
 
 
 

 

 
 
 

CCR amplia Ebitda ajustado mesma base 
para R$ 5,5 bi em 2019 

 

Resultado reflete operação plena das novas concessões, crescimento do tráfego e 
eficiência na gestão dos custos e da operação dos ativos; Lucro líquido mesma base foi 

de R$ 1,4 bi 

 

São Paulo, 05 de março de 2020 – O Grupo CCR encerrou o ano de 2019 com um Ebitda 
ajustado na mesma base de R$ 5,511 bilhões, crescimento de 12,73% sobre o valor 
apurado em 2018. O resultado positivo refletiu o amadurecimento das novas concessões, 
eficiência na gestão de custos e dos ativos e o crescimento do tráfego de veículos. 

Em 2019, o crescimento do tráfego pedagiado nas rodovias controladas integralmente pela 
CCR foi de 4,9% (na mesma base, o crescimento foi de 1,1%). Excluindo-se os efeitos das 
isenções de eixo suspenso, o tráfego consolidado da CCR cresceu 6,2% na comparação 
2019 contra 2018 (na mesma base, excluindo-se a Viasul, o crescimento foi de 2,6%). O 
tráfego também foi positivo em concessionárias nas quais a companhia tem parte do capital, 
como na Renovias (alta de 1,5%) e ViaRio (crescimento de 6,7%), conforme informações 
do balanço divulgado hoje. 

O Lucro Líquido na mesma base da companhia para o ano de 2019 foi de R$ 1,382 bilhão, 
uma redução de 15,2% sobre o resultado apurado em 2018. A diminuição do lucro ocorreu 
basicamente em razão da proximidade do fim de algumas concessões, como a CCR 
NovaDutra e a CCR RodoNorte (empresas que terão seus contratos encerrados em 
fevereiro e novembro de 2021, respectivamente). Com o exíguo prazo remanescente das 
concessões, os investimentos precisam ser amortizados dentro do prazo restante do 
contrato, o que exige a depreciação acelerada dos valores investidos nesses ativos. Isso 
impactou o lucro. 

Além dos bons resultados operacionais, 2019 também foi um ano importante para o Grupo 
CCR com a conquista de novos negócios. A companhia iniciou a operação da CCR ViaSul, 
primeira concessão do grupo no Rio Grande do Sul e venceu o leilão da Linha 15 Prata de 
monotrilho de São Paulo, projeto sobre o qual a companhia aguarda a assinatura do 
contrato. 

Ainda em relação às novas conquistas, vale ressaltar que a companhia venceu em 21 de 
fevereiro, o leilão de licitação do trecho sul da BR-101/SC. Esta é a primeira concessão 
que a companhia conquista em Santa Catarina, ampliando a sua presença na região Sul 
do país. A rodovia é parte do principal corredor viário da região Sul do país, sendo 



 
 
 

 

 
 
 

contíguo ao trecho operado pela CCR ViaSul. Com a vitória no certame, a companhia 
passará a administrar 3.955 km de rodovias, consolidando-se, assim, como maior player 
do segmento no país. 

A Dívida Líquida consolidada da holding atingiu R$ 13,9 bilhões em dezembro de 2019. O 
indicador Dívida Líquida/EBITDA ajustado operacional fechou o ano em 2,4x. 

4º tri de 2019 

A companhia registrou R$ 2,6 bilhões de Receita Líquida no 4T19, alcançando crescimento 
de 18,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este bom resultado, também pode 
ser visto no tráfego, que avançou 3,0% em relação ao 4T18 (excluindo-se o desempenho 
da CCR ViaSul), e reforça a tendência de melhoria da atividade econômica do País.  

Outro destaque identificado no trimestre é o desempenho do Ebitda ajustado mesma base, 
que registrou evolução de 19,6%, com margem de 63,9% (+2,8p.p.). Já o Lucro Líquido na 
mesma base, alcançou R$ 499,2 milhões, decréscimo de 3% comparado ao mesmo 
período do ano anterior. Ainda no 4T19, a companhia também fez uma comunicação ao 
mercado informando aos seus acionistas o início do pagamento dos dividendos 
intermediários de aproximadamente R$ 0,47 por ação ordinária. 

Investimento 

O Grupo CCR investiu R$ 1,7 bilhão em todo o ano passado. No 4º trimestre de 2019, o 
investimento foi de R$ 559,7 milhões, valor que inclui o ativo financeiro. As empresas que 
mais fizeram desembolsos no último trimestre do ano foram a CCR RodoNorte, CCR 
ViaSul, CCR NovaDutra e Samm. 

Na CCR ViaSul houve, majoritariamente, aportes em recuperação de pavimento, aquisição 
de equipamentos e sinalização. Os investimentos da CCR RodoNorte foram focados em 
duplicações e obras de restauração em vários trechos. Na CCR NovaDutra foram 
realizadas obras que ampliaram a segurança da rodovia. Na Samm, a empresa de 
telecomunicações do Grupo CCR, houve investimentos em fibra ótica e equipamentos. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

Confira os indicadores financeiros 

 

 

¹ A receita líquida exclui a receita de construção. 
² Os efeitos na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base. 
3 Calculado somando-se Receita Líquida, Receita de Construção, Custo dos Serviços Prestados e Despesas Administrativas. 
4 As margens EBIT e EBITDA ajustadas e ajustadas operacionais foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA ajustados e ajustados operacionais pelas receitas líquidas, excluídas as 
receitas de construção. 
5 Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga. 
6 Além das despesas não-caixa excluídas do EBITDA ajustado, são excluídas as receitas e/ou despesas não-operacionais não-caixa. 

Sobre o Grupo CCR: Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das cinco maiores companhias de concessões de 

infraestrutura da América Latina, sendo considerada a líder do segmento de concessões no Brasil com 18,4% do controle 

das rodovias sob gestão da iniciativa privada. Tendo o pioneirismo e a inovação como marcas, a CCR criou em 2018 

quatro núcleos de atuação independentes que agrupam unidades de negócios por temas afins. São eles: CCR Lam Vias, 

CCR Infra SP, CCR Aeroportos e CCR Mobilidade. Nessa reestruturação, como forma de atualizar e melhorar a estrutura 

de Governança, processos decisórios e os mecanismos de controle, foram criadas as vice-presidências de Gestão 

Corporativa e de Governança, Compliance e Auditoria Interna, tendo esta, por determinação estatutária, que reportar ao 

Conselho de Administração. O Grupo conta com as práticas de Governança Corporativa reconhecidas no mercado, 

atendendo regras do Novo Mercado da B3 (a CCR foi a primeira empresa ingressar nesta categoria). Além do Brasil, a 

CCR está presente, por meio de suas unidades, nos EUA, Curaçao, Equador e Costa Rica. Com mais de 15 mil 

colaboradores, a CCR se orgulha em contribuir, diariamente, para uma sociedade com mais infraestrutura, segurança, 

conforto e qualidade de vida para milhões de cidadãos. 

Indicadores Financeiros (R$ MM) 4T18 4T19 Var. % 4T18 4T19 Var. %

Receita Líquida1 2.233,5 2.645,0 18,4% 2.386,3 2.793,6 17,1%

Receita Líquida ajustada mesma base2 2.233,5 2.554,7 14,4% 2.376,7 2.703,3 13,7%

EBIT ajustado3 (24,4) 903,6 n.m. 44,8 975,1 n.m.

Mg. EBIT ajustada4 -1,1% 34,2% 35,3 p.p. 1,9% 34,9% 33,0 p.p.

EBITDA ajustado5 535,3 1.500,8 180,4% 640,4 1.605,2 150,7%

Mg. EBITDA ajustada4 24,0% 56,7% 32,7 p.p. 26,8% 57,5% 30,7 p.p.

EBITDA ajustado operacional6 1.346,5 1.477,1 9,7% 1.451,5 1.581,5 9,0%

Mg. EBITDA ajustada operacional4 60,3% 55,8% -4,5 p.p. 60,8% 56,6% -4,2 p.p.

EBITDA ajustado mesma base2 1.365,1 1.633,1 19,6% 1.465,3 1.737,5 18,6%

Mg. EBITDA ajustada mesma base2 61,1% 63,9% 2,8 p.p. 61,7% 64,3% 2,6 p.p.

Lucro Líquido (307,1) 392,6 n.m. (307,1) 392,6 n.m.

Lucro Líquido mesma base2 514,7 499,2 -3,0% 514,7 499,2 -3,0%

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

EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) 1,6 5,2 1,8 5,0

IFRS Pró-forma

Indicadores Financeiros (R$ MM) 2018 2019 Var. % 2018 2019 Var. %

Receita Líquida1 8.136,7 9.494,4 16,7% 8.845,3 10.140,2 14,6%

Receita Líquida ajustada mesma base2 7.960,1 8.656,9 8,8% 8.542,9 9.251,1 8,3%

EBIT ajustado3 2.187,5 3.453,4 57,9% 2.502,3 3.736,1 49,3%

Mg. EBIT ajustada4 26,9% 36,4% 9,5 p.p. 28,3% 36,8% 8,5 p.p.

EBITDA ajustado5 4.070,6 5.790,4 42,2% 4.538,0 6.206,8 36,8%

Mg. EBITDA ajustada4 50,0% 61,0% 11,0 p.p. 51,3% 61,2% 9,9 p.p.

EBITDA ajustado operacional6 4.881,8 5.703,2 16,8% 5.349,1 6.119,6 14,4%

Mg. EBITDA ajustada operacional4 60,0% 60,1% 0,1 p.p. 60,5% 60,4% -0,1 p.p.

EBITDA ajustado mesma base2 4.889,1 5.511,3 12,7% 5.277,9 5.896,6 11,7%

Mg. EBITDA ajustada mesma base2 61,4% 63,7% 2,3 p.p. 61,8% 63,7% 1,9 p.p.

Lucro Líquido 782,7 1.438,3 83,8% 782,7 1.438,3 83,8%

Lucro Líquido mesma base2 1.630,8 1.382,6 -15,2% 1.630,8 1.382,6 -15,2%

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

EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) 3,7 4,8 3,9 4,6

Pró-formaIFRS


