua estratégia de negócios. 
 
Não há como a Companhia garantir que quaisquer das metas e estratégias do Grupo CCR para o futuro serão integralmente realizadas. 
Em consequência, há a possibilidade da CCR não ser capaz de expandir as atividades e ao mesmo tempo replicar sua estrutura de 
negócios, desenvolvendo a estratégia de crescimento de forma a atender às demandas dos diferentes mercados. Adicionalmente, a 
CCR pode não ser capaz de implementar padrões de excelência na sua gestão operacional, financeira e de pessoas. Caso não seja bem 
sucedida no desenvolvimento dos projetos e empreendimentos e na sua gestão, o direcionamento da política de negócios será 
impactado, o que pode causar um efeito adverso para a Companhia. 
 
A CCR, acionista controlador da Companhia, pode ter interesses conflitantes com os interesses de outros investidores. 
 
A CCR, nossa acionista controladora indireta, atualmente tem poderes para, dentre outros, eleger a totalidade dos membros do 
conselho de administração da Companhia e determinar o resultado das deliberações que exijam aprovação de acionistas, inclusive nas 
operações com partes relacionadas, reorganizações societárias e o pagamento de quaisquer dividendos e venda de ativos. Assim, o 
interesse da CCR, ou de seus eventuais sucessores, poderá diferir dos interesses dos demais investidores, incluindo os credores da 
Companhia. 
 
c) Aos acionistas da Companhia  
 
Considerando que a Companhia é subsidiária integral da CPC, exceto pelos riscos relacionados ao controlador da Companhia, conforme 
descritos no item 4.1.b acima, a Companhia não está exposta a outros riscos cuja fonte sejam seus acionistas. 
 
d) As controladas e coligadas da Companhia 
 
A Companhia é uma sociedade de propósito específico e, portanto, não tem controladas e/ou coligadas, nos termos do artigo 243 e 
parágrafos da Lei das Sociedades por Ações. Diante disso, não possui fatores de risco relacionados a controladas e coligadas. 
 
e) Aos fornecedores da Companhia 
 
A Companhia terceiriza uma parcela considerável de suas atividades, expondo-a a riscos relacionados à terceirização de serviços. 
 
Atualmente, a Companhia terceiriza uma parcela considerável de certas atividades, podendo responder, solidária ou subsidiariamente, 
por eventuais débitos previdenciários, fiscais ou trabalhistas relacionados aos terceiros alocados para seu atendimento. 
Adicionalmente, a Companhia não tem controle sobre os processos internos das empresas prestadoras de serviços terceirizados e a 
eventual queda na qualidade ou descontinuidade da prestação de serviços por diversas empresas poderá afetar a qualidade e 
continuidade dos negócios da Companhia. Caso qualquer dessas hipóteses ocorra, o resultado e a imagem da Companhia poderão ser 
impactados adversamente. 
 
Adicionalmente, no que toca aos fornecedores nas construções da Companhia, a Companhia pode incorrer em custos de construção 
maiores do que o esperado e que podem afetar negativamente a condição financeira e resultados operacionais. A capacidade de: (i) 
concluir adequadamente as construções inacabadas e futuros projetos exigidos pelos contratos de concessão; (ii) assumir projetos 
acessórios nas concessões existentes; e (iii) adquirir novas concessões está sujeita a flutuações no custo de mão de obra e matéria-
prima, mudanças na economia em geral, condições de crédito e negociais, a inadimplência ou adimplência insatisfatória dos 
contratados e subcontratados e interrupções resultantes de problemas de engenharia imprevisíveis. Esses fatores podem 
significativamente aumentar os custos de construção e, especialmente se não for possível que alguns ou todos desses custos sejam 
considerados no fluxo de caixa dos contratos de concessão, eles podem afetar negativamente a condição financeira e os resultados 
operacionais da Companhia. 
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f) As clientes da Companhia 
 
A Companhia é uma concessionária de serviços públicos e, neste sentido, não tem clientes e sim usuários de rodovias. Diante disto, 
apresentamos os fatores de risco em relação aos usuários da Companhia: 
 
A Companhia está exposta aos riscos relacionados ao volume de tráfego. 
 
A redução do uso de veículos, que poderia decorrer de mudanças adversas nas condições econômicas ou do aumento do preço dos 
combustíveis, afetaria adversamente os negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia. Os negócios da 
Companhia dependem do número de veículos de carga e de passeio que viajam em suas rodovias e da frequência com que eles viajam. 
A redução do tráfego poderia decorrer da redução da atividade econômica, inflação, aumento das taxas de juros, aumento do preço 
dos combustíveis ou outros fatores. Tal efeito poderia surgir também diretamente de circunstâncias pessoais dos usuários ou 
indiretamente de uma redução no comércio em geral, levando ao uso reduzido de veículos comerciais. A redução do tráfego, seja pelo 
fraco desempenho da economia ou pelo aumento de preços dos combustíveis, afetaria adversamente os negócios, a condição financeira 
e os resultados operacionais da Companhia. 
 
O público pode reagir negativamente à cobrança de pedágio e aos reajustes periódicos de tarifas. 
 
A prática de operação de rodovias por concessionárias do setor privado é relativamente recente no Brasil. Antes da implementação dos 
programas de concessão de rodovias, os pedágios eram cobrados em poucas estradas brasileiras. Desde então, a cobrança das tarifas 
tem aumentado e provavelmente continuará a levantar reações negativas dos usuários, especialmente dos caminhoneiros, que no 
início da década organizaram protestos e bloquearam estradas na tentativa de pressionar o governo a reduzir as tarifas cobradas ou 
isentar determinados usuários de pagar pedágio. Ainda que os reajustes de tarifa sejam estabelecidos pelo Contrato de Concessão, 
esses protestos podem afetar as decisões das autoridades concedentes no tocante às tarifas de pedágio da Companhia, como também 
podem reduzir sua receita dispersando o tráfego de suas vias pedagiadas. Esses fatores podem afetar negativamente os resultados 
operacionais da Companhia. 
 
g) Aos setores da economia nos quais a Companhia atua 
 
O Poder Concedente possui discricionariedade para determinar os termos e condições aplicáveis à Concessão da Companhia. Assim, 
a Companhia está sujeita a aumentos não previstos nos seus custos ou decréscimos não previstos nas suas receitas. 
 
A Companhia obtém quase a totalidade de sua receita da cobrança de tarifa de pedágio de acordo com o Contrato de Concessão 
celebrado com o Poder Concedente. O Contrato de Concessão é um contrato administrativo regido pelas leis brasileiras. Essas leis e 
regulamentos fornecem ao Poder Concedente discricionariedade para determinar os termos e condições aplicáveis à Concessão e as 
tarifas que a Companhia pode cobrar. Se os custos da Companhia aumentarem ou suas receitas diminuírem significativamente ou a 
Companhia tenha que efetuar investimentos adicionais como resultado de uma medida não prevista na legislação ou no Contrato de 
Concessão, ou ainda como resultado de medidas unilaterais do Poder Concedente, sua condição financeira e os seus resultados 
operacionais podem ser afetados adversamente. 
 
Os negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia podem ser afetados adversamente caso os mecanismos 
para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, em virtude de aumento de custo ou redução de tarifas, não gere 
tempestivamente um aumento do seu fluxo de caixa.  
 
O Contrato de Concessão especifica as tarifas de pedágio que a Companhia pode cobrar e prevê um reajuste periódico para compensar 
os efeitos da inflação e fatores supervenientes, imprevisíveis, irresistíveis e extraordinários, que alterem de forma relevante o equilíbrio 
econômico financeiro do contrato. Entretanto, as tarifas reajustadas ou revisadas, conforme o caso, e o reconhecimento da ocorrência 
de tais fatores estão sujeitos à aprovação do Poder Concedente e a Companhia não pode assegurar que o Poder Concedente agirá de 
forma favorável à Companhia ou diligente. 
 
Em caso de ajustes que não os decorrentes de reajustes de tarifas para compensar os efeitos da inflação, a Companhia deve contar com 
um mecanismo legal previsto no Contrato de Concessão chamado equilíbrio econômico-financeiro. Esse mecanismo permite que tanto 
a Companhia quanto o Poder Concedente busquem ajustes para acomodar as alterações imprevistas subsequentes à assinatura do 
Contrato de Concessão, que afetaram os elementos econômicos acordados quando da outorga da Concessão. Tais ajustes podem 
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resultar, segundo os termos do contrato e com base na regra legal geral, na compensação por meio de alteração do valor das tarifas, 
ajustes nos investimentos previstos, extensão do prazo da Concessão, dentre outras possíveis formas, inclusive a combinação dos 
referidos mecanismos de compensação. 
 
O procedimento para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro pode ser demorado e está sujeito à discricionariedade do 
Poder Concedente. Dessa forma, caso o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro não gere, tempestivamente, um aumento 
de fluxo de caixa, como no caso de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro por meio de alteração do prazo da Concessão, 
os negócios, a condição financeira e os resultados operacionais da Companhia podem ser afetados adversamente. 
 
O término antecipado do Contrato de Concessão da Companhia pelo Poder Concedente poderá impedir a realização do valor integral 
de determinados ativos e causar a perda de lucros futuros sem uma indenização adequada. 
 
O Contrato de Concessão está sujeito a determinadas hipóteses de término antecipado, conforme estabelecidas pela legislação e pelo 
próprio Contrato de Concessão. Ocorrendo o término da Concessão, os ativos sujeitos à Concessão serão revertidos ao Poder 
Concedente. Apesar de a Companhia ter o direito à indenização do valor desses ativos que não tenham sido completamente 
amortizados ou depreciados de acordo com os termos do Contrato de Concessão, em caso de término antecipado, a Companhia não 
pode assegurar que esse valor seria suficiente para a Companhia honrar todas suas obrigações e compensar a perda de lucro futuro. Se 
o Poder Concedente terminar o Contrato de Concessão antecipadamente em caso de inadimplemento da Companhia, o valor pode 
teoricamente ser reduzido a até zero, pela imposição de multas ou outras penalidades.  
 
Caso a taxa de inflação aumente substancialmente no Brasil, a dificuldade da Companhia em aumentar as tarifas de pedágio 
adequadamente em tempo hábil pode afetar os seus resultados operacionais. 
 
Ao longo de sua história, o Brasil registrou periodicamente altas taxas de inflação. Embora as tarifas estejam sujeitas a reajustes para 
compensar os efeitos da inflação, tais reajustes, em geral, somente podem ser feitos periodicamente, em conformidade com a Lei nº 
9.069/95 (a Lei do Plano Real) e com o Contrato de Concessão. Atualmente, são permitidos reajustes anuais em decorrência da taxa de 
inflação e revisões em decorrência do mecanismo de equilíbrio econômico-financeiro. Esse mecanismo possui ineficiências que podem 
atrasar seus resultados e está sujeito à discricionariedade do Governo Federal. Portanto, se a inflação for bastante elevada e a 
Companhia não for capaz de reajustar a tarifa ou de fazer uso de algum outro mecanismo apropriado, os resultados operacionais, a 
liquidez e o fluxo de caixa da Companhia poderiam ser afetados adversamente. 
 
O aumento da concorrência poderia reduzir as receitas da Companhia. 
 
A Companhia acredita que suas principais concorrentes são as rodovias sob administração direta do governo estadual e municipais, que 
não cobram pedágio e, dessa maneira, desviam o tráfego das rodovias operadas pela Companhia. À medida que seja dado andamento 
ao processo de concessão, a Companhia estará sujeita a um aumento na concorrência. O aumento na concorrência ou a melhoria 
patrocinada pelos governos estadual e municipais das rodovias existentes poderia reduzir o tráfego nas rodovias operadas pela 
Companhia e, portanto, suas receitas. 
 
Conforme o programa de concessão de estradas avança, a Companhia está sujeita ao aumento de competição. O aumento da 
competitividade ou melhorias subsidiadas pelos Governos nas estradas existentes podem reduzir o tráfego nas vias da Companhia e, 
assim, reduzir suas receitas. 
 
h) À regulação dos setores em que a Companhia atua 
 
A Companhia atua em um ambiente altamente regulado e os seus resultados operacionais podem ser afetados adversamente por 
medidas governamentais 
 
A principal atividade da Companhia, a exploração da rodovia BR-163/MS (compreendendo a operação, gestão, fiscalização, manutenção 
e melhoria de suas rodovias e pontes), é um serviço público delegado à iniciativa privada e, portanto, sujeito a um ambiente altamente 
regulado. Além disso, ao Poder Concedente é conferida ampla discricionariedade, com a qual pode determinar, inclusive, que as tarifas 
cobradas pela Companhia sejam reduzidas ou os investimentos que a Companhia deve fazer sejam incrementados, ainda que observado 
o direito da Companhia ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão. Atitudes como essas ou o estabelecimento de 
normas ainda mais rígidas, poderão afetar adversamente os resultados da Companhia. 
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Adicionalmente, a Companhia pode ser afetada pelas decisões do governo estadual com relação ao desenvolvimento do sistema 
rodoviário, especialmente, no que concerne à outorga de novas concessões, podendo aumentar a concorrência, ou com relação à 
decisão de não prosseguir com o programa de concessão de rodovias, limitar a capacidade da Companhia de crescer e implementar sua 
estratégia comercial. 
 
O Poder Concedente possui discricionariedade para determinar os termos e condições aplicáveis à Concessão da Companhia. Assim, 
a Companhia está sujeita a aumentos não previstos nos seus custos ou decréscimos não previstos nas suas receitas. 
 
A Companhia obtém quase a totalidade de sua receita da cobrança de pedágio de acordo com o Contrato de Concessão celebrado com 
o Poder Concedente. O Contrato de Concessão é um contrato administrativo regido pelas leis brasileiras. Essas leis e regulamentos 
fornecem ao Poder Concedente discricionariedade para determinar os termos e condições aplicáveis à Concessão e as tarifas que a 
Companhia pode cobrar. Se os custos da Companhia aumentarem ou suas receitas diminuírem significativamente ou a Companhia 
tenha que efetuar investimentos adicionais como resultado de uma medida não prevista na legislação ou no Contrato de Concessão, 
ou ainda como resultado de medidas unilaterais do Poder Concedente, sua condição financeira e os seus resultados operacionais podem 
ser afetados adversamente. 
 
 
A redução do uso de veículos, que poderia decorrer de mudanças adversas nas condições econômicas ou do aumento do preço dos 
combustíveis, afetaria adversamente os negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia. 
 
Os negócios da Companhia dependem do número de veículos de carga e de passeio que trafegam em suas rodovias e da frequência 
com que eles trafegam. A redução do tráfego poderia decorrer da redução da atividade econômica, inflação, aumento das taxas de 
juros, aumento do preço dos combustíveis, surgimento de novos concorrentes modais ou outros fatores.  
 
Tal efeito poderia surgir também diretamente de circunstâncias pessoais dos usuários ou indiretamente de uma redução no comércio 
em geral, levando ao uso reduzido de veículos comerciais. A redução do tráfego, seja pelo fraco desempenho da economia ou pelo 
aumento de preços dos combustíveis, afetaria adversamente os negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia. 
 
i) Aos países estrangeiros onde a Companhia atua 
 
A Companhia não possui fatores de risco relacionados a este assunto, pois sua atuação é restrita ao Brasil. 
 
 
j) A questões socioambientais 
 
A Companhia está sujeita a diversas leis e regulamentos ambientais que podem se tornar mais rígidos no futuro e resultar em maiores 
obrigações e maiores investimentos de capital.  
 
A Companhia está sujeita a abrangente legislação federal, estadual e municipal relativa à proteção do meio ambiente.  
 
A legislação ambiental tem sido cada vez mais restritiva e complexa, exigindo da Companhia investimentos contínuos na melhoria e 
adequação de suas atividades. Os gastos para cumprimento das atuais e futuras leis e regulamentos ambientais podem prejudicar as 
atividades, resultados operacionais ou a situação financeira da Companhia. 
 
Responsabilidade Ambiental 
 
A responsabilidade ambiental pode ocorrer em três esferas diversas e independentes: (i) civil; (ii) administrativa; e (iii) criminal.  
 
Responsabilidade Civil 
 
A responsabilidade civil encontra-se delineada pela Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei Federal nº 6.938/81, que 
instaura a responsabilidade objetiva na matéria, ou seja, aquela que independe da existência de culpa, bastando a comprovação do 
dano e do nexo de causalidade entre este e a atividade de uma companhia para que seja configurada a obrigação de reparação 
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ambiental. 
 
O empreendedor, independentemente da existência de culpa, deverá indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros afetados por suas atividades. 
 
Além disso, é importante ressaltar que a Lei Federal nº 6.938/81 ampliou o rol de sujeitos responsáveis por danos ambientais, 
considerando como poluidor a pessoa, física ou jurídica, responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora de dano 
ambiental. 
 
A legislação ambiental estipula a responsabilidade solidária entre os poluidores. A vítima do dano ambiental, ou aquele que a lei 
autorizar, não está obrigada a processar todos os poluidores em uma mesma ação. Por ser solidária a responsabilidade, pode-se 
escolher uma dentre todas as empresas poluidoras (aquela que tem todos os requisitos necessários para figurar como ré na ação, ou 
simplesmente a de melhor situação econômica) para a efetiva reparação do dano. Resta para a empresa acionada o direito de regresso 
contra as demais. 
 
Além disso, diante da previsão da responsabilidade civil objetiva e solidária, tem-se que a contratação de terceiros para prestar qualquer 
serviço nas unidades de uma determinada companhia, como, por exemplo, o transporte e destinação final de resíduos não as isentam 
de responsabilidade por eventuais danos ambientais causados, caso os terceiros não desempenhem suas atividades em conformidade 
com as normas ambientais. 
 
Por fim, cabe mencionar que, apesar de não haver referência expressa na lei, segundo entendimento da doutrina a pretensão 
reparatória do dano ambiental não está sujeita à prescrição. 
 
Responsabilidade Criminal 
 
Na esfera penal, a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conforme alterada (“Lei de Crimes Ambientais”) sujeita aos seus 
efeitos qualquer pessoa, física ou jurídica, que concorrer para a prática de certas condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, 
sendo necessária a comprovação de dolo (intenção) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia).  
 
De tal sorte, para que seja configurada a responsabilidade criminal da Companhia, faz-se necessária a comprovação de uma ação ou 
omissão por parte da mesma, ou suas subsidiárias, e deve a conduta praticada ser enquadrada em um dos tipos penais previstos na Lei 
de Crimes Ambientais. 
 
Adicionalmente, a Lei de Crimes Ambientais prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, relativamente à pessoa 
jurídica causadora da infração ambiental, sempre que essa for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio 
ambiente. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica, por sua vez, podem ser: (i) suspensão parcial ou total da atividade; (ii) 
interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; e (iii) proibição de contratar com o Poder Público, bem como de dele 
obter subsídios, subvenções ou doações. 
 
Responsabilidade Administrativa 
 
No que se refere à responsabilidade administrativa, a Lei dos Crimes Ambientais, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/08, 
dispõe, em seu artigo 70, que toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do 
meio ambiente é considerada infração administrativa ambiental. 
 
A responsabilidade administrativa decorre de uma ação ou omissão do agente que importe na violação de qualquer norma de 
preservação, proteção ou regulamentação do meio ambiente, independentemente da verificação de culpa ou da efetiva ocorrência de 
dano ambiental.  
 
As sanções a serem impostas contra eventual infração administrativa podem incluir advertência, multa, inutilização do produto, 
suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão de benefícios fiscais e 
cancelamento ou interrupção de participação em linhas de crédito concedidas por bancos estatais, além de proibição de ser contratado 
por entes públicos. 
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A demora ou indeferimentos, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou renovação de licenças, assim como a 
eventual impossibilidade de atender às exigências estabelecidas por tais órgãos ambientais no curso do processo de licenciamento 
ambiental, poderão prejudicar, ou mesmo impedir, conforme o caso, a instalação e a operação dos empreendimentos da Companhia. 
 
Adicionalmente, a inobservância da legislação ambiental ou das obrigações assumidas pela Companhia por meio de termos de 
ajustamento de conduta ou acordos judiciais, poderá causar impacto adverso relevante na imagem, nas receitas e nos resultados 
operacionais da Companhia. 
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A Companhia atua no mercado brasileiro, estando sujeita, portanto, aos efeitos da política econômica do Governo Federal.  
 
Frequentemente, o Governo Federal intervém na economia do País, realizando, ocasionalmente, mudanças nas suas políticas. As 
medidas do Governo Federal para controlar a inflação e implementar as políticas econômica e monetária têm envolvido alterações nas 
taxas de juros, flutuação da moeda, tarifas e limites à importação, controles no consumo de energia elétrica, entre outras medidas. 
Essas políticas, bem como algumas condições macroeconômicas, causaram efeitos significativos na economia brasileira, assim como 
nos mercados financeiro e de capitais brasileiro. 
 
Assim, a Companhia poderá ser adversamente afetada por mudanças na política ou na regulamentação que envolva ou afete fatores 
como: 
 
• políticas monetária, cambial, de juros e fiscal; 
• políticas governamentais aplicáveis às atividades e ao setor de atuação da Companhia; 
• inflação; 
• controle de preços; 
• liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; e 
• outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. 
 
A adoção de medidas por parte do Governo Federal nas políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro 
pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e dos 
valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras.  
 
A ocorrência de qualquer desses eventos pode ter um efeito adverso para a Companhia. 
 
Risco de taxas de juros e inflação 
 
A Companhia pode sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos 
financeiros. A Companhia está exposta ao risco de taxas de juros flutuantes, principalmente relacionadas a Taxa de Juros de Longo 
Prazo – TJLP (“TJLP”) relativos aos empréstimos em reais.  
 
Em 31 de dezembro de 2015, o endividamento financeiro da Companhia totalizou aproximadamente R$556.031 mil. Deste total, 100% 
está atrelado a TJLP. 
 
Intervenções do Governo, como redução das taxas de juros, interferência no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor 
do Real poderão desencadear o aumento da inflação. Por outro lado, uma alta significativa na taxa de juros com a finalidade de conter 
o aumento da inflação pode ter um efeito adverso nas atividades e na capacidade de pagamento da Companhia, afetando adversamente 
sua condição financeira, pelos seguintes motivos: (i) não é possível prever se a Companhia será capaz de repassar o aumento dos custos 
decorrentes da inflação para o preço de suas tarifas em valores suficientes e em prazo hábil para cobrir seus crescentes custos 
operacionais, sendo que, caso isso não ocorra, um aumento de custos operacionais acima do reajuste da tarifa poderá causar um efeito 
adverso nos negócios, na condição econômico-financeira e nos resultados operacionais da Companhia; (ii) um aumento na taxa de juros 
interna poderá impactar diretamente no custo de captação de recursos da Companhia, bem como nos seus custos de financiamento, 
de modo a elevar os custos de serviço de dívidas da Companhia expressas em reais, acarretando, deste modo, um lucro líquido menor; 
e (iii) um aumento na taxa de juros interna poderá acarretar redução da liquidez da Companhia nos mercados internos de capitais e de 
crédito, o que afetaria diretamente a sua capacidade para refinanciar seus endividamentos. Qualquer redução na receita líquida ou no 
lucro líquido e qualquer deterioração da situação econômico-financeira da Companhia poderá afetar substancialmente a sua 
capacidade de pagamento. 
 
Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros e inflação 
 
 
Análise de sensibilidade das Demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2015: 
 
As análises de sensibilidade são estabelecidas com base em premissas e pressupostos em relação a eventos futuros. A Administração 
da Companhia revisa regularmente essas estimativas e premissas utilizadas nos cálculos. No entanto, a liquidação das transações 
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envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade inerente ao processo 
utilizado na preparação das análises. 
 
Em atendimento à Instrução CVM nº 475, apresentamos abaixo, as análises de sensibilidade quanto às variações em moedas 
estrangeiras e nas taxas de juros. 
 
Nas análises de sensibilidade, não foram considerados nos cálculos novas contratações de operações com derivativos além dos já 
existentes. 
 

 
 
(1) As taxas apresentadas acima serviram como base para o cálculo. As mesmas foram utilizadas nos 12 meses do cálculo. 

Nos itens (2) e (3) estão detalhadas as premissas para obtenção das taxas do cenário provável: 

(2) Refere-se a taxa de 31/12/2015, divulgada pela BNDES. 

(3) Nos valores de exposição não estão deduzidos os custos de transação. 

 
 
Risco de crédito 
 
Decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras 
depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Para mitigar esses riscos, adota-se como prática a análise das situações 
financeira e patrimonial das contrapartes, assim como a definição de limites de crédito e acompanhamento permanente das posições 
em aberto, exceto para contas a receber de meios eletrônicos, que potencialmente sujeitam a Companhia à concentração de risco de 
crédito. No que tange às instituições financeiras, somente são realizadas operações com instituições financeiras de baixo risco, avaliadas 
por agências de rating. 
 
Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro) 
 
Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros que a Companhia faz para 
financiar suas operações. 
 
Em 31 de dezembro de 2015, o endividamento financeiro (composto somente por financiamentos) da Companhia totalizou 
aproximadamente R$556.031 mil. O aumento do nível de endividamento da Companhia indica o aumento da possibilidade de que ela 
seja incapaz de gerar caixa suficiente para pagar o principal, juros ou outros montantes devidos em relação às suas dívidas. Além disso, 
a Companhia pode incorrer em dívidas adicionais, de tempos em tempos, para financiar investimentos ou para outros propósitos,  
sujeito às restrições aplicáveis ao seu endividamento existente. Se a Companhia incorrer em dívidas adicionais, os riscos associados a 
sua alavancagem, incluindo sua capacidade de efetuar seus compromissos financeiros, aumentarão. 
 
O contrato que rege a dívida da Companhia contem restrições que poderiam restringir significativamente a forma pela qual ela opera 
seus negócios. Por exemplo, a Companhia, bem como a CPC e CCR, são obrigadas a observar disposições de vencimento antecipado 
previstas no contrato de financiamento celebrado com o BNDES, a CCR deve cumprir índice que restringe sua capacidade de contratar 
novas dívidas ou de obter linhas de crédito, e observar restrições na concessão de garantias e direitos de garantia para seus credores. 
 
O inadimplemento, pela Companhia, de qualquer obrigação pecuniária sob os contratos financeiros ou de qualquer das restrições 
contratuais acima que não for solucionado ou sanado pode levar os credores a exigir o pagamento do valor devido imediatamente e, 
ainda, pode causar o vencimento antecipado de outros contratos financeiros. 

Operação Risco Vencimento

Exposição 

em R$
 (3)

Cenário provável Cenário A 25% Cenário B 50%

BNDES Aumento do TJLP Abril de 2016 556.524       (14.309)                (16.994)             (19.649)             

(14.309)                (16.994)             (19.649)             

As taxas de juros consideradas foram (1):

TJLP (2) 7,00% 8,75% 10,50%

Efeito em R$ no resultado
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

O valor da contingência de cada processo pode não corresponder ao valor provisionado, tendo em vista a metodologia de definição de 
provisionamento utilizada. Para o provisionamento, o prognóstico dos processos é classificado em “provável”, “possível” ou “remoto”, 
conforme a estimativa de perda de cada demanda, considerando-se as ações nas quais a Companhia figura no polo passivo. São 
provisionados valores apenas para ações em que a Companhia é ré. As ações nas quais são autoras também podem gerar sucumbência 
no caso de improcedência, por exemplo. Essa classificação é feita após análise dos fatos e fundamentos alegados na peça processual 
inicial, dos argumentos de defesa e provas produzidas, do pleito deduzido em face da situação fática e de direito, da posição 
jurisprudencial dominante em casos análogos, além da opinião dos advogados internos e externos responsáveis pela condução de cada 
processo. A provisão é feita apenas para os processos classificados como de perda provável. 
 
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso 
normal das operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. 
 
Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a Companhia pagou o montante de R$9 mil referente a processos 
cíveis e administrativos. 
 
Além dos pagamentos dos processos provisionados com diagnóstico de provável, a Companhia efetuou acordos para pagamentos de 
processos administrativos, nas esferas cível e trabalhista, nos montantes de R$41 mil e R$1.127 mil. 
 
Os processos descritos neste item foram selecionados considerando principalmente sua capacidade de representar impacto 
significativo à Companhia, sua capacidade financeira ou seus negócios. Foram considerados, ainda, na seleção dos processos relevantes, 
os riscos de imagem inerentes à atribuição de determinada conduta à Companhia ou os riscos jurídicos relacionados à discussão judicial 
de encargos tributários. 
 
Na opinião da Administração, com base em suas análises e opinião de seus advogados e consultores legais externos, a Companhia 
mantém provisão suficiente em seus balanços referentes a perdas decorrentes de litígios com base na probabilidade estimada dessas 
perdas, quando aplicável. Abaixo, segue o único processo administrativo que a Companhia é parte e considera relevante. 
 
Processos Administrativos 
 

Processo: 1.21.000.0001994/2013-29 - Inquérito Civil 

Juízo  Procuradoria da República Mato Grosso do Sul 

Instância Administrativa 

Data de instauração 23/11/13 

Polo Ativo Ministério Público Federal 

Polo Passivo CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. 

Valores, bens ou direitos envolvidos Apurar possíveis inconsistências no estudo de tráfego e na mensuração 
do preço da tarifa de pedágio do leilão de concessões da BR-163/MS. 

Principais fatos Esclarecimentos prestados pela Companhia em 10 de junho de 2015. 

Chance de perda Remota. 

Análise de impacto em caso de perda do 
processo 

Trata-se de procedimento preparatório para eventual ação judicial. Não 
há impacto.  

Valor provisionado (se houver provisão) Não há valor provisionado. 

 
 
4.3.1 – Valor provisionado dos processos descritos no item acima. 
 
Conforme informado na tabela que consta do item 4.3 acima, não há valor provisionado. 
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam

administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não é parte em qualquer processo sigiloso relevante. 
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou 
conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes.  
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4.7 - Outras contingências relevantes

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não é parte em qualquer processo não abrangido pelos 

itens anteriores.
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4.8 - Regras do país de origem e  do país em que os valores mobiliários estão custodiados

a) restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos  
 
Não aplicável à Companhia, que é constituída e só possui valores mobiliários negociados no Brasil.  
 
b) restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários  
 
Não aplicável à Companhia, que é constituída e só possui valores mobiliários negociados no Brasil.  
 
c) hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores mobiliários nessa situação 
 
Não aplicável à Companhia, que é constituída e só possui valores mobiliários negociados no Brasil.  
 
d) hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na subscrição de ações, valores mobiliários lastreados 
em ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como das respectivas condições para o exercício desse direito, ou das 
hipóteses em que esse direito não é garantido, caso aplicável 
 
Não aplicável à Companhia, que é constituída e só possui valores mobiliários negociados no Brasil. 
 
e) outras questões do interesse dos investidores 
 
Não aplicável à Companhia, que é constituída e só possui valores mobiliários negociados no Brasil.  
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos

a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e 
a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política. 
 
De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
 
b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo: (i) os riscos para os quais se busca 
proteção; (ii) os instrumentos utilizados para proteção; (iii) a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos. 
 
De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
 
c) a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada. 
 
De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que 
a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política. 
 
De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
 
b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo: (i) os riscos de mercado para 
os quais se busca proteção; (ii) a estratégia de proteção patrimonial (hedge); (iii) os instrumentos utilizados para proteção patrimonial 
(hedge); (iv) os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos; (v) se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos 
diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos; (vi) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de 
riscos de mercado. 
 
De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
 
c) a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada. 
 
De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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5.3 - Descrição dos controles internos

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências 
adotadas para corrigi-las 
 
De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
 
b. as estruturas organizacionais envolvidas 
 
De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
 
c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas 
responsáveis pelo referido acompanhamento 
 
De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
 
d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao 
emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade 
de auditoria independente 
 
A Diretoria informa que, no contexto da auditoria das demonstrações financeiras, os auditores independentes avaliam os sistemas de 
controles internos da Companhia, em atendimento ao artigo 25, inciso II, da Instrução da CVM 308, de 14 de maio de 1999 (“Instrução 
CVM 308”), no escopo previsto nas normas de auditoria aplicáveis no Brasil, compreendendo o planejamento dos procedimentos de 
auditoria e a análise da efetividade dos controles internos da Companhia, apontando suas deficiências ou ineficácia, se for o caso.  
 
O relatório dos auditores independentes relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 não contém identificação 
de deficiências significativas relativas aos controles internos da Companhia. 
 
e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre 
as medidas corretivas adotadas 
 
 As deficiências e recomendações identificadas pelos auditores externos da Companhia, para o exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2015, não foram consideradas significativas a ponto de gerar impactos relevantes nas demonstrações financeiras da Companhia. 
 
Ainda que não significativas, a Companhia busca sempre a melhoria contínua de seus processos de controle e inclui os apontamentos 
recebidos que julga apropriados, dentro de alguma ação de aprimoramento. 
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5.4 - Alterações significativas

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores. 

 

PÁGINA: 36 de 207

Formulário de Referência - 2016 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL–MATOGROSSENSE S.A. Versão : 4



6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

03/02/2016

21/01/2014

Sociedade por ações de capital aberto

Brasil

11/04/2044
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6.3 - Breve histórico

A Companhia foi constituída em 21 de janeiro de 2014, sendo subsidiária integral da Companhia de Participações em Concessões 

(“CPC”), controlada direta da CCR. 

Em 20 de dezembro de 2013, a CPC, controladora direta da Companhia, foi declarada vencedora do processo de licitação da BR-163 

(lote 6), em decorrência do leilão objeto do Edital de Concessão nº 005/2013. Com essa conquista, a Companhia ficou responsável por 

administrar 845,4 quilômetros de rodovia ligando Mundo Novo (cidade em Mato Grosso do Sul, próximo à divisa com o Estado do 

Paraná e a fronteira com o Paraguai) até Sonora, na divisa do mesmo estado com o Estado do Mato Grosso. O prazo de Concessão é de 

30 anos a partir da assunção da Rodovia BR-163/MS, que ocorreu 30 dias após a assinatura do Contrato de Concessão, isto é, em 11 de 

abril de 2014. 

Segundo o seu Estatuto Social, a Companhia tem como objeto social específico e exclusivo realizar, sob o regime de concessão, a 

exploração da infraestrutura e da prestação de serviços públicos de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, 

implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço da rodovia BR-163/MS, nos termos do Contrato 

de Concessão. 

A Companhia tem como principal desafio duplicar mais de 800 km da BR-163/MS em 5 anos. Além disso, implantou o Sistema de 

Atendimento ao Usuário em 11 de outubro de 2014, com serviços de socorro médico, socorro mecânico, inspeção de tráfego, combate 

a incêndios e apreensão de animais que são acionados pelos usuários através do centro de controle operacional e serviço 0800. As 

equipes e recursos de atendimento estão distribuídos ao longo de 17 bases operacionais. 

Nos primeiros 12 meses de Concessão, foram executados os denominados “Trabalhos iniciais”, que consistem em obras e serviços de 

recuperação imprescindíveis à operação do Sistema Rodoviário nas estruturas de pavimento, sinalização, elementos de proteção e 

segurança, obras de arte especiais, sistema de drenagem e obras de arte correntes, terraplenos e estruturas de contenção, canteiro 

central e faixa de domínio. 

Previamente ao início da cobrança de pedágio, estava previsto no Contrato de Concessão a duplicação de 10% da rodovia até o 18º mês 

de Concessão e a implantação de nove praças de pedágio. As obras de duplicação dos trechos prioritários baseiam-se nas Portarias 

Interministeriais 288 e 289, de 16/07/2013, dos Ministérios do Meio Ambiente e dos Transportes. Estas Portarias permitem a ampliação 

da capacidade e a duplicação parcial da rodovia através de uma autorização de execução das obras sem a respectiva licença ambiental, 

desde que as mesmas não impliquem: (i) na supressão de vegetação nativa; (ii) realocação da população; (iii) impacto em unidades de 

conservação; (iv) impacto em terras indígenas e/ou quilombolas; e (v) não realizar intervenções em áreas de preservação permanente. 

A duplicação dos primeiros 90 km e as nove praças de pedágio foram concluídas em agosto de 2015. 

Os demais trechos da duplicação, assim como implantação de vias marginais, viadutos e passagens inferiores, interconexões, retornos 

em desnível, passarelas, correções de traçados, e melhorias em acessos, serão executados após o recebimento da Licença Ambiental 

de Instalação das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias que foi disponibilizada à Companhia no dia 12 de abril de 2016. As 

obras de ampliação devem ser concluídas em até 48 meses, a contar da expedição do licenciamento. 
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

Não houve pedido de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia. 
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6.6 - Outras informações relevantes

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores. 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

Panorama geral 
 
A Companhia, com sede localizada na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, cujo objeto social, conforme explicitado 
no item 6.3 acima, é realizar, sob o regime de concessão, a exploração da infraestrutura e da prestação de serviços públicos de 
recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção 
do nível de serviço da rodovia BR-163/MS, nos termos do Contrato de Concessão, a Companhia é a única concessionária autorizada a 
operar a rodovia BR-163/MS, sendo que lhe foi outorgado o direito de explora-la e opera-la a partir da celebração do Contrato de 
Concessão, realizada no ano de 2014. 
 
O Sistema Rodoviário, objeto da Concessão, compreende o trecho da rodovia BR-163/MS integralmente inserido no Estado do Mato 
Grosso do Sul, com extensão total de 845,4 km, entre a divisa com o Estado do Paraná e término na divisa com o Estado do Mato Grosso, 
incluindo todos os elementos integrantes da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e 
administrativas relacionadas à Concessão e passa por 21 cidades lindeiras: Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí, Naviraí, Juti, Caarapó, 
Dourados, Douradina, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Sidrolândia, Campo Grande, Jaraguari, Rochedo, Bandeirantes, Camapuã, 
São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim, Pedro Gomes e Sonora.  
 
O mapa a seguir mostra a localização do sistema rodoviário administrado pela Companhia: 
 

 
 
Contrato de Concessão 
 
O Poder Concedente atribuiu mediante contrato assinado em 12 de março de 2014, a exploração do sistema rodoviário sob regime de 
concessão por 30 anos. 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

Direitos decorrentes do Contrato de Concessão 
 

a) Uso dos bens vinculados à concessão 
 
A Companhia tem o direto de usar os bens pertencentes ao Poder Concedente necessários à prestação dos serviços contemplados no 
Contrato de Concessão, incluindo o sistema rodoviário e todos os bens vinculados à operação e manutenção transferidos à Companhia 
e bens adquiridos, arrendados ou locados ao longo do prazo da Concessão. No último ano da Concessão, a Companhia não poderá 
alienar quaisquer bens sem a prévia e expressa autorização do Poder Concedente. 
 

b) Cobrança de pedágio 
 
A principal remuneração da Companhia advém do recebimento da tarifa de pedágio. A cobrança do pedágio foi autorizada após o 
cumprimento dos requisitos contratuais que consistiam na: (i) conclusão dos Trabalhos Iniciais; (ii) implantação da duplicação de pelo 
menos 10% da extensão total da rodovia BR-163/MS; (iii) implantação das praças de pedágio; (iv) constituição de capital social mínimo 
de R$ 307.000.000,00 (trezentos e sete milhões de reais); (v) entrega do programa de redução de acidentes; e (vi) cadastro do passivo 
ambiental. Tal autorização ocorreu em 4 de setembro de 2015 e a cobrança iniciou-se em 14 de setembro de 2015.  
 

c) Outras fontes de receita 
 

De acordo com o Contrato de Concessão, outras fontes de receita podem complementar a cobrança do pedágio, através da utilização 
ou exploração da faixa de domínio do sistema rodoviário. Uma parcela destas receitas, denominadas extraordinárias, será revertida à 
modicidade tarifária anualmente, no momento da revisão da tarifa de pedágio. 
 
Obrigações decorrentes do Contrato de Concessão 
 
A Companhia possui diversas obrigações nos termos do Contrato de Concessão. As principais são: 
 

a) A Companhia é responsável por obter as licenças, permissões e autorizações necessárias ao pleno exercício das atividades da 
Companhia, a exemplo da autorização nos termos da Portaria nº 288/MT/MMA para as obras prioritárias de duplicação, licença 
prévia e licença de instalação das obras em trechos urbanos, cumprimento das condicionantes ambientais já existentes ou que 
vierem a ser exigidas pelos órgãos ambientais. Observa-se que o Poder Concedente deverá obter a licença prévia e de 
instalação das obras de ampliação de capacidade e melhorias, elaborar o inventário florestal e os planos básicos ambientais; 

 
b) A Companhia é responsável por manter a integridade da faixa de domínio do Sistema Rodoviário, inclusive adotando as 

providências necessárias à sua desocupação se e quando invadida por terceiros; 
 

c) A Companhia deve executar as obras e serviços necessários ao cumprimento do objeto do Contrato de Concessão, atendendo 
integralmente aos parâmetros de desempenho, escopo e parâmetros técnicos contidos no PER (Plano de Exploração da 
Rodovia); 
 

d) A Companhia deve manter em favor do Poder Concedente a garantia de execução contratual durante todo o prazo da 
Concessão Além disso, a Companhia deve contratar e manter seguro abrangendo os riscos relativos ao desempenho de todas 
as atividades compreendidas pela Concessão, sujeito a condições estabelecidas pelo Poder Concedente; e 
 

e) A Companhia deve manter o capital social mínimo de R$307.000.000,00 durante o prazo de Concessão. 
 
Descumprimento 
 
O não cumprimento das cláusulas contidas no Contrato de Concessão implicará na aplicação das penalidades previstas nos instrumentos 
e demais dispositivos legais e regulamentares da ANTT.  
 
Pela inexecução parcial ou total do Contrato de Concessão, a ANTT poderá, se garantida prévia defesa, aplicar à Companhia as seguintes 
penalidades: (i) advertência; (ii) multa; (ii) suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública 
Federal; e/ou (iv) caducidade. Na aplicação das sanções, será observada regulamentação da ANTT quanto à graduação da gravidade 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

das infrações. 
 
Equilíbrio Econômico-Financeiro 
 
A Companhia e o Poder Concedente estabeleceram através do Contrato de Concessão um equilíbrio entre os encargos da Companhia 
e a retribuição que lhe assistiria durante o prazo da Concessão. Nos termos do Contrato de Concessão e da Lei das Licitações, se 
ocorrerem eventos que alterem esse equilíbrio, as partes devem tomar medidas para restabelecê-lo. 
 
Na hipótese de desequilíbrio, tanto o Poder Concedente quanto a Companhia tem o direito de buscar a recomposição respeitadas as 
condições estabelecidas no Contrato de Concessão.  
 
A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pode ocorrer através das seguintes formas: (i) aumento ou redução da tarifa de 
pedágio; (ii) pagamento à Companhia pelo Poder Concedente, do valor correspondente aos investimentos, custos, ou despesas 
adicionais que tenham ocorrido, levando-se em consideração o fluxo de caixa marginal; (iii) modificação de obrigações contratuais da 
Companhia; (iv) estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio, bem como alteração da localização de praças de pedágio; e (v) 
extensão do prazo contratual. 
 
Tarifas de Pedágio 
 
As tarifas de pedágio cobradas são baseadas em categorias de veículos, aplicando-se um determinado fator multiplicador da tarifa 
básica por categoria do veículo. A classificação é feita de acordo com o número de eixos do veículo, sendo que um veículo leve equivale 
a um eixo de veículo pesado. As tarifas são calculadas a partir do trecho de cobertura entre praças de pedágio e são aplicados 
arredondamentos com múltiplos de 10 centavos. 
 
As tarifas de pedágio são reajustadas anualmente pela seguinte fórmula: 
 

Tarifa de pedágio = TCP x Tarifa básica de pedágio x (1 – D – Q) x (IRT – X) + C 
 
Sendo: 
 
TCP: trecho de cobertura da praça. 
 
Tarifa básica de pedágio: tarifa quilométrica de R$ 0,04498. A tarifa vencedora do leilão objeto do edital de concessão nº 005/2013 era 
de R$ 0,04381 e foi alterada para R$ 0,04498 através da 1ª Revisão Extraordinária disposta na resolução nº 4.700 de 13 de maio 2015, 
após a inclusão da implantação de retornos em nível na BR-163/MS. Tais investimentos não estavam no PER (Plano de Exploração da 
Rodovia). 
 
D: Fator D – redutor ou incrementador da tarifa básica de pedágio, utilizado como mecanismo de aplicação do desconto de desequilíbrio 
relativo ao não atendimento aos parâmetros de desempenho, às obras de ampliação de capacidade e de manutenção do nível de 
serviço, ou como acrescimento de reequilíbrio no caso de antecipação na entrega de obras. 
 
Q: Fator Q – redutor ou incrementador da tarifa básica de pedágio, utilizado como mecanismo de aplicação de desconto por não 
atendimento aos indicadores de qualidades previstos em Contrato de Concessão, tais como indicador de disponibilidade da rodovia ou 
indicador do nível de acidentes com vítimas na rodovia, ou como acrescimento em razão do atendimento desses mesmos indicadores.  
 
IRT: índice de reajuste da tarifa conforme variação do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.  
 
X: Fator X – redutor do reajuste da tarifa de pedágio, cujo valor será 0 (zero) até o final do 5º ano da Concessão. Será revisto 
quinquenalmente pela ANTT com base em estudos por ela realizados, de modo a contemplar a projeção de ganhos de produtividade 
do setor rodoviário brasileiro. 
 
C: Fator C – redutor ou incrementador da tarifa básica de pedágio, utilizado como mecanismo de reequilíbrio do contrato aplicável 
sobre eventos que gerem impactos exclusivamente na receita e nas verbas contratuais, tais como arredondamento da tarifa de pedágio, 
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aplicação das receitas extraordinárias na modicidade tarifária, não utilização das verbas utilizadas para segurança e recursos para 
desenvolvimento tecnológico. 
 
A tarifa de pedágio teve seu primeiro reajuste contratual na data do início da cobrança de pedágio, o que ocorreu em 14 de setembro 
de 2015. A partir de então, o dia 14 de setembro será a data-base para os próximos reajustes. 
 
A Lei nº 13.103/2015 chamada de “Lei dos Caminhoneiros”, isentou a cobrança do pedágio de eixos suspensos. Através da 2ª Revisão 
Extraordinária da tarifa básica de pedágio publicada em 3 de setembro de 2015, o Poder Concedente restabeleceu o equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato de Concessão com a alteração da tarifa quilométrica de R$ 0,04498 para R$ 0,06488, para compensar 
os efeitos da isenção dos eixos suspensos de veículos comerciais. 
 
Atendimento ao usuário 
 
A partir do dia 11 de outubro de 2014, a Companhia disponibilizou o serviço de atendimento aos usuários da BR-163/MS com serviços 
de socorro médico, socorro mecânico, inspeção de tráfego, combate a incêndios e apreensão de animais que são acionados pelos 
usuários através do serviço 0800 e centro de controle operacional. As equipes e recursos de atendimento estão distribuídos ao longo 
de 17 bases operacionais na BR-163/MS. 
 
No ano de 2015, foram registrados 124.387 atendimentos ao usuário por meio do serviço 0800 e 147.206 acionamentos de recursos, 
destacando-se: 
 

 3.872 (atendimentos médicos) acionamentos de ambulância/resgate. 

 38.679 (atendimentos mecânicos) acionamentos de guinchos leve e pesados; 

 104.655 (outros atendimentos) acionamentos de viaturas de inspeção de tráfego, caminhão-pipa e apreensão de animais; 
 
 
Redução de Mortes 
 
No ano de 2014, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, no período de 01 de janeiro a 10 de outubro foram registradas 74 
mortes na BR-163/MS. Após o início das operações pela Companhia, no período de 11 de outubro a 31 de dezembro, foram registradas 
12 mortes, perfazendo o total de 86 mortes. Em 2015, ocorreram 64 óbitos, o que representa uma redução de 26%. 
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo 
para a Companhia, tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo 
para a Companhia, tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo 
para a Companhia, tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo 
para a Companhia, tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo 
para a Companhia, tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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7.8 - Políticas socioambientais

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo 
para a Companhia, tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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7.9 - Outras informações relevantes

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores. 
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8.1 - Negócios extraordinários

Não ocorreram operações de aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos 
negócios da Companhia.  
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

Não ocorreram alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia.  
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

A Companhia e suas controladas não celebraram contratos relevantes não diretamente relacionados com suas atividades operacionais.  
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores. 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo 
para a Companhia, tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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9.2 - Outras informações relevantes

A Companhia julga que não há informações relevantes sobre este item.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais 
 
Como mencionado no item 6.3 deste Formulário de Referência, a Companhia foi constituída em 21 de janeiro de 2014 e assinou o 
Contrato de Concessão em 12 de março de 2014. 
 
A Diretoria informa que a Companhia é responsável pela concessão da rodovia BR-163/MS, em um total de 845,4 quilômetros de 
extensão. 
 
Informa a Diretoria, ainda, que quase a totalidade da receita da Companhia é resultante da cobrança de pedágios. No entanto, antes 
de iniciar a cobrança da tarifa de pedágio, a Companhia tinha como obrigação executar a duplicação de pelo menos 10% da rodovia BR-
163/MS, o que deveria ocorrer em até 18 meses após o início da Concessão, ou seja, até outubro de 2015. Outras fontes de receita, 
menos relevantes, serão provenientes da propaganda na faixa de domínio, implantação e manutenção de vias de acesso a 
estabelecimentos comerciais e direito do uso de faixa de domínio.  
 
A cobrança do pedágio foi autorizada após o cumprimento dos requisitos contratuais que consistiam na: (i) conclusão dos Trabalhos 
Iniciais; (ii) implantação da duplicação de pelo menos 10% da extensão total da rodovia BR-163/MS; (iii) implantação das praças de 
pedágio; (iv) constituição de capital social mínimo de R$ 307.000.000,00 (trezentos e sete milhões de reais); (v) entrega do programa 
de redução de acidentes; e (vi) cadastro do passivo ambiental. Tal autorização ocorreu em 4 de setembro de 2015 e a cobrança iniciou-
se em 14 de setembro de 2015. 
 
Os diretores da Companhia acreditam, por meio da análise dos números de seu ativo circulante e de seu passivo circulante, que a 
Companhia possui um capital de giro que permite que ela tenha liquidez e recursos de capital suficientes para desenvolver as atividades 
relacionadas ao negócio da Companhia e cobrir sua necessidade de recursos. 
 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a Companhia possuía R$ 28.219 e R$294.637 mil em caixa e equivalentes, respectivamente, 
enquanto que a receita líquida da Companhia foi de R$ 580.209 mil em 2015 e de R$149.518 mil em 2014. 
 
O prejuízo financeiro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 foi de R$ 240 mil e o resultado financeiro líquido 
em 2014 foi de R$16.641 mil.  
 
Em 31 de dezembro de 2015, o patrimônio líquido da Companhia totalizava R$ 332.949 mil enquanto que em 31 de dezembro de 2014, 
totalizava R$219.674 mil.  
 
A dívida líquida (financiamentos deduzidos de caixa e equivalentes de caixa) da Companhia era de R$ 527.812 mil em 31 de dezembro 
de 2015. No anterior era positivo em R$23.130 mil, ou seja, em 31 de dezembro de 2014 a Companhia possuía um valor em caixa e 
equivalentes de caixa superior a sua dívida líquida.  
 
Adicionalmente, a estrutura do endividamento da Companhia (consistente da soma dos financiamentos no passivo circulante e não 
circulante) se encontrava, em 31 de dezembro de 2015, 100% no passivo circulante, totalizando o valor de R$ 556.031 mil. Em 31 de 
dezembro de 2014, a segregação era da seguinte forma: R$1.999 mil totalizava o valor do passivo circulante, correspondente a 0,6% do 
total do passivo da Companhia, e R$269.508 mil totalizava o valor do passivo não circulante, correspondente a 86,0% do total do passivo 
da Companhia.  
 
Os diretores entendem que a Companhia apresentou, em 31 de dezembro de 2015, condições financeiras e patrimoniais adequadas 
para desenvolver as atividades do negócio da Companhia, implementar seu plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto e 
longo prazo. 
 
Caso seja necessário contrair empréstimos para financiar seus investimentos, os diretores da Companhia acreditam que a Companhia 
tem capacidade de crédito para contratá-los, eventualmente necessitando de aprovação prévia de outros financiadores. 
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b) Estrutura de capital  
 
A estrutura de capital da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 2015 está descrita na tabela a 
seguir: 
 

Fontes de recursos para investimentos 
(Em R$ milhares) 31/12/2015 31/12/2014 AH% 

Capital de Terceiros1 556.031 271.507 104,8% 

Capital Próprio2 332.949 219.674 51,6% 

Total 888.980 491.181 81,0% 
1 Capital de Terceiros corresponde à soma das linhas financiamentos dos grupos do passivo circulante e não circulante. 
2 Capital Próprio corresponde à soma das linhas de capital social e prejuízos acumulados. 

 
Sobre o padrão de financiamento de suas operações a Diretoria entende que a atual estrutura de endividamento está em um patamar 
confortável, tendo em vista o caixa líquido usado nas atividades de financiamento. 
 
c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos  
 
Os diretores acreditam que a Companhia possui liquidez e recursos de capital suficientes para honrar seus compromissos financeiros 
assumidos e manter estrutura financeira equilibrada. 
 
Eventos não passíveis de mensuração, relacionados principalmente a situações externas à Companhia, fazem com que não seja possível 
garantir que essa situação de estabilidade permanecerá. Caso seja necessário captar empréstimos para financiar novos investimentos 
e aquisições, os Diretores entendem que a Companhia tem total condição de obtê-los. 
 
Em 31 de dezembro de 2015, o perfil de endividamento da Companhia era de curto prazo, sendo que o saldo da dívida, composto 
somente por financiamento ponte obtido com o BNDES através de um empréstimo ponte com vencimento em 15 de abril de 2016, era 
de R$ 556.031 mil Em 31 de dezembro de 2014, o referido saldo foi de R$ 271.507 mil. 
 
d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas  
 
Desde a constituição da Companhia, para financiar os investimentos em ativo não circulante, a Diretoria informa que foi utilizado 
empréstimo ponte contratado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”). 
 
Abaixo descrevemos o único financiamento contratado pela Companhia em 31 de dezembro de 2015 (detalhado no item 10.1(f)(i) 
abaixo): 
 

Banco Início Modalidade Vencimento Valor – R$ (mil) Encargos 
Taxa efetiva do 

custo de transação 

BNDES 18/09/2014 FINEM I 15/04/2016 646.636 TJLP+2,00% a.a 0,5494%(1) 
(1) O custo efetivo destas transações refere-se aos custos incorridos na emissão dos títulos e não considera taxas pós-fixadas, uma vez que a liquidação dos juros e principal 
dar-se-á no final da operação e na data de cada transação não são conhecidas as futuras taxas aplicáveis. Estas taxas serão conhecidas com a fluência do prazo de cada 
transação. Quando uma operação possui mais de uma série/tranche, está apresentada à taxa média ponderada. 

 
Em 24 de outubro de 2014, ocorreu a primeira liberação da tranche do empréstimo ponte, no valor de R$270.000 mil e, em 24 de junho 
de 2015, ocorreu a segunda liberação, no valor de R$248.890 mil, sendo o valor remanescente do empréstimo de R$127.746 mil.  
 
Para mais informações, vide os itens “f” e “g” desta seção 10.1.  
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e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura 
de deficiências de liquidez 
 
Como mencionado no item “d” acima, a Companhia informa que a principal fonte de financiamento utilizada no exercício encerrado 
em 2015 e em 2014 foi o empréstimo ponte contratado junto ao BNDES. 
 
A Diretoria acredita que esta geração de caixa será suficiente para arcar com as obrigações de capital de giro. Não obstante, a 
Companhia poderá vir a captar recursos, caso necessário, mediante a celebração de contratos financeiros com bancos ou a realização 
de operações no mercado de capitais brasileiro, as quais poderão ser utilizadas no financiamento das necessidades de capital de giro e 
investimentos em ativos não circulantes, bem como na manutenção do fluxo de caixa em níveis apropriados para o desempenho de 
suas atividades. 
 
f) Níveis de endividamento e características de tais dívidas  
 
(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
 

 Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 14.2.0670.1 
 
Em 18 de setembro de 2014, a Companhia celebrou o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito junto ao BNDES, tendo 
como interveniente anuente a CPC, e como interveniente fiadora a CCR, no valor total de R$646.636 mil, em razão dos investimentos 
previstos para os primeiros meses da Concessão.  
 
O valor total dos recursos é dividido em dois subcréditos nos seguintes valores: (i) Subcrédito A – R$550.860 mil; e (ii) Subcrédito B – 
R$95.776 mil.  
 
O Subcrédito A deverá ser utilizado para a realização de investimentos em estudos e projetos, trabalhos iniciais da rodovia BR-163/MS, 
recuperação e manutenção, serviços operacionais e ampliação da capacidade de determinados intervalos na rodovia. Em 24 de outubro 
de 2014, ocorreu a primeira liberação da tranche do empréstimo ponte, no valor de R$270.000 mil e, em 24 de junho de 2015, ocorreu 
a segunda liberação, no valor de R$248.890 mil, sendo o valor remanescente do empréstimo de R$127.746 mil. 
 
Tal empréstimo foi amortizado em sua data de vencimento o que ocorreu em 15 de abril de 2016, 18 meses a sua assinatura. Nesta 
mesma data, ocorreu a primeira liberação do empréstimo de longo prazo, também firmado junto a BNDES. 
 
Contrato celebrado no exercício social corrente 
 

 Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 15.2.0893.1 
 
Em 14 de março de 2016, a Companhia celebrou o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito junto ao BNDES, tendo 
como intervenientes a CPC e a CCR, no valor total de R$ 2.109.915 mil (dois bilhões, cento e nove milhões, novecentos e quinze mil 
reais), dos quais R$ 587.039 mil foram liberados em 15 de abril em 2016. Esta primeira liberação foi utilizada para amortização do 
principal e juros do empréstimo ponte vencidos nesta mesma data. 
 
Os juros de 2% a.a. sobre o principal mais a TJLP serão pagos trimestralmente até 15 de dezembro de 2019 e desde então, devem ser 
pagos mensalmente. O principal da dívida deve ser pago em 231 prestações mensais a partir de 15 de janeiro de 2020 até 15 de março 
de 2039. 
 
A Companhia ofereceu em garantia a cessão fiduciária até a final liquidação de todas as obrigações por ela assumidas perante o BNDES 
de (i) todos os direitos creditórios, presentes e futuros, decorrentes da exploração da rodovia BR-163/MS, incluindo, mas sem limitação, 
as receitas de pedágio e demais receitas acessórias, além de todas e quaisquer indenizações a serem recebidas nos termos das garantias 
e apólices de seguro contratadas nos termos do contrato de concessão; (ii) todos os direitos emergentes da concessão de que é titular 
em decorrência do contrato de concessão, inclusive os relativos a eventuais indenizações a serem pagas pelo Poder Concedente em 
decorrência da extinção, caducidade, encampação, revogação ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão.  
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

 
Além disso, a CPC empenhou em favor do BNDES a integralidade das ações presentes e futuras de sua titularidade e de emissão da 
Companhia. 
 
 
(ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras 
 
Com exceção das relações constantes do contrato com o BNDES descrito acima, a Companhia não mantém atualmente outras relações 
de longo prazo com instituições financeiras.  
 
(iii) grau de subordinação entre as dívidas 
 

Tipo de obrigação Tipo 
Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos 

Superior a cinco 
anos 

Total 
(em R$ milhares) 

Financiamento 
Garantia Real 556.031 0 0 0 556.031 

Título de dívida 
Quirografárias 55.817  0  0 2.380 2.380 

 
Total 611.848 0 0 2.380 614.288 

 
Os diretores da Companhia esclarecem que não existe grau de subordinação entre as nossas dívidas quirografárias.  
 
Os diretores da Companhia consideram o perfil de endividamento adequado bem como a estrutura de capital. Em setembro de 2014 
foi assinado o contrato de empréstimo ponte entre a Companhia e o BNDES, no valor total de R$646.636 mil (conforme descrito no 
item 10.1(f)(i) acima), com garantia fiduciária da CCR e vencimento em abril de 2016. A Companhia assinou financiamento de longo 
prazo em 14 de março de 2016, com vencimento em 2039, sendo que sua primeira liberação, ocorrida em 15 de abril de 2016 amortizou 
o empréstimo ponte com vencimento na mesma data.  
 
A BR-163/MS pertence à 3ª etapa das concessões rodoviárias federais e integra o Programa de Investimentos em Logística (PIL) do 
Governo Federal, tendo condições diferenciadas de apoio financeiro aos investimentos necessários, tais como prazo de financiamento 
de até 25 anos, contados da assinatura do Contrato de Concessão, dívida indexada à TJLP e spread de 2,0% ao ano. 
 
(iv) eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à 
distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem 
como se o emissor vem cumprindo essas restrições 
 
Abaixo, seguem as restrições impostas à Companhia em virtude dos financiamentos por ela contratados: 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
 

 Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 14.2.0670.1 
 
A Companhia obriga-se, dentre outras obrigações previstas no Contrato de Concessão: (i) a não realizar distribuição de dividendos acima 
do mínimo obrigatório nem o pagamento de juros sobre capital próprio que não seja imputado ao mínimo obrigatório, exceto se 
expressamente aprovado pelo BNDES; e (ii) não constituir, salvo autorização prévia e expressa do BNDES, garantias reais de qualquer 
espécie em operações com outros credores, sem que as mesmas garantias sejam prestadas ao BNDES, com iguais condições e grau de 
prioridade. 
 
A CPC, como interveniente controladora, obriga-se a: (i) não onerar, a qualquer título, as ações da Companhia e de sua propriedade, 
que importem ou possam vir a importar em modificações na atual configuração da Companhia ou em transferência de controle 
acionário da Companhia, ou em alteração da sua qualidade de acionista controlador da Companhia, sem submeter à aprovação do 
BNDES; e (ii) não reduzir o capital da Companhia, sem a prévia anuência do BNDES. 
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Foi prestada garantia fiduciária pela CCR, controladora indireta da Companhia, sendo que a CCR deverá manter, durante a vigência do 
contrato, o índice Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a 3,5, apurado anualmente, com data-base em 31 de dezembro, com base nas 
demonstrações financeiras consolidadas e auditadas.  
 
Adicionalmente, poderá haver vencimento antecipado da dívida, dentre outras hipóteses caso: (i) ocorra alteração, sem prévio 
conhecimento do BNDES, ou extinção do Contrato de Concessão, independentemente de culpa por parte da Companhia; (ii) ocorra o 
inadimplemento de qualquer obrigação da Companhia ou dos intervenientes; e (iii) o controle efetivo, direto ou indireto, da Companhia 
sofrer modificação após a contratação da operação, sem prévia e expressa autorização do BNDES. 
 
Contrato celebrado no exercício social corrente 
 

 Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 15.2.0893.1 
 
A Companhia tem a obrigação de não realizar distribuição de dividendos ou pagamentos de juros sobre capital próprio cujo valor, 
isoladamente ou em conjunto, supere o percentual de que trata o § 2º do art. 202 da Lei nº 6.404/76, até o implemento do evento 
Completion que está condicionado à ocorrência cumulativa dos seguintes requisitos: 
 

a) Conclusão de todas as obras de ampliação de capacidade previstas no item 3.2.1.1 do PER, comprovada por meio da 
apresentação de documento formal emitido pela ANTT, correspondentes às obras de duplicação da BR-163/MS; 

b) Adimplência da emissora, acionistas e demais empresas integrantes do seu grupo econômico com o sistema BNDES; 
c) Adimplência da emissora e dos acionistas junto ao Poder Concedente em relação às obrigações previstas no contrato de 

concessão; 
d) Estar com as contas reservas integralmente preenchidas; 
e) Apresentar relação Patrimônio Líquido e Ativo Total maior ou igual a 0,2 (dois décimos); 
f) Aplicação e comprovação da utilização de 100% dos valores do contrato liberados; 
g) Apresentar Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) igual ou superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos), por 1 ano civil, 

a partir de 01/01/2021, em que: 
 

ICSD = Geração de Caixa da Atividade / Serviço da Dívida, onde: 

Geração de caixa Serviço da dívida EBITDA ajustado 

(+) EBITDA ajustado 
(-) Imposto de renda pago 
(-) Contribuição social paga 

(+) Amortização de principal 
(+) Pagamento de juros 

(+) Lucro bruto* 
(-) Despesas operacionais 
(+) Depreciação e amortização 
(+) Provisão de manutenção 
*Lucro bruto desconsidera receitas e 
custos de construção 

 
h) Apresentar Índice de Cobertura “Manutenção” sobre o Serviço da Dívida (ICSD) igual ou superior a 1,0 (um inteiro), por 1 ano 

civil a partir de 01/01/2021 em que: 
 

ICSD = (Geração de Caixa da Atividade + Realização de Provisão de Manutenção) / Serviço da Dívida 
 
Além disso, a Companhia tem a obrigação de não realizar distribuição de dividendos, pagamento de juros sobre capital próprio quando 
a relação Patrimônio Líquido e Ativo Total (PL/AT) for inferior a 20% (vinte por cento), ou quando o Índice de Cobertura do Serviço da 
Dívida (ICSD) for inferior a 1,2 (um inteiro e dois décimos), de acordo com a fórmula já mencionada anteriormente. 
 
A Companhia não deve conceder preferência a outros créditos, não fazer amortização de ações, não emitir debêntures, partes 
beneficiarias ou qualquer outro valor mobiliário, nem assumir novas dívidas e mútuos, sem prévia autorização do BNDES, com ressalva 
para emissão(ões) de debêntures, no valor mínimo de R$ 100.000 mil (cem milhões de reais) e máximo de R$ 220.000 mil (cento e vinte 
milhões de reais), devendo os recursos captados terem as seguintes condições: 
 

a) Prazo de emissão: até 31/12/2018; 
b) Duration minima de 7 anos; 
c) Taxa mínima de juros: IPCA + 10% (dez por cento) ou 2,6% acima da NTN-B2024, o que for menor; 
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d) O BNDES poderá reavaliar essas condições, notadamente o valor máximo e a taxa máxima de juros, em cenário de adversidade 
de mercado. 

 
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia encontra-se em período anterior ao Completion e não realizou distribuição de 
dividendos pois está com prejuízo. 
 
g) Limites dos financiamentos já contratados e percentuais já utilizados 
  
A Companhia possui um empréstimo ponte contratado com o BNDES em 18 de setembro de 2014, no valor total de R$ 646.636 mil que 
teve vencimento em 15 de abril de 2016.  
 
Em 24 outubro de 2014, foram desembolsados R$ 270.000 mil e, em 24 junho de 2014, foram desembolsados R$ 248.890 mil, sendo 
que o valor remanescente de R$127.746 mil não foi desembolsado. 
 
Em 15 de abril de 2016, teve início o financiamento de longo prazo firmado junto ao BNDES, no montante de R$ 2.109.915 mil, dos 
quais R$ 587.039 mil foram liberados nesta mesma data, o representa um percentual de 27,8% de recursos utilizados para o pagamento 
do empréstimo ponte. 
 
h) Variações significativas em cada item das demonstrações financeiras 
 
Conforme detalhado no item 6.3 deste Formulário de Referência, a Companhia foi constituída em 21 de janeiro de 2014 e assinou o 
Contrato de Concessão em 12 de março de 2014. Portanto, as informações contábeis para o exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2014 compreendem o período entre 12 de março de 2014 e 31 de dezembro de 2014. Assim, não há como inserir a análise 
comparativa com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. Não obstante o exposto acima, apresentamos uma 
análise comparativa dos valores do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 com os valores de 2014. 
 
Comentários sobre alterações significativas verificáveis na comparação entre os resultados aos exercícios sociais encerrados em 31 
de dezembro de 2015 e em 31 de dezembro de 2014 
 
Demonstrações de Resultado 
 
A Diretoria apresenta a seguir os resultados e as variações percentuais para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2015 e 31 de dezembro de 2014: 
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Períodos encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014      

(Em milhares de Reais exceto quando indicado de outra forma)      

  2015 AV 2014 AV AH 2015/2014 

  (Em R$ mil) (%) (Em R$ mil) (%) (%) 

Receita operacional líquida 580.209 100,0% 149.518 100,0% 288,1% 

       
Custos dos serviços prestados -568.647 -98,0% -170.705 -114,2% 233,1% 

       
Resultado bruto 11.562 2,0% -21.187 -14,2% -154,6% 

       
Despesas gerais e administrativas -28.034 -4,8% -17.057 -11,4% 64,4% 

       
Outras receitas operacionais 131 0,0% 0 0,0% 0,0% 

Outras despesas operacionais -69 0,0% 0 0,0% 0,0% 

       
Resultado antes das (despesas) receitas financeiras e impostos -16.410 -2,8% -38.244 -25,6% -57,1% 

 Despesas financeiras -19.544 -3,4% -3.744 -2,5% 422,0% 

 Receitas financeiras 19.304 3,3% 20.385 13,6% -5,3% 

       
Prejuízo operacional e antes do imposto de renda e da contribuição social -16.650 -2,9% -21.603 -14,4% -22,9% 

       
 Imposto de Renda e Contribuição Social - correntes -6.805 -1,2% -5.414 -3,6% 25,7% 

 Imposto de Renda e Contribuição Social - diferidos 11.730 2,0% 12.691 8,5% -7,6% 

       
Prejuízo do período -11.725 -2,0% -14.326 -9,6% -18,2% 

 
 
Receita operacional líquida 
 
A receita líquida da Companhia sofreu um aumento de 288,1% em 2015, quando comparada a 2014, passando de R$ 149.518 mil para 
R$ 580.209 mil, conforme demonstrado na tabela abaixo: 
 

  2015  2014 

     

Receitas de pedágio                  89.119                           -    

Receitas de construção                493.356                 149.518  

Receitas acessórias                    5.964                           -    

Receita bruta                588.439                 149.518  

     

Impostos sobre receitas                  (8.219)                          -    

Ganhos na arrecadação pedágio                          -                             -    

Devoluções e abatimentos                       (11)                          -    

     

Deduções da receita bruta                  (8.230)                          -    

     

Receita líquida                580.209                 149.518  

 
Conforme Interpretação Técnica ICPC 01 (R1), a Companhia reconhece a receita e o custo de construção, de acordo com o CPC 17 – 
Contratos de construção. Receita e o custo de construção são iguais, não incorrendo lucro sobre este item.  
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Receita de pedágio: A Companhia iniciou a arrecadação do pedágio no dia 14 de setembro de 2015 e aferiu R$ 89.119 mil no exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2015. 
  
Receita de construção: Em 2015 foram concluídos 10% das obras de duplicação, implantação das praças de pedágio e bases 
operacionais. Em 2014 essas mesmas obras estavam em fase inicial. 
 
Receitas acessórias: A arrecadação de receitas acessórias iniciou no ano de 2015 e totalizou R$ 5.964 mil. Referem-se a receitas oriundas 
da análise de projetos para emissão de termos de anuência e estudos de acessos à rodovia, utilização da faixa de domínio por adutoras, 
redes de energia elétrica e redes de fibra óptica. 
 
Custo dos serviços prestados 
 
Os custos dos serviços prestados 233,1% no exercício de 2015 em relação a 2014, alcançando o valor de R$ 568.647 mil. Esta variação 
deve-se principalmente ao aumento do custo de construção, pois em 2015 houve maior volume das obras de duplicação, implantação 
das praças de pedágio e implantação das bases operacionais. Vale ressaltar que a concessão teve início em abril de 2014 sendo que em 
2015 os custos ocorreram durante todo o exercício. 
 
Resultado bruto 
 
Como resultado do exposto acima, o resultado bruto da Companhia aumentou 154,6%, passando de prejuízo de R$ 21.187 mil em 2014 
para lucro de R$ 11.562 mil em 2015. 
 
Despesas financeiras 
 
As despesas financeiras da Companhia cresceram 422,0% para R$ R$ 19.544 mil em 2015, de R$ 3.744 mil em 2014. Tal aumento deve-
se principalmente pelo incremento do saldo devedor do empréstimo ponte do BNDES em decorrência da liberação de recursos em 
junho de 2015 no valor de R$ 248.890 mil. 
Receitas financeiras 
 
As receitas financeiras da Companhia reduziram 5,3% em 2015 quando comparado a 2014, passando de R$ 20.385 mil para R$ 19.304 
mil, devido a um saldo menor de caixa ao longo do exercício de 2015 em relação ao saldo de 2014. 
 
Prejuízo operacional antes do imposto de renda e da contribuição social 
 
Como resultado do acima exposto, o prejuízo operacional antes do imposto de renda e da contribuição social da Companhia reduziu 
22,9% no período, de R$ 21.603 mil para R$ 16.650 mil. 
 
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos 
 
Como resultado do aumento das despesas gerais e administrativas e aumento das despesas financeiras, houve variação de 32,3% nas 
despesas de imposto de renda e contribuição social, passando de R$ 7.277 mil para R$ 4.925 mil. 
 
Prejuízo do período 
 
Como resultado dos fatores expostos anteriormente, o prejuízo do período reduziu 18,2% passando de R$ 14.326 mil para R$ 11.725 
mil. 
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Balanços Patrimoniais 
 
A Diretoria apresenta a seguir os resultados e as variações percentuais para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2015 e 31 de dezembro de 2014: 
 
Balanços Patrimoniais 

Períodos encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014 

(Em milhares de Reais exceto quando indicado de outra forma) 

 

Ativo  2015 AV 2014 AV AH 2015/2014 

  (Em R$ mil) (%) (Em R$ mil) (%) (%) 

Circulante  52.891  5,6%  302.044  56,7% -82,5% 

 Caixa e equivalentes de caixa  28.219  3,0%  294.637  55,3% -90,4% 

 Contas a receber   5.189  0,5%   -  0,0% 0,0% 

 Contas a receber - partes relacionadas  8.122  0,9%  3  0,0% 270633,3% 

 Impostos a recuperar  3.795  0,4%  4.089  0,8% -7,2% 

 Despesas antecipadas e outras  7.566  0,8%  3.315  0,6% 128,2% 

       

 Não circulante            894.286  94,4%           230.871  43,3% 287,4% 

  Realizável a longo prazo   24.435  2,6%  12.691  2,4% 92,5% 

      Ativo fiscal diferido  24.421  2,6%  12.691  2,4% 92,4% 

      Depósitos judiciais   14  0,0%   -  0,0% 0,0% 

  Imobilizado  145.857 15,4% 53.343 10,0% 173,4% 

  Intangível  723.994 76,4% 164.837 30,9% 339,2% 

       

Total do ativo           947.177  100,0%           532.915  100,0% 77,7% 
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Passivo 2015 AV 2014 AV AH 2015/2014 

  (Em R$ mil) (%) (Em R$ mil) (%) (%) 

Circulante   611.848  64,6%  43.733  8,2% 1299,1% 

 Financiamentos  556.031  58,7%  1.999  0,4% 27715,5% 

 Fornecedores   31.728  3,3%  27.285  5,1% 16,3% 

 Fornecedores - partes relacionadas   1.398  0,1%  458  0,1% 205,2% 

 Impostos e contribuições a recolher   8.933  0,9%  5.897  1,1% 51,5% 

 Obrigações sociais e trabalhistas   13.584  1,4%  8.028  1,5% 69,2% 

 Outras contas a pagar                  174  0,0%                    66  0,0% 163,6% 

       

 Não circulante   2.380  0,3%  269.508  50,6% -99,1% 

 Financiamentos   -  0,0%  269.508  50,6% -100,0% 

  Receita diferida   828  0,1%   -  0,0% 0,0% 

  Provisão de manutenção  1.552 0,2%   -  0,0% 0,0% 

       

Patrimônio líquido            332.949  35,2%           219.674  41,2% 51,6% 

 Capital social            359.000  37,9%           234.000  43,9% 53,4% 

 Prejuízos acumulados            (26.051) -2,8%            (14.326) -2,7% 81,8% 

       

Total do passivo e patrimônio líquido           947.177  100,0%           532.915  100,0% 77,7% 

 
 
Ativo Circulante 
 
A Companhia apresentou redução de 82,5% em seu ativo circulante de R$ 302.044 mil em 2014 para R$ 52.891 mil em 2015, decorrente 
principalmente da diminuição do saldo de caixa e equivalentes de caixa de R$ 294.637 mil para R$ 28.219 mil, em razão dos desembolsos 
das atividades de investimentos. 
 
Ativo Não Circulante  
 
O ativo não circulante da Companhia apresentou variação positiva de 287,4%, devido ao aumento de R$ 230.871 mil em 2014 para R$ 
894.286 mil em 2015, devido principalmente a incorporação de R$ 92.514 mil de imobilizado e R$ 559.157 de intangível ao ativo 
permanente. 
 
Passivo Circulante 
 
A Companhia apresentou aumento de 1.299.1% em seu passivo circulante, passando de R$ 43.733 mil em 2014 para R$ 611.848 mil em 
2015. Tal variação ocorreu devido a migração do saldo devedor do empréstimo ponte do longo prazo para o curto prazo, pois o 
vencimento desta dívida ocorreu em abril de 2016. 
 
Passivo Não Circulante 
 
O passivo não circulante da Companhia reduziu 99,1%, pois R$ 269.508 mil em 31 de dezembro de 2014 e R$ 2.380 mil em 31 de 
dezembro de 2015, em razão da migração do saldo devedor do empréstimo ponte do longo prazo para o curto prazo, pois o vencimento 
desta dívida ocorreu em abril de 2016. 
 
Patrimônio Líquido 
 
O patrimônio líquido da Companhia apresentou uma variação positiva de 51,6% em 31 de dezembro de 2015 quando comparado a 31 
de dezembro de 2014. Houve incremento de R$ 125.000 mil em seu capitalç social, o que representa aumento de 53,4%. 
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Demonstrações do Fluxo de Caixa 
 
A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações do fluxo de caixa da Companhia no período indicado: 
 
Demonstração do Fluxo de Caixa 

Períodos encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014 
(Em milhares de Reais exceto quando indicado de outra 
forma) 

 

  2015 AV 2014 AV AH 2015/2014 

  (Em R$ mil) (%) (Em R$ mil) (%) (%) 

Caixa Líquido Atividades Operacionais -39.631  100,0% -14.578  100,0% 171,9% 

Caixa Líquido Atividades de Investimentos -600.676  1515,7% -192.574  1321,0% 211,9% 

Caixa Líquido Atividades de Financiamento 373.889  -943,4% 501.789  -3442,1% -25,5% 

(-) Aumento de Caixa e Equivalentes -266.418  672,2% 294.637  -2021,1% -190,4% 

 
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 
 
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais totalizou R$ 39.631 mil em 31 de dezembro de 2015, que comparados aos R$ 
14.578 em 31 de dezembro de 2014, representa uma variação de 171,9%, decorrente do aumento dos custos dos serviços prestados. 
No período de 2014, os custos do sistema de atendimento ao usuário tiveram início apenas no mês de setembro, enquanto que em 
2015, os mesmos ocorreram durante todo o exercício. No ano de 2015, houve ainda incremento das equipes de arrecadação nos custos 
operacionais a partir de agosto. 
 
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento 
 
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou variação de 211,9% em 31 de dezembro quando comparado a 31 
de dezembro de 2014, totalizando R$ 600.676 mil e R$ 192.574 mil, respectivamente, em razão da adição de ativo intangível, referente 
principalmente às obras de duplicação e praças de pedágio. 
 
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento 
 
O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento apresentou redução de 25,5% e totalizou R$ 501.789 mil em 31 de dezembro 
de 2014 e R$ 373.889 mil em 31 de dezembro de 2015 devido a redução do aporte realizado em 2015, no total de R$ 125.000 mil 
quando comparado ao aporte de 2014, no valor de R$ 234.000 mil. 
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a) Resultados das operações da Companhia 
 

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita 
 

A Diretoria informa que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a receita operacional líquida da Companhia, ou seja, 
sem receita de construção, foi de R$ 86.853 mil, correspondente a receita de pedágio e receitas acessórias. 
 
A Diretoria informa que a Companhia não auferiu receita com a cobrança de pedágio no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2014, sendo que a cobrança do pedágio foi autorizada após o cumprimento de determinados requisitos contratuais previstos no 
Contrato de Concessão em 14 de setembro de 2015. 
 

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 
 
Não obstante o disposto acima, a Companhia apresentou receita operacional líquida, sem receita de construção, de R$86.853 mil no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, relacionada a receita de pedágio e receitas acessórias. 
 
Como mencionado acima, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 a Companhia não auferiu receitas com a cobrança 
de pedágio pois não estava autorizada a cobrá-los, de acordo com o disposto no Contrato de Concessão, o que ocorreu em 14 de 
setembro de 2015. 
 
 
b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos 
produtos e serviços 
 
De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
 
c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional 
e no resultado financeiro do emissor, quando relevante 
 
De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras

a) Introdução ou alienação de segmento operacional 
 
A Diretoria entende que este item não é aplicável, pois não ocorreu alienação de segmento operacional da Companhia. 
 
b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária 
 
A Diretoria entende que este item não é aplicável, pois não ocorreu constituição, aquisição ou alienação de participação societária pela 
Companhia. 
 
c) Eventos ou operações não usuais 
 
A Diretoria entende que não houve operações ou eventos não usuais, exceto os descritos no item 10.1(h) - Resultado Financeiro.  
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e  ênfases no parecer do
auditor

a) Mudanças significativas nas práticas contábeis 
 
Nós, diretores da Companhia, declaramos que não houve mudança nas práticas contábeis adotadas, sendo que as políticas e práticas 
contábeis vêm sendo aplicadas consistentemente nas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2015.  
 
b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis  
 
Nós, os diretores da Companhia, declaramos que não houve mudança nas práticas contábeis adotadas, sendo que as políticas e práticas 
contábeis vêm sendo aplicadas consistentemente para todos os períodos apresentados nas demonstrações financeiras do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2015. 
 
c) Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor  
 
Nós, diretores da Companhia, informamos que não há ressalvas, tampouco ênfases, presentes nas demonstrações financeiras do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. 
 
Nós, os diretores da Companhia, discutimos, revimos e concordamos por unanimidade com o conteúdo dos relatórios dos auditores 
independentes referentes às demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Informamos ainda 
que todos os relatórios dos auditores independentes para o exercício acima, foram emitidos sem parágrafos de ênfase e/ou ressalvas. 
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10.5 - Políticas contábeis críticas

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

a) Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off -balance 
sheet items) 
 
Não existem ativos e passivos detidos pela Companhia que não aparecem em seu balanço patrimonial. 
 

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras. 
 
Não existem ativos e passivos detidos pela Companhia que não aparecem em seu balanço patrimonial. 
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros 
itens das demonstrações financeiras da Companhia. 
 
Não existem ativos e passivos detidos pela Companhia que não aparecem em seu balanço patrimonial. 
 
b) Natureza e o propósito da operação  
 
Não existem ativos e passivos detidos pela Companhia que não aparecem em seu balanço patrimonial. 
 
c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia em decorrência da operação 
 
Não existem ativos e passivos detidos pela Companhia que não aparecem em seu balanço patrimonial. 
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10.8 - Plano de Negócios

a) Investimentos (inclusive descrição de quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos, 
fontes de financiamento dos investimentos e desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos). 
 
Investimentos 
 
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, a Companhia investiu o montante de R$ 637.734 mil em obras, equipamentos e 
veículos.  
 
Os principais projetos concluídos no mesmo ano foram: 
 
 Duplicação de 10% da BR-163/MS, referente aos trechos prioritários: 
 Km 192,3 ao km 203,9 
 Km 227,2 ao km 237,5 
 Km 511,6 ao km 518,3 
 Km 578,6 ao km 589,6 
 Km 593,4 ao km 600,5 
 Km 619,0 ao km 627,3 
 Km 628,5 ao km 647,2 
 Km 650,3 ao km 654,4 
 Km 693,3 ao km 697,5 
 Km 822,6 ao km 830,9 
 Implantação de 17 bases operacionais; 
 Implantação de 9 praças de pedágio; 
 Trabalhos iniciais: recuperação do pavimento, drenagens, taludes, sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos de 

segurança; 
 Implantação de 13 radares. 
 
 
Além destes, alguns projetos iniciaram em 2015 e seguem em andamento: 
 
 Implantação de rede de fibra óptica; 
 Implantação de equipamentos de detecção e sensoriamento de pista; 
 Implantação de circuito fechado de tv; 
 Implantação do sistema analisador de tráfego. 
 Duplicação dos trechos: 
 Km 284,9 ao km 287,1 
 Km 310,4 ao km 315,4 
 Km 331,3 ao km 335,7 
 Km 430,5 ao km 433,0 
 Km 530,6 ao km 535,6 
 Km 602,9 ao km 607,3 
 Km 701,4 ao km 703,9 
 Km 773,7 ao km 778,5 
 Km 817,5 ao km 818,8 
 Intervenção no pavimento; 
 Melhorias na sinalização horizontal e vertical; 
 Melhorias em elementos de drenagem e obras de arte correntes; 
 Melhorias em elementos de proteção e segurança. 
 
 
Os demais compromissos relacionados abaixo devem ser concluídos em até 4 anos após a emissão da Licença de Instalação: 
 
 Duplicação da BR-163/MS; 
 Implantação de 55 trevos diamante; 
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10.8 - Plano de Negócios

 Implantação de 5 trevos trombeta; 
 Implantação de 2 trevos completos; 
 Implantação de 13 retornos em desnível; 
 Implantação de 38 retornos em nível; 
 Implantação de 35,3 km de vias marginais; 
 Implantação de 16 passarelas; 
 Recuperação de 50 pontes existentes; e 
 Reconstrução do pavimento dos 845,4 km. 

 
E, por fim, a implantação de 18,3 km em contornos urbanos, que devem ser concluídos até o 7º ano da Concessão. 
 
Fontes de financiamentos  
 
Além de recursos sob a forma de capital próprio, captamos recursos por meio de financiamentos. Em 31 de dezembro de 2015, o saldo 
devedor de nossos financiamentos era de R$ 556.031 mil, sendo que 100% é proveniente do BNDES.  
 
Desinvestimentos  
 
A Companhia não tem desinvestimentos em andamentos.  
  
b) Aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar materialmente a capacidade 
produtiva da Companhia 
 
Não se aplica, pois não foram realizadas aquisições de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar 
materialmente a capacidade produtiva da Companhia. 
 
c) Novos produtos e serviços (inclusive descrição das pesquisas em andamento já divulgadas, montantes totais gastos pela Companhia 
em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, projetos em desenvolvimento já divulgados e montantes totais 
gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços) 
 
Não se aplica, pois não há novos produtos ou serviços. 
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10.9 - Outros fatores com influência relevante

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores. 
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

A Companhia não divulgou projeções e estimativas. De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, a divulgação 
de projeções e estimativas é facultativa.

PÁGINA: 79 de 207

Formulário de Referência - 2016 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL–MATOGROSSENSE S.A. Versão : 4



11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

A Companhia não divulgou projeções e estimativas. De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, a divulgação 
de projeções e estimativas é facultativa.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

12.1 - Descrição da estrutura administrativa, conforme estabelecido no seu estatuto social e regimento interno 
 
 
A Companhia, como sociedade anônima de capital aberto, estrutura-se a partir da Assembleia Geral de Acionistas, principal instância 
de decisão e, nos termos do seu Estatuto Social e da legislação em vigor. Além disso, a Companhia possui um Conselho de Administração 
e uma Diretoria que, em conjunto, formam a administração da Companhia. 
 
O mandato dos membros do Conselho de Administração é de 02 (dois) anos, e da Diretoria é de 01 (um) ano, sendo possível a reeleição 
de quaisquer dos eleitos. 
 
a) atribuições de cada órgão e comitê, identificando se possuem regimento interno próprio  
 
Conselho de Administração 
 
De acordo com o nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração deve ser composto por 3 (três) membros efetivos, residentes ou 
não no país, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. Dentre os membros efetivos, será eleito 1 (um) 
Presidente do Conselho.  
 
As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos dos seus membros. 
 
Ao Conselho de Administração competirá a orientação geral dos negócios da Companhia, devendo obrigatoriamente pronunciar-se 
sobre as seguintes matérias: 
 

(a) Eleger os membros da Diretoria Executiva e aprovar o Regulamento Interno da Companhia, atribuindo as respectivas funções 
aos cargos do organograma da Companhia;  

 

(b) Aprovar, previamente à sua celebração, contratos entre a Companhia e qualquer de seus acionistas ou empresas que sejam 
controladoras destes, sejam por eles controladas ou estejam sob seu controle comum, observado o disposto na alínea “k” do Artigo 12 
do Estatuto Social da Companhia;  

 

(c) Aprovar, previamente à sua celebração, contratos de qualquer natureza, incluindo seus aditivos, com qualquer prestador de 
serviços, seja pessoa física ou jurídica, em valores acima de R$1.000.000,00 (um milhão de reais);  

 

(d) Aprovar a aquisição, alienação, renúncia a direitos, transferência e/ou a constituição de ônus reais sobre bens do ativo 
permanente de valor individual superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais);  

 

(e) Aprovar a doação, pela Companhia, de quaisquer bens ou direitos cujo valor seja superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) 
e até o limite de R$1.000.000,00 (um milhão de reais);  

 

(f) Propor, quando for o caso, à Assembleia Geral, a emissão de debêntures, bônus de subscrição e notas promissórias para 
colocação pública, nos termos da legislação em vigor , e outros títulos/valores mobiliários conversíveis em ações, bem como aprovar a 
emissão, pela Companhia, de outros valores mobiliários e/ou títulos de dívida para distribuição pública, incluindo, sem limitação, a 
emissão de nota promissória para oferta pública de distribuição; 

 

(g) Aprovar quaisquer empréstimos e/ou financiamentos a serem tomados pela Companhia, sendo vedados aqueles cujos prazos 
de amortização excedam o termo final do Contrato de Concessão;  

 

(h) Aprovar a assinatura, pela Companhia, de quaisquer aditamentos ao Contrato de Concessão;  
 

(i) Fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre 
contratos celebrados e/ou em vias de celebração, e sobre quaisquer outros fatos ou atos administrativos que julgar de seu interesse;  
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

(j) Manifestar-se sobre as demonstrações financeiras, instruídas pelo parecer dos auditores independentes, relatório anual da 
administração e contas da Diretoria;  

 

(k) Nomear e/ou destituir os auditores independentes da Companhia;  
 

(l) Aprovar as proposições da Diretoria Executiva para estabelecimento de: (i) Política de colocação de seguros; (ii) Planejamento 
orçamentário e orçamento anual; (iii) Política salarial e de benefícios; (iv) Propositura de ações judiciais contra os poderes públicos 
federal, estaduais ou municipais, inclusive autarquias, fundações e empresas estatais;  

 

(m) Aprovar a concessão de garantias ou contra-garantias pela Companhia, ficando vedadas as garantias em favor de terceiros, 
inclusive acionistas; e  

 

(n) Aprovar o resgate, amortização, recompra ou qualquer outro título de negociação com as ações ou outros valores mobiliários 
de emissão da Companhia.  

 

O Conselho de Administração da Companhia não possui regimento interno próprio. 
 
Diretoria Executiva: 
 
A Diretoria desempenha suas funções de acordo com o objeto social da Companhia de modo a assegurar e zelar pela condução normal 
de seus negócios e operações, com estrita observância das disposições do Estatuto Social e das deliberações das Assembleias Gerais e 
do Conselho de Administração. 
 
Os Diretores são responsáveis pelo dia-a-dia de nossa administração e são eleitos pelo Conselho de Administração para um prazo de 
mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos. A Diretoria é composta por 04 (quatro) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 
(um) Diretor de Relações com Investidores, 1 (um) Diretor Operacional e 1 (um) Diretor de Engenharia, conforme estatuto social da 
Companhia. Atualmente, as funções de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores são exercidas pelo mesmo membro 
da diretoria. 
 
A representação ativa e passiva da Companhia, em juízo e fora dele, é exercida por pelo menos 2 (dois) diretores, atuando em conjunto, 
por 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais e específicos ou por 2 (dois) procuradores com poderes 
especiais e específicos, atuando em conjunto. 
 
A Diretoria da Companhia não possui regimento interno próprio. 
 
Conselho Fiscal: 
 
De acordo com o nosso Estatuto social, nosso Conselho Fiscal não é permanente, devendo ser instalado, a pedido de nossos acionistas, 
de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. Atualmente, a Companhia não tem Conselho Fiscal instalado. Quando instalado, o 
Conselho Fiscal, deve ser composto de 3 (três) membros efetivos. 
 
O Conselho Fiscal não é subordinado ou vinculado a qualquer outro órgão de nossa administração, seja o Conselho de Administração 
ou a Diretoria. Os membros do Conselho Fiscal, se instalado, deverão exercer seus cargos somente nos exercícios em que ele for 
instalado, por deliberação dos acionistas. 
 
Outras Estruturas 

 

Desde 2002, por meio de uma reorganização na estrutura interna da CCR, esta passou a ser a controladora estratégica de suas 

concessionárias controladas, de forma que a CCR assessora a Companhia e participa de sua política de gerenciamento de riscos por 

meio da atuação do seu Conselho de Administração e dos comitês não estatutários existentes. 

 

b) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês 
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

 

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 

vista a mesma ser registrada na categoria B.  

 
c) mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê e de seus membros, identificando o método utilizado 
 
De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B.  
 
d) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais 
 
Diretor Presidente: (a) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (b) Orientar e coordenar a atuação dos demais Diretores; (c) Dirigir 
as atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia e suas controladas; (d) Manter os membros do Conselho de 
Administração informados sobre as atividades e o andamento das operações da Companhia; e (e) Exercer outras atribuições que lhe 
forem cometidas pelo Conselho de Administração. 
 
Diretor Operacional: assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos negócios da Companhia e, sob a orientação e 
coordenação do Diretor Presidente, exercer as funções que lhe tenha sido atribuídas pelo Conselho de Administração. 
 
Diretor de Engenharia: assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos negócios da Companhia e, sob a orientação e 
coordenação do Diretor Presidente, exercer as funções que lhe tenha sido atribuídas pelo Conselho de Administração. 
 
Diretor de Relações com Investidores (“DRI”): (a) prestar informações aos investidores e à CVM; e (b) manter atualizado o registro da 
Companhia perante as entidades reguladoras dos mercados de balcão. Adicionalmente, o DRI também possui as obrigações e deveres 
estipulados na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia. 
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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826.027.518-04 Engenheiro Civil 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 15/01/2016 Sim 100.00%

Arthur Piotto Filho 12/06/1958 Pertence apenas ao Conselho de Administração 15/01/2016 15/01/2018 3

007.680.306-68 Engenheiro Civil 19 - Outros Diretores 16/01/2017 Sim 0.00%

Diretor Operacional

ANTÔNIO LINHARES DA CUNHA 17/05/1958 Pertence apenas ao Conselho de Administração 15/01/2016 15/01/2018 3

414.102.036-20 Engenheiro Civil 21 - Vice Presidente Cons. de Administração 15/01/2016 Sim 100.00%

José Braz Cioffi 31/01/1961 Pertence apenas ao Conselho de Administração 15/01/2016 15/01/2018 3

497.932.926-87 Engenheiro Civil 20 - Presidente do Conselho de Administração 15/01/2016 Sim 100.00%

596.728.896-15 Engenheiro Civil 19 - Outros Diretores 16/01/2017 Sim 0.00%

Henrique Rubião do Val 08/03/1962 Pertence apenas à Diretoria 16/01/2017 16/01/2018 4

Décio de Rezende Souza 31/12/1943 Pertence apenas à Diretoria 16/01/2017 16/01/2018 4

Diretor de Engenharia

238.687.406-00 Engenheiro Civil 13 - Diretor Presidente / Diretor de Relações com 
Investidores

16/01/2017 Sim 0.00%

Roberto de Barros Calixto 23/12/1953 Pertence apenas à Diretoria 16/01/2017 16/01/2018 2

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Roberto de Barros Calixto  -  238.687.406-00

Henrique Rubião do Val  -  596.728.896-15

Nascido em 8 de março de 1962, Sr. Do Val foi reeleito em 16 de janeiro de 2017 para o cargo de Diretor de Engenharia da Companhia. Pela Construtora Andrade Gutierrez, Sr. Do Val atuou em diversas obras de 
1988 a 2012, como construção da Rodovia D. Pedro I, Rodovia Carvalho Pinto, Prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes, Aeroporto Internacional de Viracopos, Trecho Sul do Rodoanel Mario Covas, tendo 
ocupado cargos de engenheiro de produção, gerente de obras, superintendente comercial/operacional e diretor de operações. Em 2013, passou a integrar o quadro de executivos da CCR Engelog como 
superintendente de obras. Formou-se em Engenharia Civil pela Engenharia da Fundação Mineira de Educação e Cultura. Diretor de Engenharia da Companhia. Eu, Henrique Rubião do Val, eleito para o cargo de 
Diretor da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a 
CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
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ANTÔNIO LINHARES DA CUNHA  -  414.102.036-20

Nascido em 17 de maio de 1958, Sr. Cunha desde 31/03/2005 é Diretor de Desenvolvimento Empresarial da Companhia e membro do Conselho de Administração das seguintes empresas, todas pertencentes ao 
Grupo CCR: (i) AutoBAn; (ii) CPC; (iii) SPCP; (iv) ViaLagos; (v) ViaOeste; (vi) RodoAnel Oeste; (vii) SPVias; (viii) RodoNorte; (ix) ViaQuatro; (x) STP; (xi) Controlar; (xii) Barcas; (xiii) CIIS; (xiv) Renovias; (xv) MSvia, 
(xvi) BH Airport; (xvii) Metrô Bahia; (xviii) SCCV; e (xix) SPAC. Antes disso, atuou durante dez anos no desenvolvimento de negócios da Andrade Gutierrez, inclusive nos programas de concessão de rodovias. 
Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Diretor de Desenvolvimento Empresarial da CCR; e (ii) Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: AutoBAn; CPC; 
SPCP; ViaLagos; ViaOeste; RodoAnel Oeste; SPVias; RodoNorte; ViaQuatro; STP; Barcas; CIIS; Renovias; MSvia, BH Airport; Metrô Bahia; Instituto CCR; SCCV e SPAC. Eu, Antonio Linhares da Cunha, eleito para 
o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo 
administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional 
ou comercial.

José Braz Cioffi  -  497.932.926-87

Nascido em 31 de janeiro de 1961, o Sr. Cioffi é Diretor Vice-Presidente de Gestão de Negócios da CCR desde 01/10/2010. De 2005 a 2010, ocupou o cargo de Diretor Presidente da ViaOeste e de 2008 a 2010 da 
RodoAnel Oeste . É membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas, todas pertencentes ao Grupo CCR: (i) AutoBAn; (ii) CPC; (iii) SPCP; (iv) Barcas; (v) ViaLagos; (vi) NovaDutra; (vii) 
RodoAnel Oeste; (viii) SPVias; (ix) CIIS; (x) RodoNorte; e (xi) Controlar. Foi também Diretor da Ponte e da ViaLagos por 10 anos. É formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e Pós-
Graduado em Gestão Empresarial pela FGV. Diretor Vice-Presidente de Gestão de Negócios da CCR, (ii) Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: AutoBAn; CPC; SPCP; Barcas; ViaLagos; 
NovaDutra; RodoAnel Oeste; SPVias; MSVia; CIIS; e RodoNorte; e (iii) Membro do Conselho de Administração do Instituto CCR. Eu, José Braz Cioffi, eleito para o cargo de membro do Conselho de Administração 
da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, 
nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Arthur Piotto Filho  -  826.027.518-04

Nascido em 12 de junho de 1958, Sr. Piotto Filho desde 12/12/2007 é Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da CCR e membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) AutoBAn; (ii) 
CPC; (iii) SPCP; (iv) NovaDutra; (v) ViaLagos; (vi) ViaOeste; (vii) RodoAnel Oeste; (viii) SPVias; (ix) ViaQuatro; (x) STP; (xi) CPA; (x) CIIS; (xi) Renovias; (xii) MSVia; (xiii) BH Airport; e (xiv) SCCV. Também é 
membro suplente do Conselho de Administração da Barcas. Antes de ingressar na Companhia, atuou no Grupo Camargo Correa nas áreas de Financiamentos Estruturados, Tesouraria e Planejamento Estratégico. 
Graduou-se em engenharia civil pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. Diretor Financeiro e de Relação com investidores da CCR; (ii) membro do Conselho de Administração da AutoBAn; CPC; 
SPCP; NovaDutra; ViaLagos; ViaOeste; RodoAnel Oeste; SPVias; ViaQuatro; STP; CPA; CIIS; Renovias; MSVia; CPA; Metrô Bahia e SCCV; e (iii) Membro Suplente do Conselho de Administração da Barcas e da 
BH Airport. Eu, Arthur Piotto Filho, eleito para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de 
nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me 
impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Décio de Rezende Souza  -  007.680.306-68

Nascido em 31 de dezembro de 1943, Sr. Souza foi reeleito em 16 de janeiro de 2017 para o cargo de Diretor Operacional da Companhia. Possui grande experiência em planejamento, desenvolvimento de mercado 
e realização de obras rodoviárias no Brasil e exterior através de trabalhos desenvolvidos em projetos da Construtora Mendes Junior. Iniciou trabalhos em projetos das concessionárias do Grupo CCR em 1999, na 
construção do Prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes até 2002. Em abril de 2004, foi admitido no quadro de executivos da CCR Engelog, atuando como Gerente de Qualidade, Gerente de Obras, Diretor de 
Obras e de Desenvolvimento Tecnológico. Formou-se em Engenheira Civil pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG). Diretor Operacional da Companhia. Eu, Décio de Rezende 
Souza, eleito para o cargo de Diretor da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo 
ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Nascido em 23 de dezembro de 1953, Sr. Roberto Calixto foi reeleito, em 16 de janeiro de 2017, para o cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia. De janeiro de 2011 a junho de 
2016 ocupou o cargo de Diretor Presidente da Concessionária Renovias S/A, empresa que também detêm participação acionária do grupo CCR. Antes disso foi Diretor Presidente da Concessionária Intervias no 
período de maio/1999 a janeiro/2011, sendo que a partir de 2009 cumulou a função de Diretor Presidente das quatro Concessionárias de Rodovias do Grupo OHL, sendo elas: Autovias, Centrovias, Intervias e 
Vianorte. Trabalhou como engenheiro na Construtora Andrade Gutierrez de julho/1977 a abril/1999 e nas Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais – Usiminas de janeiro/1997 a julho/1997, sendo responsável pelo 
planejamento e gerenciamento de diversos empreendimentos e obras, representando as respectivas empresas perante os órgãos contratantes e fiscalizadores. Formou-se em Engenharia Civil pela Escola de 
Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e cursou MBA - Programa de Especialização em Administração pela USP/FIA. Diretor Presidente e de Relação com Investidores da 
Companhia. Eu, Roberto de Barros Calixto, eleito para o cargo de Diretor Presidente e de Relação com Investidores da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito 
aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha 
me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.
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A Companhia não possui comitês.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.7/8 - Composição dos comitês
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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12.12 - Práticas de Governança Corporativa

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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12.13 - Outras informações relevantes

Relação das Assembleias da Companhia realizadas desde a constituição da Companhia em 21 de janeiro de 2014: 

 
Data 26/02/2014 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 

 
Data 27/03/2014 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 

 
Data 28/05/2014 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 

 
Data 11/08/2014 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 

 
Data 21/01/2015 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 

 
Data 09/04/2015 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 

 
Data 15/04/2015 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 

 
Data 28/05/2015 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 

 
Data 13/10/2015 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 

 
Data 13/10/2015 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 
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12.13 - Outras informações relevantes

 
Data 16/11/2015 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 

 
Data 07/12/2015 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 

 
Data 08/01/2016 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 

 
Data 15/01/2016 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 

 
Data 26/02/2016 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 

 
Data 15/04/2016 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 

 
Data 29/04/2016 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 

 
Data 13/05/2016 
Tipo de Assembleia  Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100,0% 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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Remuneração variável

Bônus 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 1.224.447,00 1.224.447,00

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 3.437.999,00 3.437.999,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

O valor na linha “outros” 
corresponde à R$ 983.958,29 
de INSS e R$ 240.488,29 de 
FGTS.

Observação O número de membros deste órgão 
foi apurado da forma especificada no 
Ofício Circular CVM/SEP/Nº02/2015. 
Não há remuneração para o 
Conselho de Administração.

O número de membros deste 
órgão foi apurado da forma 
especificada no Ofício Circular 
CVM/SEP/Nº02/2015.

Nº total de membros 3,00 3,00 6,00

Salário ou pró-labore 0,00 3.006.104,00 3.006.104,00

Benefícios direto e indireto 0,00 133.358,00 133.358,00

Nº de membros remunerados 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Total da remuneração 0,00 7.801.908,00 7.801.908,00

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2016 - Valores Anuais

Outros 0,00 1.107.095,00 1.107.095,00

Nº total de membros 4,75 3,00 7,75

Nº de membros remunerados 0,00 0,00 0,00

Benefícios direto e indireto 0,00 120.577,00 120.577,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 0,00 2.717.996,00 2.717.996,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Outros 0,00 0,00 0,00

Observação O número de membros deste órgão 
foi apurado da forma especificada no 
Ofício Circular CVM/SEP/Nº02/2015. 
Não há remuneração para o 
Conselho de Administração.

O número de membros deste 
órgão foi apurado da forma 
especificada no Ofício Circular 
CVM/SEP/Nº02/2015.

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Descrição de outras 
remunerações fixas

O valor na linha “outros” 
corresponde à R$ 889.654,87 
de INSS e R$ 217.439,69 de 
FGTS.

Comissões 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 3.108.498,00 3.108.498,00

Total da remuneração 0,00 7.054.166,00 7.054.166,00

Bônus 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 2.808.617,40 2.808.617,40

Descrição de outras 
remunerações fixas

O valor na linha “outros” 
corresponde à despesas com 
INSS no valor de R$662.944,64 
e com FGTS no valor de 
R$184.151,30.

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 847.095,94 847.095,94

Nº total de membros 5,00 3,00 8,00

Remuneração variável

Nº de membros remunerados 0,00 0,00 0,00

Benefícios direto e indireto 0,00 55.180,24 55.180,24

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 0,00 2.301.891,09 2.301.891,09

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2014 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Observação O número de membros deste órgão 
foi apurado da forma especificada no 
Ofício Circular CVM/SEP/Nº02/2015. 
Não há remuneração para o 
Conselho de Administração.

O número de membros deste 
órgão foi apurado da forma 
especificada no Ofício Circular 
CVM/SEP/Nº02/2015.

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 6.284,10 6.284,10

Total da remuneração 0,00 6.019.068,77 6.019.068,77
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária

a. órgão 

 

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 

vista a mesma ser registrada na categoria B. 

 

b. número de membros 

 

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 

vista a mesma ser registrada na categoria B. 

 

c. número de membros remunerados 

 

Não aplicável, pois a Companhia não possui opções de compra de ações outorgadas aos membros do seu Conselho de Administração 

ou da sua Diretoria. 

 

d. em relação às opções exercidas, informar: 

 i. número de ações 

 ii. preço médio ponderado de exercício 

 iii. valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações relativas às opções exercidas 

 

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 

vista a mesma ser registrada na categoria B. 

 

e. em relação às ações entregues, informar: 

 i. numero de ações 

 ii. preço médio ponderado de aquisição 

 iii. valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações relativas às opções exercidas 

 

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 

vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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Valor da menor 
remuneração(Reais)

Valor da maior 
remuneração(Reais)

Valor médio da 
remuneração(Reais)

Observação

Valores anuais

Nº de membros 
remunerados

Nº de membros

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

Órgão  2015 2014 2013* 

Conselho Administração - - - 

Diretoria Estatutária 100% 100% - 

Conselho Fiscal - - - 

 
* Não aplicável, uma vez que a Companhia foi constituída em 21 de janeiro de 2014. 
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

 

 

Nos últimos 3 exercícios sociais houve remuneração recebida por membros do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia 
reconhecidas no resultado de controladores, diretos e indiretos da Companhia, controladas da Companhia e/ou sociedades sob controle 
comum, conforme constante nas tabelas abaixo: 
 

Remuneração recebida em função do exercício de cargo no emissor 
Exercício social encerrado em 31/12/2015 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Controladores diretos e 
indiretos  

- - - - 

Controladas da 
Companhia 

- - - - 

Sociedades sob 
controle comum 

- - - - 

 

Remuneração recebida em função do exercício de cargo no emissor 
Exercício social encerrado em 31/12/2014 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Controladores diretos e 
indiretos  

- - - - 

Controladas da 
Companhia 

- - - - 

Sociedades sob controle 
comum 

- - - - 

 

Remuneração recebida em função do exercício de cargo no emissor 
Exercício social encerrado em 31/12/2013* 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Controladores diretos e 
indiretos  

- - - - 

Controladas da 
Companhia 

- - - - 

Sociedades sob 
controle comum 

- - - - 

* Não aplicável, uma vez que a Companhia foi constituída em 21 de janeiro de 2014. 

 
 
Nos últimos 3 exercícios sociais, houve remuneração recebida por membros do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia, 
reconhecidas no resultado de controladores, diretos e indiretos da Companhia, controladas da Companhia e/ou sociedades sob controle 
comum, que não estão relacionadas com o exercício de cargo na Companhia. 
 

Demais remunerações recebidas, especificando a que título foram atribuídas (Participação de Resultados) 
Exercício social encerrado em 31/12/2015 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Controladores diretos e 
indiretos  

19.881.398,00 - - 19.881.398,00 

Controladas da 
Companhia 

- - - - 

Sociedades sob controle 
comum 

- - - - 
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

 

 

 
 

Demais remunerações recebidas, especificando a que título foram atribuídas (Participação de Resultados) 
Exercício social encerrado em 31/12/2014 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Controladores diretos e 
indiretos  

21.969.052,00 - - 21.969.052,00 

Controladas da 
Companhia 

- - - - 

Sociedades sob controle 
comum 

- - - - 

 

Demais remunerações recebidas, especificando a que título foram atribuídas (Participação de Resultados) 
Exercício social encerrado em 31/12/2013* 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Controladores diretos e 
indiretos  

- - - - 

Controladas da 
Companhia 

- - - - 

Sociedades sob controle 
comum 

- - - - 

* Não aplicável, uma vez que a Companhia foi constituída em 21 de janeiro de 2014. 

 
As remunerações recebidas pelos membros do Conselho de Administração da Companhia foram suportadas pela CCR S/A, em razão da 
atuação destes como diretores estatutários da referida companhia. 
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13.16 - Outras informações relevantes

Programa de Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”) dos Diretores da Companhia 
 
O principal objetivo da política de remuneração da Diretoria da Companhia é desenvolver um programa que permita atrair, reter e 
integrar os melhores profissionais do mercado. Os diretores da Companhia são posicionados entre os profissionais do denominado 
“Grupo de Liderança” da Companhia, no qual se exerce, sobretudo, a liderança, com foco nos resultados empresariais. Desta forma, a 
política de remuneração se estrutura de forma a que seja possível compartilhar os ganhos obtidos pelo atendimento ou superação de 
resultados e metas estabelecidos, que são diretamente impactados pelo desempenho das funções de cada diretor individualmente. 
Cada diretor adere automaticamente à política de remuneração da Companhia quando da sua efetiva contratação para o referido cargo. 
 
A remuneração variável é mecanismo de partilha de riqueza gerada em virtude do cumprimento ou superação de metas empresariais, 
sendo composto pelo PLR. A remuneração variável é pautada pelo objetivo de que os profissionais da Companhia atuem para a 
conquista de melhores resultados de curto e médio prazo. O valor pago a título de PLR é estabelecido de acordo com a natureza da 
função do diretor e a sua contribuição e impacto para os resultados da Companhia, sempre de forma comparativa às metas e critérios 
estabelecidos em programas de ação elaborados pela Companhia. 
 
Neste sentido, a remuneração variável, com relação ao PLR, é definida conforme o desempenho tanto da Companhia quanto dos 
administradores, neste último caso com base na natureza da função do diretor e a sua contribuição direta para os resultados auferidos 
em comparação às metas corporativas e critérios de avaliação dispostos em programas de ação da Companhia. 
 
A remuneração no Grupo CCR baseia-se na crença da gestão participativa e na remuneração por resultados, fundamentada na avaliação 
da contribuição individual para viabilizar o comprometimento das pessoas e agregar valor ao negócio. Todas as empresas do Grupo CCR 
adotam a participação nos lucros ou resultados nos termos da Lei 10.101/00 e Acordo Sindical. Neste sentido, a participação nos lucros 
ou resultados é definida anualmente pelos resultados da Companhia, pelas metas individuais e pela avaliação individual. Assim, todos 
os colaboradores deverão pactuar com seus líderes suas metas individuais (Metas Econômicas e Financeiras, Metas Qualitativas e Metas 
de Desenvolvimento Profissional e Pessoal), que deverão estar vinculadas aos Objetivos Gerais e Diretrizes do Grupo CCR e/ou ao Plano 
de Ação Empresarial. 
 
Vale ressaltar que, os diretores da Companhia são considerados diretores estatutários empregados, pois, apesar de estarem submetidos 
aos deveres de administradores estatutários previstos na Lei das Sociedades por Ações, seu regime de remuneração, bem como seus 
demais direitos, são distintos daqueles aplicáveis aos diretores não empregados, uma vez que derivam de contrato de trabalho. Desta 
forma, suas remunerações encontram-se regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, por conseguinte, pela Lei nº 10.101, 
de 19 de dezembro de 2000, conforme alterada. 
 
Assim, o PLR decorre de uma obrigação contratualmente assumida pela Companhia, decorrente de acordo coletivo de trabalho firmado 
entre a Companhia e o sindicato, na qualidade de representante dos empregados. 
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo 
para a Companhia, tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo 
para a Companhia, tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo 
para a Companhia, tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo 
para a Companhia, tendo em vista a mesma ser registrada na categoria B.
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14.5 - Outras informações relevantes

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores. 
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TOTAL

474.000.000 100,000000% 0 0,000000% 474.000.000 100,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000000% 0 0,000000% 0 0,000000%

OUTROS

0 0,000000% 0 0,000000% 0 0,000000%

474.000.000 100,000000% 0 0,000000% 474.000.000 100,000000%

Companhia de Participações em Concessões

09.367.702/0001-82 Brasileira-SP Não Sim 13/05/2016

Não

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

521.688.636 100,000000 521.688.636 100,000000 1.043.377.272 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0,000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

05.410.674/0001-88 Brasileira-RJ Não Não 20/02/2015

CIIS COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

5.216.880 1,000000 5.216.891 1,000000 10.433.771 1,000000

Não

TOTAL 0 0,000000

02.846.056/0001-97 Brasileira-SP Não Sim 20/05/2015

CCR S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

516.471.756 99,000000 516.471.745 99,000000 1.032.943.501 99,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Companhia de Participações em Concessões 09.367.702/0001-82

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 119 de 207

Formulário de Referência - 2016 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL–MATOGROSSENSE S.A. Versão : 4



TOTAL 0 0.000000

Não

02.372.232/0001-04 Brasileira-SP Sim Sim 11/09/2010

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

269.082.312 15,240000 0 0,000000 269.082.312 15,240000

Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A.

TOTAL 0 0.000000

03.601.314/0001-38 Brasileira-MG Sim Sim 26/07/2012

Andrade Gutierrez Concessões S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

293.349.836 16,610000 0 0,000000 293.349.836 16,610000

TOTAL 0 0.000000

03.601.304/0001-00 Brasileira-MG Sim Sim 26/07/2012

AGC Participações Ltda.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

6.800.000 0,390000 0 0,000000 6.800.000 0,390000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

CCR S.A. 02.846.056/0001-97

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

10.328.517/0001-68 Brasileira-SP Sim Sim 11/09/2010

Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

93.341.648 5,290000 0 0,000000 93.341.648 5,290000

TOTAL 0 0.000000

10.291.050/0001-29 Brasileira-SP Sim Sim 11/09/2010

Soares Penido Concessões S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

210.663.128 11,930000 0 0,000000 210.663.128 11,930000

OUTROS

770.715.982 43,650000 0 0,000000 770.715.982 43,650000

TOTAL 0 0.000000

Americana Não Não 31/12/2015

Lazard Asset Management Securities LLC

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

90.566.774 5,130000 0 0,000000 90.566.774 5,130000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

CCR S.A. 02.846.056/0001-97

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

00.095.147/0001-02 Brasileira-SP Sim Sim 11/09/2010

VBC Energia S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

31.067.520 1,760000 0 0,000000 31.067.520 1,760000

TOTAL

1.765.587.200 100,000000 0 0,000000 1.765.587.200 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

CCR S.A. 02.846.056/0001-97

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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60.836.865 100,000000 0 0,000000 60.836.865 100,000000

TOTAL

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

02.846.056/0001-97 Brasileira-SP Não Não 20/02/2015

CCR S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

60.836.865 100,000000 0 0,000000 60.836.865 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

CIIS COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 05.410.674/0001-88

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

55.525.379 100,000000 55.525.373 100,000000 111.050.752 100,000000

8.028 0,010000 7.807 0,020000 15.835 0,010000

OUTROS

TOTAL 0 0,000000

04.031.960/0001-70 Brasileira-MG Sim Sim 12/07/2013

Andrade Gutierrez Participações S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

42.464.341 76,480000 41.240.258 74,270000 83.704.599 75,380000

TOTAL 0 0,000000

08.968.987/0001-44 Brasileira-MG Sim Não 12/07/2013

AG Invest Fundo de Investimento em Participações

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

13.053.010 23,510000 14.277.308 25,710000 27.330.318 24,610000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Andrade Gutierrez Concessões S.A. 03.601.314/0001-38

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

1.058.326.178 100,000000 0 0,000000 1.058.326.178 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

01.098.905/0001-09 Brasileira-SP Não Sim 25/11/2014

Camargo Corrêa S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.058.326.178 100,000000 0 0,000000 1.058.326.178 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A. 02.372.232/0001-04

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

268.373.457 100,000000 0 0,000000 268.373.457 100,000000

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

16.851.912 6,280000 0 0,000000 16.851.912 6,280000

Soares Penido Realizações e Empreendimentos Ltda.

09.318.242/0001-00 Brasileira-SP Não Não 30/06/2011

Não

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

021.984.728-21 Brasileira-SP Não Sim 30/04/2012

Ana Maria Marcondes Penido Sant'ana

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

251.521.545 93,720000 0 0,000000 251.521.545 93,720000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Soares Penido Concessões S.A. 10.291.050/0001-29

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0,000000

Não

033.878.608-20 Brasileira-SP Não Não 14/09/2011

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000000 10.000 20,000000 10.001 0,000001

Eduardo Caldas Dalla Vecchia

TOTAL 0 0,000000

212.454.978-20 Brasileira-SP Não Não 14/09/2011

Eduarda Penido Dalla Vecchia

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000000 10.000 20,000000 10.001 0,000001

TOTAL 0 0,000000

152.971.408-70 Brasileira-SP Não Não 14/09/2011

Caio Penido Dalla Vecchia

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000000 10.000 20,000000 10.001 0,000001

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A. 10.328.517/0001-68

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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395.028.891 100,000000 50.000 100,000000 395.078.891 100,000000

TOTAL

TOTAL 0 0,000000

147.192.518-89 Brasileira-SP Não Não 01/12/2015

Rosa Evangelina Marcondes Penido Dalla Vechia

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

395.028.887 100,000000 10.000 20,000000 395.038.887 99,999996

TOTAL 0 0,000000

018.323.018-34 Brasileira-SP Não Não 14/09/2011

Pelerson Penido Dalla Vecchia

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000000 10.000 20,000000 10.001 0,000001

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A. 10.328.517/0001-68

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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OUTROS

5 0,000000 0 0,000000 5 0,000000

TOTAL 0 0,000000

Não

01.098.905/0001-09 Brasileira-SP Não Não 28/11/2013

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.902.646 43,870000 15.963 25,350000 1.918.609 43,600000

Camargo Corrêa S.A.

TOTAL 0 0.000000

02.372.232/0001-04 Brasileira-SP Não Não 28/11/2013

Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

496.665 11,450000 0 0,000000 496.665 11,290000

TOTAL 0 0,000000

04.922.357/0001-88 Brasileira-SP Não Não 28/11/2013

Camargo Corrêa Energia S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.937.959 44,680000 47.018 74,650000 1.984.977 45,110000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

VBC Energia S.A. 00.095.147/0001-02

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

4.337.275 100,000000 62.981 100,000000 4.400.256 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

VBC Energia S.A. 00.095.147/0001-02

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 130 de 207

Formulário de Referência - 2016 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL–MATOGROSSENSE S.A. Versão : 4



TOTAL

5 100,000000 0 0,000000 5 100,000000

OUTROS

5 100,000000 0 0,000000 5 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

AGC Participações Ltda. 03.601.304/0001-00

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

Não

222.329.906-72 Brasileira Não Não 30/04/2014

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2 0,000000 0 0,000000 2 0,000001

Angela Gutierrez

TOTAL 0 0,000000

17.262.197/0001-30 Brasileira-MG Não Não 30/04/2014

Andrade Gutierrez S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

430.792.288 100,000000 861.584.593 100,000000 1.292.376.881 99,999995

TOTAL 0 0.000000

449.005.116-68 Brasileira Não Não 30/04/2014

Alvaro Furtado de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2 0,000000 0 0,000000 2 0,000001

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Andrade Gutierrez Participações S.A. 04.031.960/0001-70

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

235.755.577-72 Brasileira Não Não 30/04/2014

Sergio Lins Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2 0,000000 0 0,000000 2 0,000001

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2 0,000000 0 0,000000 2 0,000001

Pedro Berto da Silva

001.392.546-68 Brasileira Não Não 30/04/2014

Não

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

083.084.146-64 Brasileira Não Não 30/04/2014

Henrique Werneck Gutierrez

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000000 0 0,000000 1 0,000001

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Andrade Gutierrez Participações S.A. 04.031.960/0001-70

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

430.792.297 100,000000 861.584.593 100,000000 1.292.376.890 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Andrade Gutierrez Participações S.A. 04.031.960/0001-70

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

2.360.886 100,000000 689.075 100,000000 3.049.961 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0,000000

02.372.232/0001-04 Brasileira-SP Não Não 25/11/2014

Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.360.886 100,000000 689.075 100,000000 3.049.961 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Camargo Corrêa Energia S.A. 04.922.357/0001-88

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

49.818 100,000000 93.100 100,000000 142.918 100,000000

TOTAL 0 0,000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

48.943 98,230000 93.099 100,000000 142.042 99,380000

Participações Morro Vermelho S.A.

03.987.192/0001-60 Brasileira-SP Não Não 02/05/2013

Não

OUTROS

3 0,010000 1 0,000000 4 0,000000

TOTAL 0 0.000000

07.305.671/0001-00 Brasileira Não Não 16/03/2016

Átila Holdings S.A

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

436 0,880000 0 0,000000 436 0,310000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Camargo Corrêa S.A. 01.098.905/0001-09

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

00.095.147/0001-02 Brasileira Não Não 16/03/2016

VBC Energia S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

436 0,880000 0 0,000000 436 0,310000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Camargo Corrêa S.A. 01.098.905/0001-09

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Não

346.293.038-98 Não Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000004 0 0,000000 1 0,000004

Eduardo Penido Sant’Anna

TOTAL 0 0.000000

346.293.058-31 Não Não 31/10/2008

Ana Penido Sant’Anna

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000004 0 0,000000 1 0,000004

TOTAL 0 0.000000

021.984.728-21 Brasileira-SP Não Não 31/10/2008

Ana Maria Marcondes Penido Sant'ana

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

24.385.951 99,999992 0 0,000000 24.385.951 99,999992

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Soares Penido Realizações e Empreendimentos Ltda. 09.318.242/0001-00

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

24.385.953 100,000000 0 0,000000 24.385.953 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Soares Penido Realizações e Empreendimentos Ltda. 09.318.242/0001-00

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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OUTROS

11 0,010000 0 0,010000 11 0,010000

TOTAL 0 0,000000

271.243.825 33,330000 542.496.171 33,330000 813.739.996 33,330000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Não

Administradora São Miguel S/A

19.135.623/0001-08 Brasileira-MG Não Não 02/09/2015

TOTAL 0 0,000000

27.157.783/0001-78 Brasileira-MG Não Não 02/09/2015

Administradora Santo Estevão S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

271.243.825 33,330000 542.496.171 33,330000 813.739.996 33,330000

TOTAL 0 0,000000

16.741.134/0001-01 Brasileira-SP Não Não 20/11/2014

Administradora Santana Ltda.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

271.243.825 33,330000 542.496.172 33,330000 813.739.997 33,330000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Andrade Gutierrez S.A. 17.262.197/0001-30

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

813.731.486 100,000000 1.627.488.514 100,000000 2.441.220.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Andrade Gutierrez S.A. 17.262.197/0001-30

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

721.452.787 100,000000 0 0,000000 721.452.787 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

01.098.905/0001-09 Brasileira Não Não 16/04/2015

Camargo Corrêa S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

721.452.787 100,000000 0 0,000000 721.452.787 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Átila Holdings S.A 07.305.671/0001-00

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

09.594.570/0001-21 Brasileira-SP Não Não 30/04/2015

RCNON Empreendimentos e Participações S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

750.000 33,330000 0 0,000000 750.000 11,110000

TOTAL 0 0,000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

09.594.459/0001-35 Brasileira-SP Não Não 30/04/2015

RCABPN Empreendimentos e Participações S.A.

0 0,000000 1.498.080 33,290000 1.498.080 22,190000

Não

TOTAL 0 0.000000

09.594.448/0001-55 Brasileira-SP Não Não 30/04/2015

RCABON Empreendimentos e Participações S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

750.000 33,330000 0 0,000000 750.000 11,110000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Participações Morro Vermelho S.A. 03.987.192/0001-60

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0,000000

Não

0 0,000000 1.498.080 33,290000 1.498.080 22,190000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

RCPODPN Empreendimentos e Participações S.A.

09.594.468/0001-26 Brasileira-SP Não Não 30/04/2015

TOTAL 0 0.000000

09.594.541/0001-60 Brasileira-SP Não Não 30/04/2015

RCPODON Empreendimentos e Participações S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

750.000 33,340000 0 0,000000 750.000 11,120000

TOTAL 0 0,000000

09.594.480/0001-30 Brasileira-SP Não Não 30/04/2015

RCNPN Empreendimentos e Participações S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000 1.498.080 33,290000 1.498.080 22,190000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Participações Morro Vermelho S.A. 03.987.192/0001-60

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

2.250.000 100,000000 4.500.000 100,000000 6.750.000 100,000000

TOTAL 0 0,000000

09.608.284/0001-78 Brasileira-SP Não Não 30/04/2015

RRRPN Empreendimentos e Participações S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000 5.760 0,130000 5.760 0,090000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Participações Morro Vermelho S.A. 03.987.192/0001-60

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

083.084.146-64 Não Não 19/10/2015

Henrique Werneck Gutierrez

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

50.000 16,670000 0 0,000000 50.000 16,670000

TOTAL 0 0.000000

436.097.836-72 Brasileira-MG Não Não 19/10/2015

Cristiana Gutierrez

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

100.000 33,330000 0 0,000000 100.000 33,330000

TOTAL 0 0.000000

222.329.906-72 Brasileira-MG Não Não 19/10/2015

Angela Gutierrez

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

100.000 33,330000 0 0,000000 100.000 33,330000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Administradora Santana Ltda. 16.741.134/0001-01

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

300.000 100,000000 0 0,000000 300.000 100,000000

TOTAL 0 0.000000

014.557.896-82 Não Não 19/10/2015

Rodrigo Werneck Gutierrez

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

50.000 16,670000 0 0,000000 50.000 16,670000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Administradora Santana Ltda. 16.741.134/0001-01

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0,000000

235.755.577-72 Brasileira-MG Não Sim 30/12/2014

Sergio Lins Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.980.521 99,800000 6.066 0,040000 4.986.587 49,860000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0,000000

043.558.517-70 Brasileira-MG Não Não 30/12/2014

Marcos Amado Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000 7.470.678 49,970000 7.470.678 25,000000

TOTAL 0 0,000000

043.558.527-41 Brasileira-MG Não Não 12/09/2011

João Pedro Amado Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000 7.470.678 49,970000 7.470.678 25,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Administradora Santo Estevão S.A. 27.157.783/0001-78

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0,000000

055.697.107-87 Brasileira-MG Não Não 30/12/2014

Yara Sanches de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

10.176 0,200000 3.600 0,020000 13.776 0,140000

TOTAL

4.990.697 100,000000 14.951.022 100,000000 19.941.719 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Administradora Santo Estevão S.A. 27.157.783/0001-78

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

07.154.477/0001-70 Brasileira-MG Não Não 27/08/2012

Angelinos Participações Ltda

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.404.800 7,400000 0 0,000000 1.404.800 7,400000

TOTAL 0 0.000000

449.005.116-68 Brasileira-MG Não Não 27/08/2012

Alvaro Furtado de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.471.407 7,750000 0 0,000000 1.471.407 7,750000

TOTAL 0 0.000000

07.151.347/0001-84 Brasileira-MG Não Não 27/08/2012

Água Branca Participações Ltda

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.392.800 7,330000 0 0,000000 1.392.800 7,330000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Administradora São Miguel S/A 19.135.623/0001-08

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

633.957 3,340000 0 0,000000 633.957 3,340000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Não

Flavio Furtado de Andrade

124.947.986-04 Brasileira-MG Não Não 27/08/2012

TOTAL 0 0.000000

000.309.886-91 Não Não 27/08/2012

Eduardo Borges de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,010000 0 0,000000 1 0,010000

TOTAL 0 0.000000

07.147.738/0001-25 Brasileira-SP Não Não 27/08/2012

Cristália Participações Ltda

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.431.200 7,540000 0 0,000000 1.431.200 7,540000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Administradora São Miguel S/A 19.135.623/0001-08

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

1.415.007 7,450000 0 0,000000 1.415.007 7,450000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Não

Laura Furtado de Andrade

420.750.176-20 Brasileira-MG Não Não 27/08/2012

TOTAL 0 0.000000

325.305.956-15 Brasileira-MG Não Não 27/08/2012

Heloisa Furtado de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.415.007 7,450000 0 0,000000 1.415.007 7,450000

TOTAL 0 0.000000

07.154.488/0001-50 Brasileira-MG Não Não 27/08/2012

Guvidala Participações Ltda

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.497.200 7,880000 0 0,000000 1.497.200 7,880000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Administradora São Miguel S/A 19.135.623/0001-08

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

1.196.000 6,300000 0 0,000000 1.196.000 6,300000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Morrote Participações Ltda

07.154.654/0001-19 Brasileira-MG Não Não 27/08/2012

Não

TOTAL 0 0.000000

264.910.446-53 Brasileira-MG Não Não 27/08/2012

Marilia Furtado de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.356.207 7,140000 0 0,000000 1.356.207 7,140000

TOTAL 0 0.000000

510.568.016-20 Brasileira-MG Não Não 27/08/2012

Luciana Furtado de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.463.007 7,700000 0 0,000000 1.463.007 7,700000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Administradora São Miguel S/A 19.135.623/0001-08

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

07.149.689/0001-60 Brasileira-MG Não Não 27/08/2012

Verdigris Participações Ltda

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.372.400 7,230000 0 0,000000 1.372.400 7,230000

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.455.200 7,660000 0 0,000000 1.455.200 7,660000

Travessia Participações Ltda

07.154.469/0001-24 Brasileira-SP Não Não 27/08/2012

Não

TOTAL

18.990.000 100,000000 0 0,000000 18.990.000 100,000000

TOTAL 0 0.000000

327.316.986-91 Brasileira-MG Não Não 27/08/2012

Paulo Furtado de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.485.807 7,820000 0 0,000000 1.485.807 7,820000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Administradora São Miguel S/A 19.135.623/0001-08

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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749.850 100,000000 150 100,000000 750.000 100,000000

TOTAL

TOTAL 0 0,000000

535.804.358-68 Brasileira-SP Não Sim 30/04/2015

Rosana Camargo de Arruda Botelho

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

749.850 100,000000 90 60,000000 749.940 99,990000

OUTROS

0 0,000000 60 40,000000 60 0,010000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

RCABON Empreendimentos e Participações S.A. 09.594.448/0001-55

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

1.500.000 100,000000 0 0,000000 1.500.000 100,000000

TOTAL 0 0.000000

535.804.358-68 Brasileira-SP Não Sim 30/04/2015

Rosana Camargo de Arruda Botelho

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.499.940 100,000000 0 0,000000 1.499.940 100,000000

OUTROS

60 0,000000 0 0,000000 60 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

RCABPN Empreendimentos e Participações S.A. 09.594.459/0001-35

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

749.850 100,000000 150 100,000000 750.000 100,000000

TOTAL 0 0,000000

535.804.608-97 Brasileira-SP Não Sim 01/10/2008

Renata de Camargo Nascimento

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

749.850 100,000000 40 26,670000 749.890 99,990000

OUTROS

0 0,000000 110 73,330000 110 0,010000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

RCNON Empreendimentos e Participações S.A. 09.594.570/0001-21

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

1.500.000 100,000000 0 0,000000 1.500.000 100,000000

TOTAL 0 0.000000

535.804.608-97 Brasileira-SP Não Sim 01/10/2008

Renata de Camargo Nascimento

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.499.890 99,990000 0 0,000000 1.499.890 99,990000

OUTROS

110 0,010000 0 0,000000 110 0,010000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

RCNPN Empreendimentos e Participações S.A. 09.594.480/0001-30

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

749.850 100,000000 150 100,000000 750.000 100,000000

TOTAL 0 0.000000

153.204.398-81 Brasileira-SP Não Sim 01/10/2008

Regina de Camargo Pires Oliveira Dias

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

749.850 100,000000 0 0,000000 749.850 99,980000

OUTROS

0 0,000000 150 100,000000 150 0,020000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

RCPODON Empreendimentos e Participações S.A. 09.594.541/0001-60

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

1.500.000 100,000000 0 0,000000 1.500.000 100,000000

TOTAL 0 0.000000

153.204.398-81 Brasileira-SP Não Sim 01/10/2008

Regina de Camargo Pires Oliveira Dias

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.499.850 99,990000 0 0,000000 1.499.850 99,990000

OUTROS

150 0,010000 0 0,000000 150 0,010000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

RCPODPN Empreendimentos e Participações S.A. 09.594.468/0001-26

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

535.804.358-68 Brasileira-SP Não Sim 01/10/2008

Rosana Camargo de Arruda Botelho

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.980 33,330000 0 0,000000 1.980 33,330000

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.980 33,330000 0 0,000000 1.980 33,330000

Renata de Camargo Nascimento

535.804.608-97 Brasileira-SP Não Sim 01/10/2008

Não

TOTAL 0 0.000000

153.204.398-81 Brasileira-SP Não Sim 01/10/2008

Regina de Camargo Pires Oliveira Dias

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.980 33,340000 0 0,000000 1.980 33,340000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

RRRPN Empreendimentos e Participações S.A. 09.608.284/0001-78

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 161 de 207

Formulário de Referência - 2016 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL–MATOGROSSENSE S.A. Versão : 4



TOTAL

5.940 100,000000 0 0,000000 5.940 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

RRRPN Empreendimentos e Participações S.A. 09.608.284/0001-78

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

Não

420.750.176-20 Brasileira-MG Não Sim 17/11/2014

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.111.634 99,999052 0 0,000000 2.111.634 99,999052

Laura Furtado de Andrade

TOTAL 0 0.000000

790.691.426-00 Não Não 17/11/2014

Gabriela Andrade da Cunha Pereira

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

5 0,000237 0 0,000000 5 0,000237

TOTAL 0 0.000000

272.869.938-01 Não Não 17/11/2014

Camila da Cunha Pereira

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

5 0,000237 0 0,000000 5 0,000237

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Água Branca Participações Ltda 07.151.347/0001-84

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

2.111.654 100,000000 0 0,000000 2.111.654 100,000000

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

835.774.836-87 Não Não 17/11/2014

Rafael Andrade da Cunha Pereira

5 0,000237 0 0,000000 5 0,000237

Não

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

025.082.266-02 Não Não 17/11/2014

Mariana da Cunha Pereira

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

5 0,000237 0 0,000000 5 0,000237

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Água Branca Participações Ltda 07.151.347/0001-84

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

1.404.801 100,000000 0 0,000000 1.404.801 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

510.568.016-20 Brasileira-MG Não Sim 08/10/2014

Luciana Furtado de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.404.801 100,000000 0 0,000000 1.404.801 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Angelinos Participações Ltda 07.154.477/0001-70

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 165 de 207

Formulário de Referência - 2016 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL–MATOGROSSENSE S.A. Versão : 4



TOTAL 0 0.000000

066.366.106-46 Não Não 25/08/2014

Tiago Andrade Carneiro

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,010000 0 0,000000 1 0,010000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

325.305.956-15 Brasileira-MG Não Não 25/08/2014

Heloisa Furtado de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.431.199 99,980000 0 0,000000 1.431.199 99,980000

TOTAL 0 0.000000

119.423.436-47 Não Não 25/08/2014

David Yuri Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,010000 0 0,000000 1 0,010000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Cristália Participações Ltda 07.147.738/0001-25

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

1.431.201 100,000000 0 0,000000 1.431.201 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Cristália Participações Ltda 07.147.738/0001-25

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

103.989.596-41 Não Não 19/05/2014

Gustavo Hamdan de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000067 0 0,000000 1 0,000067

TOTAL 0 0.000000

103.805.176-20 Não Não 19/05/2014

Danilo Handam de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000067 0 0,000000 1 0,000067

TOTAL 0 0.000000

449.005.116-68 Brasileira-MG Não Não 19/05/2014

Alvaro Furtado de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.497.197 99,999732 0 0,000000 1.497.197 99,999732

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Guvidala Participações Ltda 07.154.488/0001-50

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

103.989.586-70 Não Não 19/05/2014

Vitor Handam de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000067 0 0,000000 1 0,000067

TOTAL

1.497.201 100,000000 0 0,000000 1.497.201 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

081.103.006-77 Não Não 19/05/2014

Laura Hamdan de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000067 0 0,000000 1 0,000067

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Guvidala Participações Ltda 07.154.488/0001-50

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

143.520 12,000000 0 0,000000 143.520 12,000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Não

Julia Pinheiro Andrade

257.806.288-90 Brasileira-MG Não Não 05/09/2014

TOTAL 0 0.000000

124.947.986-04 Brasileira-MG Não Sim 05/09/2014

Flavio Furtado de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

908.961 76,000000 0 0,000000 908.961 76,000000

TOTAL 0 0.000000

219.750.578-56 Brasileira-MG Não Não 05/09/2014

Felipe Pinheiro Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

143.520 12,000000 0 0,000000 143.520 12,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Morrote Participações Ltda 07.154.654/0001-19

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

1.196.001 100,000000 0 0,000000 1.196.001 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Morrote Participações Ltda 07.154.654/0001-19

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

1.455.201 100,000000 0 0,000000 1.455.201 100,000000

TOTAL 0 0.000000

07.154.469/0001-24 Brasileira Não Não 16/07/2014

Quaresmeiras Participações Ltda

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,010000 0 0,000000 1 0,010000

TOTAL 0 0.000000

327.316.986-91 Brasileira-MG Não Não 16/07/2014

Paulo Furtado de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.455.200 99,990000 0 0,000000 1.455.200 99,990000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Travessia Participações Ltda 07.154.469/0001-24

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

1.372.401 100,000000 0 0,000000 1.372.401 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

264.910.446-53 Brasileira-MG Não Sim 19/05/2014

Marilia Furtado de Andrade

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.372.400 99,990000 0 0,000000 1.372.400 99,990000

TOTAL 0 0.000000

320.913.128-78 Não Não 17/11/2014

Ana Petra Costa

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,010000 0 0,000000 1 0,010000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Verdigris Participações Ltda 07.149.689/0001-60

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

6.600.152 100,000000 0 0,000000 6.600.152 100,000000

TOTAL 0 0.000000

001.392.546-68 Não Não 16/07/2014

Pedro Berto da Silva

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

500 0,010000 0 0,000000 500 0,010000

TOTAL 0 0.000000

6.599.652 99,990000 0 0,000000 6.599.652 99,990000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Não

Paulo Furtado de Andrade

327.316.986-91 Brasileira-MG Não Sim 16/07/2014

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Quaresmeiras Participações Ltda 07.154.469/0001-24

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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Total 0 0,000000%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Ações em Circulação

Quantidade preferenciais (Unidades) 0 0,000000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 0 0,000000%

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

0

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

13/05/2016

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

0

15.3 - Distribuição de capital
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

a. Controladores diretos e indiretos: 

 

A Companhia é uma sociedade por ações controlada, diretamente, pela CPC, a qual detém 100% do capital social da Companhia e, 
indiretamente, pela CCR. 
 
A CPC tem como objeto social: (a) a prestação de serviços de: (i) execução de projetos; e (ii) administração, coordenação, gestão, 
fiscalização, assistência técnica, consultoria e assessoria relacionados: (i) a projetos elaborados diretamente por ela ou indiretamente 
mediante a contratação de terceiros; ou (ii) à execução de obras civis, de grandes estruturas, de edificações, de sistemas de transportes, 
de ampliação e operação de estradas de rodagem e pontes; (b) a prestação de serviços técnicos de engenharia e tecnologia da 
informação, compreendendo a administração, coordenação, gestão, supervisão, fiscalização assistência técnica, manutenção, 
consultoria, assessoria, desenvolvimento e comercialização de softwares, incluindo a transferência, cessão e licenciamento a terceiros; 
(c) o exercício de atividades conexas ou relacionadas ao objeto social, direta ou indiretamente; e (d) a participação no capital social de 
outras sociedades. 
 
A CPC é controlada pela CCR, que detém 99% de participação em seu capital social, e também tem como acionista a CIIS – Companhia 
de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”) que detém 1% do capital social da CPC. 
 

CCR - Holding do Grupo CCR, que tem como objeto social: (i) a exploração no Brasil e/ou no exterior, direta ou indiretamente, e/ou 

através de consórcios, de negócios de concessões de obras e serviços públicos, especificamente a prestação de serviços de operação 

de estradas de rodagem, vias urbanas, pontes, túneis e infraestruturas metroviárias e aeroportuárias; (ii) a prestação de serviços de 

consultoria, assistência técnica e administração de empresas quando relacionados aos negócios indicados no item (i) acima; (iii) o 

exercício de atividades conexas ou relacionadas ao objeto social, direta ou indiretamente, inclusive importação e exportação; e (iv) a 

participação em outras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista.  

A CCR, por sua vez, é controlada pelos seguintes grupos controladores (controladores indiretos da Companhia): 

AG CONCESSÕES - Andrade Gutierrez Concessões S.A.: A Andrade Gutierrez Concessões S.A. é uma holding controlada pelo Grupo 
Andrade Gutierrez cujo objeto social é a atuação em empreendimentos relacionados a concessões e/ou permissões de obras e serviços 
públicos de infraestrutura, envolvendo a participação em outras sociedades e a prestação de assessoria técnica. A estratégia atual 
prioriza a atuação nos segmentos de rodovias, transporte urbano metro-ferroviário, saneamento ambiental, aeroportos, energia e 
terminais portuários de contêineres (este último ainda em desenvolvimento). O Grupo Andrade Gutierrez também atua em outras áreas 
de negócios, destacando: (i) engenharia e construção, por meio da Andrade Gutierrez Engenharia S.A. com atuação no Brasil, América 
Latina, Europa, África e Ásia e de investimento na empresa norte-americana The Dennis Group Inc. com foco na prestação de serviços 
de engenharia, gerenciamento de projetos e construção para o segmento de alimentos & bebidas; (ii) Contact Center, através de 
investimento na Contax; e (iii) saúde, através de investimento no Hospital Metropolitano de Belo Horizonte. 

CCII - Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A.: Camargo Corrêa Investimentos em Infraestrutura S.A. desenvolve 
negócios e administra as participações da Camargo Corrêa S.A. no setor de concessões de energia, transportes e mobilidade urbana. 
Além desses, no portfólio de negócios da Camargo Corrêa S.A. destacam-se os negócios de Cimento, Engenharia e Construção, 
Incorporação Imobiliária, Construção Naval e Denim e Workwear. Os negócios da Camargo Corrêa S.A. desenvolveram-se a partir de 
uma pequena empresa de construção, fundada em 1939. Hoje, 77 anos depois, suas empresas atuam em 16 países e empregam cerca 
de 27 mil profissionais. 
 
SP CONCESSÕES - Soares Penido Concessões S.A.: A Soares Penido Concessões S.A é uma holding do Grupo Soares Penido voltada para 

a participação em sociedades que, explorem, direta ou indiretamente, negócios de concessão de obras e serviços públicos, 

especificamente a prestação de serviços de execução, gestão e fiscalização de atividades relacionadas à operação, conservação, 

melhoramento, ampliação e recuperação de rodovias ou estradas de rodagem e negócios afins.  
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

 

 

 

(1) Inclui as ações detidas por Andrade Gutierrez Concessões S.A. e AGC Participações Ltda., sociedades integrantes do Grupo Andrade Gutierrez. 

(2) Inclui as ações detidas por Camargo Corrêa Investimentos em Infraestrutura S.A e VBC Energia S.A.; sociedades integrantes do Grupo Camargo 

Corrêa. 

(3) Inclui as ações detidas por Soares Penido Concessões S.A. e Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A., sociedades integrantes do Grupo 

Soares Penido. 

(4) Inclui a Lazard Asset Management Securities LLC., a qual  detém 5,13% das ações da Companhia desde 31 de dezembro de  2015, conforme 

anunciado em Comunicado ao Mercado de 5 de janeiro de 2016. 

 

b. Principais controladas e coligadas: 

A Companhia não possui controladas e/ou coligadas. 

 

c. Participações do emissor em sociedades do grupo 

A Companhia não possui participações em sociedades do Grupo. 

 

d. Participações de sociedades do grupo no emissor 

A MSVia é controlada indireta da CCR, como se vê no item (e) abaixo, por meio de sua controlada Companhia de Participações em 

Concessões. 

 

e. principais sociedades sob controle comum. 

A tabela abaixo apresenta as sociedades nas quais a controladora da Companhia, qual seja, a CCR S.A., possui participações direta e/ou 

indiretamente: 

17,00%

Outros

43,78%

BlackRock

5,00%

17,00% 17,22% 48,78%

(1) (2) (3)  (4) 
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

Controladas Participação (%) 

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (b.1) 100,00 

Concessionária do Sistema Anhanguera – Bandeirantes S.A. (b.1) 100,00 

Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A.  (b.2) 100,00 

Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A. (b.2) 100,00 

RodoNorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A. 85,92 

Parques Serviços Ltda. 85,92 

Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A. 100,00 

Concessionária do RodoAnel Oeste S.A. 98,8554 

Companhia de Participações em Concessões (CPC) (d) 99,00 

CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços S.A.  100,00 

SAMM – Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda.(c) 100,00 

Sociedade de Participações em Concessões Públicas S.A. (bb) 100,00 

Companhia de Concessões Rodoviárias México S. de R. L de C.V. (b.1) 100,00 

Rodovias Integradas do Oeste S.A. (a) 100,00 

Inovap 5 Administração e Participações Ltda. – em liquidação (u) 100,00 

CCR España – Empreendimientos S.L.(a) 100,00 

Alba Concessions Inc. (a) 100,00 

Alba Participations Inc. (a) 100,00 

CCR España - Concesiones y Participaciones S.L. (a) 100,00 

CCR Costa Rica Empreendimentos S.A. (m) 100,00 

Quito Airport Management, Ltd (nova denominação social de ADC&HAS Management Ltd.) (e) 50,00 

ADC&HAS Management Ecuador (aa)  

Green Airports Inc. (a) 100,00 

MTH Houdster em Maritiem Transport B.V. (m) 100,00 

ATP – Around the Pier Administração e Participações Ltda. (p) 79,992 

Companhia do Metrô da Bahia (a) 100,00 

Concessionária de Rodovia Sul – Matogrossense S.A. (a) 100,00 

Sociedade de Comercialização de Créditos de Viagem S.A.(a) 100,00 

Instituto CCR 100,00 

Consórcio Operador Rodovias Integradas (x) 99,00 

CCR USA Airport Management, Inc. (e) 100,00 

 
Controladas em conjunto, direta ou indiretamente 

 
Porcentagem de participação 

Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. 60,00 

Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A. 34,2372 

CGMP –Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.(w) 34,2372 

SGMP – Sociedade de Gestão de Meios de Pagamento LTDA. (w) 34,2372 

Renovias Concessionária S.A.(a) 40,00 

Controlar S.A. – em liquidação (a) 49,353514 

Concessionária ViaRio S.A. 33,33 

Barcas S.A. – Transportes Marítimos (a) 80,00 

Quiport Holdings S.A. (e) 45,50 

Ícaros Development Corporation S.A. (f)* 45,48 

Corporacion Quiport S.A. (g) 45,50 

Quito Airport Consortium Inc. (h) 45,50 

Grupo de Aeropuertos Internacional AAH, SRL (i) 48,77 

Desarrollos de Aeropuertos AAH, SRL (i) 51,00 

Terminal Aérea General AAH, SRL (i) 50,00 

Aeris Holding Costa Rica S.A. (j) 48,75 

Inversiones Bancnat S.A. (k) 50,00 

IBSA Finance (Barbados) Inc. (l) 50,00 

Companhia de Participações Aeroportuárias (m) 80,00 

Curaçao Airport Investment N.V (n) 79,80 

Curaçao Airport Real Estate Enterprises N.V. (o) 79,80 

Curaçao Airport Partners N.V. (o) 79,80 

Concessionária do VLT Carioca S.A. (q) 24,9317 

Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A.(v) 38,25 

Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins S.A. (a) 75,00 

Total Airport Services, LLC (z) 70,00 

 

Notas em relação à tabela acima: 
(a) Indiretamente, por meio de sua controlada Companhia de Participações em Concessões. 
(b.1) Direta (99,99%) e indiretamente (0,01%), por meio de sua controlada Companhia de Participações em Concessões. 
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

(b.2) Direta (99,99%) e indiretamente (0,01%), por meio de sua controlada CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços S.A. 
(c)  Direta (99,90%) e indiretamente (0,10%), por meio de sua controlada CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços S.A. 
(d)  Direta (99%) e indiretamente (1%), por meio de sua controlada CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços S.A. 
(e)  Indiretamente, por meio de sua controlada indireta CCR España Empreendimentos S.L. 
(f)  Indiretamente, por meio de sua controlada indireta Quiport Holdings S.A. 
(g)  Indiretamente, por meio de suas controladas indiretas Quiport Holdings S.A. e Ícaros Development Corporation S.A. 
(h) Indiretamente, por meio da de sua controlada indireta Alba Concessions Inc. 
(i)  Indiretamente, por meio de sua controlada indireta CCR Costa Rica Empreendimentos S.A. 
(j) Indiretamente, por meio de suas controladas indiretas Grupo de Aeropuertos Internacional AAH, SRL, Desarrollos de Aeropuertos AAH, SRL e Terminal Aérea 

General AAH, SRL. 
(k) Indiretamente, por meio de sua controlada indireta Green Airports Inc. 
(l) Indiretamente, por meio de sua controlada indireta Inversiones Bancnat S.A. 
(m) Indiretamente, por meio de sua controlada indireta CCR España – Concesiones y Participaciones, S.L. 
(n) Indiretamente: (i) via CCR España (39,00%); e (ii) pela participação de 80% da CCR España na Companhia de Participações Aeroportuárias (49,80%), de forma 

que a participação que a CCR España detém, direta e indiretamente, totaliza 79,80% das ações representativas do capital social da Curaçao Airport 
Investment N.V. 

(o) Indiretamente, por meio de sua controlada indireta Curaçao Airport Investment N.V. 
(p)  Indiretamente, por meio de sua controlada indireta Barcas S.A. - Transportes Marítimos 
(q) Indiretamente, por meio de sua controlada CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços S.A. 
(u) Indiretamente por meio de sua controlada Companhia de Participações em Concessões (99,99%) e por meio de sua controlada CIIS – Companhia de 

Investimentos em Infraestrutura e Serviços S.A. (0,01%).  
(v) Indiretamente, por meio da Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins S.A. 
(w) Indiretamente, por meio da Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A. 
(x) Direta (87,00%), indiretamente (10,00%) por meio de sua controlada Companhia de Participações em Concessões, e indiretamente (02,00%) por meio de 

sua Controlada Inovap 5 Administração e Participações Ltda. 
(z) Indiretamente, por meio da CCR USA Airport Management, LLC. 
(aa) Indiretamente, por meio da Quito Airport Management, Ltd 
(bb) Direta e indiretamente, por meio de suas controladas CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços S.A. e Companhia de participações 

em Concessões. 
 

* das ações preferenciais 

Em 2015, a CCR, juntamente com algumas de suas controladas, constituiu o Instituto CCR. O Instituto tem como objetivo gerenciar os 

investimentos em promoção do desenvolvimento sustentável nas comunidades, com a centralização da gestão da sustentabilidade em 

nossa Divisão Actua, trabalhando em sinergia com as nossas concessionárias.  

Todas as participações da CCR, controladora do Emissor, estão descritas nos itens acima. 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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15.7 - Principais operações societárias

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores. 
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15.8 - Outras informações relevantes

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores. 
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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Posição contratual do emissor

Natureza e razão para a operação

Garantia e seguros Não possui.

Rescisão ou extinção Findo o prazo de vigência contratual acima e inexislindo manifestação formal das Partes para sua prorregaç:io. este contrato será considerado 
encerrado sendo que. efetuado o úlijmo pagamento sem que a CONTRATADA manifeste sua discordancia quanto aos valores percebidos em razao 
deste acordo de vontades, toda e qualquer obrigaç:io da CONTRATANTE decorrente do presente instrumento sera considerada aulomálica e 
integralmente quitada perante a CONTRATADA. sem necessidade de assinatura de qualquer instrumento especifico.

Relação com o emissor Companhia sob controle comum

Objeto contrato Prestação de todos os serviços relacionados ao planejamento e elaboração de projetos de restauração e manutenção de pavimentos necessários 
para a execução das obras previstas no Contrato de Concessão.

Garantia e seguros Não possui

Objeto contrato A prestação dos serviços jurídicos, ficais, contábeis, de suprimentos, financeiros, de gestão de frotas, controladoria e de recursos humanos.

Engelog - Companhia Participações Concessões 29/06/2015 489.183,23 R$ 896.941,18 Não há montante à ser 
atribuído com relação à 
parte relacionada

31/01/2016 NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Por qualquer das partes:

(a) se a outra descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos do item 11.2 abaixo;

(b) na hipótese de liquidação judicial ou extrajudicial; pedido ou proposição de recuperação judicial ou extrajudicial; requerimento, decretação ou 
homologação de falência; convolação de recuperação judicial em falência; ou legítimo protesto de título, sem sustação no prazo legal;

(c) na hipótese de dissolução ou suspensão das atividades da outra parte por período superior a 60 (sessenta) dias;

(d) se houver insolvência manifesta da outra Parte

II - Pela DIVISÃO ENGELOG, na hipótese de atraso não autorizado no pagamento de 3 (três) parcelas de preço consecutivas

CCR S.A - Divisão Actua 09/02/2015 2.779.334,64 R$ 217.367,13 Não há montante à ser 
atribuído com relação à 
parte relacionada.

31/01/2016 NÃO 0,000000

Relação com o emissor Companhia sob controle comum

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Posição contratual do emissor

Natureza e razão para a operação

Objeto contrato Prestação de serviço de Vale Pedágio Via Fácil.

(i) preço habilitação para todos os usuários R$25,00; (ii) valor mensal 1 ou 2 TAG's R$4,50; (iii) manutenção mensal 3 ou mais TAG's R$4,00; (iv) 
valor manutenção mensal comerciais R$5,00; (v) segunda via de extrato ou via de extrato detalhado após 90 dias R$1,00.

Garantia e seguros As Partes negociarão, no prazo de 180 dias, garantias especificas para cumprimento das obrigações estabelecidas no instrumento, mediante 
celebração de aditivo.

Rescisão ou extinção O contrato ainda está vigente, uma vez que o prazo é indeterminado. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes se a outra 
descumprir qualquer cláusula ou condição deste contrato e não sanar tal descumprimento nos termos previstos em contrato.

Relação com o emissor Companhia sob controle comum

Objeto contrato Prestação pela CONTRATADA em lavor da CONTRATANTE. dos serviços de tecnologia da informação detalhados no Anexo Têcnico ablangendo 
assessoria, consultoria, planejamento e gerenciamento de sistemas de Informática e Informação bem como a prestação de suporte tecnológico e 
técnico na implementação de projetos especiais relacionados a sistemas de informática e informação (os "Serviços")

Relação com o emissor Parte Relacionada

Especificar

Companhia de Participações em Concessões - 
EngelogTec

04/02/2015 3.062.298,36 R$ 281.729,74 Não há montante à ser 
atribuído com relação à 
parte relacionada

31/01/2016 NÃO 0,000000

Garantia e seguros Não possui

Especificar

CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 
PAGAMENTO S.A.

10/09/2015 21.609.576,50 R$ 8.121.518,10 Indeterminado NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Findo o prazo de vigência contratual acima e inexislindo manifestação formal das Partes para sua prorregação este contrato será considerado 
encerrado sendo que efetuado o último pagamento sem que a CONTRATADA manifeste sua discordância quanto aos valores percebidos em razão 
deste acordo, toda e qualquer obrigação da CONTRATANTE decorrente do presente instrumento será considerada automática e integralmente 
quitada perante a CONTRATADA, sem necessidade de assinatura de qualquer instrumento específico.

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Garantia e seguros Não possui.

Objeto contrato Fornecimento de cimento para utilização nas obras da BR-163/MS.

Rescisão ou extinção O presente contrato poderá ser rescindido, por qualquer das Partes, a qualquer tempo, desde que prévia e formalmente informada a outra Parte, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da rescisão pretendida, caso em que não haverá incidência de qualquer ônus, exceto os que resultem 
das obrigações contratuais já cumpridas.

Posição contratual do emissor

Natureza e razão para a operação

Especificar

Especificar

Relação com o emissor Companhia sob controle comum

Intercement Brasil S/A 12/08/2014 77.713.724,99 R$ 0,00 Não há montante à ser 
atribuído com relação à 
parte relacionada.

11/08/2019 NÃO 0,000000

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter

estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

(a) identificar as medidas tomadas para 

tratar de conflitos de interesses 

Todas as nossas operações com partes relacionadas são celebradas 

no curso normal de nossos negócios e em condições de mercado, 

observadas as disposições societárias da Companhia. 

Para evitar conflitos de interesse, todos os contratos entre partes 

relacionadas celebrados pelas empresas do Grupo CCR, ao qual a 

Companhia pertence, em valor acima de R$1 milhão até 

15/04/2016 e acima de R$5milhões a partir de 15/04/2016, 

mediante alteração do Estatuto Social da CCR S.A. – controladora da 

Companhia), dependem de aprovação do Conselho de 

Administração da CCR. Além disso, as contratações entre partes 

relacionadas celebradas pela Companhia, cujo valor supere R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais) dependem de prévia 

aprovação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia.  

Além disso, os membros do Conselho de Administração da 

controladora CCR, indicados pelas empresas relacionadas à 

contratação, abstêm-se quanto à deliberação da contratação, em 

Reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprova 

referida contratação. 

(b) demonstrar o caráter estritamente 

comutativo das condições pactuadas  

(i) São observadas as regras previstas na Política para 

Transações entre Partes Relacionadas do Grupo CCR, conforme 

disponível no site da CCR, controladora da Companhia e da 

Companhia de Valores Mobiliários (CVM); 

(ii) Em consonância com o item (i) acima, são realizadas 

concorrências; 

(iii) As condições pactuadas para as contratações com partes 

relacionadas estão em consonância com a prática de mercado, 

considerando as informações que a Companhia possui sobre 

transações entre partes independentes em termos e condições 

similares aos das transações inseridas no item 16.2; 

(iv) São celebrados contratos refletindo as condições 

pactuadas para cada uma das contratações de prestação de 

serviços, composto por (a) cláusulas gerais semelhantes a qualquer 

contratação de mesma natureza e (b) cláusulas específicas em 

relação às condições econômicas da contratação realizada, sendo 

que as condições de pagamento refletem as condições pactuadas 

pelas partes contratantes, em consonância com a proposta 

vencedora e outras condições específicas relativas à execução do 

escopo contratado. 
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16.4 - Outras informações relevantes

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores. 
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Tipo de capital Capital Integralizado

13/05/2016 474.000.000,00 474.000.000 0 474.000.000

13/05/2016 474.000.000,00 474.000.000 0 474.000.000

Tipo de capital Capital Subscrito

Tipo de capital Capital Emitido

13/05/2016 474.000.000,00 474.000.000 0 474.000.000

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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17.5 - Outras informações relevantes

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores. 
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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A Companhia não possui valores mobiliários.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

A Companhia não possui valores mobiliários negociados na BM&FBOVESPA ou em mercado de balcão. 
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

A Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros. 
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A Companhia não possui titulos emitidos no exterior.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.8 - Títulos emitidos no exterior
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

Não houve oferta pública de distribuição de valores mobiliários de emissão da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2013, 2014 e 2015. 
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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18.12 - Outras infomações relevantes

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores. 
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores. 
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20.2 - Outras informações relevantes

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores. 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

De acordo com o Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, este campo é facultativo para a Companhia, tendo em 
vista a mesma ser registrada na categoria B. 
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21.4 - Outras informações relevantes

As informações que a Companhia julga relevantes sobre este tópico foram apresentadas nos itens anteriores. 
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