Prospecto de Oferta Pública de Debêntures - AutoBAn

R$ 510.000.000,00

Prospecto de Distribuição Pública de Debêntures de Emissão da

Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62
Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200
Margem Direita da Via Anhangüera, Bairro Retiro - Jundiaí/SP

R$ 510.000.000,00
Standard & Poor´s: brAA
Código ISIN 1ª série: BRANHBDBS003
Código ISIN 2ª série: BRANHBDBS011
Código ISIN 3ª série: BRANHBDBS029
Distribuição pública de 51.000 (cinqüenta e uma mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, todas nominativas e escriturais, da espécie com garantia real, em 3 (três)
séries, com remuneração definida em processo de bookbuilding, sendo 2 (duas) séries com remuneração baseada no IGP-M mais 10,65% ao ano e 1 (uma) série com
remuneração baseada em 103,3% do CDI ao ano, de emissão da Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A., Companhia Aberta, CNPJ/MF nº
02.451.848/0001-62, com sede na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200, Bairro Retiro, Jundiaí - SP (“Companhia”, “Emissora” ou “AutoBAn”)
(“Debêntures”), todas com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (“Valor Nominal Unitário") na data de 1º de abril de 2006 (“Data de Emissão”), no valor
total de R$ 510.000.000,00 (quinhentos e dez milhões de reais), sendo o prazo das 1ª e 2ª séries de 8 (oito) anos, com início das amortizações para a 1ª série no 36º
(trigésimo sexto) mês da Data da Emissão e para 2ª série no 42º (quadragésimo segundo) mês da Data da Emissão, e, sendo o prazo da 3ª série de 6 (seis) anos, com início das
amortizações no 36º (trigésimo sexto) mês da Data da Emissão (“Oferta” ou “Emissão” ou “Distribuição Pública”).
A Distribuição Pública foi aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 28 de junho de 2006, cuja ata foi arquivada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 176.050/06-1, em sessão de 06 de julho de 2006, e publicada na edição de 18 de julho de 2006 dos jornais
Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal de Jundiaí, e pela Reunião do Conselho de Administração, realizada em 24 de julho de 2006, cuja ata será arquivada
na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP.
As Debêntures serão objeto de distribuição pública, sob o regime de garantia firme de colocação, com intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários, para colocação no mercado primário por meio do Sistema de Distribuição de Títulos (“SDT”), administrado pela Associação Nacional das
Instituições do Mercado Financeiro (“ANDIMA”) e operacionalizado pela Câmara de Custódia e Liquidação (“CETIP”), bem como por meio do Sistema de Negociação
BOVESPA FIX (“BOVESPA FIX”), da Bolsa de Valores de São Paulo (“BOVESPA”), custodiado pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (“CBLC”).
ANTES DE TOMAR A DECISÃO DE INVESTIR NAS DEBÊNTURES, OS INVESTIDORES DEVERÃO LER ESTE PROSPECTO, INCLUSIVE O DISPOSTO NA SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”. O PROSPECTO SERÁ COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS POTENCIAIS INVESTIDORES NA SEDE E NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES, DA CVM, DA CETIP E DA BOVESPA.
Esta Emissão foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários sob os nºs CVM/SRE/DEB/2006/026, CVM/SRE/DEB/2006/027 e CVM/SRE/DEB/2006/028, em 27 de julho de 2006.
“O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da companhia
emissora, bem como sobre as Debêntures a serem distribuídas.”
Os Investidores devem ler a Seção “Fatores de Risco”, na página 61 e seguintes, para uma avaliação dos riscos que devem ser considerados para o
investimento nas Debêntures.
“A Emissora e o Coordenador Líder declaram que até onde têm conhecimento, as informações contidas neste documento correspondem à realidade e não omitem nada
capaz de afetar a importância de tais informações.”
“A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para Ofertas Públicas de Distribuição e
Aquisição de Valores Mobiliários, aprovado em Assembléia Geral da ANBID, e parte integrante da ata registrada no 4º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas
da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 510718, atendendo, assim, a presente oferta pública, aos padrões mínimos de informação contidos no
código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições
participantes e dos valores mobiliários objeto da oferta pública.

Coordenadores

O Coordenador Líder é o Banco Itaú BBA.
A data deste Prospecto é 27 de julho de 2006.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Neste Prospecto, os termos “nós” e “nosso”, no singular ou plural, independentemente do gênero, referem-se à
AutoBAn (a não ser quando o contexto exigir outra interpretação).
Este Prospecto inclui demonstrações financeiras anuais consolidadas e auditadas relativas a 31 de dezembro de 2003,
2004, 2005 e informações trimestrais findas em 31 de março de 2005 e 2006 e aos exercícios sociais então encerrados,
acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes, as quais foram elaboradas de acordo com as Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil.
A AutoBAn iniciou a operação em 1998 com a cobrança de pedágio apenas no sentido capital-interior. As tarifas
praticadas contemplavam o valor para ida e volta.
Veículos-Equivalentes é uma unidade de medida de volume de tráfego pedagiado. Os veículos comerciais são tarifados
por cada eixo no valor correspondente à tarifa de um veículo de passeio e, portanto, a unidade Veículo-equivalente é
calculada adicionando-se aos Veículos Leves os Veículos Pesados (comerciais, como caminhões e ônibus)
multiplicados pelos respectivos números de eixos cobrados. Um Veículo Leve equivale a um eixo de Veículo Pesado.
Com o início do sistema de cobrança bidirecional, os veículos passaram a ser tarifados nos 2 (dois) sentidos do Sistema
Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes e as tarifas passaram a ser cobradas em cada sentido pela metade do valor
anteriormente cobrado. A fim de se manter a medida de comparação de Veículos-Equivalentes com os anos anteriores,
adotou-se a sistemática de calcular a média de Veículos-Equivalentes tarifados nos 2 (dois) sentidos do Sistema
Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes.
A Tarifa Média apresentada neste Prospecto é a soma das tarifas praticadas nos 2 (dois) sentidos do Sistema Rodoviário
Anhangüera-Bandeirantes.
Tendo em vista que certos valores foram arredondados, alguns valores inteiros constantes de algumas tabelas podem
não representar a soma aritmética dos números que os precedem.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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GLOSSÁRIO
Os termos abaixo definidos, quando utilizados neste Prospecto, seja no singular ou no plural, terão o significado a eles
atribuído nesta seção:
ABCR

Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias.

ABN

ABN AMRO Real S.A..

Acionista Controlador

CCR.

Acionistas Controladores da

AGConcessões, Brisa, Camargo Corrêa e Serveng.

CCR
Actua Serviços

Actua Serviços Compartilhados Ltda..

Actua Assessoria

Actua Assessoria Ltda..

AGConcessões

Andrade Gutierrez Concessões S.A..

AGCEL

Consórcio formado pela Andrade Gutierrez e pela Construtora Estrutural
Ltda..

Agentes do Financiamento

Bradesco, Sudameris e Unibanco.

Indireto
Agente Fiduciário

Pentágono S.A. – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

ANBID

Associação Nacional dos Bancos de Investimento.

ANDIMA

Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro.

Andrade Gutierrez

Construtora Andrade Gutierrez S.A..

ANTT

Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Anúncio de Início

Anúncio de início da Distribuição Pública.

7

ARTESP

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado
de São Paulo, sucessora legal do DER/SP, conforme a Lei Complementar
Estadual nº 914.

Assembléia Geral de

Assembléia convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora, ou por

Debenturistas

Debenturistas que representem, no mínimo, 10% das Debêntures em
Circulação, para tratar de determinadas matérias relativas às Debêntures,
conforme o disposto na Escritura de Emissão.

AutoBAn, Emissora ou

Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A..

Companhia
Banco Mandatário e

Banco Itaú S.A..

Escriturador
BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

BOVESPA

Bolsa de Valores de São Paulo.

BOVESPA FIX

Sistema BovespaFix, administrado pela BOVESPA.

Bradesco

Banco Bradesco S.A..

Brisa

Brisa Participações e Empreendimentos Ltda..

Camargo Corrêa

Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A..

CBLC

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia.

Camargo Corrêa Transp

Camargo Corrêa Transportes S.A..

CCR

Companhia de Concessões Rodoviárias.

CDI

Certificado de Depósito Interbancário.

CETIP

Câmara de Custódia e Liquidação.

CGMP

Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S.A..
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COFINS

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.

CONIT

Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transportes.

Contrato de Cessão

Contrato de Cessão de Créditos e Outras Avenças celebrado entre a Emissora,
BNDES e o Agente Fiduciário, em 14 de julho de 2006.

Contrato de Concessão

Contrato de Concessão Rodoviária nº 005/CR/98 – Sistema Rodoviário
Anhangüera-Bandeirantes, celebrado entre o Governo do Estado de São
Paulo, por intermédio do DER/SP e a AutoBAn, em 1º de maio de 1998, e os
seus posteriores aditamentos.

Contrato de Constituição de

Contrato de Consórcio entre Bancos, celebrado em 10 de julho de 2000, entre

Consórcio

BNDES, Bradesco, Unibanco e Sudameris, com interveniência do IDB, IFC e
BNDES, com a finalidade de regular a administração e o gerenciamento do
Financiamento BNDES.

Contrato de Distribuição

Os Instrumentos Particulares de Contrato de Coordenação, Colocação e
Distribuição Pública de Debêntures emitidas no âmbito da Oferta, celebrados
entre a AutoBAn e os Coordenadores.

Contrato de Dívida

Contrato de Dívida Subordinada Substitutiva, celebrado em 26 de setembro de

Subordinada Substitutiva

2005, entre a AutoBan e os Credores Subordinados Substitutivos.

Contratos de Financiamento

Financiamento IDB, Financiamento IFC e Financiamento BNDES.

Contratos de Garantia

Contrato de Cessão e o Contrato de Penhor, quando referidos conjuntamente.

Contrato de Penhor

Contrato de Penhor e outras Avenças celebrado entre a Emissora, BNDES,
CCR, o Banco Itaú e o Agente Fiduciário, em 14 de julho de 2006.

Coordenadores

Santander, Pactual, ABN e Votorantim.

Coordenador Líder

Itaú BBA.

CPMF

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira.

Credores Seniores

BNDES, IDB e IFC.
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Credores Adicionais

Credores que venham a contrair dívidas de longo prazo, conforme o disposto na
cláusula 10.1., letra “p”, item (v) da Escritura de Emissão, visando o financiamento
de investimentos não previstos no Contrato de Concessão, sendo que estes eventuais
credores compartilharão das mesmas garantias atribuídas aos Contratos de Garantia.

Credores Subordinados

Itaú BBA e Santander.

Substitutivos
CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Data de Emissão

A data de emissão será 1º de abril de 2006.

Datas de Vencimento

As datas de vencimento, referidas em conjunto, quais sejam, primeira série: 1º
de abril de 2014; segunda série: 1º de outubro de 2013; terceira série: 1º de
abril de 2012.

Debêntures em Circulação

Todas as Debêntures subscritas, excluídas aquelas mantidas em tesouraria
pela Emissora ou detidas por seus controladores, diretos ou indiretos,
controladas ou coligadas, bem como por seus respectivos executivos e
administradores e respectivos cônjuges.

DCTF

Declaração de Contribuições e Títulos Federais.

DER/SP

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, legalmente
sucedido pela ARTESP, conforme a Lei Complementar Estadual nº 914.

Dia Útil

Dia em que os bancos estão abertos para negócios na Cidade de São Paulo-SP.

Distribuição Pública ou

Esta distribuição pública de Debêntures no âmbito da Oferta, nos termos da

Emissão ou Oferta

Instrução CVM n° 400.

DNER

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

DNIT

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes.

Dólar ou US$

A moeda corrente nos Estados Unidos da América.
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EBITDA

Nossas receitas líquidas (após dedução do custo dos serviços prestados e das
despesas administrativas), apuradas em determinado período, acrescidas das
despesas de depreciação, amortização e amortização dos valores referentes ao
custo da outorga de nossas concessões, de acordo com a seguinte fórmula:
lucro (prejuízo) operacional (+) depreciação e amortização (-) receitas e
despesas

financeiras

(+)

amortização

dos

pagamentos

antecipados

relacionados à concessão.
Empréstimo-Ponte

Empréstimos contraídos pela Emissora junto ao Banco Alfa S.A., Banco
Citibank S.A., HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, Banco Bradesco
S.A. e Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., em 11 de maio de 2006.

Engelog

Engelog Centro de Engenharia Ltda..

Escritura de Emissão

Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures
simples, com garantia real, da AutoBAn, celebrado entre a Companhia e o
Agente Fiduciário, em 30 de junho de 2006, e seus aditamentos.

Financiamento BNDES

Empréstimo contraído junto ao BNDES em 10 de julho de 2000.

Financiamento IDB

Empréstimo contraído junto ao IDB em 29 de junho de 2000 e pré-pago em
15 de maio de 2006.

Financiamento IFC

Empréstimo contraído junto ao IFC em 29 de junho de 2000 e pré-pago em 15
de maio de 2006.

IASB

International Accounting Standards Board.

IDB

Inter-American Development Bank.

IGP-M

Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

IFC

International Finance Corporation.

Instrução CVM nº 400

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003.

INPI

Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.

11

IRPJ

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.

ISS

Imposto Sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza.

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A..

Lei Complementar nº 914

Lei Complementar nº 914, de 14 de janeiro de 2002, que criou a ARTESP.

Lei das Concessões

Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Lei das Licitações

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Lei das Sociedade por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Lei do Plano Real

Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.

Lei Rouanet

Lei nº 8.313, de 21 de dezembro de 1991.

LIBOR

London Interbank Oferred Rate.

NovaDutra

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A..

Pactual

Banco Pactual S.A..

PIS

Programa de Integração Social.

Poder Concedente

Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do DER/SP, conforme
Decreto Estadual 40.028, de 30 de março de 1995, posteriormente sucedido
pela ARTESP, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 914.

Práticas Contábeis Adotadas no

Práticas contábeis adotadas no Brasil e normas expedidas pela CVM.

Brasil
Prazo de Colocação

Após o deferimento do pedido de registro na CVM, a disponibilização do
respectivo prospecto definitivo aos investidores e a publicação do Anúncio de
Início, os Coordenadores promoverão a distribuição das Debêntures em até 2
(dois) dias úteis contados da data de publicação do Anúncio de Início.

Prospecto

Este prospecto de Distribuição Pública de Debêntures.
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Real ou R$

A moeda corrente no Brasil.

Remuneração

Definida em processo de bookbuilding:
primeira e segunda séries: IGP-M + 10,65 % aa
terceira série: 103,3% do CDI aa

Santander

Banco Santander Brasil S.A..

SDT

Sistema de Distribuição de Títulos.

Serveng

Serveng - Civilsan S.A. – Empresas Associadas de Engenharia.

Sistema Rodoviário

Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes, composto pelas rodovias:

Anhangüera-Bandeirantes

Anhangüera (SP 330), Bandeirantes (SP 348), Dom Gabriel Paulino Bueno
Couto (SP 300) e a interligação Adalberto Panzan (SPI 102/330).

SND

Sistema Nacional de Debêntures.

SOMA FIX

Sistema SomaFix, administrado pela BOVESPA.

STP

Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A..

Sudameris

Banco Sudameris S.A..

Tarifa Básica

Tarifa instituída pelo Edital de Licitação nº 007/CIC/97.

Tarifa Média

Soma das tarifas praticadas nos 2 (dois) sentidos do Sistema Rodoviário
Anhangüera-Bandeirantes.

TJLP

Taxa de Juros de Longo Prazo.

Unibanco

Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A..

Valor Nominal

Valor unitário das Debêntures, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Veículo-Equivalente

Unidade de medida de volume de tráfego pedagiado, calculada multiplicandose os volumes de tráfego de Veículos Leves e de Veículos Pesados pelos
respectivos números de eixos cobrados.
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Veículo Leve

Veículos de passeio.

Veículo Pedagiado

Unidade de medida que representa o número total de veículos que pagaram
pedágio durante um determinado período de apuração, independentemente do
número de eixos do veículo.

Veículo Pesado

Veículo comercial.

ViaLagos

Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A..

Votorantim

Banco Votorantim S.A..
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
Esta seção contém uma breve descrição da Oferta, incluindo a apresentação da Companhia, a identificação do público
alvo, preços e montante da Emissão. Este Prospecto contém somente uma descrição da Oferta. Recomendamos ao
investidor que leia este Prospecto cuidadosamente, incluindo a seção “Fatores de Risco”, bem como as demonstrações
financeiras consolidadas da Companhia.
INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA
Introdução
Em fevereiro de 1995, o Governo Federal promulgou a Lei de Concessões, permitindo a transferência para a iniciativa
privada da prestação de serviços públicos, inclusive a operação de rodovias.
A concessão do Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes, administrado pela AutoBAn foi outorgada em 1º de
maio de 1998, pelo Governo Estadual, representado pelo então DER/SP.
O processo de concorrência pública edital nº 007/CIC/97 para a concessão do Sistema Rodoviário AnhangüeraBandeirantes foi vencido pelo consórcio formado entre as empresas Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Companhia
Brasileira de Projetos e Obras - CBPO, Serveng e SVE, e adjudicado à AutoBAn em 1º de abril de 1998, pelo período
de 20 (vinte) anos, utilizando como critério o maior valor de outorga da concessão. A celebração do Contrato de
Concessão foi realizada em 1º de maio de 1998.
O Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes é composto pelas Rodovias Anhangüera (SP 330), Bandeirantes
(SP 348), Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP 300) e a interligação Adalberto Panzan (SPI 102/330), com um
total de 316,76 quilômetros de extensão.

Concessão

AutoBAn (duas rodovias ligando
São Paulo, Campinas e Limeira e
duas interligações entre essas
rodovias)

Data de
Término do
Contrato de
Concessão

Extensão
(km)

Abril de 2018

316,76
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Número de Veículos
Pedagiados em

Veículos Equivalentes em

2005

1º T/2006

2005

1º T/2006

108.388.797

26.581.949

89.466.959

21.463.312

Resultados Operacionais
A nossa receita advém dos direitos de exploração previstos no Contrato de Concessão, quase unicamente da cobrança
de pedágios no Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes. Nós cobramos pedágio manualmente e por meio de
identificação automática, utilizando um sistema eletrônico de pagamento.
Nossa receita operacional bruta aumentou de R$ 534 milhões, em 2003, para R$ 708 milhões, em 2004 e R$ 817
milhões, em 2005. Nosso EBITDA aumentou de R$ 265 milhões, em 2003, para R$ 385 milhões, em 2004 e R$ 454
milhões, em 2005.
Os principais fatores que influenciam a nossa receita bruta operacional são o número de Veículos Pedagiados no
Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes e as tarifas de pedágio que cobramos, que são reajustadas pelo IGP-M.
Medimos o volume de tráfego nas rodovias que operamos com base no número total de Veículos Pedagiados nas nossas
praças de pedágio. O número total de Veículos Pedagiados, em 2005, foi de 108,3 milhões, comparado a 81,4 milhões,
em 2004, e a 60,7 milhões, em 2003. Enquanto que o volume de Veículos-Equivalentes foi de 89,5 milhões em 2005,
comparado a 84 milhões, em 2004 e 77,1 milhões em 2003.
Fontes e Usos de Recursos
A grande parte dos investimentos feitos pela Companhia ocorreu nos primeiros 5 (cinco) anos de operação da
concessão, durante os quais a Companhia efetuou a maior parte das melhorias no Sistema Rodoviário AnhangüeraBandeirantes. Portanto, no início de nossa concessão, a Companhia obteve financiamentos para efetuar parte de tais
investimentos. Financiamos a nossa concessão, principalmente, por meio de empréstimos de bancos de
desenvolvimento e agências multilaterais, como o BNDES, IDB e IFC (Credores Seniores).
O caixa que geramos é utilizado principalmente em investimentos no ativo imobilizado do Sistema Rodoviário
Anhangüera-Bandeirantes, que foi de R$ 103,891 milhões em 2005, R$ 70,2 milhões em 2004, e R$ 68,9 milhões em
2003.
Em 31 de dezembro de 2005, nosso endividamento bruto era de R$ 538,8 milhões, sendo R$ 75,6 milhões representado
por parcelas de curto prazo das dívidas de longo prazo e R$ 463,2 milhões representado por dívidas de longo prazo. A
maior parte de nossos empréstimos foram contraídos para implantação do empreendimento e investimentos na
concessão.
O aumento de nosso endividamento no período compreendido entre 2004 e 2005 deu-se em razão da cessão da dívida
subordinada com o Acionista Controlador (mútuo com parte relacionada) para o Coordenador Líder e o Santander, em
26 de setembro de 2005. No primeiro trimestre de 2006 nosso endividamento diminui em razão do fluxo de
amortizações dos empréstimos de longo prazo.
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Em 11 de maio de 2006, a Companhia contraiu o Empréstimo-Ponte no valor de R$ 333,0 milhões e pré-pagou
integralmente suas dívidas com o IFC e o IDB, não havendo, portanto, mais nenhum endividamento em moeda
estrangeira.
As tabelas a seguir demonstram nosso endividamento e nossa capacidade de pagamento nos períodos indicados:
Evolução do Endividamento (R$ em milhares)
2003

2004

2005

1T/2006

Empréstimos e Financiamentos

561.321

463.443

538.840

530.189

Mútuo com parte relacionada

126.930

152.900

-

-

Endividamento bruto

688.251.

616.343

538.840

530.189

( - ) Caixa e bancos

13.945

18.339

5.781

3.199

( - ) Aplicações Financeiras

60.463

16.061

46.633

87.621

Endividamento líquido

613.843

581.943

486.426

439.369

Capacidade de Pagamento
2003

2004

2005

1T/2006

EBITDA (*)

265.266

385.014

454.405

467.869

Índice Endividamento líquido/EBITDA

2,3

1,5

1,1

0,9

(*) EBITDA, em milhares de Reais, calculado com base nos últimos 12 meses.
Considerando-se a capacidade e a estabilidade de geração de caixa da Companhia, acreditamos que a Companhia possui
condições para honrar os seus compromissos junto aos seus credores. Pretendemos pagar o montante principal da nossa
dívida de curto e longo prazo e os juros incidentes com os recursos gerados por meio de nossas atividades operacionais
e com parte dos recursos provenientes da presente Oferta.
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Contrato de Concessão
O Contrato de Concessão é o meio pelo qual o Poder Concedente nos delegou a função de exploração e operação
do Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes, inclusive o direito de cobrar pedágios. Os termos e condições
da concessão estão estabelecidos no Contrato de Concessão, incluindo-se o reajuste das tarifas, prazo e extinção
da concessão e demais direitos e obrigações, entre essas, por exemplo, a prestação de informações ao Poder
Concedente e a prestação de serviços adequados aos usuários do Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes.
No fim da concessão, os bens da concessão que constituem grande parte dos ativos utilizados em nossas operações
serão revertidos ao Poder Concedente, que terá a obrigação de nos indenizar pelos bens que não tiverem sido até
então integralmente amortizados ou depreciados. Caso a reversão dos bens não ocorra nas condições estabelecidas
no Contrato de Concessão, a AutoBAn deverá indenizar o Poder Concedente, devendo tal indenização ser
calculada nos termos da legislação aplicável.
A AutoBAn terá o direito à indenização correspondente ao saldo não amortizado dos bens cuja aquisição, devidamente
autorizada pelo Poder Concedente, tenha ocorrido nos últimos 5 (cinco) anos do prazo da concessão, desde que
realizada para garantir a continuidade e a atualidade dos serviços abrangidos pela concessão.
De acordo com o Contrato de Concessão, dentre outras obrigações, devemos fornecer garantias de cumprimento das
obrigações neles estabelecidas, manter apólices de seguro com determinadas características, obter financiamentos
suficientes para execução dos serviços determinados no Contrato de Concessão, manter informações atualizadas com
relação aos ativos utilizados pela Companhia e fornecer ao Poder Concedente todas as informações relativas à execução
e administração dos serviços estabelecidos no Contrato de Concessão. Adicionalmente, devemos pagar uma
contrapartida pela outorga da concessão nos termos estabelecidos no Contrato de Concessão.1

1

Ver Seção “Informações Relativas à AutoBAn – Regulamentação do Contrato de Concessão”.
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Estrutura Organizacional
Na data deste Prospecto, o controle da AutoBAn é exercido pela CCR, que detém a totalidade da participação em nosso capital social
(exceto por 3 (três) ações detidas pela Actua Serviços e 8 (oito) ações detidas pelos membros do Conselho de Administração).
O nosso capital social subscrito é de R$ 175 milhões, representado por 175.000.000 (cento e setenta e cinco milhões)
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
A tabela abaixo apresenta a composição de nosso capital social na presente data:
Acionista

ON

(%)

CCR

174.999.989

99,9999

Membros do Conselho de Administração

8

0,00001

Actua Serviços

3

0,00001

Total

175.000.000

100

Nossa Estratégia
A nossa estratégia tem sido:
• Melhoria de arrecadação. Trabalhar continuamente na melhoria de nossa base de arrecadação e no acompanhamento
de mutações de tráfego, monitorando a utilização de rotas alternativas, e quando necessário, a negociação para
implantação de cabines de bloqueio. Contribuir na criação de pólos de desenvolvimento.
• Maximizar eficiências operacionais. Estamos maximizando a utilização de um sistema eletrônico de cobrança de
pedágio, por meio da implantação de novas tecnologias relacionadas à leitura de eixos, controles operacionais e
sistemas de comunicação com usuários.
• Explorar e desenvolver oportunidades. Exploramos e desenvolvemos oportunidades, tais como: (a) aluguel de dutos
para fibras óticas para companhias de telecomunicações; (b) cobrança de painéis de publicidade e outdoors; e (c)
cobrança de acessos comerciais de empresas que utilizam o Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes para acesso a
suas instalações. Tais receitas complementares representam um percentual muito pequeno de nossas receitas totais,
sendo que pretendemos aumentá-las, uma vez que o Contrato de Concessão prevê a possibilidade de cobrança de
receitas acessórias de publicidade e de serviços prestados aos usuários, de implantação e manutenção de acessos e de
uso de faixa de domínio público.
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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
Emissora: Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A..
Valor Mobiliário: Debêntures simples.
Coordenador Líder: Banco Itaú BBA S.A..
Coordenadores: Banco Santander Brasil S.A., Banco Pactual S.A., Banco ABN Amro Real S.A. e Banco Votorantim
S.A..
Agente Fiduciário: Pentágono S.A. – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
Banco Mandatário e Escriturador: Banco Itaú S.A..
Número de Séries: 3 (três) séries.
Quantidade de Debêntures Emitidas: 51.000 (cinqüenta e uma mil) Debêntures, sendo (i) 9.800 (nove mil e oitocentas)
Debêntures alocadas na 1ª série, (ii) 9.800 (nove mil e oitocentas) Debêntures alocadas na 2ª série e (iii) 31.400 (trinta e
uma mil e quatrocentas) Debêntures alocadas na 3ª série.
Valor Nominal Unitário das Debêntures: R$10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emissão.
Valor da Emissão: R$510.000.000,00 (quinhentos e dez milhões de reais), na Data de Emissão.
Lote Adicional: Não haverá.
Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures são simples, não conversíveis em ações, de forma escritural,
nominativa, e sem a emissão de cautelas ou certificados.
Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real.
Garantias e Compartilhamento: Penhor de 99,9% das ações e 100% do produto oriundo da cobrança de pedágios e
outras receitas e contas correntes detidas pela Emissora. As garantias serão compartilhadas sempre na proporção de
45% para o BNDES e 55% para os Debenturistas. Na hipótese da Emissora contrair dívidas adicionais junto ao
BNDES, essa proporção permanecerá inalterada e, se a Emissora contrair dívidas com quaisquer outros credores que
não o BNDES, estes deverão compartilhar dos 55% destinados ao Agente Fiduciário.
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Data de Emissão: 1º de abril de 2006
Prazo e Datas de Vencimento: As Debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de 96 meses, as da segunda
série de 90 meses e as da terceira série de 72 meses, a contar da Data de Emissão, com vencimento final nas seguintes
datas: (i) primeira série: 1º de abril de 2014; (ii) segunda série: 1º de outubro de 2013; (iii) terceira série: 1º de abril de
2012.
Preço de Subscrição: O preço de subscrição das Debêntures será o seu Valor Nominal Unitário atualizado acrescido da
Remuneração, conforme taxa de juros apurada por meio do processo de bookbuilding, acumulada pro rata temporis
desde a Data de Emissão, até a data de sua efetiva integralização, que será à vista, em moeda corrente nacional, no ato
da subscrição.
Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda
corrente nacional, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à CETIP e à CBLC.
Regime de Distribuição, Garantia Firme: De acordo com os termos do Contrato de Distribuição, o Coordenador Líder e
os Coordenadores concordaram em distribuir, inicialmente, em regime de garantia firme de subscrição, de maneira não
solidária, o montante de Debêntures, que não tenham sido efetivamente distribuídas no último dia do Prazo de
Colocação, correspondente aos valores indicados na tabela abaixo:
Coordenador

Montante (R$)

Itaú BBA

145.350.000,00

Santander

145.350.000,00

Pactual

117.300.000,00

ABN

51.000.000,00

Votorantim

51.000.000,00

Total

510.000.000,00

Iniciada a Oferta, os investidores interessados em adquirir Debêntures no âmbito da Oferta poderão adquiri-las por meio
da assinatura dos respectivos boletins de subscrição. Com relação às Debêntures da primeira e da segunda série,
somente serão atendidos os pedidos de subscrição de investidores que apresentarem pedidos em quantidades iguais de
Debêntures da primeira série e das Debêntures da segunda série.
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Atualização: As Debêntures da 1ª e 2ª Séries terão seu Valor Nominal Unitário atualizado a partir da Data de Emissão,
pelo IGP-M, sendo o produto da atualização incorporado a este automaticamente, segundo a seguinte fórmula:

VNa = VNe × C , onde:
VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado I ou II, calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento;
VNe = Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, ou seja, R$10.000,00 (dez mil reais) ou saldo do Valor Nominal
Unitário da Debênture no início do Período de Capitalização I ou II calculado com 6 (seis) casas decimais, sem
arredondamento;
C=

fator acumulado das variações mensais dos números-índice do IGP-M utilizados, calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

dup n
dup1
dup 2
⎧
⎫
⎡ NI n ⎤ dut n ⎪
⎪⎡ NI 1 ⎤ dut1 ⎡ NI 2 ⎤ dut 2
× ... × ⎢
C = ⎨⎢
×⎢
⎬ , onde:
⎥
⎥
⎥
⎣ NI 1 ⎦
⎣ NI n − 1 ⎦
⎪⎣ NI 0 ⎦
⎪
⎩
⎭

NI0 =

valor do número-índice do IGP-M do mês anterior ao mês de início de atualização;

NI1 =

valor do número-índice do IGP-M do mês de início de atualização;

NI2 =

valor do número-índice do IGP-M do mês subseqüente ao mês de início de atualização;

NIn =

valor do número-índice do IGP-M do mês anterior ao mês de atualização utilizado até a data de aniversário da

Debênture. Após a data de aniversário, valor do número-índice do IGP-M do mês de atualização. Considera-se mês de
atualização o compreendido entre duas datas de aniversário consecutivas e data de aniversário como sendo o dia da data
de vencimento da Debênture ou o dia informado como referência para utilização do índice;
NIn-1 = valor do número-índice do IGP-M do mês anterior ao mês “n”;
dup =

número de dias úteis da última data-base, sendo esta a data de aniversário em cada mês, até a data de

atualização, sendo “dup” um número inteiro;
dut =

número de dias úteis contidos entre a última e a próxima data-base, sendo “dut” um número inteiro;

Para efeitos das definições acima, considera-se “data base” como sendo o primeiro dia útil de cada mês.
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Caso no mês de atualização o número-índice do IGP-M não esteja ainda disponível, será utilizada a última variação
disponível do índice de preços em questão ⎛⎜ NI n − 1 ⎞⎟ .
⎜ NI
⎝

n−2

⎟
⎠

O número-índice do IGP-M deverá ser utilizado considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão
responsável por seu cálculo.
Observações:
dup n

1)

⎡ NI n ⎤ dut n
Os fatores resultantes da expressão ⎢
⎥
⎣ NI n −1 ⎦

são considerados com 8 (oito) casas decimais sem

arredondamento.
2)

O produtório é executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais remotos. Os

resultados intermediários são calculados com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento.
Remuneração: A partir da Data de Emissão, as Debêntures farão jus à remuneração correspondente a um percentual
incidente sobre o IGPM para as 2 (duas) primeiras séries e sobre o CDI para a última, acrescido de juros estabelecidos
por meio de processo de bookbuilding, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, como segue:
primeira e segunda séries – IGPM + 10,65 % aa;
terceira série – 103,3 % do CDI aa.
O cálculo dos juros para as Debêntures da 1ª e 2ª séries obedecerá à seguinte fórmula:

J = {VNa × [FatorJuros − 1]} , onde:

J
=
Valor dos juros devidos ao final de cada Período de Capitalização I ou II, calculado com 6 (seis) casas
decimais, sem arredondamento;
VNa

=

Valor Nominal Unitário Atualizado I ou II ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado I ou II,

anteriormente descrito, calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento;
FatorJuros =

fator de juros fixos calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento:
DU
⎧⎡
⎤⎫
⎪ ⎢⎛ taxa ⎞ 252 ⎥ ⎪ , onde:
FatorJuros= ⎨ ⎜1 +
⎟
⎬
⎪ ⎢⎣⎝ 100 ⎠ ⎥⎦ ⎪
⎩
⎭

23

taxa =

taxa de juros fixa, na forma percentual ao ano, informada com 4 (quatro) casas decimais, e

DU =

número de dias úteis entre o último e o próximo evento, sendo “DU” um número inteiro.

O cálculo dos juros para as Debêntures da 3ª série obedecerá à seguinte fórmula:
J = VN x (Fator DI – 1)
J = valor da remuneração devida no final de cada Período de Capitalização III, calculado com 6 (seis) casas decimais,
sem arredondamento;
VN = Valor Nominal não amortizado da Debênture no início de cada Período de Capitalização III, informado/calculado
com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento;
Fator DI = Produtório das taxas DI Over com uso de percentual aplicado a partir da data de início de capitalização,
inclusive, até a Data de Pagamento da Remuneração, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:
n ⎛
p ⎞
Fator DI = ∏ ⎜1 + TDI k ×
⎟
k =1 ⎝
100 ⎠

Onde:
n = número total de taxas DI Over consideradas em cada Período de Capitalização, sendo "n" um número inteiro;
p = percentual aplicado sobre a taxa DI Over , informado com 2 (duas) casas decimais;
TDIk = Taxa DI Over, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, sendo
1

⎞ 252
⎛ DI
TDI k = ⎜ k + 1⎟ − 1
⎝ 100 ⎠
onde:
k = 1, 2, ..., n
DI k = Taxa DI Over divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas
decimais;
O fator resultante da expressão

p ⎞
⎛
⎜1 + TDI k ×
⎟ é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem
100 ⎠
⎝

arredondamento.

24

⎛
⎝

Efetua-se o produtório dos fatores diários ⎜1 + TDI k ×

p ⎞
⎟ , sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-se o
100 ⎠

resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último
considerado.
Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento.
A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela entidade responsável
pelo seu cálculo.
Pagamento da Remuneração: Os valores relativos à Remuneração deverão ser pagos sempre nos dias referidos abaixo:
Pagamento de juros:

primeira série: anual a partir de 1º de abril de 2007;
segunda série: anual a partir de 1º de outubro de 2007; e
terceira série: semestral a partir de 1º de abril de 2007.

Repactuação: As Debêntures desta Emissão não estarão sujeitas à repactuação.
Amortização Antecipada:
As Debêntures da 1ª e 2ª séries poderão ser amortizadas antecipadamente a qualquer momento a partir da Data de
Emissão, em sua totalidade ou parcialmente, com base em um preço de amortização equivalente ao maior dos seguintes
critérios:
(i) o Valor Nominal Unitário atualizado aplicável, acrescido de remuneração aplicável calculada pro rata temporis, para
a data da amortização respectiva; ou
(ii) o valor obtido mediante a aplicação da fórmula abaixo:

t ⎫
⎧
⎪⎪(1 + 100 )⎪⎪
P.Au = ⎨
⎬
⎪(1 + c )⎪
⎪⎩
100 ⎪⎭

P

252

x Pu

onde:
P.Au

o preço de amortização unitário

25

C

a média das taxas de remuneração do cupom do IGP-M referenciado no swap CDIxIGP-M, com
vencimento equivalente ao duration do fluxo remanescente das Debêntures, a ser apurada pelo Agente
Fiduciário, em conjunto com a Companhia, em procedimento previsto na Escritura, junto a, pelo
menos, 3 (três) das seguintes instituições: Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander Brasil S.A., Banco
Votorantim S.A., Banco Bradesco S.A., Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Pactual
S.A. e Banco Citibank S.A..

P

o prazo remanescente, em Dias Úteis, entre a data da amortização e a Data de Vencimento das Debêntures.

P.U.

Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures, acrescido da remuneração, calculada pro rata temporis,
desde a Data de Emissão até a data da amortização.

t

Taxa de Remuneração (spread) resultante do bookbuilding.

As Debêntures da 3ª série poderão ser amortizadas antecipadamente a qualquer momento a partir da Data de Emissão,
em sua totalidade ou parcialmente, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário atualizado não amortizado,
acrescido do Rendimento aplicável e acrescido também de um prêmio, conforme o seguinte cálculo:
P=d/D * 1,50%, onde:
P = prêmio a ser pago em valor percentual sobre o valor da amortização;
d = quantidade de dias corridos a transcorrer entre a data da efetiva amortização e a Data de Vencimento das
Debêntures da 3ª série;
D = quantidade de dias corridos entre a Data de Emissão e a Data de Vencimento das Debêntures da 3ª série.
Na hipótese de amortização antecipada, a Emissora deverá notificar o BNDES, o Agente Fiduciário e, se for o caso, os
Credores Adicionais, de sua intenção, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da data da amortização
antecipada, devendo, ainda, ser publicado um comunicado na forma de aviso, nos jornais Diário Oficial do Estado de
São Paulo, Jornal da Cidade e Valor Econômico, em até 20 (vinte) dias contados a partir da data da referida notificação,
informando: (i) data; (ii) volume ou número de debêntures que pretende amortizar; (iii) série das debêntures que
pretende amortizar e (iv) procedimento de amortização.
Registro para Distribuição e Negociação: As Debêntures terão registro para distribuição no mercado primário no (i)
BOVESPA FIX, e (ii) no SDT, segundo suas normas e procedimentos. As Debêntures terão registro para negociação no
mercado secundário (i) no BOVESPA FIX e SOMA FIX; e (ii) no SND, segundo suas normas e procedimentos.
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Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus os titulares das Debêntures, bem como aqueles relativos a
quaisquer outros valores devidos nos termos da Escritura de Emissão, serão efetuados no mesmo dia de seu vencimento,
por intermédio da CETIP e da CBLC, conforme as Debêntures estejam custodiadas na CETIP ou na CBLC, ou por
meio da instituição responsável pela escrituração das Debêntures para os titulares das Debêntures que não estejam
depositadas em custódia vinculada à BOVESPA FIX e ao SND.
Assembléia Geral de Debenturistas:
Convocação
A Assembléia Geral de Debenturistas pode ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora ou por Debenturistas
que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das Debêntures em Circulação, ou pela CVM.
A convocação se dará mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três) vezes, nos órgãos de imprensa nos quais a
Emissora deve efetuar suas publicações, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação
de assembléias gerais constantes da Lei das Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e da Escritura de
Emissão.
Quorum de Instalação
A Assembléia Geral de Debenturistas instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Debenturistas que
representem a metade, no mínimo, das Debêntures em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer quorum.
Quorum de Deliberação:
(i) Nas deliberações da Assembléia Geral de Debenturistas, a cada Debênture em circulação caberá um voto, admitida a
constituição de mandatário, debenturista ou não.
(ii) A renúncia à declaração de vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula 10.3.1 da Escritura de
Emissão dependerá de aprovação de debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em
Circulação.
(iii) As alterações do prazo de vigência das Debêntures, das datas de amortização de principal, dos Contratos de
Garantia e do Rendimento aplicável dependerão de aprovação de debenturistas que representem 95% (noventa e cinco
por cento) das Debêntures em Circulação, exceto pelas alterações das matérias tratadas nas cláusulas 4.1 e 4.2 do
Contrato de Penhor, cujo quorum de aprovação será de 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação.
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(iv) Toda e qualquer alteração nas cláusulas ou condições previstas na Escritura de Emissão, dependerá de aprovação de
debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação, exceto se houver outro
quorum específico previsto para a matéria.
(v) Na hipótese de extinção, ausência de apuração e/ou divulgação por mais de 30 (trinta) dias consecutivos após a data
esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou impossibilidade legal de aplicação do IGP-M ou 10 (dez) Dias Úteis
para o CDI, conforme o caso, o quorum necessário para definição do novo Rendimento aplicável às Debêntures deverá
ser composto por debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das Debêntures em Circulação.
(vi) Toda e qualquer alteração dos quoruns previstos na Escritura de Emissão e nos Contratos de Garantia dependerão
da aprovação dos debenturistas com um quorum no mínimo igual ao que está sendo alterado.
(vii) A deliberação de matérias que impliquem em redução ou extinção de direitos e/ou garantias de apenas uma das
séries de Debêntures dependerá da aprovação dos debenturistas da referida série, conforme quorum previsto para a
matéria.
Público Alvo: O público alvo da presente Emissão será composto por investidores pessoas físicas e jurídicas e
investidores institucionais, tais como instituições financeiras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar
e de capitalização, fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, seguradoras, investidores institucionais ou qualificados, assim considerados pelas regras vigentes no país, e
demais administradores de recursos de terceiros.
Inadequação do Investimento: A presente Emissão não é adequada aos investidores que: (i) necessitem de liquidez
considerável com relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação de debêntures no mercado secundário
brasileiro é restrita; e (ii) não estejam dispostos a correr risco de crédito de empresas do setor privado.
Informações Adicionais: Para maiores informações a respeito da Emissão e das Debêntures, os interessados deverão
dirigir-se à CVM, à sede da Emissora, à sede do Coordenador Líder ou às sedes dos Coordenadores, nos endereços
indicados neste Prospecto.
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA
Encontra-se a seguir uma descrição dos principais termos e condições da Oferta.
Características da Oferta
A Oferta foi aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 28 de junho de 2006, com as
seguintes principais características:
Quantidade de Debêntures a serem emitidas e espécie
Serão emitidas 51.000 (cinqüenta e uma mil) Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia
real, constituída pelo Contrato de Penhor, com garantia adicional da Cessão dos Direitos de Indenização junto ao Poder
Concedente, nos termos do Contrato de Cessão, em caso de término antecipado do Contrato de Concessão. As garantias
serão compartilhadas entre os debenturistas e o BNDES na proporção de 55% e 45%, respectivamente, e incidirão sobre
os seguintes bens e direitos:
• a totalidade dos direitos creditórios e outros valores correspondentes ao produto oriundo da cobrança do pedágio;
• os montantes depositados nas contas correntes detidas pela AutoBAn e respectivas aplicações financeiras;
• 100% das ações ordinárias detidas pela CCR no capital social da AutoBAn; e
• os créditos detidos pela AutoBAn em função de eventual indenização pelo Poder Concedente na ocorrência de
extinção do Contrato de Concessão e o suporte financeiro da CCR em caso de extinção do Contrato de Concessão, por
acordo entre as partes signatárias do Contrato de Concessão, por inadimplemento resultante de atos ou omissões da
Emissora ou ainda por falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora.
As Debêntures serão da espécie com garantia real, a ser constituída através de um Contrato de Penhor, celebrado entre
(i) a EMISSORA, (ii) o AGENTE FIDUCIÁRIO, representando os Debenturistas, (iii) a CCR; (iv) o BNDES em nome
próprio e na qualidade de mandatário do Unibanco, Sudameris e Bradesco, e (v) o Banco Itaú S.A., na qualidade de
banco depositário. Uma vez celebrado o Contrato de Penhor, será formalizado o penhor em favor dos Debenturistas, do
BNDES, Unibanco, Sudameris e Bradesco, de forma compartilhada, dos seguintes bens e direitos:
(a) valores, créditos, recebíveis e outros valores que correspondam a 100% do produto oriundo da cobrança do pedágio,
em toda a extensão do Sistema Anhangüera- Bandeirantes, bem como das receitas auferidas pela EMISSORA
decorrentes de todos e quaisquer direitos que gerem receita em virtude do Contrato de Concessão;
(b) todos os direitos aos montantes depositados nas Contas Correntes (conforme definido no Contrato de Penhor)
detidas pela EMISSORA e as respectivas Aplicações Financeiras (conforme definido no Contrato de Penhor) realizadas
com tais montantes, incluindo todo e qualquer ganho ou receita financeira delas decorrentes; e
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(c) 99,9% (noventa e nove inteiros e nove centésimos por cento) das ações ordinárias de emissão da EMISSORA,
detidas pela CCR.
Observado o disposto na Cláusula 9.1 (p) (v) da Escritura, na hipótese de a Emissora celebrar contratos de empréstimos
com credores adicionais (“Credores Adicionais”), estes compartilharão, com o BNDES, Unibanco, Sudameris,
Bradesco e os Debenturistas, as mesmas garantias previstas nos Contratos de Garantia, na proporção estabelecida na
cláusula 9.11 do Contrato de Penhor.
Limite de Emissão
A presente Emissão atende ao limite estabelecido na alínea “a”, parágrafo primeiro, do artigo 60 da Lei 6.404/76, uma
vez que o valor total das Debêntures é inferior a 80% do valor dos bens a serem empenhados em favor dos
Debenturistas por meio do Contrato de Penhor, principalmente com relação ao penhor das ações de emissão da
Emissora detidas pela CCR, ainda que se considere o menor valor de avaliação dessas ações, qual seja R$
2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), conforme laudo de avaliação elaborado pela PricewaterhouseCoopers,
constante deste prospecto.
Garantia real: R$ 2.000.000.000,00
Parcela de compartilhamento das garantias pelos debenturistas = 55% = R$ 1.100.000.000,00
Limite da Emissão = 80% de R$ 1.100.000.000,00 = R$ 880.000.000,00
Valor da Emissão = R$ 510.000.000,00 = 57,95% do Limite da Emissão
Limite da Emissão > Valor da Emissão
Valor Total da Oferta
O valor total da Oferta é de R$ 510 milhões.
Características das Debêntures a serem emitidas no âmbito da Oferta
Valor Nominal
O Valor Nominal Unitário das Debêntures será de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na Data de Emissão.
Quantidade de Debêntures
Serão emitidas 51.000 (cinqüenta e uma mil) Debêntures, sendo (i) 9.800 (nove mil e oitocentas) Debêntures alocadas
na 1ª série, (ii) 9.800 (nove mil e oitocentas) Debêntures alocadas na 2ª série e (iii) 31.400 (trinta e uma mil e
quatrocentas) Debêntures alocadas na 3ª série.
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Séries
A Emissão será realizada em 3 (três) séries. Duas séries serão remuneradas pelo IGP-M ao ano e a outra de acordo com
o CDI, acrescido de taxas definidas em processo de bookbuilding.
Datas de Emissão
Para todos os efeitos legais, a Data de Emissão das Debêntures será o dia 1º de abril de 2006.
Conversibilidade, Espécie e Forma
As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e terão a forma nominativa
escritural.
Vencimento
As Debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de 96 meses, as da segunda série de 90 meses e as da
terceira série de 72 meses a contar da Data de Emissão, com vencimento final nas seguintes datas: (i) primeira série: 1º
de abril de 2014; (ii) segunda série: 1º de outubro de 2013; e (iii) terceira série: 1º de abril de 2012; com início das
amortizações no 36º (trigésimo sexto) mês para a primeira e terceira série e no 42º (quadragésimo segundo) mês para a
segunda série.
Atualização
As Debêntures da 1ª e 2ª Séries terão seu Valor Nominal Unitário atualizado a partir da Data de Emissão, pelo IGP-M,
sendo o produto da atualização incorporado a este automaticamente, segundo a seguinte fórmula:

VNa = VNe × C , onde:
VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado I ou II, calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento;
VNe = Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, ou seja, R$10.000,00 (dez mil reais) ou saldo do Valor Nominal
Unitário da Debênture no início do Período de Capitalização I ou II calculado com 6 (seis) casas decimais, sem
arredondamento;
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C=

fator acumulado das variações mensais dos números-índice do IGP-M utilizados, calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

dup n
dup1
dup 2
⎧
⎫
⎡ NI n ⎤ dut n ⎪
⎪⎡ NI 1 ⎤ dut1 ⎡ NI 2 ⎤ dut 2
C = ⎨⎢
× ... × ⎢
×⎢
⎬ , onde:
⎥
⎥
⎥
⎣ NI 1 ⎦
⎣ NI n − 1 ⎦
⎪⎣ NI 0 ⎦
⎪
⎩
⎭

NI0 =

valor do número-índice do IGP-M do mês anterior ao mês de início de atualização;

NI1 =

valor do número-índice do IGP-M do mês de início de atualização;

NI2 =

valor do número-índice do IGP-M do mês subseqüente ao mês de início de atualização;

NIn =

valor do número-índice do IGP-M do mês anterior ao mês de atualização utilizado até a data de aniversário da

Debênture. Após a data de aniversário, valor do número-índice do IGP-M do mês de atualização. Considera-se mês de
atualização o compreendido entre duas datas de aniversário consecutivas e data de aniversário como sendo o dia da data
de vencimento da Debênture ou o dia informado como referência para utilização do índice;
NIn-1 = valor do número-índice do IGP-M do mês anterior ao mês “n”;
dup =

número de dias úteis da última data-base, sendo esta a data de aniversário em cada mês, até a data de

atualização, sendo “dup” um número inteiro;
dut =

número de dias úteis contidos entre a última e a próxima data-base, sendo “dut” um número inteiro;

Para efeitos das definições acima, considera-se “data base” como sendo o primeiro dia útil de cada mês.
Caso no mês de atualização o número-índice do IGP-M não esteja ainda disponível, será utilizada a última variação
disponível do índice de preços em questão ⎛⎜ NI n − 1 ⎞⎟ .
⎜ NI
⎝

n−2

⎟
⎠

O número-índice do IGP-M deverá ser utilizado considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão
responsável por seu cálculo.
Observações:
dup n

1)

⎡ NI n ⎤ dut n
Os fatores resultantes da expressão ⎢
⎥
⎣ NI n −1 ⎦

arredondamento.
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são considerados com 8 (oito) casas decimais sem

2)

O produtório é executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais remotos. Os

resultados intermediários são calculados com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento.
Remuneração
A partir da Data de Emissão, as Debêntures farão jus à remuneração correspondente a um percentual incidente sobre o
IGP-M para as 2 (duas) primeiras séries e sobre o CDI para a última, acrescido de juros estabelecidos por meio de
processo de bookbuilding, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, como segue:
•

primeira e segunda séries – IGP-M + 10,65% aa

•

terceira série – 103,3% do CDI aa

O cálculo dos juros para as Debêntures da 1ª e 2ª séries obedecerá à seguinte fórmula:

J = {VNa × [FatorJuros − 1]} , onde:
J

=

Valor dos juros devidos ao final de cada Período de Capitalização I ou II, calculado com 6 (seis) casas

decimais, sem arredondamento;
VNa

=

Valor Nominal Unitário Atualizado I ou II ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado I ou II,

anteriormente descrito, calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento;
FatorJuros =

fator de juros fixos calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento:
DU
⎧⎡
⎤⎫
⎪ ⎢⎛ taxa ⎞ 252 ⎥ ⎪ , onde:
FatorJuros= ⎨ ⎜1 +
⎟
⎬
⎪ ⎢⎣⎝ 100 ⎠ ⎥⎦ ⎪
⎩
⎭

taxa =

taxa de juros fixa, na forma percentual ao ano, informada com 4 (quatro) casas decimais, e

DU =

número de dias úteis entre o último e o próximo evento, sendo “DU” um número inteiro.

O cálculo dos juros para as Debêntures da 3ª série obedecerá à seguinte fórmula:
J = VN x (Fator DI – 1)
J = valor da remuneração devida no final de cada Período de Capitalização III, calculado com 6 (seis) casas decimais,
sem arredondamento;
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VN = Valor Nominal não amortizado da Debênture no início de cada Período de Capitalização III, informado/calculado
com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento;
Fator DI = Produtório das taxas DI Over com uso de percentual aplicado a partir da data de início de capitalização,
inclusive, até a Data de Pagamento da Remuneração, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:
n ⎛
p ⎞
Fator DI = ∏ ⎜1 + TDI k ×
⎟
k =1 ⎝
100 ⎠

Onde:
n = número total de taxas DI Over consideradas em cada Período de Capitalização, sendo "n" um número inteiro;
p = percentual aplicado sobre a taxa DI Over , informado com 2 (duas) casas decimais;
TDIk = Taxa DI Over, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, sendo
1

⎞ 252
⎛ DI
TDI k = ⎜ k + 1⎟ − 1
⎝ 100 ⎠
onde:
k = 1, 2, ..., n
DI

k

= Taxa DI Over divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas

decimais;

O fator resultante da expressão

p ⎞
⎛
⎜1 + TDI k ×
⎟ é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem
100 ⎠
⎝

arredondamento.

⎛
⎝

Efetua-se o produtório dos fatores diários ⎜1 + TDI k ×

p ⎞
⎟ , sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-se o
100 ⎠

resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último
considerado.
Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento.
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A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela entidade responsável
pelo seu cálculo.
Repactuação
As Debêntures desta Emissão não estarão sujeitas à repactuação.
Amortização Antecipada
As Debêntures de 1ª e 2ª séries poderão ser amortizadas antecipadamente a qualquer momento a partir da Data da
Emissão, em sua totalidade ou parcialmente com base em um preço de amortização equivalente ao maior dos seguintes
critérios:
(i) o Valor Nominal Unitário Atualizado aplicável, acrescido de remuneração aplicável calculada pro rata temporis,
para a data da amortização; ou
(ii) valor obtido mediante a aplicação da fórmula abaixo:

t ⎫
⎧
⎪⎪(1 + 100 )⎪⎪
P.Au = ⎨
⎬
⎪(1 + c )⎪
⎪⎩
100 ⎪⎭

P
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x Pu

onde:
P.Au
C

o Preço de Amortização unitário
a média das taxas de remuneração do cupom do IGP-M referenciado no swap CDIxIGP-M, com vencimento
equivalente ao duration do fluxo remanescente das Debêntures, a ser apurada pelo Agente Fiduciário, em
conjunto com a Companhia, em procedimento previsto na Escritura, junto a, pelo menos, 3 (três) das
seguintes instituições: Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander Brasil S.A., Banco Votorantim S.A., Banco
Bradesco S.A., Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Pactual S.A. e Banco Citibank S.A..

P

o prazo remanescente, em Dias Úteis, entre a data da Amortização e a Data de Vencimento das Debêntures.

P.U.

Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures, acrescido da remuneração, calculada pro rata temporis,
desde a Data de Emissão até a data da amortização.

t

Taxa de Remuneração (spread) resultante do bookbuilding.
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As Debêntures da 3ª série poderão ser amortizadas antecipadamente a qualquer momento a partir da Data de Emissão,
em sua totalidade ou parcialmente, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário atualizado não amortizado,
acrescido do Rendimento aplicável e acrescido também de um prêmio, conforme o seguinte cálculo:
P=d/D * 1,50%, onde:
P = prêmio a ser pago em valor percentual sobre o valor de amortização;
d = quantidade de dias corridos a transcorrer entre a data da efetiva amortização e a Data de Vencimento das
Debêntures da 3ª série;
D = quantidade de dias corridos entre a Data de Emissão e a Data de Vencimento das Debêntures da 3ª série.
Na hipótese de amortização antecipada, a Emissora deverá notificar o BNDES, o Agente Fiduciário e, se for o caso, os
Credores Adicionais, de sua intenção, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da data da amortização
antecipada, devendo, ainda, ser publicado um comunicado na forma de aviso, nos jornais Diário Oficial do Estado de
São Paulo, Jornal da Cidade e Valor Econômico, em até 20 (vinte) dias contados a partir da data da referida notificação,
informando: (i) data; (ii) volume ou número de debêntures que pretende amortizar; (iii) série das debêntures que
pretende amortizar e (iv) procedimento de amortização.
Amortização Programada
O Valor Nominal Unitário das Debêntures da primeira série será amortizado anual e sucessivamente, em seis parcelas,
sendo as cinco primeiras no valor de R$ 1.666,00 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais) e a última no valor de R$
1.670,00 (um mil, seiscentos e setenta reais), a partir de 1º de abril de 2.009. O Valor Nominal Unitário das Debêntures
da segunda série será amortizado anual e sucessivamente, em cinco parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a partir de
1º de outubro de 2.009. O Valor Nominal Unitário das Debêntures da terceira série será amortizado semestralmente e
sucessivamente, em sete parcelas, sendo as seis primeiras no valor de R$ 1.425,00 (um mil, quatrocentos e vinte cinco
reais) e a última no valor de R$ 1.450,00, (um mil, quatrocentos e cinquenta reais) a partir de 1º de abril de 2.009.
Aquisição Facultativa
A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures em circulação, por preço não superior ao seu Valor
Nominal, acrescido da Remuneração aplicável até a data da aquisição, calculada pro rata temporis, desde as Datas de
Emissão ou da última Data de Pagamento da Remuneração, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 2º, da Lei de
Sociedades por Ações. As Debêntures objeto de aquisição facultativa poderão ser canceladas, permanecer em tesouraria
ou ser novamente colocadas no mercado.
As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria, quando recolocadas no mercado, farão jus à
mesma Remuneração das demais Debêntures em Circulação.
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O Conselho de Administração da Emissora terá poderes para aprovar o cancelamento, a qualquer momento, das
Debêntures que se encontrarem em tesouraria.
Vencimento Antecipado
Observado o disposto nas Cláusula 9 da Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente
vencidas todas as obrigações relativamente às Debêntures e exigir, mediante notificação, o imediato pagamento pela
Emissora, na ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos:
(a) liquidação, dissolução, pedido de auto-falência ou de falência não elidido no prazo legal, decretação de falência ou
de qualquer figura semelhante que venha a ser criada por lei, da Emissora ou da CCR;
(b) propositura, pela Emissora ou pela CCR, de plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de
credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano, ou ainda, ingresso,
pela Emissora ou pela CCR, em juízo, de requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do
processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente;
(c) não pagamento, pela Emissora, de qualquer parcela do Valor Nominal Unitário, Rendimento aplicável ou quaisquer
outros valores devidos aos debenturistas, nas respectivas datas de vencimento;
(d) protestos de títulos contra a Emissora, que não sejam sanados ou declarados ilegítimos no prazo de 30 (trinta) dias,
cujo valor, em conjunto, seja superior a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), à exceção do protesto
efetuado por erro ou má-fé de terceiro, desde que validamente comprovado pela Emissora;
(e) a AutoBAn distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio, exceto se as suas demonstrações financeiras
auditadas do ano fiscal anterior ou suas demonstrações financeiras revisadas do primeiro semestre apresentarem,
cumulativamente, no mínimo, os seguintes índices:
(A)

Dívida Líquida / EBITDA ≤ 2,5

Onde:
•
Dívida = todas as obrigações a pagar da Emissora relacionadas aos Contratos de
Financiamento com o BNDES, às Debêntures, dívidas financeiras permitidas nas alíneas (iv), (v) e
(vi), do item p abaixo;
•
Dívida Líquida = Dívida (-) caixa, bancos e aplicações financeiras; e
•
EBITDA = lucro (prejuízo) operacional (+) depreciação e amortização (-) receitas e despesas
financeiras.
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Caso o cálculo deste índice seja feito com base nas demonstrações financeiras revisadas do primeiro
semestre, o EBITDA deve ser calculado considerando os últimos 12 (doze) meses.
(B)

Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”) ≥ 1,3

Onde:
Caixa + juros, fees e outros débitos relacionados à Dívida

________________________________________________

ICSD =

Serviço da Dívida pago no referido período

sendo:
•

Dívida = mesmo resultado atribuído no item (A) acima;

•

Caixa = lucro líquido após impostos (+) depreciação e amortização (+) outras despesas nãocaixa (-) outros créditos não-caixa do período de referência; e

•

Serviço da Dívida = todos os valores pagos de principal e juros relacionados à Dívida
durante o referido período.

Caso o cálculo do ICSD seja feito com base nas demonstrações financeiras revisadas do primeiro
semestre, o Serviço da Dívida deve contemplar os pagamentos de principal e juros dos Contratos de
Financiamento com o BNDES e das Debêntures efetuados nestes primeiros 6 (seis) meses.
Se o ICSD for calculado antes de 31 de dezembro de 2009, deverá ser utilizado o Serviço da Dívida
projetado para 2009, ano de início das amortizações das Debêntures. O valor da projeção do Serviço
da Dívida do ano de 2009 será calculado pela EMISSORA a qualquer tempo, com base na média dos
valores divulgados do IGP-M, nos últimos 6 (seis) meses, na média das taxas DI Over dos últimos 5
(cinco) dias úteis divulgadas pela CETIP, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP em vigor na data
de cálculo, e outros índices das dívidas dos Credores Adicionais, devidamente demonstrado ao
BNDES e ao Agente Fiduciário:
Caso o ICSD seja calculado utilizando as demonstrações financeiras auditadas do ano fiscal anterior,
o valor do Serviço da Dívida deverá ser equivalente ao Serviço da Dívida projetado para 2009;
Caso o ICSD seja calculado utilizando as demonstrações financeiras revisadas do primeiro semestre, o
valor do Serviço da Dívida deverá ser equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do Serviço da Dívida
projetado para 2009;

(f) falta de cumprimento pela Emissora de toda e qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão e nos Contratos
de Garantia, observados os períodos de cura previstos;
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(g) o Contrato de Penhor (i) for objeto de questionamento judicial pela Emissora ou por terceiros, que afete o
cumprimento de quaisquer obrigações previstas na Escritura de Emissão e/ou no Contrato de Penhor, desde que o
penhor não seja substituído pela Emissora no prazo de até 20 (vinte) dias contados do recebimento de notificação escrita
neste sentido; (ii) não for constituído; (iii) for anulado; ou (iv) de qualquer forma, deixar de existir ou for rescindido;
(h) a Emissora deixar de pagar qualquer dívida financeira em valor unitário ou agregado igual ou superior a R$
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), ou seu contravalor em outras moedas, se tal inadimplemento não for
sanado no prazo de cura aplicável a tal pagamento;
(i) vencimento antecipado do Contrato de Financiamento com o BNDES ou das dívidas permitidas descritas no item (p)
abaixo;
(j) extinção da concessão do direito de exploração de rodovia de que a Emissora é titular;
(k) as declarações e garantias prestadas pela Emissora da Cláusula 14.2 da Escritura de Emissão, bem como as prestadas
pela CCR e pela Emissora nos termos dos Contratos de Garantia, forem descumpridas e/ou provarem-se
substancialmente falsas, incorretas, incompletas ou enganosas;
(l) a Emissora transferir ou por qualquer forma ceder ou prometer ceder a terceiros os direitos e obrigações que
respectivamente adquiriu e assumiu na Escritura de Emissão, sem a prévia anuência do Agente Fiduciário, como
representante dos debenturistas;
(m) desapropriação, confisco ou qualquer outra medida de qualquer entidade governamental brasileira que resulte na
perda da propriedade ou posse direta de parte substancial de seus ativos ou na incapacidade de gestão de seus negócios,
pela Emissora, desde que tal desapropriação, confisco ou outra medida afete substancialmente a capacidade de
pagamento pela Emissora de suas obrigações relativas às Debêntures;
(n) não cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em julgado contra a Emissora ou a CCR, em
valor unitário ou agregado superior a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) , ou seu contravalor em outras
moedas no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data estipulada para pagamento;
(o) a transferência do controle acionário da Emissora, sem a prévia e expressa autorização do Agente Fiduciário,
representando os debenturistas;
(p) a Emissora contrair ou manter, sem o consentimento do Agente Fiduciário, qualquer dívida diversa das abaixo listadas:
(i) Contratos de Financiamento com BNDES; (ii) as Debêntures; (iii) dívidas subordinadas contraídas diretamente junto à
CCR; (iv) empréstimos de capital de giro contraídos no curso normal das atividades da Emissora, que não excedam, a
qualquer momento, o valor principal total de R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais); (v) dívidas de longo prazo
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para o financiamento de investimentos não previstos no Contrato de Concessão, para as quais tenham sido acordados os
mecanismos legais de restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do Contrato de Concessão (“Dívidas
Adicionais”) até o limite dos índices financeiros restritivos à distribuição de dividendos, as quais compartilharão as
mesmas garantias dos Contratos de Garantia, resguardadas as proporções de compartilhamento de garantia; e (vi) outras
dívidas, desde que aprovadas em Assembléia Geral de Debenturistas por maioria simples das Debêntures em circulação e
pelo BNDES (neste último caso, apenas se os Contratos de Financiamento BNDES ainda estiverem em vigor);
(q) a Emissora criar ou permitir a existência de quaisquer ônus ou gravames sobre as propriedades, ativos ou receitas,
no presente ou no futuro, da Emissora, exceto: (i) aqueles previstos nos Contratos de Garantia; (ii) penhores ou
depósitos para garantir direitos e obrigações trabalhistas, fiscais ou judiciais da Emissora, desde que liberados em 30
(trinta) dias da data em que forem constituídos, exceto se contestados em boa-fé pela Emissora, neste caso devendo ser
liberados em 30 (trinta) dias após a respectiva decisão judicial final; e (iii) ônus ou gravames exigidos nos termos do
Contrato de Concessão;
(r) a Emissora prestar fiança ou outras garantias a terceiros ou assumir obrigações de qualquer natureza de terceiros,
exceto contra-fiança no âmbito da Conta-Reserva (conforme definido no Contrato de Penhor);
(s) a Emissora celebrar qualquer tipo de acordo ou contrato pelo qual qualquer espécie de receitas ou lucros da
Emissora sejam divididos com ou atribuídos a qualquer pessoa, exceto programas de participação nos lucros e
resultados instituídos em benefício de empregados da Emissora nos termos da lei;
(t) a Emissora deter participação societária em qualquer sociedade;
(u) a Emissora efetuar empréstimos, adiantamentos, ou manter depósitos (exceto por depósitos com bancos comerciais
no curso normal dos negócios) ou investimentos (exceto por investimentos líquidos que tenham por finalidade exclusiva
remunerar fundos disponíveis da Emissora, em estrita conformidade com os Contratos de Garantia) com qualquer
pessoa ou sociedade;
(v) tiver sido alterado o objeto social disposto no Estatuto Social da Emissora;
(x) a Emissora vender, ceder, locar ou de qualquer forma alienar a totalidade ou parte relevante de seus ativos, seja em
uma única transação ou em uma série de transações, relacionadas ou não; e
(z) a Emissora tomar qualquer atitude que resulte no término do Contrato de Concessão.
A ocorrência de quaisquer dos eventos de inadimplemento indicados nas alíneas (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (i), (j), (n),
(o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (x) e (z) acima acarretará o vencimento antecipado automático das Debêntures.
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Na ocorrência de qualquer dos eventos de inadimplemento indicados nas alíneas (g), (k), (l), e (m) acima, o mesmo
poderá ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de conhecimento da respectiva ocorrência pela Emissora
ou da notificação recebida do Agente Fiduciário, o que ocorrer primeiro (“Período de Cura”), sem que seja decretado o
vencimento antecipado das Debêntures.
Nesse caso, o Agente Fiduciário deverá convocar a Assembléia Geral de Debenturistas no primeiro dia útil subseqüente
à data do término do Período de Cura. O vencimento antecipado somente não será declarado caso assim seja deliberado
na referida assembléia, por deliberação de Debenturistas representantes de, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures
em circulação.
Não havendo deliberação nas datas originalmente estabelecidas para realização da Assembléia Geral de Debenturistas
prevista na cláusula anterior, seja na primeira ou na segunda convocação, o Agente Fiduciário deverá declarar
antecipadamente vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir o imediato pagamento pela Emissora
do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido do Rendimento aplicável e encargos até a data de seu efetivo
pagamento.
A transferência do controle acionário da Emissora dependerá da prévia aprovação de 2/3 (dois terços) das Debêntures
em Circulação, em assembléia especialmente convocada com esse fim, dispensada essa aprovação se for assegurado aos
Debenturistas que o desejarem, a aquisição pela Emissora das Debêntures de que forem titulares, durante o prazo
mínimo de 6 (seis) meses a contar da data de publicação do fato relevante referente à alienação.
Em conformidade com o artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações, a incorporação, a fusão ou a cisão da Emissora
dependerá da prévia aprovação de 2/3 (dois terços) dos titulares das Debêntures em Circulação, reunidos em
Assembléia Geral de Debenturistas, dispensada tal aprovação se a Emissora assegurar aos Debenturistas que o
desejarem, a aquisição pela Emissora das Debêntures de que forem titulares, durante o prazo mínimo de 6 (seis) meses a
contar da data de publicação das assembléias relativas à operação.
Local de Pagamento
Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora no dia de seu respectivo vencimento, por
intermédio da CETIP e da CBLC, conforme as Debêntures estejam custodiadas na CETIP ou na CBLC ou através da
instituição responsável pela escrituração das Debêntures para os titulares das Debêntures que não estejam depositadas
em custódia vinculada ao Bovespa Fix e ao SND.
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Assembléia Geral de Debenturistas:
Convocação
A Assembléia Geral de Debenturistas pode ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora ou por Debenturistas
que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das Debêntures em Circulação, ou pela CVM.
A convocação se dará mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três) vezes, nos órgãos de imprensa nos quais a
Emissora deve efetuar suas publicações, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação
de assembléias gerais constantes da Lei das Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e da Escritura de
Emissão.
Quorum de Instalação
A Assembléia Geral de Debenturistas instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Debenturistas que
representem a metade, no mínimo, das Debêntures em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer quorum.
Quorum de Deliberação:
(i) Nas deliberações da Assembléia Geral de Debenturistas, a cada Debênture em circulação caberá um voto, admitida a
constituição de mandatário, debenturista ou não.
(ii) A renúncia à declaração de vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula 10.3.1 da Escritura de
Emissão dependerá de aprovação de debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em
Circulação.
(iii) As alterações do prazo de vigência das Debêntures, das datas de amortização de principal, dos Contratos de
Garantia e do Rendimento aplicável dependerão de aprovação de debenturistas que representem 95% (noventa e cinco
por cento) das Debêntures em Circulação, exceto pelas alterações das matérias tratadas nas cláusulas 4.1 e 4.2 do
Contrato de Penhor, cujo quorum de aprovação será de 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação.
(iv) Toda e qualquer alteração nas cláusulas ou condições previstas na Escritura de Emissão, dependerá de aprovação de
debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação, exceto se houver outro
quorum específico previsto para a matéria.
(v) Na hipótese de extinção, ausência de apuração e/ou divulgação por mais de 30 (trinta) dias consecutivos após a data
esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou impossibilidade legal de aplicação do IGP-M ou 10 (dez) Dias Úteis
para o CDI, conforme o caso, o quorum necessário para definição do novo Rendimento aplicável às Debêntures deverá
ser composto por debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das Debêntures em Circulação.

42

(vi) Toda e qualquer alteração dos quoruns previstos na Escritura de Emissão e nos Contratos de Garantia dependerão
da aprovação dos debenturistas com um quorum no mínimo igual ao que está sendo alterado.
(vii) A deliberação de matérias que impliquem em redução ou extinção de direitos e/ou garantias de apenas uma das
séries de Debêntures dependerá da aprovação dos debenturistas da referida série, conforme quorum previsto para a
matéria.
Encargos Moratórios
Ocorrendo impontualidade no pagamento, pela Companhia, de qualquer quantia relativa às Debêntures, os débitos
vencidos e não pagos ficarão, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, independentemente de
aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sujeitos a: (a) multa não compensatória de 2%; (b) juros
moratórios à razão de 1% ao mês calculados pro rata temporis e linearmente; e (c) incidência da Remuneração,
calculada pro rata temporis, desde a data em que o pagamento era devido até a data do efetivo pagamento pela
Companhia, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial.
Decadência do Direito aos Acréscimos
Sem prejuízo dos encargos moratórios, o não comparecimento do debenturista para receber o valor correspondente a
qualquer das obrigações pecuniárias devidas pela Companhia, nas datas previstas ou em comunicado publicado pela
Companhia, não lhe dará direito ao recebimento de Remuneração e/ou encargos moratórios no período relativo ao
atraso no recebimento, sendo-lhe todavia, assegurado os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento.
Publicidade
Todos os atos e decisões que vierem, de qualquer forma, a envolver interesses dos debenturistas no âmbito da presente
Oferta serão veiculados, na forma de avisos, nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, Jornal da Cidade e
Valor Econômico, devendo a Emissora avisar o Agente Fiduciário da realização de qualquer publicação até 5 (cinco)
dias úteis antes da sua ocorrência.
Restituição de Recursos
Caso a Oferta não seja finalizada, por qualquer motivo, os recursos utilizados pelos investidores para a subscrição das
Debêntures deverão ser devolvidos aos respectivos investidores, por intermédio do SDT, BOVESPA FIX e/ou Banco
Mandatário, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contados a partir da data do encerramento da Oferta, ou de sua revogação
pelo investidor, caso aplicável, ficando, porém, desde já estabelecido, que esses recursos serão devolvidos aos
investidores sem incidência de juros ou correção monetária e deduzido o valor relativo à CPMF.
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Cronograma das Etapas da Oferta
A Oferta seguirá o cronograma tentativo abaixo:

Evento

Datas*

Protocolo do pedido de registro na CVM

31/03/2006

Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas aprovando a Emissão das Debêntures e a
Oferta

28/06/2006

Publicação do aviso ao mercado

03/07/2006

Disponibilização do Prospecto Preliminar nos sites da Emissora e dos Coordenadores

03/07/2006

Início das apresentações para potenciais investidores

03/07/2006

Encerramento das apresentações para potenciais investidores

07/07/2006

Procedimento de Bookbuilding

24/07/2006

Reunião do Conselho de Administração ratificando a taxa de remuneração das Debêntures
auferida no Procedimento de Bookbuilding

24/07/2006

Registro da Emissão na CVM

28/07/2006

Publicação do anúncio de início e divulgação do resultado do Procedimento de Bookbuilding

31/07/2006

Liquidação da Oferta

02/08/2006

Publicação do anúncio de encerramento da Oferta

07/08/2006

*As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas à alterações e atrasos.
Identificação do Público Investidor Alvo e Inadequação de Investimento
Os Coordenadores efetuarão a colocação das Debêntures junto a investidores pessoas físicas, jurídicas e investidores
institucionais, tais como instituições financeiras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar e de
capitalização, fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização e investidores institucionais ou
qualificados assim considerados pelas regras vigentes no país e demais administradores de recursos de terceiros.
O investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que (i) necessitem de liquidez, tendo em vista a
possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as negociações das Debêntures no mercado secundário, e/ou (ii) não
estejam dispostos a correr o risco de crédito de empresa do setor privado.
Registro para Distribuição e Negociação
A Emissão será registrada para distribuição no mercado primário por meio (i) do Bovespa Fix, sendo a subscrição
liquidada na CBLC, e (ii) do SDT, administrado pela ANDIMA e operacionalizado pela CETIP.
A Emissão será registrada para negociação no mercado secundário por meio (i) do Bovespa Fix e do Soma Fix, sendo
os negócios liquidados na CBLC; e (ii) do SND, administrado pela ANDIMA, sendo os negócios liquidados na CETIP.
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Suspensão e Cancelamento da Distribuição Pública
A Distribuição Pública poderá ser suspensa ou cancelada pela CVM, a qualquer tempo, se: (i) estiver se processando em
condições diversas das constantes da Instrução CVM nº 400 ou do registro da Distribuição Pública; ou (ii) for
considerada ilegal, fradulenta ou contrária à regulamentação da CVM, ainda que após obtido o respectivo registro.
A Distribuição Pública deverá ser suspensa quando a CVM verificar ilegalidade ou violação de regulamentos sanáveis.
O prazo de suspensão da Distribuição Pública não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade
apontada deverá ser sanada. Findo esse prazo de 30 (trinta) dias sem que tenham sido sanados os vícios que
determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da Distribuição Pública e cancelar o respectivo registro.
A rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento do registro da Distribuição Pública.
A eventual suspensão ou cancelamento da Distribuição Pública, bem como quaisquer outras informações ou avisos a ela
relativos, serão divulgados ao mercado e aos investidores que a tenham aceitado imediatamente após a sua ocorrência,
nos mesmos jornais de grande circulação habitualmente utilizados pela Companhia.
É facultado aos investidores, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5º (quinto) Dia Útil
posterior ao recebimento da comunicação da suspensão. A manutenção da aceitação será presumida em caso de
silêncio.
Todos os investidores que já tenham aceitado a Distribuição Pública, na hipótese de seu cancelamento e os investidores
que tenham revogado sua aceitação, na hipótese de suspensão, terão direito à restituição integral dos valores dados em
contrapartida às Debêntures, sem reembolso da quantia relativa à CPMF, os quais serão creditados na conta dos
investidores, no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis, a contar da comunicação da revogação aos investidores ou do
recebimento da comunicação de revogação do investidor, no caso de suspensão.
Modificação ou Revogação da Oferta
Havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando
da apresentação do pedido de registro de Distribuição Pública no âmbito da Oferta, ou que o fundamentem, acarretando
aumento relevante dos riscos assumidos pela Companhia e inerentes à própria Distribuição Pública, a CVM poderá
acolher pleito de modificação ou revogação da Distribuição Pública. Se for deferida a modificação, a Distribuição
Pública poderá, por iniciativa da própria da CVM, ou a requerimento da Companhia, ser prorrogada por até 90
(noventa) dias.
Em caso de revogação da Distribuição Pública, os boletins de subscrição eventualmente firmados ficarão
automaticamente cancelados.
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A modificação de Distribuição Pública será imediatamente divulgada ao mercado, por meio dos mesmos meios
utilizados para a publicação do Anúncio de Início. O Coordenador Líder tomará as providências cabíveis para se
assegurar de que os investidores, ao formalizarem sua adesão à Oferta, com a assinatura do boletim de subscrição,
estejam cientes de que foi alterada a Oferta original e de que têm conhecimento dos novos termos e condições. Caso
tenham assinado o boletim de subscrição anteriormente à modificação da Oferta, os investidores serão informados
imediatamente pelo Coordenador Líder a respeito da modificação ocorrida e deverão, no prazo máximo de 5 (cinco)
Dias Úteis, a contar do recebimento da comunicação, confirmar seu interesse na aquisição das Debêntures. Caso não
haja manifestação do investidor até o final do prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, será presumida a intenção do investidor na
aquisição das Debêntures.
Garantia de Liquidez
Os Coordenadores não celebraram contrato de garantia de liquidez ou contrato de estabilização de preços tendo por
objeto as Debêntures.
Contrato de Distribuição
O Contrato de Distribuição estará disponível para consulta junto à sede do Coordenador Líder, no seguinte endereço:
Banco Itaú BBA S.A.
Departamento de Mercado de Capitais
At.: Eduardo Prado Santos
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 – 4º andar
04538-132 – São Paulo - SP
Tel.: (11) 3708 8717
Fax: (11) 3708 8107
Garantia Firme
Os Coordenadores prestarão garantia firme de subscrição para a colocação da totalidade das Debêntures objeto da
Emissão, obrigando-se a subscrever e integralizar, pela taxa inicial do procedimento de coleta de investimentos
(bookbuilding), as Debêntures que não tenham sido efetivamente distribuídas no último dia do Prazo de Colocação,
observado o critério de alocação entre os Coordenadores e previsto na Cláusula V do Contrato de Distribuição.
Os Coordenadores prestarão garantia firme de subscrição para a totalidade da Emissão, de forma individual e não
solidária, conforme a alocação de volume estabelecida na tabela disposta na Seção “Resumo das Características da
Oferta”, sendo que a garantia prestada pelo Santander deverá ser apenas para as Debêntures da 1ª e 2ª séries.
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As Debêntures serão objeto de distribuição pública pelos Coordenadores, em regime de garantia firme de subscrição,
observado que, conforme estabelecido na Cláusula 4.1 do Contrato de Distribuição: (i) o tratamento conferido aos
investidores deverá ser justo e eqüitativo; (ii) o investimento deverá ser adequado ao perfil de risco dos respectivos
clientes dos Coordenadores; e (iii) os representantes de venda dos Coordenadores deverão receber previamente o
exemplar do Prospecto para leitura obrigatória para que as suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada
pelo Coordenador Líder.
Preço de Subscrição e Forma de Integralização
O preço de subscrição das Debêntures será o seu Valor Nominal acrescido da Remuneração, calculado pro rata
temporis desde as Datas de Emissão até a data de subscrição, podendo ser ajustado por ágio ou deságio. As Debêntures
serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, de acordo com as normas de liquidação
aplicáveis ao SDT e/ou BOVESPA FIX.
Prazo de colocação
Respeitados o deferimento do pedido de registro na CVM, a disponibilização do respectivo prospecto definitivo aos
investidores e a publicação do anúncio de início de distribuição, os Coordenadores promoverão a distribuição das
Debêntures, a qualquer tempo, em até 2 dias úteis contados da data de publicação do Anúncio de Início (“Prazo de
Colocação”).
Distribuição Parcial das Debêntures
Não haverá distribuição parcial das Debêntures.
Demonstrativo do Custo da Distribuição
Pela execução das transações de colocação, os Coordenadores receberão as remunerações abaixo descritas:

Custos

Montante (R$)

% do Valor Total da
Emissão

Comissão de Coordenação e Estruturação

1.020.000,00

0,20%

Comissão de Colocação

1.020.000,00

0,20%

Prêmio de Garantia Firme de Colocação

1.275.000,00

0,25%

Total

3.315.000,00

0,65%
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O quadro a seguir demonstra as despesas incorridas pela Emissora com a Oferta:

Custos

Montante (R$)

% do Valor Total da
Emissão

Total de Comissões e Prêmio de Garantia Firme

3.315.000,00

0,650

Taxa de Registro CVM

331.480,00

0,065

Despesas com consultores legais

300.000,00

0,059

Despesas com publicações

145.000,00

0,028

Outras Despesas(1)

400.000,00

0,078

Total

4.491.480,00

0,881

(1)

As estimativas de despesas gerais incluem: (i) despesas com a confecção de prospectos; (ii) contratação do Agente
Fiduciário, Banco Escriturador e Mandatário- das Debêntures; (iii) taxa de registro na ANBID; (iv) taxas de registro da
operação junto à BOVESPA FIX/CBLC e/ou CETIP; (v) agências de classificação de risco; e (vii) despesas com
viagens, hospedagens e refeições.
O quadro a seguir demonstra o Custo Unitário das Debêntures:
Número de
Debêntures
51.000

Custo do Lançamento (R$) Custo por Debênture (R$)
4.491.480,00

88,07

Montante Líquido para
Emissora
9.911,93

Todos os valores estimados levam em consideração a emissão de 51.000 Debêntures
Relações da Companhia com o Coordenador Líder e os Coordenadores
Exceto pela presente distribuição e pelas operações listadas abaixo, o Coordenador Líder e os Coordenadores, ou suas
coligadas, não possuem qualquer outro tipo de relação com a Companhia:
(a) Contrato de Cessão de Dívida Subordinada.
Em 26 de setembro de 2005, a AutoBAn, a CCR e os Credores Subordinados Substitutivos celebraram o Contrato de
Cessão, Assunção e Aditamento, por meio do qual a CCR transferiu e cedeu os direitos e obrigações decorrentes dos
Contratos de Empréstimo Subordinado aos Credores Subordinados Substitutivos no valor total de R$ 163.944.915,74
(cento e sessenta e três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quinze reais e setenta e quatro
centavos), dividido na proporção de 50% para cada um, com vencimento em 15 de novembro de 2.007.
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Na mesma data, a CCR e os Credores Subordinados Substitutivos celebraram o Contrato de Dívida Subordinada
Substitutiva, o qual consolidou e substituiu os Contratos de Empréstimos Subordinados existentes.
(b) Carta de Fiança nº A0031052
Fiador: Banco Votorantim
Credores: BNDES, IDB e IFC
Data: 25 de outubro de 2005
Validade: 20 de outubro de 2006
Valor: US$ 3.520.000,00
Obrigação afiançada: garantia à divida pecuniária decorrente da substituição da Transferência Trimestral para a
Conta de Reserva para Serviço da Dívida, de acordo com o Contrato de Caução das Receitas e Contas
Vinculadas
(c) Carta de Fiança nº A0031053
Fiador: Banco Votorantim
Credores: BNDES, IDB e IFC
Data: 25 de outubro de 2005
Validade: 20 de outubro de 2006
Valor: US$ 3.520.000,00
Obrigação afiançada: garantia à divida pecuniária decorrente da substituição da Transferência Trimestral para a
Conta de Reserva para Serviço da Dívida, de acordo com o Contrato de Caução das Receitas e Contas
Vinculadas
(d) Carta de Fiança nº RK4.04/08
Fiador: Itaú BBA
Credores: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Valinhos
Data: 26 de novembro de 2004
Validade: indeterminada
Valor: R$ 7.204.981,53
Obrigação afiançada: garantia à divida pecuniária decorrente do pagamento das quantias questionadas
referentes à Ação Civil Pública – Processo nº 141/2001, em curso perante a 1ª Vara Cível da Comarca de
Valinhos

Leia o Prospecto antes de aceitar a Oferta.
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DESTINAÇÃO DE RECURSOS
O montante líquido obtido pela Emissora com a distribuição das Debêntures será utilizado, nesta ordem, para (i)
liquidar o Empréstimo-Ponte da Emissora no valor total de R$ 333.040.420,01 (trezentos e trinta e três milhões,
quarenta mil, quatrocentos e vinte reais e um centavo), que tem vencimento em 10 de julho de 2006, atrelado à
remuneração que varia entre 103,90% do CDI e 104,60% do CDI ao ano, o qual foi contratado para pagar
antecipadamente o Financiamento IDB e o Financiamento IFC; (ii) pagar dívidas subordinadas no valor total de R$
163.944.915,74 (cento e sessenta e três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quinze reais e setenta
e quatro centavos), com os bancos ItaúBBA e Santander, que têm vencimento em 15 de novembro de 2007, atreladas à
remuneração que varia entre 102,5% do CDI e 107% do CDI ao ano; e (iii) reforço de capital de giro.
A tabela abaixo indica a distribuição dos recursos obtidos com as Debêntures:
%
Empréstimo-Ponte

65

Dívidas Subordinadas

32

Reforço de Capital de Giro

3
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IDENTIFICAÇÃO DOS COORDENADORES, ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES
Encontram-se a seguir os dados dos Coordenadores, da Companhia, administradores, consultores e auditores:
Coordenador Líder
Banco Itaú BBA S.A.
Departamento de Mercado de Capitais
At.: Eduardo Prado Santos
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 – 4º andar
04538-132 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3708-8717
Fax: (11) 3708-8107
Coordenadores
Banco Santander Brasil S.A.
Departamento de Renda Fixa
At.: Ricardo Corradi Leoni
Rua Amador Bueno, 474 – 3º andar – Bloco C
04752-005 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 5538 8379
Fax: (11) 5538 8252
Banco Pactual S.A.
Departamento de Mercado de Capitais
At.: Flavia Mattos
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 10º andar
04538-133 – São Paulo – SP
Tel.: (21) 2588-4947
Fax: (21) 2514-8600
Banco ABN AMRO Real S.A.
Debt Capital Markets
At.: Ciro Mauro Giannini
Avenida Paulista, 1374 – 14º andar
01310-916 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3174-6830
Fax: (11) 3174-6839
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Banco Votorantim S.A.
At.: Emilio Otranto Neto
Av. Roque Petroni Junior, 999 – 16º andar
04707-910 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 5185-1700
Fax: (11) 5185-1924
Companhia e Administrador
Quaisquer informações sobre a Distribuição Pública poderão ser obtidas junto ao Departamento de Relações com
Investidores da Companhia:
AutoBAn
Departamento de Relações com Investidores
At.: Maurício Soares Vasconcellos
Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200
13209-500 – Jundiaí – SP
Tel.: (11) 4589-4005
Fax: (11) 4589-4006
Consultor Legal da Companhia
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
At.: José Ribeiro do Prado Junior
Rua da Consolação, 247 – 4° andar
01301-903 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3150-7000
Fax: (11) 3150-7071
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Consultor Legal do Coordenador Líder e dos Coordenadores
Pinheiro Neto Advogados
At.: Alexandre Bertoldi
Rua Hungria, 1.100
01455-000 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3247-8400
Fax: (11) 3247-8600
Auditores Independentes
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
At.: Helio Wellichen
Av. Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, 170 – 5º andar – Sala 502
13091-611 – Campinas – SP
Tel.: (19) 3707-3000
Fax: (19) 3707-3001
KPMG Auditores Independentes
At.: José Luiz Ribeiro de Carvalho
Rua Doutor Renato Paes de Barros, 33
04530-904 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3067-3000
Fax: (11) 3079-3752
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INFORMAÇÕES SOBRE OS COORDENADORES
Coordenador Líder
Itaú BBA
O Itaú BBA é o maior banco de atacado do Brasil, com ativos de R$40,4 bilhões em dezembro de 2005. O banco faz
parte do grupo Itaú, que possui 95,75% do total de ações e 50% das ações ordinárias de emissão do Itaú BBA, sendo o
restante detido por executivos do próprio banco. O Itaú BBA se caracteriza pelo foco no atendimento aos clientes
corporativos, com ênfase em crédito e operações estruturadas, atuando, assim, como banco corporativo e banco de
investimento.
De acordo com o ranking ANBID de distribuição de renda fixa de operações no mercado doméstico o Itaú BBA
mantém a liderança há mais de dois anos consectivos, ocupando o primeiro lugar em 2004, 2005 e 2006 (até maio), com
uma participação de mercado de 26,0%, 20,5%, 25,9%, respectivamente.
Em 2005, entre as operações coordenadas pelo Itaú BBA destacam-se as debêntures de Cia. Itauleasing de
Arrendamento Mercantil, no valor de R$1,35 bilhão; Localiza Rent a Car S.A., no valor de R$350 milhões; Vicunha
Siderurgia S.A., no valor de R$1,2 bilhão; Telesp Celular Participações S.A., no valor de R$1,0 bilhão; Elektro
Eletricidade e Serviços S.A., no valor de R$750 milhões; e o FIDC CESP II, no valor de R$650 milhões.
Em 2006, entre as operações coordenadas pelo Itaú BBA destacam-se as debêntures da Telemar Norte Leste S.A., no
valor R$2,1 bilhões; Itauseg Participações S.A., no valor de R$1,5 bilhão; Vivax S.A., no valor de R$220 milhões; e
Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, no valor de R$350 milhões.
Coordenadores
Santander
O Banco Santander Brasil é uma instituição integrante do conglomerado financeiro Santander Banespa (“Santander
Banespa”), cuja sociedade controladora é, indiretamente, o Banco Santander Central Hispano S.A. O Banco Santander
Brasil foi formado a partir de uma reorganização societária que reuniu dois bancos: o Banco Geral do Comércio S.A.
(adquirido em 1997) e o Banco Noroeste S.A. (adquirido em 1998), e opera como banco múltiplo com carteira
comercial. Encerrou o ano de 2005 com um lucro líquido no exercício de R$ 1,74 bilhão.
O grupo Santander, composto por empresas sediadas em diversos países e controladas direta ou indiretamente pelo
Banco Santander Central Hispano S.A. (“Grupo Santander”), opera no Brasil desde 1982 e deu início, na década de
1990, a um processo de crescimento com a aquisição de cinco instituições financeiras: Banco Geral do Comércio S.A.,
Banco Noroeste S.A., Banco Meridional S.A., Banco Bozano, Simonsen S.A. e Banco do Estado de São Paulo S.A. –
Banespa (“Banespa”).
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Atualmente o Santander Banespa opera por meio de quatro bancos: Banco Santander S.A., Banco Santander Brasil,
Banespa e Banco Santander Meridional S.A. As operações dos bancos e das empresas do setor financeiro e de seguros
são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado financeiro.
O Grupo Santander posiciona-se entre os dez principais bancos do mundo e é o primeiro na Zona do Euro em valor de
mercado. Fundado em 1857, contava, em março de 2005, com 63 milhões de clientes, 9.935 agências, 126 mil
funcionários e presença em mais de 40 países. É o principal grupo financeiro na Espanha e na América Latina e tem
papel relevante na Europa, principalmente no Reino Unido, depois da aquisição do Abbey National, e em Portugal,
onde é proprietário do terceiro maior grupo financeiro. Na Alemanha, na Itália e em sete outros países europeus mantém
o Santander Consumer Finance, uma unidade especializada no financiamento ao consumo. No total, administra ativos
de US$ 916 bilhões.
Durante o ano de 2004, destacam-se as seguintes operações de mercado de capitais nas quais o Banco Santander Brasil
esteve envolvido: (i) a emissão de debêntures da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, no montante de R$
120 milhões; (ii) a emissão de debêntures da Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro, no montante de R$ 294
milhões; (iii) a emissão de debêntures da Brasil Telecom S.A., no montante de R$ 600 milhões; (iv) a emissão de
debêntures da Telecomunicações de São Paulo S.A. – TELESP, no montante de R$ 1,5 bilhão; e (v) emissão de
debêntures da Neoenergia S.A., no montante de R$ 315 milhões.
Em 2005, as operações de renda fixa que merecem destaque são: (i) a 7a emissão de debêntures da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, no valor de R$ 300 milhões; (ii) a 3a emissão de debêntures da
Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro – Ampla, no valor de R$ 400 milhões; (iii) a 2ª emissão de debêntures
simples da Telesp Celular Participações S.A., no valor de R$ 1,0 bilhão; (iv) a 3ª emissão de debêntures simples da
Companhia Paranaense de Energia, no valor de R$ 400 milhões e (v) a 5ª emissão de debêntures da Companhia de
Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, no valor de R$ 540 milhões.
No segmento de operações estruturadas, o Banco Santander Brasil intermediou importantes operações do mercado, via
utilização de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários
(CRIs). Em 2003, o Banco Santander Brasil estruturou FIDCs para a (i) Braskem S.A., no total de R$ 200 milhões, e
(ii) Parmalat Brasil S.A., no total de R$ 110 milhões. Além disso, o Banco Santander Brasil intermediou mais de 50%
das operações de CRIs, em operações lastreadas em contratos de locação com a Nestlé Ltda. e Telesp Celular S.A. Em
2004, o Banco Santander Brasil estruturou ainda o FIDC para Furnas Centrais S.A., no montante de R$ 336,35 milhões.
Em 2005 o Banco Santander Brasil atuou como coordenador líder das emissões de FIDCs de Furnas Centrais Elétricas
S.A. no valor de R$ 878 milhões, do Sistema Cataguazes Leopoldina, no valor de R$ 210 milhões e da 31ª série da 1ª
emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Rio Bravo Secutitizadora lastreado em créditos imobiliários
devidos pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, no valor de R$ 200 milhões, liderou a emissão de 2 séries do FIDC
BGN LIFE Crédito consignado, no valor de R$ 400 milhões, dentre outras.
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Já em 2006, o Banco Santander Brasil realizou a 2ª emissão de debêntures da Vivax, no valor de R$ 220 milhões e
atuou como coordenador líder da 1ª emissão de debêntures da Piratininga, no valor de R$ 400 milhões.
Pactual
O Pactual foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Atualmente, é um banco
múltiplo, organizado como uma sociedade privada, com um patrimônio líquido de R$ 740 milhões (em 31 de
dezembro de 2005) e recursos administrados na ordem de R$ 36,4 bilhões (em 31 de dezembro de 2005). O Pactual
tem como foco principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, private banking, tesouraria,
investimentos de médio e longo prazos e sales & trading. Sua sede está localizada no Rio de Janeiro e possui
escritórios nas Cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Recife, e uma subsidiária nas Ilhas Cayman. O Pactual é um
dos poucos bancos de investimento independentes, com capital primordialmente nacional, focado no mercado
brasileiro.
O Pactual participa ativamente das atividades de underwriting e distribuição de emissões de dívidas e ações para
empresas brasileiras nos mercados de capitais. A força da área de distribuição provém do amplo acesso e da prestação
de serviços aos vários grupos de investidores locais e externos, de renda fixa ou dedicados a renda variável.
Desde 2003, a área de mercado de capitais do Pactual assessorou clientes na captação de recursos no mercado local
que totalizaram, aproximadamente, R$ 9,5 bilhões em operações de debêntures e notas promissórias. Entre as
principais, destacam se as emissões de debêntures da Companhia Siderúrgica Nacional, no valor total de R$ 900
milhões; da Lojas Americanas S.A., no valor de R$ 200 milhões; da ALL - América Latina Logística S.A., no valor de
R$ 120 milhões; da Braskem S.A., no valor de R$ 300 milhões; da Camargo Cimentos S.A., no valor de R$ 360
milhões; e da Vicunha Siderurgia S.A., no valor de R$ 1,2 bilhão, nas quais o Pactual foi o Coordenador Líder.
ABN
O ABN AMRO é um banco pertencente ao grupo holandês ABN AMRO, que possui instituições financeiras presentes
em 60 países ao redor do mundo, incluindo o maior banco da Holanda (ABN AMRO Bank N.V.), um dos maiores da
Europa e o segundo maior banco estrangeiro em atuação nos Estados Unidos. O ABN AMRO está no Brasil há mais de
89 anos. Em 2003, o ABN AMRO adquiriu o Banco Sudameris S.A., o nono maior banco privado do País, passando a
ampliar sua presença na região Sudeste e a aumentar sua participação nos segmentos de clientes de alta renda.
O ABN AMRO encerrou o primeiro trimestre de 2006 com ativos de R$ 80,4 bilhões e patrimônio líquido de R$ 9,4
bilhões, sendo o terceiro maior banco privado do Brasil por volume de empréstimos e por depósitos e o quinto em
volume de ativos. Sua rede de atendimento possui mais de 6,2 mil pontos de venda para atender seus 12,1 milhões de
clientes.
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O ABN AMRO possui grande experiência em estruturação e distribuição de títulos no mercado de capitais brasileiro,
onde coordenou a emissão de debêntures de várias companhias, entre elas (i) a 10ª e a 11ª emissão de debêntures da
Braskem S.A. no valor total de R$ 625 milhões e R$ 1,2 bilhão, respectivamente; (ii) a 3ª emissão de Petrobras, no
valor total de R$ 775 milhões; (iii) a 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª emissões de debêntures da Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo - Sabesp, nos valores totais de R$ 448,3 milhões, R$ 300 milhões, R$ 400 milhões, R$
600milhões, R$ 300 milhões e R$ 700 milhões, respectivamente; (iv) a 1ª e 2ª emissão de NovaMarlim Petróleo S.A.,
nos valores de R$ 235,5 milhões e R$ 1,8 bilhão, respectivamente; (v) a 4ª emissão da Companhia de Eletricidade do
Estado da Bahia - Coelba, no valor de R$450 milhões; (vi) a 4ª emissão, sendo a 3ª pública, da Brasil Telecom no valor
de R$ 500 milhões; (vii) a 1ª emissão da Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp no valor de R$ 1,5 bilhão; (viii)
a 4ª e 5ª emissão do ABN AMRO Arrendamento Mercantil no valor total de de R$ 3,0 bilhões; (ix) a 1ª emissão da
Tractebel Energia S.A. no valor de R$ 200 milhões; (x) a 4ª emissão da Petroflex Indústria e Comércio S.A. no valor de
R$ 160milhões; (xi) a 1ª emissão da Telemar Norte Leste S.A. no valor de R$2,1 bilhões e (xii) a 1ª emissão da BV
Leasing - Arrendamento Mercantil S.A., no valor de R$3 ,35 bilhões, entre outras.
Votorantim
O Banco Votorantim (www.bancovotorantim.com.br) iniciou suas atividades em 31 de agosto de 1988 como uma
distribuidora de títulos e valores mobiliários, sob a razão social Baltar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., mais tarde alterada para Votorantim D.T.V.M. Ltda. O sucesso inicial da Votorantim D.T.V.M. Ltda., que
chegou a ser a segunda maior distribuidora de valores do País em 1990, motivou sua transformação em banco múltiplo,
autorizada pelo Banco Central em 7 de agosto de 1991, após sua transformação em sociedade anônima em 25 de
fevereiro de 1991.
Além dos serviços de banco comercial e de investimento, prestados diretamente a grandes clientes de elevado conceito
e posição relevante em sua área de atuação, o Banco Votorantim atua em operações de varejo (financiamento e crédito
ao consumidor) por intermédio de suas subsidiárias BV Financeira e BV Leasing Ltda., na gestão de fundos de
investimento, com a Votorantim Asset Management, e como corretora de valores mobiliários, com a Votorantim
CTVM. O Banco Votorantim tem sua sede na Cidade de São Paulo, e filiais nas Cidades do Rio de Janeiro, Porto
Alegre e Nassau (Bahamas).
Desde 1996 até maio de 2005, o Banco Votorantim participou como instituição líder, instituição subcontratada ou
participante especial na colocação de aproximadamente R$ 12,9 bilhões em debêntures; R$ 7,7 bilhões em commercial
papers; R$ 1,6 bilhão em ações e R$ 1,3 bilhões em cotas de FIDC no mercado local.
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Relacionamento da Companhia com o Coordenador Líder

O relacionamento do Itaú BBA com a Companhia consiste em operações de cash management em geral, fianças e a
celebração dos seguintes Contratos:
Contrato de Cessão de Dívida Subordinada.
Em 26 de setembro de 2005, a AutoBAn, a CCR e os Credores Subordinados Substitutivos celebraram o Contrato de
Cessão, Assunção e Aditamento, por meio do qual a CCR transferiu e cedeu os direitos e obrigações decorrentes dos
Contratos de Empréstimo Subordinado aos Credores Subordinados Substitutivos no valor total de R$ 163.944.915,74
(cento e sessenta e três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quinze reais e setenta e quatro
centavos), dividido na proporção de 50% para cada um, com vencimento em 15 de novembro de 2.007.
Na mesma data, a AutoBAn e os Credores Subordinados Substitutivos celebraram o Contrato de Dívida Subordinada
Substitutiva, o qual consolidou e substituiu os Contratos de Empréstimos Subordinados existentes.
Carta de Fiança nº RK4.04/08
Fiador: Itaú BBA
Credores: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Valinhos
Data: 26 de novembro de 2004
Validade: indeterminada
Valor: R$ 7.204.981,53
Obrigação afiançada: garantia à divida pecuniária decorrente do pagamento das quantias questionadas referentes à Ação
Civil Pública – Processo nº 141/2001, em curso perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Valinhos

Relacionamento da Companhia com os Coordenadores

O relacionamento da Companhia com o conglomerado financeiro Santander Banespa consiste em operações de cash
management, asset management, derivativos , empréstimos e fianças, bem como o Contrato de Dívida Subordinada
Substitutiva e o Contrato de Cessão, Assunção e Aditamento mencionados anteriormente.
O relacionamento da Companhia com o Pactual e/ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado econômico consiste
na prestação de serviços de administração de recursos através de fundos de investimento.
O ABN e/ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado econômico mantêm relacionamento comercial com a
AutoBAn, prestando serviços de banco de investimento e financiamentos, pelos quais recebem comissão.
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O relacionamento do Banco Votorantim com a Companhia consiste em oferta de produtos e serviços bancários,
incluindo, mas não se limitando, a operações de swap para hedge de dívidas em dólar da Companhia; a apresentação de
propostas para operações de capital de giro e as cartas de fianças listadas abaixo.
Carta de Fiança nº A0031052
Fiador: Banco Votorantim
Credores: BNDES, IDB e IFC
Data: 25 de outubro de 2005
Validade: 20 de outubro de 2006
Valor: US$ 3.520.000,00
Obrigação afiançada: garantia à divida pecuniária decorrente da substituição da Transferência Trimestral para a Conta
de Reserva para Serviço da Dívida, de acordo com o Contrato de Caução das Receitas e Contas Vinculadas
Carta de Fiança nº A0031053
Fiador: Banco Votorantim
Credores: BNDES, IDB e IFC
Data: 25 de outubro de 2005
Validade: 20 de outubro de 2006
Valor: US$ 3.520.000,00
Obrigação afiançada: garantia à divida pecuniária decorrente da substituição da Transferência Trimestral para a Conta
de Reserva para Serviço da Dívida, de acordo com o Contrato de Caução das Receitas e Contas Vinculadas.
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RESSALVAS COM RELAÇÃO A DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém declarações e estimativas quanto a eventos futuros, que se baseiam, fundamentalmente, nas
expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou poderiam afetar os negócios e
resultados da Companhia. Essas declarações e estimativas não constituem garantia de desempenho futuro da Companhia e
envolvem riscos e incertezas. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,
“espera” e outras de significados similares, quando utilizadas neste Prospecto, têm por objetivo identificar e apresentar
estimativas acerca do futuro.
Diversos fatores importantes considerados para a elaboração das declarações e estimativas futuras contidas neste
Prospecto podem ser modificados, o que poderá resultar em mudanças substanciais nas projeções de nossos resultados
futuros e no nosso desempenho quando comparados com aqueles contidos em tais declarações, além de impactar a
materialização de nossas estimativas.
Os potenciais investidores devem considerar que os seguintes importantes fatores de risco podem afetar nossos resultados
futuros e podem conduzir a resultados diferentes daqueles indicados nas nossas declarações e estimativas sobre o futuro:
•

a alteração da conjuntura econômica, política e de negócios no Brasil, no restante da América Latina e nos países de
economia emergente;

•

modificações das condições políticas e sociais no Brasil;

•

intervenções governamentais, resultando em alterações na economia, tributos, tarifas ou ambiente regulatório no país;

•

o nível de endividamento da Companhia;

•

outros fatores que possam afetar as condições financeiras, liquidez e resultados das operações da Companhia; e

•

outros fatores de risco apresentados na Seção “Fatores de Risco”.
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FATORES DE RISCO
Antes de tomar qualquer tipo de decisão com relação ao investimento nas Debêntures, os potenciais investidores devem
considerar e analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste Prospecto e, em particular, nesta seção.
Caso qualquer dos riscos ou incertezas aqui descritos efetivamente ocorra, nossos negócios, situação financeira e
resultados operacionais poderão ser afetados de forma substancialmente adversa. Riscos adicionais, que são
atualmente desconhecidos ou irrelevantes também podem ter um efeito adverso nos nossos negócios.

RISCOS RELATIVOS A FATORES MACROECONÔMICOS

As nossas operações estão localizadas no Brasil e, portanto, as condições econômicas e políticas brasileiras
podem afetar adversamente nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais
A economia brasileira tem sofrido intervenções freqüentes por parte do governo brasileiro, que por vezes efetua
drásticas mudanças políticas e econômicas. As medidas do governo para controlar a inflação e implementar as suas
políticas macroeconômicas, por exemplo, envolveram, em passado recente, controles de preço e de salário,
desvalorização cambial, controle de capitais, restrições à importação, entre outras medidas.
Não temos controle sobre as medidas e políticas que o Governo Federal pode vir a adotar no futuro, e tampouco
podemos prevê-las. Nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais podem ser afetados por tais
intervenções, bem como por outros fatores econômicos, tais como:
•

aumentos na taxa de inflação;

•

políticas e variações cambiais;

•

ausência de crescimento econômico interno;

•

instabilidade social;

•

diminuição de liquidez dos mercados domésticos de capital e de empréstimo;

•

política monetária;

•

aumentos nas taxas de juros;

•

controles sobre importação e exportação;

•

política fiscal e alterações na legislação tributária; e

•

outras questões políticas, diplomáticas, sociais e econômicas no Brasil ou que afetem o Brasil.

Medidas do Governo Federal para manter a estabilidade econômica, bem como a especulação sobre eventuais futuros
atos do governo, podem gerar incertezas sobre a economia brasileira e levar a uma maior volatilidade no mercado de
capitais doméstico, afetando nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais.
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O aumento da taxa de inflação e determinadas medidas do Governo Federal para combater tal aumento podem
ter efeitos adversos sobre a economia brasileira, o mercado de capitais brasileiro e sobre nossos negócios,
condição financeira e resultados operacionais
A inflação anual apurada pelo IGP-M foi de 8,7%, 12,4% e 1,21% em 2003, 2004 e 2005, respectivamente, e pelo
IPCA foi de 9,3%, 7,6% e 4,53% em 2003, 2004 e 2005, respectivamente.
Podem ocorrer aumentos relevantes da taxa de inflação no futuro que podem ter um efeito adverso nos nossos negócios.
Não é possível prever se seremos capazes de repassar o aumento dos custos decorrentes da inflação para o preço de
nossas tarifas que são indexadas em IGP-M em valores suficientes e em prazo hábil para cobrir o crescimento dos
nossos custos operacionais. Caso isso ocorra, um aumento de custos operacionais acima do reajuste da tarifa poderá
causar um efeito adverso em nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais. Pressões inflacionárias
podem levar à intervenção do Governo Federal sobre a economia, incluindo a implementação de políticas
governamentais, que podem ter um efeito adverso em nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais.
O Real está sujeito a desvalorização frente ao Dólar
O Real desvalorizou-se freqüentemente frente ao Dólar e a outras moedas durante as últimas 4 (quatro) décadas. Durante
este período, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, dentre as
quais desvalorizações repentinas, pequenas desvalorizações periódicas (com a freqüência dos ajustes variando de diária a
mensal), controles cambiais e o sistema do mercado de câmbio flutuante. Em determinados momentos, houve volatilidade
significativa no valor do Real frente ao Dólar e à outras moedas. Não podemos assegurar que a desvalorização ou a
valorização do Real frente ao Dólar e outras moedas não terá um efeito adverso para nossos negócios.
As desvalorizações do Real frente ao Dólar podem criar pressões inflacionárias no Brasil, por meio do aumento, de modo
geral, dos preços dos combustíveis, sendo necessária, dessa forma, a adoção de políticas recessivas por parte do Governo
Federal. Por outro lado, a valorização do Real frente ao Dólar pode levar à deterioração das contas correntes do país e da
balança de pagamentos, bem como a um enfraquecimento no crescimento do produto interno bruto gerado pela exportação.
A percepção de risco quanto às economias emergentes pode impedir nosso acesso aos mercados de capitais e
prejudicar a nossa capacidade de financiar operações
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado pelas condições econômicas e de
mercado do Brasil e, em determinado grau, de outros países da América Latina e de outras economias emergentes.
Ainda que as condições econômicas sejam diferentes em cada país, a reação dos investidores aos acontecimentos em
um país pode levar o mercado de capitais de outros países a sofrer flutuações. Eventos políticos, econômicos e sociais
em países de economia emergente, incluindo os da América Latina, têm afetado adversamente a disponibilidade de
crédito para empresas brasileiras no mercado externo, gerando a saída significativa de recursos do país e a diminuição
na quantidade de moeda estrangeira investida no país.
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Uma crise ou deterioração econômica em outros mercados emergentes poderá ter um efeito adverso na nossa
capacidade de captação de recursos, seja via empréstimos junto a instituições financeiras, seja via mercado de capitais.
O Governo Federal está realizando uma reforma na legislação fiscal que poderá acarretar aumento da carga
tributária para as empresas brasileiras
O Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal. Estas alterações incluem mudanças nas
alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é associada a determinados propósitos
governamentais específicos. Algumas dessas medidas poderão resultar em aumento da carga tributária da Emissora, que
poderá, por sua vez, influenciar sua lucratividade, e afetar adversamente os preços de suas tarifas de pedágio e seu
resultado financeiro. Não há garantias de que a Companhia será capaz de manter seus preços, o fluxo de caixa projetado
ou a sua lucratividade se ocorrerem alterações significativas nos tributos aplicáveis às suas operações.
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RISCOS RELACIONADOS AO SETOR RODOVIÁRIO
Atuamos em um ambiente altamente regulado e os nossos resultados operacionais podem ser afetados
adversamente por medidas governamentais
A nossa principal atividade, a exploração do Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes (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
discricionariedade, com a qual pode determinar, inclusive, que as tarifas cobradas por nós sejam reduzidas ou os
investimentos que devemos fazer sejam incrementados. Atitudes como essas, sem o restabelecimento do equilíbrio
econômico financeiro do Contrato de Concessão ou, ainda, o estabelecimento de normas ainda mais rígidas, poderão
afetar os nossos resultados adversamente.
Adicionalmente, podemos ser afetados pelas decisões dos governos estadual e federal com relação ao desenvolvimento
do sistema rodoviário brasileiro, especialmente no que concerne à outorga de novas concessões, podendo aumentar a
concorrência.
O Poder Concedente possui discricionariedade para determinar os termos e condições aplicáveis à nossa
concessão. Assim, é possível que tenhamos que nos sujeitar a aumentos não previstos nos custos ou decréscimos
não previstos nas receitas
Nós obtemos a totalidade de nossa receita da cobrança de pedágio de acordo com o Contrato de Concessão. Os
contratos de concessão são contratos administrativos regidos pelas leis brasileiras. Essas leis e regulamentos fornecem
ao Poder Concedente discricionariedade para determinar os termos e condições aplicáveis à nossa concessão e as tarifas
que podemos cobrar. Se os nossos custos aumentarem ou nossas receitas diminuírem significativamente ou tivermos
que efetuar investimentos adicionais como resultado de uma medida não prevista na legislação ou nos contratos
aplicáveis, ou ainda como resultado de medidas unilaterais, por parte das autoridades competentes, os nossos resultados
operacionais podem ser afetados adversamente.
Os nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais podem ser afetados adversamente caso os
mecanismos para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, em virtude de aumento de custo ou
redução de tarifas, não gerem tempestivamente um aumento do nosso fluxo de caixa
O equilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo representa a relação de fato existente entre os
encargos assumidos pelo contratante e os correspondentes benefícios envolvidos no contrato. O Contrato de Concessão
possui a cláusula de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.
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No caso de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, tanto o Poder Concedente
quanto a Companhia têm o direito de buscar a revisão das receitas a serem cobradas, e dos encargos a serem assumidos.
O restabelecimento do equilíbrio geralmente ocorre por meio de uma alteração no valor da tarifa, no cronograma de
investimentos, no valor da outorga, no prazo da concessão, ou de uma compensação monetária ou, ainda, uma
combinação desses mecanismos.2
O Contrato de Concessão especifica as tarifas de pedágio que podemos cobrar e prevê um reajuste anual para
compensar os efeitos da inflação. Entretanto, essas tarifas estão sujeitas à aprovação do Poder Concedente e não
podemos assegurar que o Poder Concedente agirá de forma favorável ou diligente.
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 econômicofinanceiro por meio de alteração do prazo da concessão – que é uma alternativa ao aumento da tarifa – os nossos
negócios, condição financeira e resultados operacionais podem ser afetados adversamente.
A extinção do Contrato de Concessão pelo Poder Concedente poderá impedir a realização do valor integral de
determinados ativos e causar a perda de lucros futuros sem uma indenização adequada
A nossa concessão está sujeita à extinção antecipada em determinadas circunstâncias estabelecidas na legislação e no
Contrato de Concessão. Ocorrendo a extinção da concessão, os ativos vinculados à concessão serão revertidos ao Poder
Concedente. Temos o direito ao valor desses ativos que não tenham sido completamente amortizados ou depreciados de
acordo com os termos do Contrato de Concessão, e cuja aquisição, devidamente aprovada, em caso de extinção
antecipada. Não podemos assegurar se o valor seria suficiente para compensar a perda de lucro futuro. Se o Poder
Concedente extinguir o Contrato de Concessão em caso de inadimplemento de nossas obrigações contratuais, o valor
pode ser reduzido, pela imposição de multas ou outras penalidades.3

2

Ver Seção “Informações Relativas à AutoBAn – Regulamentação do Contrato de Concessão – Reajuste da Tarifa do Pedágio e Equilíbrio
Econômico Financeiro”.

3

Ver Seção “Informações Relativas à AutoBAn – Seguros”.
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RISCOS RELACIONADOS À AUTOBAN
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 nossos negócios, condição financeira e resultados
operacionais
Os nossos negócios dependem do número de veículos que trafegam em nossas rodovias e da freqüência 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 ou demais 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 nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais.
Caso a taxa de inflação aumente substancialmente no Brasil, a dificuldade de aumentarmos as tarifas de pedágio
adequadamente pode afetar os nossos resultados operacionais
O Brasil tem experimentado 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 do Plano Real. Atualmente são permitidos reajustes anuais em decorrência da taxa de inflação e revisões
extraordinárias em decorrência do mecanismo de equilíbrio econômico-financeiro. Esse mecanismo possui ineficiências
que podem atrasar seus resultados e está sujeito à discricionariedade do Poder Concedente.4 Portanto, se a inflação for
bastante elevada e não formos capazes de reajustar a tarifa ou de fazer uso dos mecanismos de recomposição previstos
no Contrato de Concessão, os nossos resultados operacionais, liquidez e fluxo de caixa poderiam ser afetados
adversamente.
Descasamento entre o indexador do reajuste das tarifas e o indexador da dívida
O Contrato de Concessão prevê o reajuste das tarifas anual, com base no IGP-M. Parte da presente Oferta será indexada
pelo CDI, o que poderá impactar negativamente os resultados da Companhia.

4

Ver Seção “Informações Relativas à AutoBAn – Regulamentação do Contrato de Concessão – Reajuste da Tarifa do Pedágio e Equilíbrio
Econômico-Financeiro”.
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A Companhia é uma concessionária e, portanto, nem todos os seus bens e ativos poderão ser objeto de execução
para satisfazer as obrigações relativas às Debêntures
Uma parte significativa dos bens da Companhia está vinculada à prestação de serviços públicos. Esses bens não podem
ser utilizados para satisfazer as obrigações relativas às Debêntures, devendo ser revertidos ao Poder Concedente ao final
do prazo da Concessão.
Assim, na hipótese de inadimplemento das obrigações relativas às Debêntures pela Companhia, nem todos os seus bens
e ativos poderão ser objeto de execução para satisfação dessas obrigações.
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RISCOS RELACIONADOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA
As obrigações da Emissora constantes na Escritura de Emissão estão sujeitas à hipóteses de vencimento antecipado
Caso ocorra a declaração de vencimento antecipado das Debêntures, todas as obrigações objeto da Escritura de Emissão
deverão ser declaradas antecipadamente vencidas. Neste caso, a Emissora poderá ter dificuldades em obter recursos
financeiros suficientes para realizar o pagamento das Debêntures.
Baixa liquidez do mercado secundário brasileiro para as Debêntures
O mercado secundário existente no Brasil para negociação das Debêntures apresenta atualmente baixa liquidez, e não
podemos garantir de que existirá no futuro um mercado para negociação das Debêntures que possibilite aos subscritores
a sua alienação caso estes assim decidam. Dessa forma, os titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Oferta podem
ter dificuldade em realizar a venda desses títulos no mercado secundário.
Eventual rebaixamento na classificação de risco das Debêntures emitidas no âmbito da Oferta poderá acarretar
redução de liquidez das Debêntures para negociação no mercado secundário
Para se realizar uma classificação de risco, certos fatores relacionados às nossas operações são levados em consideração, tais
como os nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais. São analisadas, também, as características da própria
Distribuição Pública e das Debêntures, assim como as obrigações por nós assumidas e os fatores político-econômicos que
podem afetar a nossa condição financeira. Dessa forma, as classificações de risco representam uma opinião das agências
classificadoras de risco quanto às nossas condições de honrar compromissos financeiros, tais como pagamento do principal e
juros no prazo estipulado. Um eventual rebaixamento na classificação de risco obtida com relação às Debêntures emitidas no
âmbito da Oferta poderá afetar negativamente o preço das Debêntures e a sua negociação no mercado secundário.
Adicionalmente, algumas das principais entidades que adquirem debêntures por meio de distribuições públicas no
Brasil (tais como entidades de previdência complementar) estão sujeitas às regulamentações específicas que
condicionam seus investimentos em valores mobiliários com determinadas classificações de risco. Assim, o
rebaixamento de classificações de risco obtidas em relação às Debêntures emitidas no âmbito da Oferta pode obrigar
esses investidores a alienar as Debêntures no mercado secundário, podendo afetar negativamente em seu preço.
As Debêntures estão sujeitas a amortização antecipada a critério da Companhia.
Nos termos da cláusula 8.2. da Escritura de Emissão das Debêntures, a Emissora tem o direito de amortizar
antecipadamente, parcial ou totalmente, as Debêntures em circulação, a qualquer momento, mediante notificação, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do pagamento da amortização antecipada, e publicação de comunicado
informando a data e o procedimento de amortização, em 20 (vinte) dias contados da referida notificação.
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Em vista disso, os adquirentes das Debêntures poderão sofrer prejuízos financeiros em decorrência da eventual
amortização antecipada das Debêntures, pois não há qualquer garantia de que existirão no momento da amortização
antecipada outros ativos no mercado de risco e retorno semelhante às Debêntures, e (ii) a atual legislação tributária
referente ao imposto de renda determina alíquotas diferenciadas em decorrência do prazo de aplicação, o que poderá
resultar na aplicação efetiva de uma alíquota superior à que seria aplicada caso as Debêntures fossem liquidadas apenas
quando de seu vencimento programado.
A validade da estipulação da Taxa DI, divulgada pela CETIP, pode ser questionada.
A Súmula n.º 176 do Supremo Tribunal de Justiça enuncia que é nula a cláusula que sujeita o devedor ao pagamento de
juros de acordo com a taxa divulgada pela ANDIMA/CETIP. De acordo com os acórdãos que deram origem a esta
Súmula, a ANDIMA e a CETIP são entidades de direito privado, destinados à defesa dos interesses de instituições
financeiras. Em vista disso, existe a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a referida Súmula ser aplicada
pelo Poder Judiciário para considerar que a Taxa DI não é válida como fator de remuneração das Debêntures. Nesse
caso, um novo índice deverá ser determinado pelo Poder Judiciário, podendo representar remuneração inferior à Taxa
DI, prejudicando a rentabilidade das Debêntures.
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RISCOS RELACIONADOS ÀS GARANTIAS
Insuficiência de garantias
As Debêntures têm como garantias aquelas previstas no Contrato de Penhor e no Contrato de Cessão (cujas cópias estão
anexas a este Prospecto). Tais garantias serão compartilhadas na proporção de 45% e 55%, respectivamente, entre o
BNDES e os debenturistas, podendo a participação dos debenturistas vir a ser compartilhada com eventual credor
adicional.
As garantias, mesmo consideradas em seu conjunto, podem em determinados momentos não ser suficientes para o
pagamento integral dos montantes de principal e juros devidos para os debenturistas. Além disso, não há garantias de
que os níveis de receita da AutoBAn se manterão estáveis ou obterão crescimento durante o prazo de duração das
Debêntures.
Bens e Direitos Empenhados pela AutoBAn
A exequibilidade da totalidade das garantias relativas às receitas operacionais brutas e aos direitos aos montantes
depositados nas contas correntes da AutoBAn não é pacífica na jurisprudência. Portanto, caso ocorra um
questionamento judicial de tais garantias, não há como garantir que a totalidade de tais bens e direitos empenhados seja
utilizada para saldar as obrigações da AutoBAn perante os debenturistas.
Venda das Ações Empenhadas
A venda de ações originando a transferência do controle acionário da Emissora está sujeita à prévia aprovação do Poder
Concedente.
Iliquidez das Ações Empenhadas
O mercado para negociação das ações de emissão da AutoBAn é bastante restrito, sem liquidez significativa. Desta
forma, não há certeza de que a venda das ações empenhadas para pagamento do saldo devido pela AutoBAn aos
Debenturistas poderá ser efetivada ou de que esta será realizada a valor suficiente para o cumprimento das obrigações
devidas aos Debenturistas.
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A Companhia é uma concessionária e, portanto, nem todos os seus bens e ativos poderão ser objeto de execução
para satisfazer as obrigações relativas às Debêntures
Uma parte significativa dos bens da Companhia está vinculada à prestação de serviços públicos. Esses bens não podem
ser utilizados para satisfazer as obrigações relativas às Debêntures, devendo ser revertidos ao Poder Concedente ao final
do prazo da Concessão.
Assim, na hipótese de inadimplemento das obrigações relativas às Debêntures pela Companhia, nem todos os seus bens
e ativos poderão ser objeto de execução para satisfação dessas obrigações.
Limitações à Garantia de Suporte
A obrigação de suporte da CCR não se aplica caso o Contrato de Concessão seja extinto por encampação (ou seja,
extinto unilateralmente pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público).
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SITUAÇÃO FINANCEIRA
CAPITALIZAÇÃO
A tabela seguinte apresenta nossa capitalização, em 31 de março de 2006, e a capitalização ajustada para refletir a
emissão e subscrição das Debêntures.
A tabela seguinte deve ser analisada em conjunto com as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas
contidas em outras seções deste Prospecto.
Em 31 de março de
2.006
Real
(em milhares de
reais)

Em 31 de março de
2.006
Ajustado (2)
(em milhares de
reais)

Dívida
Dívida de curto prazo e parcelas de curto prazo das
dívidas correntes de longo prazo .....................................
76.421
30.465
(3)
Dívida de longo prazo.....................................................
453.768
653.366
530.189
683.831
Dívida Total ..................................................................
Patrimônio líquido
171.162
Capital Social
171.162
Reserva Legal
21.154
21.154
207.497
Lucros Acumulados ........................................................
207.497
399.813
399.813
Total do patrimônio líquido..........................................
930.002
1.083.644
Total de capitalização (1)..............................................
(1) Soma da Dívida Total e do Patrimônio Líquido.
(2) Ajustado para refletir a aplicação dos recursos obtidos na presente oferta, tendo em vista a emissão de debêntures
no valor de R$510.000.000,00 (quinhentos e dez milhões de reais).
(3) Somente parcelas de curto prazo das dívidas correntes de longo prazo com o BNDES, Bradesco, Sudameris e
Unibanco.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS SELECIONADAS
As demonstrações financeiras anuais auditadas foram elaboradas em conformidade com as Práticas Contábeis Adotadas
no Brasil. As demonstrações relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2005, 2004 e 2003 foram preparadas
de maneira consolidada.
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CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005, 2004 E DE 2003
(Expressas em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Depreciação
Serviços
Custo da outorga
Outros

LUCRO BRUTO

2005

2004

2003

816.998
(30.228)
786.770

707.756
(28.011)
679.745

534.037
(23.509)
510.528

(94.772)
(18.285)
(203.998)
(80.227)
(397.282)

(90.558)
(14.523)
(187.908)
(68.668)
(361.657)

(86.242)
(10.578)
(154.393)
(69.168)
(320.381)

389.488

318.088

190.147

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas administrativas
Despesas financeiras:
Juros
Taxas, comissões e outras despesas financeiras
Resultado com operação de "hedge"
Receitas financeiras:
Variação cambial
Juros e outras receitas financeiras

(38.197)

(31.976)

(19.466)

(24.963)
(17.007)
(27.929)

(93.288)
(9.354)
(19.005)

(93.962)
(6.790)
(32.273)

30.993
16.470

21.263
7.001

84.836
11.608

LUCRO OPERACIONAL

328.855

192.729

134.100

960

848

140

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

329.815

193.577

134.240

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CORRENTES

(83.953)

(47.991)

(34.497)

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DIFERIDOS

(28.693)

(17.120)

(10.498)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

217.169

128.466

89.245

LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO - R$

1,27

0,75

0,52

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS DO
PERÍODO DE TRÊS MESES ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2006 E DE 2005
(Expressas em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)
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DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Análise e Perspectivas Financeiras e Operacionais
As informações apresentadas a seguir devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras apresentadas em
outras seções deste Prospecto.
Obrigações Financeiras com o Poder Concedente
De acordo com o Contrato de Concessão, somos obrigados a pagar ao Poder Concedente uma contrapartida pelo direito
de outorga da concessão, que é reajustada anualmente de acordo com o índice aplicável ao reajuste das tarifas de
pedágio que cobramos nessa concessão (e na mesma data em que o reajuste da tarifa de pedágio ocorre). Tal pagamento
é realizado mensalmente pela Companhia ao longo de todo o prazo da concessão, em 240 (duzentas e quarenta)
parcelas, sendo as 8 (oito) primeiras correspondentes a 0,9% e as 232 (duzentas e trinta e duas) parcelas subseqüentes
correspondentes a 0,4% do saldo devedor inicial da concessão (R$ 1.551 milhões, Data-Base: Julho/1997), corrigido
pelos índices previstos no Contrato de Concessão. Além disso, de acordo com o Contrato de Concessão, nós pagamos,
mensalmente ao Poder Concedente, a título de outorga variável e durante todo o prazo da concessão, o equivalente a 3%
das receitas brutas, excluídas as receitas financeiras.
Os pagamentos acima estão refletidos nas nossas demonstrações de resultado como custo de serviços prestados.
Contabilização do Valor da Outorga da Concessão
Desde setembro de 2002 adotamos o procedimento contábil relativo ao direito de outorga baseado no modelo de
arrendamento operacional, ou seja, o custo do direito de uso das rodovias é reconhecido mensalmente no demonstrativo
de resultado da Companhia.
Este procedimento contábil elimina as distorções geradas nas demonstrações financeiras da Emissora decorrentes do
não reconhecimento dos efeitos inflacionários sobre os ativos.
Informações adicionais relativas a obrigações com o Poder Concedente, tanto referentes ao direito de outorga, quanto de
investimentos previstos no Contrato de Concessão, são divulgadas em notas explicativas conforme exigido pelo
Comunicado Técnico Número 3 do IBRACON, referendado pelo Ofício-Circular CVM/SNC/SEP No 01/2006.
Acreditamos que a prática contábil adotada reflete de maneira mais adequada a situação patrimonial e de resultados da
Companhia.
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O IASB, órgão responsável pela emissão de normas internacionais de contabilidade, tem por objetivo regular as práticas
contábeis relativas a concessões.
As autoridades brasileiras responsáveis pela emissão de normas contábeis têm por objetivo harmonizar as práticas
brasileiras às internacionais.
Ocorrendo o estabelecimento de normas internacionais de contabilidade relativas a este tema, isto poderá ensejar
localmente a adoção de práticas contábeis similares ou adaptadas à legislação societária brasileira.
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Resultados Operacionais
Receita Operacional Bruta
Quase a totalidade da nossa receita advém da cobrança de pedágios. Outras fontes de receita, que são mínimas, incluem
publicidade, manutenção de vias de acesso a estabelecimentos comerciais e uso da faixa de domínio. Os fatores que
influenciam a nossa receita operacional bruta são o volume e classes de Veículos Pedagiados e as tarifas de pedágio. No
exercício findo em 31 de dezembro de 2005, 98,5% de nossa receita adveio do pagamento das tarifas de pedágio e 1,5%
resultaram de outras atividades.
Impostos e Contribuições
Os tributos incidentes sobre a nossa receita operacional bruta são:
•

ISS, cuja alíquota varia de um município para o outro, até o limite de 5% sobre a receita operacional bruta;

•

PIS, cuja alíquota praticada atualmente, equivale a 0,65% de todas as nossas receitas auferidas; e

•

COFINS, cuja alíquota praticada atualmente, equivale a 3% de todas nossas as receitas auferidas.

Custo dos Serviços Prestados
O custo dos serviços prestados é composto por:
•

depreciação e amortização, que são computados com base na vida útil dos investimentos nas rodovias, limitados ao
prazo da concessão;

•

custos da outorga, que incluem tanto valores fixos como valores variáveis, sendo os custos variáveis da Companhia
equivalentes a 3% da receita bruta mensal, excluídas as receitas financeiras; e

•

outros custos, incluindo salários e benefícios de empregados da área operacional, custos com seguro, aluguel,
viagens, eletricidade, telecomunicações e água.

Despesas Administrativas
As despesas administrativas são compostas primordialmente por salários e outros benefícios concedidos à nossa
administração. Os principais fatores de influência nessas despesas são o número de funcionários e, também, os salários,
que tendem a se elevar com a inflação, embora nem sempre na mesma proporção.
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Juros e Outras Despesas Financeiras
Os juros consistem primordialmente nos juros decorrentes do nosso endividamento, que são contratados em regime de
taxas flutuantes e variam em função do nível de endividamento e/ou das taxas de juros.
A tabela a seguir indica as taxas de juros incidentes sobre nossas dívidas:
Tipo

Dívida

Taxa

LIBOR

IFC/IDB A

LIBOR + 4,625%

IFC/IDB B

LIBOR + 4,25%

TJLP

BNDES

TJLP + 5%

CDI

Cessão da Dívida Subordinada

102,5% até 15/05/06
105% de 16/05/06 até 15/11/06
107% de 16/11/06 até vencimento

Receitas Financeiras
As receitas financeiras são geralmente compostas por receitas auferidas a partir dos investimentos financeiros,
geralmente em CDI, que realizamos com os nossos saldos de caixa, e, assim, variam em função do volume de recursos
aplicados e/ou das taxas de juros.
Pagamentos de empréstimos e Financiamentos
A tabela a seguir indica os valores pagos, principal e juros, referentes às nossas dívidas:
2003

2004

2005

Principal

73.587

83.954

71.723

Juros

50.746

42.322

36.567

Total

124.333

126.276

108.290

Em 15 de maio de 2006, as dívidas com IDB e IFC foram pagas antecipadamente com os recursos do EmpréstimoPonte.
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Após a Emissão de Debêntures, a composição pró-forma do endividamento da Companhia será o seguinte:
Endividamento (R$ em milhares)
Pró-forma
Debêntures

510.000

BNDES

79.014

Unibanco

47.408

Bradesco

31.605

Sudameris

15.804

Endividamento bruto

683.831

( - ) Caixa e bancos

71.073

( - ) Aplicações Financeiras

19.747

Endividamento líquido

593.011

Nota: as informações acima, exceto o volume total de Debêntures, foram extraídas da demonstrações financeiras de 31
de março de 2006.
Endividamento (R$ em milhares)
Pró-forma
EBITDA (*)

467.869

Índice Endividamento
líquido/EBITDA

1,3

(*) EBITDA, em milhares de Reais, calculado com base nos últimos 12 meses
(1º de abril de 2005 à 31 de março de 2006).

Reajuste das tarifas de pedágio
As tarifas de pedágio são reajustadas anualmente todo dia 1o de julho pela variação do número índice do IGP-M de
maio a maio.
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A tabela a seguir indica os valores do número índice do IGP-M nos últimos 3 (três) anos:
2003
jan/03
fev/03
mar/03
abr/03
mai/03
jun/03
jul/03
ago/03
set/03
out/03
nov/03
dez/03

2004
277,173
283,506
287,855
290,512
289,747
286,843
285,649
286,735
290,127
291,229
292,657
294,455

jan/04
fev/04
mar/04
abr/04
mai/04
jun/04
jul/04
ago/04
set/04
out/04
nov/04
dez/04

2005
297,039
299,097
302,484
306,151
310,152
314,419
318,532
322,412
324,651
325,925
328,588
331,005

jan/05
fev/05
mar/05
abr/05
mai/05
jun/05
jul/05
ago/05
set/05
out/05
nov/05
dez/05

332,298
333,288
336,123
339,030
338,299
336,801
335,663
333,474
331,690
333,694
335,033
335,006

Comparação entre o Período de 3 (três) meses findo em 31 de março de 2006 e o Período de 3 (três) meses findo
em 31 de março de 2005
Receita Operacional Bruta
Nossa receita operacional bruta aumentou em R$ 22,1 milhões, ou 12,1%, de R$ 183,1 milhões no primeiro trimestre de
2005 para R$ 205,2 milhões no primeiro trimestre de 2006. A nossa receita operacional bruta aumentou durante esse
período, conforme demonstrado na tabela abaixo:
1º T/2006

1º T/2005

Crescimento

Receita Operacional Bruta

R$ 205.215

R$ 183.083

12,1%

Receita de Pedágio

R$ 201.930

R$ 180.397

11,9%

Receita Acessória

R$ 3.285

R$ 2.686

22,3%

O número total de Veículos Pedagiados no Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes aumentou de 26,1 milhões no
primeiro trimestre de 2005 para 26,6 milhões no primeiro trimestre de 2006. O número de Veículos-Equivalentes
aumentou de 21,0 milhões no primeiro trimestre de 2005 para 21,5 milhões no primeiro trimestre de 2006,
representando um aumento de 2,1%.
A tabela abaixo apresenta a média de nossas tarifas de pedágio nos exercícios nela indicados, bem como a variação, em
2006, das Tarifas Médias:

Tarifa de Pedágio Média

2006

2005

Reajuste

4,7

4,3

10%
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A elevação em nossa receita operacional bruta reflete os aumentos das tarifas de pedágio ocorridos no primeiro
trimestre de 2005, bem como o incremento de 2,1% do tráfego em Veículos-Equivalentes de 21,0 milhões no primeiro
trimestre de 2005 para 21,5 milhões no primeiro trimestre de 2006.
Impostos e Contribuições
Os tributos incidentes sobre a receita operacional bruta aumentaram R$ 0,8 milhão, ou 11,8%, passando de R$ 6,8
milhões no primeiro trimestre de 2005 para R$ 7,6 milhões no primeiro trimestre de 2006. Tais tributos representam
3,7% da receita operacional bruta do primeiro trimestre de 2005 e 2006.
Custos de Serviços Prestados e Despesas Administrativas
Os custos com serviços prestados e despesas administrativas passaram de R$ 103,8 milhões, no primeiro trimestre de
2005, para R$ 113,7 milhões, no primeiro trimestre de 2006. A elevação de R$ 9,9 milhões, ou 9,5% do total das
despesas decorreu basicamente da correção inflacionária.
Variação Cambial
A valorização do Real frente ao Dólar (valorização de 18,5% em 2006, comparado a uma valorização de 8,3% em
2005) refletiu uma variação cambial positiva de R$ 13,3 milhões em nossas demonstrações de resultados relativas ao
exercício social findo em 31 de março de 2006, comparada a uma variação cambial negativa de R$ 1,2 milhão em 2005.
A variação cambial é calculada com base no valor do nosso endividamento indexado pelo Dólar, que em 31 de março
de 2005 correspondia a US$ 100,057 milhões e, em 2006, a US$ 79,0 milhões. Em 31 de março de 2005, o valor de
nosso endividamento em moeda estrangeira correspondia a 57,5% do nosso endividamento total, ao passo que, em 31
de março de 2006, o valor de tal endividamento correspondia a 33,5% do endividamento total.
O efeito da variação cambial foi parcialmente anulado pelo resultado das operações de derivativos que realizamos. Em
decorrência de uma apreciação do valor do Real, no primeiro trimestre de 2006, tais operações resultaram em uma
perda contábil de R$ 9,8 milhões.
Juros e Outras Despesas Financeiras
Nossas despesas de juros e outras despesas financeiras decresceram em R$ 3,0 milhões, uma redução de 12,9%,
passando de R$ 23,2 milhões no primeiro trimestre de 2005 para R$ 20,2 milhões no primeiro trimestre de 2006. Tal
decréscimo decorreu principalmente da redução do nível de nosso endividamento.
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Receitas Financeiras
As nossas receitas financeiras aumentaram em R$ 2,2 milhões, ou 110,0%, passando de R$ 2,0 milhões no primeiro
trimestre de 2005, para R$ 4,2 milhões no primeiro trimestre de 2006, como conseqüência do aumento do saldo de
caixa médio durante o mesmo período de 2006 relativamente a 2005.
Imposto de Renda e Contribuição Social
Como conseqüência de nossos lucros no primeiro trimestre de 2006, as nossas despesas com imposto de renda e
contribuição social foram de R$ 17,8 milhões e R$ 6,4 milhões, respectivamente, representando um aumento de 50,3%
em relação ao mesmo período de 2005. No primeiro trimestre de 2005, nossas despesas com o imposto de renda e
contribuição social foram de R$ 11,8 milhões e R$ 4,3 milhões, respectivamente, devido ao lucro do exercício.
Lucro Líquido
Como resultado dos fatores descritos acima, o nosso lucro líquido foi de R$ 31 milhões no primeiro trimestre de 2005.
Já no primeiro trimestre de 2006, tivemos um lucro líquido de R$ 47,1 milhões, representando um aumento de 50% de
um ano para o outro.
EBITDA
O EBITDA no primeiro trimestre de 2006 foi de R$ 111,4 milhões representando uma margem de 56,3%. No mesmo
período de 2005, o EBITDA foi de R$ 97,9 milhões com margem de 55,5% sobre a receita líquida.
Impactos da Inflação
A maior parte dos nossos custos refletem o impacto das variações do IGP-M, pois cerca de 51% desses custos referemse ao ônus da Concessão, os quais têm o mesmo indexador do reajuste da tarifa. Outros 6% dos custos referem-se a
Serviços de Terceiros que também são indexados ao IGP-M. Portanto, aproximadamente 60% dos nossos custos
possuem uma proteção natural, fazendo com que qualquer alteração no cenário inflacionário reflita na mesma proporção
para custos e receitas.
Disponibilidades e Aplicações Financeiras
As contas de disponibilidades e aplicações financeiras atingiram R$ 90,8 milhões em março 2006, apresentando um
aumento de R$ 38,4 milhões em relação a dezembro 2005. O aumento é principalmente em função da geração de caixa
apresentado pela Companhia.
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Contas a receber (curto e longo prazo)
O contas a receber passou de R$ 31,6 milhões em dezembro de 2005 para R$ 37,7 milhões em março 2006,
apresentando um aumento de R$ 6,1 milhões. Esta variação é decorrente de obras não contratuais que serão ressarcidas
pelo Poder Concedente.
Créditos com pessoas ligadas
A conta créditos com pessoas ligadas passou de R$ 36,2 milhões em dezembro de 2005 para R$ 36,8 milhões em março
2006, apresentando um aumento de R$ 0,6 milhões. Esta variação é decorrente das transações em pedágio eletrônico
(AVI).
Impostos a recuperar
A conta impostos a recuperar passou de R$ 10,5 milhões em dezembro de 2005 para R$ 23,2 milhões em março 2006,
apresentando um aumento de R$ 12,7 milhões. Esta variação é decorrente basicamente de IRPJ e CSLL recolhidos no
ano a serem compensados com o ajuste final de IRPJ e CSLL.
Pagamentos antecipados relacionados à concessão
A conta pagamentos antecipados à concessão passou de R$ 102,9 milhões em dezembro de 2005 para R$ 100,8 milhões
em março 2006, apresentando uma diminuição de R$ 2,1 milhões. Esta variação é decorrente da amortização destas
despesas, que são relacionadas a obrigações decorrentes de contratos subrogados e pagamento antecipado da Outorga.
Fornecedores
A conta de fornecedores aumentou de R$ 26,7 milhões em dezembro 2005, para R$ 30,3 milhões em março 2006. O
aumento ocorreu principalmente em função das medições de imobilizado.
Empréstimos e financiamentos (curto e longo prazo)
A conta de empréstimos e financiamentos reduziu de R$ 538,8 milhões em dezembro 2005, para R$ 530,2 milhões em
março 2006. A redução ocorreu principalmente em função da amortização de juros e principal no período. Nosso
endividamento em moeda estrangeira em 31 de dezembro de 2005 correspondia a 34,7% do nosso endividamento total,
ao passo que, em 31 de março de 2006, o valor de tal endividamento correspondia a 33,5% do endividamento total.
Contas a pagar - operações de "hedge"
A conta operações de “hedge” aumentou de R$ 19,2 milhões em dezembro 2005, para R$ 29,0 milhões em março 2006.
O aumento ocorreu principalmente em função da valorização do real em relação ao dólar e da contratação de nova
operação de SWAP referente a 100% da dívida em dólar.
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Comparação entre o Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2005 e o Exercício Social findo em 31 de
dezembro de 2004
Receita Operacional Bruta
Nossa receita operacional bruta aumentou em R$ 109 milhões, ou 15,4%, de R$ 708 milhões em 2004 para R$ 817
milhões em 2005. A nossa receita operacional bruta aumentou durante esse período, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
2004

2005

Crescimento

Receita Operacional Bruta

R$ 707.756

R$ 816.998

15,4%

Receita de Pedágio

R$ 697.716

R$ 805.011

15,4%

Receita Acessória

R$ 10.040

R$ 11.987

19,4%

O número total de Veículos Pedagiados no Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes aumentou de 81 milhões em
2004 para 108 milhões em 2005. O número de Veículos-Equivalentes aumentou de 84 milhões em 2004 para 89,5
milhões em 2005, representando um aumento de 6,5%.
A tabela abaixo apresenta a média de nossas tarifas de pedágio nos exercícios nela indicados, bem como a variação, em
2005, das Tarifas Médias:

Tarifa de Pedágio Média

2004

2005

Reajuste

8,3

9

8,4%

A elevação em nossa receita operacional bruta reflete os aumentos das tarifas de pedágio ocorridos em 2005, bem como
o incremento de 6,5% do tráfego em Veículos-Equivalentes de 84 milhões em 2004 para 89,5 milhões em 2005.
Impostos e Contribuições
Os tributos incidentes sobre a receita operacional bruta aumentaram R$ 2 milhões, ou 7,9%, passando de R$ 28 milhões
em 2004 para R$ 30 milhões em 2005. Tais tributos representam 3,7% da receita operacional bruta de 2005, uma
diminuição de 0,3% comparado a 4% em 2004.
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Custos de Serviços Prestados e Despesas Administrativas
Os custos com serviços prestados e despesas administrativas passaram de R$ 394 milhões, em 2004, para R$ 435
milhões, em 2005. A elevação de R$ 41 milhões, ou 10,4% dos custos com serviços prestados e despesas
administrativas, decorreu basicamente da correção inflacionária.
Variação Cambial
A valorização do Real frente ao Dólar (valorização de 11,8 % em 31 de dezembro de 2005, em relação a mesma data
em 2004 comparado a uma valorização de 8,1% em 31 de dezembro de 2004, em relação a mesma data em 2003)
refletiu uma variação cambial positiva de R$ 31 milhões em nossas demonstrações de resultados relativas ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2005, comparada a uma variação cambial positiva de R$ 21 milhões em 2004. A
variação cambial é calculada com base no valor do nosso endividamento indexado pelo Dólar, que em 31 de dezembro
de 2004 correspondia a US$ 98 milhões e, em 2005, a US$ 80 milhões. Em 31 de dezembro de 2004, o valor de nosso
endividamento em moeda estrangeira correspondia a 42,4% do nosso endividamento total, ao passo que, em 31 de
dezembro de 2005, o valor de tal endividamento correspondia a 34,7% do endividamento total.
O efeito da variação cambial foi parcialmente anulado pelo resultado das operações de derivativos que realizamos. Em
decorrência de uma apreciação do valor do Real, em 2005, tais operações resultaram em uma perda contábil de R$ 28
milhões.
Juros e Outras Despesas Financeiras
Nossas despesas de juros e outras despesas financeiras decresceram em R$ 61 milhões, uma redução de 59,2%,
passando de R$ 103 milhões em 2004 para R$ 42 milhões em 2005. Tal decréscimo decorreu principalmente da
redução do nível de nosso endividamento, o qual passou de R$ 616 milhões em 2004, para R$ 539 milhões em 2005.
Receitas Financeiras
As nossas receitas financeiras aumentaram em R$ 9 milhões, ou 128,6%, passando de R$ 7 milhões em 2004, para R$
16 milhões em 2005, como conseqüência do aumento do saldo de caixa médio durante o ano de 2005 relativamente a
2004.
Imposto de Renda e Contribuição Social
Como conseqüência de nossos lucros em 2005, as nossas despesas com imposto de renda e contribuição social correntes
foram de R$ 60 milhões e R$ 24 milhões, respectivamente, representando um aumento de 75% em relação a 2004. Em
2004, nossas despesas com o imposto de renda e contribuição social foram de R$ 35 milhões e R$ 13 milhões,
respectivamente, devido ao lucro do exercício.
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Lucro Líquido
Como resultado dos fatores descritos acima, o nosso lucro líquido foi de R$ 128 milhões em 2004. Já Em 2005, tivemos
um lucro líquido de R$ 217 milhões, representando um aumento de 69,5% de um ano para o outro.
EBITDA
O EBITDA em 2005 foi de R$ 454,4 milhões representando uma margem sobre a receita líquida de 57,7%. No mesmo
período de 2004, o EBITDA foi de R$ 385 milhões com margem sobre a receita líquida de 56,6%. Esta elevação
ocorreu devido ao aumento da receita, reflexo do tráfego de veículos, que diluiu os custos da Companhia.
Impactos da Inflação
A maior parte dos nossos custos, exceto depreciação e amortização de pagamentos antecipados relacionados à
concessão, refletem o impacto das variações do IGP-M, pois cerca de 67% desses custos referem-se ao ônus da
Concessão os quais têm o mesmo indexador do reajuste da tarifa. Outros 6% dos custos referem-se à Serviços de
Terceiros que também são indexados ao IGP-M. Portanto, mais de 70% dos nossos custos possuem uma proteção
natural, fazendo com que qualquer alteração no cenário inflacionário reflita na mesma proporção para custos e receitas.
Disponibilidades
A conta de disponibilidades atingiu R$ 52,4 milhões em dezembro 2005, apresentando um aumento de R$ 18,0 milhões
em relação a dezembro 2004. O aumento é principalmente em função da maior geração de caixa ocorrida em 2005.
Contas a Receber (curto e longo prazo)
O contas a receber passou de R$ 8,4 milhões em dezembro de 2004 para R$ 31,6 milhões em dezembro 2005,
apresentando um aumento de R$ 23,2 milhões. Esta variação é decorrente de obras não contratuais que serão
ressarcidas pelo Poder Concedente.
Créditos com pessoas ligadas
A conta créditos com pessoas ligadas passou de R$ 33,6 milhões em dezembro de 2004 para R$ 36,2 milhões em
dezembro 2005, apresentando um aumento de R$ 2,6 milhões. Esta variação é decorrente das transações em pedágio
eletrônico (AVI).
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Impostos a recuperar
A conta impostos a recuperar passou de R$ 2,4 milhões em dezembro de 2004 para R$ 10,5 milhões em dezembro
2005, apresentando um aumento de R$ 8,1 milhões. Esta variação é decorrente basicamente de Pis e Cofins a serem
compensados em função da alteração do critério para apuração da base de cálculo sobre receitas financeiras no período
de 08/2004 a 10/2005.
Pagamentos antecipados relacionados à concessão
A conta pagamentos antecipados à concessão passou de R$ 111,2 milhões em dezembro de 2004 para R$ 102,9 milhões
em dezembro 2005, apresentando uma diminuição de R$ 8,3 milhões. Esta variação é decorrente da amortização destas
despesas, que são relacionadas a obrigações decorrentes de contratos subrogados e pagamento antecipado da Outorga.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
A conta imposto de renda e contribuição social passou de R$ 28,9 milhões em dezembro de 2004 para R$ 167 mil em
dezembro 2005, apresentando uma diminuição de R$ 28,7 milhões. Esta variação é decorrente da utilização de créditos
fiscais de prejuízos passados devido ao resultado positivo no exercício de 2005.
Fornecedores
A conta de fornecedores aumentou de R$ 12,0 milhões em dezembro 2004, para R$ 26,7 milhões em dezembro 2005. O
aumento ocorreu principalmente em função das obras realizadas em dezembro 2005.
Empréstimos e financiamentos (curto e longo prazo)
A conta de empréstimos e financiamentos aumentou de R$ 463,4 milhões em dezembro 2004, para R$ 538,8 milhões
em dezembro 2005. O aumento ocorreu principalmente em função da cessão da dívida subordinada para o Banco Itaú
BBA S.A. e Banco Santander do Brasil S.A., através de contrato de cessão de crédito.
Mútuo com parte relacionada
A conta mútuo com parte relacionada em dezembro 2005 foi negociada junto aos Bancos Itaú BBA S.A. e Banco
Santander do Brasil S.A., conforme mencionado anteriormente.
Contas a pagar - operações de "hedge"
A conta operações de “hedge” diminuiu de R$ 22,0 milhões em dezembro 2004, para R$ 19,2 milhões em dezembro
2005. A redução ocorreu principalmente em função da amortização de parcelas vencidas no período.
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Comparação entre o Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2004 e o Exercício Social findo em 31 de
dezembro de 2003
Receita Operacional Bruta
A nossa receita operacional bruta aumentou em R$ 174 milhões, ou 32,5%, de R$ 534 milhões em 2003 para R$ 708
milhões em 2004. A nossa receita operacional bruta aumentou durante esse período, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
2003

2004

Crescimento

Receita Operacional Bruta

R$ 534.037

R$ 707.756

32,5%

Receita de Pedágio

R$ 526.589

R$ 697.716

32,5%

Receita Acessória

R$ 7.448

R$ 10.040

34,8%

O número total de Veículos Pedagiados no Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes aumentou de 61 milhões em
2003 para 81 milhões em 2004. O número de Veículos-Equivalentes aumentou de 77 milhões em 2003 para 84 milhões
em 2004, representando um aumento de 9%.
A tabela abaixo apresenta a média de nossas tarifas de pedágio nos exercícios nela indicados, bem como a variação, em
2004, das Tarifas Médias:

Tarifa de Pedágio Média

2003

2004

Reajuste

6,8

8,3

22,1%

A elevação em nossa receita operacional bruta reflete os aumentos das tarifas de pedágio ocorridos em 2004, bem como
o incremento de 9% do tráfego em Veículos-Equivalentes de 77,1 milhões em 2003 para 84 milhões em 2004.
Impostos e Contribuições
Os tributos incidentes sobre a receita operacional bruta aumentaram R$ 4 milhões, ou 16,7%, passando de R$ 24
milhões em 2003 para R$ 28 milhões em 2004. Tais tributos representam 4% da receita operacional bruta de 2004, uma
diminuição de 0,5% comparado a 4,5% em 2003.
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Custos de Serviços Prestados e Despesas Administrativas
Os custos com serviços prestados e despesas administrativas passaram de R$ 340 milhões, em 2003, para R$ 394
milhões, em 2004. A elevação de R$ 54 milhões, ou 15,8% do total das despesas, decorreu basicamente da correção
inflacionária.
Variação Cambial
A valorização do Real frente ao Dólar (valorização de 8,1% em 31 de dezembro de 2004, em relação à mesma data em
2003, comparado a uma valorização de 18,2% em 31 de dezembro de 2003, em relação à mesma data em 2002) refletiu
uma variação cambial positiva de R$ 21 milhões em nossas demonstrações de resultados relativas ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2004, comparada a uma variação cambial positiva de R$ 85 milhões em 2003. A variação
cambial é calculada com base no valor do nosso endividamento indexado pelo Dólar, que em 31 de dezembro de 2003
correspondia a US$ 117 milhões e, em 2004, a US$ 98 milhões. Em 31 de dezembro de 2003, o valor de nosso
endividamento em moeda estrangeira correspondia a 49% do nosso endividamento total, ao passo que, em 31 de
dezembro de 2004, o valor de tal endividamento correspondia a 42% do endividamento total.
O efeito da variação cambial foi parcialmente anulado pelo resultado das operações de derivativos que realizamos. Em
decorrência de uma apreciação do valor do Real, em 2004, tais operações resultaram em uma perda contábil de R$ 19
milhões.
Juros e Outras Despesas Financeiras
Nossas despesas de juros e outras despesas financeiras cresceram R$ 2 milhões, um aumento de 2,0%, passando de R$
101 milhões em 2003 para R$ 103 milhões em 2004. Tal elevação decorreu principalmente das variações do Dólar no
período, apesar da redução do nível de nosso endividamento, o qual passou de R$ 688 milhões em 2003, para R$ 616
milhões em 2004.
Receitas Financeiras
As nossas receitas financeiras diminuíram em R$ 5 milhões, ou 41,7%, passando de R$ 12 milhões em 2003, para R$ 7
milhões em 2004, como conseqüência da diminuição do saldo de caixa médio durante o ano de 2004 relativamente a
2003.
Imposto de Renda e Contribuição Social
Como conseqüência de nossos lucros em 2004, as nossas despesas com imposto de renda e contribuição social foram de
R$ 35 milhões e R$ 13 milhões, respectivamente. Em 2003, as nossas despesas com o imposto de renda e contribuição
social foram de R$ 25 milhões e R$ 9 milhões, respectivamente, devido ao lucro do exercício.
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Lucro Líquido
Como resultado dos fatores descritos acima, o nosso lucro líquido foi de R$ 89 milhões em 2003. Já em 2004, tivemos
um lucro líquido de R$ 128 milhões, representando um aumento de 43,8% de um ano para o outro.
EBITDA
O EBITDA aumentou em R$ 120 milhões, ou 45,3%, passando de R$ 265 milhões em 2003, para R$ 385 milhões em
2004. O aumento deu-se em virtude de reajuste de tarifa acima da correção dos custos e crescimento real do tráfego de
veículos.
Impactos da Inflação
A maior parte dos nossos custos, exceto depreciação e amortização de pagamentos antecipados relacionados à
concessão, refletem o impacto das variações do IGP-M, pois cerca de 65% desses custos referem-se ao ônus da
Concessão os quais têm o mesmo indexador do reajuste da tarifa. Outros 5% dos custos referem-se à Serviços de
Terceiros que também são indexados ao IGP-M. Portanto, aproximadamente 70% dos nossos custos possuem uma
proteção natural, fazendo com que qualquer alteração no cenário inflacionário reflita na mesma proporção para custos e
receitas.
Disponibilidades
A conta de disponibilidades atingiu R$ 34,4 milhões em dezembro 2004, apresentando uma redução de R$ 40,0 milhões
em relação a dezembro 2003. A redução é principalmente em função da distribuição de dividendos realizada em maio e
novembro de 2004.
Contas a receber (curto e longo prazo)
O contas a receber passou de R$ 7,2 milhões em dezembro de 2003 para R$ 8,4 milhões em dezembro 2004,
apresentando um aumento de R$ 1,2 milhões. Esta variação é decorrente de obras não contratuais que serão ressarcidas
pelo Poder Concedente.
Créditos com pessoas ligadas
A conta créditos com pessoas ligadas passou de R$ 18,6 milhões em dezembro de 2003 para R$ 33,6 milhões em
dezembro 2004, apresentando um aumento de R$ 15,0 milhões. Esta variação é decorrente do aumento das transações
em pedágio eletrônico (AVI).
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Pagamentos antecipados relacionados à concessão
A conta pagamentos antecipados à concessão passou de R$ 119,6 milhões em dezembro de 2003 para R$ 111,2 milhões
em dezembro 2004, apresentando uma diminuição de R$ 8,4 milhões. Esta variação é decorrente da amortização destas
despesas, que são relacionadas a obrigações decorrentes de contratos subrogados e pagamento antecipado da Outorga.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
A conta imposto de renda e contribuição social passou de R$ 46,0 milhões em dezembro de 2003 para R$ 28,9 milhões
em dezembro 2004, apresentando uma diminuição de R$ 17,1 milhões. Esta variação é decorrente da utilização de
créditos fiscais de prejuízos passados devido ao resultado positivo no exercício de 2004.
Empréstimos e financiamentos (curto e longo prazo)
A conta de empréstimos e financiamentos reduziu de R$ 561,3 milhões em dezembro 2003, para R$ 463,4 milhões em
dezembro 2004. A redução ocorreu principalmente em função da amortização de juros e principal no período.
Mútuo com parte relacionada
A conta mútuo com parte relacionada aumentou de R$ 126,9 milhões em dezembro 2003, para R$ 152,9 milhões em
dezembro 2004. O aumento ocorreu principalmente em função da correção monetária e dos juros aplicados no período.
Contas a pagar - operações de "hedge"
A conta operações de “hedge” aumentou de R$ 15,7 milhões em dezembro 2003, para R$ 22,0 milhões em dezembro
2004. O aumento ocorreu principalmente em função da valorização do real em relação ao dólar.
Fontes e Usos de Recursos
A maior parte dos investimentos feito pela Companhia nas rodovias por ela operada foi realizado nos 5 (cinco)
primeiros anos da concessão, diminuindo até manter o nível de investimento necessário, na sua maior parte, para a
conservação e manutenção da concessão.
A principal fonte de caixa consiste em recursos gerados por nossas operações, que apresenta crescimento devido ao
incremento de nossas receitas, motivado pela elevação do tráfego de veículos.
Investimentos
Os investimentos acumulados na Companhia representado pelo saldo total do custo do imobilizado, até 31 de dezembro
de 2005, totalizaram R$ 1,21 bilhão.
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Financiamentos por Meio de Dívida ou Capital
Além de recursos sob a forma de capital, captamos uma quantia significativa de recursos por meio de empréstimos,
financiamentos e mútuo. Em 31 de dezembro de 2005, o saldo devedor de nossos financiamentos era de R$ 539
milhões, comparado a R$ 616 milhões em 31 de dezembro de 2004.
A tabela abaixo apresenta a porcentagem representativa do nosso endividamento em dezembro de 2005:
Dívida

% Endividamento

IDB/IFC

34,73%

BNDES

33,41%

Dívida Subordinada

31,86%

Os Contratos Financeiros IDB e IFC foram liquidados antecipadamente em 15 de maio de 2006. A Dívida Subordinada
será paga com parte do montante líquido obtido pela Emissora com a distribuição das Debêntures.
Os Contratos de Financiamento geralmente autorizam os financiadores a fazer vistorias da realização das obras nas
rodovias que operamos, diretamente ou por meio de terceiros. Sendo assim, as vistorias concentram-se nos custos e
qualidade das obras e no cumprimento das obrigações contratuais com o Poder Concedente e relacionadas ao Meio
Ambiente.
Os Contratos de Financiamento impõem restrições à distribuição de dividendos, geralmente, até que a conclusão técnica
e determinados critérios de desempenho financeiro sejam atingidos, tais como índices que medem a qualidade de
crédito da Companhia. A partir de então, a distribuição de dividendos é permitida. Além das restrições sobre a
distribuição de dividendos, outras distribuições ou recompras de ações, a maior parte dos Contratos de Financiamento
impõe limitações, como, por exemplo, para criação de direito real sobre ativos, captação de novas dívidas e realização
de operações entre partes relacionadas em bases não eqüitativas.

96

Dívidas
A tabela seguinte apresenta um resumo das nossas dívidas de curto e longo prazos, em 31 de dezembro de 2004 e 2005:
Moeda Nacional
2004

2005

Taxa de Juros

Vigência

Curto
Prazo

Longo
Prazo

Curto
Prazo

Longo Prazo

BNDES

TJLP + 5% a.a.

Jan/2012

13.350

78.625

13.767

68.059

Bradesco

TJLP + 5% a.a.

Jan/2012

5.337

31.453

5.507

27.224

Sudameris

TJLP + 5% a.a.

Jan/2012

2.671

15.725

2.753

13.612

Unibanco

TJLP + 5% a.a.

Jan/2012

8.010

47.177

8.261

40.835

Itaú BBA

102,5 a 107% CDI

Nov/2007

85.845

Santander*

102,5 a 107% CDI

Nov/2007

85.845

Total Parcial

29.368

172.980

30.288

321.420

Moeda Estrangeira
2004

2005

Taxa de Juros

Vigência

Curto
Prazo

Longo
Prazo

Curto
Prazo

Longo Prazo

BID A

LIBOR + 4,625%
a.a.

Nov/2011

13.097

73.872

11.620

54.284

BID B

LIBOR + 4,25%
a.a.

Nov/2008

17.196

49.861

15.151

29.313

IFC A

LIBOR + 4,625%
a.a.

Nov/2011

9.165

51.710

8.134

37.999

IFC B

LIBOR + 4,25%
a.a.

Nov/2008

11.845

34.349

10.437

20.194

Total Parcial

51.303

209.792

45.342

141.790

Total

80.671

382.772

75.630

463.210

(*) Em 26 de setembro de 2005, a dívida subordinada foi assumida pelo Itaú BBA (50%) e pelo Santander (50%), por
meio de Contrato de Cessão de Dívida Subordinada. Como indexador dos empréstimos, foram adotados 102,5% do CDI
entre 26 de setembro de 2005 e 15 de maio de 2006; 105% do CDI entre 16 de maio de 2006 e 15 de novembro de 2006
e 107% do CDI entre 16 de novembro de 2006 até a data do vencimento, que será quitado em parcela única.
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O pagamento de nosso endividamento denominado em Dólar era semestral. O pagamento de nosso endividamento
frente ao BNDES é mensal.
Eventos Subseqüentes
a)

Em 11 de maio de 2006, celebramos o Empréstimo-Ponte, no valor total de R$ 333.040.420,01 (trezentos e

trinta e três milhões, quarenta mil, quatrocentos e vinte reais e um centavo), com remuneração variando entre 103,90%
do CDI e 104,60% do CDI ao ano.
Os recursos do Empréstimo-Ponte foram utilizados, em 15 de maio de 2006, para: (i) os pagamentos antecipados do
Financiamento IDB e do Financiamento IFC e suas respectivas operações de hedge e (ii) o pagamento de juros da
dívida subordinada. Parte dos recursos obtidos por meio dessa Emissão será utilizada para o pagamento do débito
referente ao Empréstimo-Ponte.5
b)

Em 17 de abril de 2006, a Emissora celebrou o Contrato de Constituição de Garantias e Outras Avenças nº

2018107-9 com o Bradesco, no valor de R$ 8.082.245,00, com a respectiva emissão pela Companhia de uma Nota
Promissória, em favor do Bradesco, no valor de R$ 10.102.806,00. Referido contrato foi celebrado para garantir a
execução fiscal proposta contra a Companhia pela Prefeitura Municipal de Limeira.
Capacidade de pagamento da Emissora
Considerando-se a capacidade e a estabilidade de geração da caixa da Companhia, acreditamos que a Companhia possui
condições para honrar os seus compromissos juntos aos seus credores.
Capacidade de Pagamento
2003

2004

2005

1T/2006

EBITDA (*)

265.266

385.014

454.405

467.869

Índice Endividamento líquido/EBITDA

2,3

1,5

1,1

0,9

(*) EBITDA em milhares de Reais, calculado com base nos últimos 12 meses.

5

Ver Seção "Destinação de Recursos".
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Riscos de Mercado
Risco de Taxa de Juros
A nossa exposição a taxas de juros flutuantes está principalmente relacionada a variações de:
•

TJLP, relativa a empréstimos locais com o BNDES; e

•

CDI, relativo a empréstimos locais em Reais (Dívida Subordinada).

A taxa de juros nas aplicações que realizamos é o CDI.
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INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SETOR DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
ASPECTOS GERAIS: O PROGRAMA BRASILEIRO DE CONCESSÕES DE RODOVIAS
Histórico e Situação Atual
A principal motivação para o programa de concessão de rodovias foi a rápida deterioração das principais vias de ligação
intraestaduais e interestaduais no início dos anos 90, incluindo, entre outras, as Rodovias Presidente Dutra, Régis
Bittencourt e Fernão Dias, e a falta de recursos públicos para restaurar e manter referidas rodovias. O declínio da rede
rodoviária brasileira ameaçou comprometer de forma direta o potencial de crescimento econômico do Brasil, uma vez
que o país depende muito do sistema rodoviário para o transporte de cargas e de passageiros.
O programa brasileiro de concessões de rodovias teve início após a promulgação da Lei de Licitações, que estabeleceu
regras gerais para os processos de licitação e contratação entre a administração pública e o setor privado. Com base na
referida lei, o Governo Federal, durante 1993 e 1994, representado pelo DNER, realizou a licitação pública de quatro
rodovias e uma ponte, marcando o início do programa brasileiro de concessão de rodovias. Seguindo esses passos iniciais,
a promulgação da Lei n° 9.277, em 10 de maio de 1996, autorizou a União a delegar aos Estados, Municípios e ao Distrito
Federal a administração e operação de determinadas rodovias federais, as quais também foram alvo de concessão.
Nesse contexto, a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, deu início ao processo de reestruturação do setor de transporte
terrestre brasileiro, por meio da criação dos seguintes órgãos reguladores:
• CONIT: compete propor políticas nacionais de integração dos diferentes modos de transporte de pessoas e bens em
conformidade com (i) as políticas de desenvolvimento nacional, regional e urbano, de meio ambiente e de segurança
das populações; (ii) as diretrizes para a integração física e de objetivos dos sistemas viários; e (iii) promoção da
competitividade, para redução de custos, tarifas e fretes, e da descentralização, para melhoria da qualidade dos
serviços prestados.
• ANTT: entidade autárquica de direito público, com autonomia financeira e funcional. A ANTT é responsável pela
implementação das políticas estabelecidas pelo CONIT e tem autoridade para, dentre outras, (i) regular e
supervisionar as atividades de prestação de serviços de transporte rodoviário; (ii) firmar e administrar contratos de
concessão dentre de sua área de atuação; e (iii) revisar e reajustar as tarifas dos serviços prestados, segundo
disposições contratuais.
• DNIT: entidade autárquica de direito público vinculada ao Ministério dos Transportes, que tem competência para
implementar, em sua esfera de atuação, a política formulada para a administração da infra-estrutura do Sistema
Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade, e
ampliação mediante construção de novas vias e terminais.
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O DNER foi submetido a um processo de liquidação, sendo gradualmente sucedido (i) pela União, que assumiu,
basicamente, suas ações judiciais e obrigações financeiras; (ii) pela ANTT, a quem foram atribuídas suas obrigações de
natureza regulatória e contratos de concessão; e (iii) pelo DNIT, que, de forma geral, assumiu a administração dos
projetos relacionados à construção, manutenção e expansão das rodovias, dentre outros. Esse processo de liquidação foi
encerrado em 14 de agosto de 2003, com a conseqüente extinção do DNER.
Adicionalmente, foram criadas agências reguladoras nas esferas estaduais. Em São Paulo, por meio da Lei
Complementar Estadual nº 914, foi criada a ARTESP, com a finalidade de regulamentar e fiscalizar todas as
modalidades de serviços públicos de transporte autorizados, permitidos ou concedidos a entidades de direito privado, no
âmbito da Secretaria de Estado dos Transportes, sucedendo legalmente o DER/SP nos seus direitos e obrigações de
natureza regulatória e relacionados aos contratos de concessão.
Concessões Federais
A primeira concessão concedida no programa federal foi a Ponte Rio-Niterói, em 1994. De acordo com a ANTT, o programa
de concessões sob seu patrocínio cobre aproximadamente 10.375 (dez mil, trezentos e setenta e cinco) quilômetros de
rodovias federais, sendo que 1.483 (mil, quatrocentos e oitenta e três) quilômetros foram privatizados como parte da primeira
fase do programa federal de concessões e uma concessão estadual foi transferida do programa do Estado do Rio Grande do
Sul ao programa federal. Segundo dados divulgados pela ANTT, atualmente existem 1.474 (mil, quatrocentos e setenta e
quatro) quilômetros de concessões contratadas, 2.610 (dois mil, seiscentos e dez) quilômetros de concessões rodoviárias em
licitação e 5.915 (cinco mil, novecentos e quinze) quilômetros de concessões rodoviárias em estudo.
Concessões Estaduais

O Programa Estadual de Desestatização foi implementado pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Lei nº
9.361, de 5 de julho de 1996, com a finalidade de reordenar a atuação do Estado, propiciando à iniciativa privada a
prestação de serviços públicos e a execução de obras de infra-estrutura. Com base nessa lei, a Secretaria Estadual de
Transportes instituiu o Programa de Concessões Rodoviárias como solução para suprir as necessidades de investimentos
na infra-estrutura de transportes, fundamentais ao desenvolvimento do Estado.
O Programa Estadual de Concessões Rodoviárias, cujo processo licitatório teve início em 2 de março de 1998, dividiu a
malha rodoviária de São Paulo em 12 (doze) lotes, totalizando 3.500 (três mil e quinhentos) quilômetros de extensão,
envolvendo 198 (cento e noventa e oito) municípios e uma população de aproximadamente 20 milhões de pessoas (54%
da população do Estado). O regime escolhido foi o de concessão por prazo determinado de 20 (vinte) anos, ao final do
qual a malha rodoviária concedida retornará ao poder do Estado com todos os investimentos feitos pelo particular.
Durante esse período, as concessionárias se responsabilizam, por sua conta e risco, pela totalidade dos investimentos e
recursos necessários ao cumprimento dos contratos, remunerando-se por meio da cobrança de pedágios e por meio das
fontes acessórias de receitas, como previsto nos contratos de concessão.
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Segundo dados da ARTESP, desde o início do Programa Estadual de Concessões Rodoviárias, em março de 1998, até
dezembro de 2005, foram investidos R$ 6,5 bilhões pelas 12 (doze) concessionárias que atualmente detém a concessão
das rodovias paulistas, significando uma desoneração para o Estado de São Paulo de R$ 12,1 bilhões.

Concessões Municipais
Os governos municipais podem, ainda, optar por privatizar suas rodovias (seja para obras ou para administração). O município é,
nesse caso, responsável pela organização e coordenação do processo licitatório, além de tomar todas as medidas necessárias para
a sua implementação e formalização, sem o envolvimento da ANTT ou da ARTESP ou agência do respectivo Estado.
O início de um processo mais intenso de concessões municipais poderá vir a ser mais uma alternativa para o
desenvolvimento de nossas atividades, tendo em vista que, atualmente há somente uma concessão municipal no Brasil,
a Linha Amarela, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.
Atuais Concessões de Rodovias
A tabela seguinte contém um resumo das atuais concessões nos níveis federal, estadual e municipal.
Quantidade de Contratos de
Concessão

Distância (km)

Prazo (ano)

6

1.483

15/25

Programa de Concessões do Estado da Bahia

1

217

25

Programa de Concessões do Estado do Espírito Santo

1

68

25

Programa de Concessões do Estado de São Paulo(1)

12

3.488

20

Programa de Concessões do Estado do Rio Grande do Sul

7

1.668

15

Anel de Integração - Estado do Paraná

6

2.495

24

Programa de Concessões do Estado do Rio de Janeiro

2

196

25

Linha Amarela - Rio de Janeiro-RJ

1

25

25

Total.

36

9.640

Programa
Federal
1a Fase da Oferta de Concessões de Rodovias
Estadual

Municipal

(1)

Inclui AutoBAn

Fonte: ABCR e ANTT
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Informações sobre as Concessionárias Associadas à ABCR
Atualmente, as 36 (trinta e seis) empresas concessionárias associadas a ABCR operam 6,1% da malha rodoviária
nacional pavimentada, o equivalente a 10,1 mil quilômetros, conforme os princípios que norteiam o Programa
Brasileiro de Concessão de Rodovias, estabelecidos nas legislações federal e estadual pertinentes.
Seguem abaixo alguns dados disponibilizados pela ABCR no seu Relatório Anual 2004:
“Desempenho Operacional e Econômico
As 36 concessionárias filiadas à ABCR consolidaram sua atuação no setor e contribuíram de forma expressiva para o
desenvolvimento do transporte rodoviário no País. Em 2004, 603 milhões de veículos passaram pelas praças de
pedágio, representando, no total, um aumento de 9% em relação ao ano anterior.
Essa expansão foi influenciada pelo incremento de 7,7% na quantidade de Veículos Pesados, que encerrou o ano
registrando 164 milhões de transações, resultado da retomada do crescimento econômico. O tráfego de Veículos Leves
também registrou aumento de 8,4% com um total de 410,5 milhões de transações. Adicionalmente, o monitoramento de
motos e veículos isentos cresceu, no conjunto, 28,6% em relação a 2003.
Informações Financeiras
A receita total das empresas em 2004 foi de R$ 4,43 bilhões, o que significa um aumento de 24% em comparação com
2003. Desse montante, 96,2% (R$ 4,26 bilhões) correspondem aos recursos oriundos da cobrança de pedágio e 3,7%
(R$ 166 milhões) a receitas acessórias e outras.
Em contrapartida, os desembolsos totais – que incluem gastos com tributos, despesas operacionais, desembolsos
financeiros e pagamentos ao poder concedente – cresceram 27% no mesmo período, encerrando o ano em R$ 5,06
bilhões. A diferença entre receitas e desembolsos representou um déficit financeiro de R$ 628 milhões, que foi
equilibrado com o ingresso de recursos de acionistas e financiamentos.
Os tributos recolhidos pelas concessionárias no exercício totalizaram R$ 570 milhões. Desse montante, R$ 379,5
milhões (66,6%) correspondem a tributos federais. O restante, equivalente a R$ 190,3 milhões (33,4%), refere-se ao
Imposto Sobre Serviços (ISS), destinado a 467 municípios, sendo 74 localizados em áreas próximas às rodovias
federais, 183 em São Paulo, 97 no Paraná, 92 no Rio Grande do Sul e 21 em outros estados.
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Realizações
Do total de R$ 1,03 bilhão investido pelas concessionárias no ano, cerca de 76% (R$ 788,8 milhões) foram destinados
a ampliações e demais obras no sistema rodoviário, cujos destaques foram a construção de 309,4 quilômetros de infraestrutura de pista nova, o recapeamento de 6.413 quilômetros de pista, a construção de 233 quilômetros de
acostamento, de 4.956 metros cúbicos de muros de arrimo e de 40.599 metros quadrados de pontes e viadutos novos.
Além de investir na recuperação, melhoria e ampliação dos trechos sob sua responsabilidade, as concessionárias
também estão atentas às principais causas das más condições das rodovias, como o excesso de peso das cargas. Esse
fator reduz a vida útil do pavimento e contribui para o aumento dos buracos nas rodovias, o que as torna menos segura
se amplia em até 50% a possibilidade de acidentes prejudicando as operadoras das rodovias, públicas ou privadas, e
os transportadores. Além disso, em uma rodovia com pavimento em más condições, o tempo de viagem é até 100%
maior.
Segurança
Para garantir uma viagem tranqüila aos usuários, as concessionárias investem permanentemente em medidas de
segurança. Em 2004, foram construídos 19 quilômetros de terceira faixa em trechos de longos aclives, 179 quilômetros
de defensas metálicas e 55 quilômetros de barreiras de concreto, com a finalidade de evitar transposição de pistas.
Para a sinalização das rodovias, foram instaladas cerca de 23 mil novas placas e 23 painéis de mensagem variável.
Nas ações de fiscalização, 6.197 animais foram retirados da pista e 1.251 comboios realizados em situação de muita
neblina. Para a redução do número de acidentes nos pontos críticos, onde a travessia de pedestres na rodovia é maior,
foram construídas e reformadas 57 passarelas.
O nível de conscientização dos motoristas e a qualidade da manutenção dos veículos não têm crescido na mesma
proporção dos investimentos e ações das concessionárias para proporcionar estradas cada vez mais seguras aos
usuários. Só assim se explica o aumento do número de acidentes, que passou de 54.563 em 2003 para 59.113 em 2004,
ou seja, uma elevação de 8,3%, e o número de mortes 3,5% maior. Na análise desses resultados deve ser considerado
que o fluxo de veículos nas rodovias aumentou 9% no mesmo período.
Atendimento ao Usuário
As concessionárias de rodovias também investem na prestação de serviços aos usuários e seus veículos. Em 2004,
foram feitos mais de 1,3 milhão de atendimentos a veículos, sendo 582 mil serviços de guincho, 564 mil atendimentos a
panes mecânicas, 85 mil a panes secas (falta de combustível) e 54 mil a panes elétricas. Também foram prestados
cerca de 107 mil atendimentos a pessoas (usuários), sendo 61 mil resgates com ambulância e 46 mil socorros simples.

104

A prestação de serviços inclui ainda o relacionamento com os usuários por diferentes meios de comunicação: telefone,
internet, cartas e pesquisas de opinião. Principal meio de atendimento, o canal telefônico registrou um incremento de
33% nas chamadas recebidas, que encerraram o ano com um total de 3,6 milhões de atendimentos. Também foram
registradas 2 milhões de consultas feitas aos sites das concessionárias, recebidas e respondidas 19,8 mil cartas e
entrevistadas 31,6 mil pessoas em pesquisas de opinião.
Evolução do Tráfego em Rodovias Concedidas
2002

2003

2004

Veículos Leves

382.765.114

378.63.527

410.541.025

Veículos Pesados

152.623.313

152.174.954

163.896.829

Motos

10.361.043

10.264.791

13.335.482

Isentos

11.520.123

12.003.257

15.280.163

Total

557.269.593

553.080.529

603.073.499

Parte do incremento de tráfego registrado entre 2003 e 2004 deve-se à mudança do sistema de cobrança, que passou a
ser bidirecional em algumas concessionárias
Volume de Tráfego em 2004

Federais

São Paulo

Paraná

Rio Grande do
Sul

Outros
Estados

Total em
2004

Veículos Leves

83.560.819

200.519.723

38.612.211

24.420.699

63.427.573

410.541.025

Veículos Pesados

36.964.403.

84.474.844

25.207.465

12.644.241

4.332.876

163.896.829

Motos

1.119.654

8.788.009

793.918

406.278

2.247.623

13.355.482

Isentos

2.242.557

3.035.852

2.486.838

5.803.401

1.1684.515

15.280.163

Total

123.887.433

297.091.428

67.100.432

43.301.619

71.692.587

603.073.499
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Informações Financeiras (Em R$ milhões)
2000

2001

2002

2003

2004

Receita Total do Negócio

1.947,8

2.638,7

3.090,2

3.571,1

4.429,9

Receita de Pedágio

1.886,8

2.511,6

2.898,4

3.339,9

4.263,9

Receitas Acessórias e Outras

61

127,1

191,8

171,2

166

Desembolsos Totais

3.577,7

4.452,9

4.010,4

3.979,2

5.057,9

Investimentos

1.524,3

1.744,9

1.560,4

1.024,9

1.034,2

Despesas Operacionais

830,5

988,1

1.070,6

1.264,7

1.458

Desembolsos Financeiros

849,6

1.333,9

848,8

1.081,2

1.671,3

Pagamentos ao Poder
Concedente

240,9

147

241,2

263,4

324,5

Tributos (Federais e
Municipais)

132,4

239

289,4

345

569,9

Déficit Financeiro

1.629,9

1.841,2

920,2

408,1

628

Ingresso de Recursos

1.614,8

1.925,3

1.000,6

557,8

818,7

Aporte de Acionistas

416,3

346,3

279,7

88,9

114,3

Financiamento de Terceiros

1.198

1.579

720,9

468,9

704,4

Não foram considerados saldos de caixa e créditos de fornecedores no inicio e no final de cada exercício
Tributos (Em R$ milhões)

Federais

São Paulo

Paraná

Rio Grande do
Sul

Outros
Estados

Total em
2004

Tributos Federais

69,7

246,9

30,7

8,7

23,5

379,5

Tributos
Municipais

39,5

106

25,5

9,7

9,6

190,3

Total

109,2

352,9

56,2

18,4

33,1

569,8

106

Disposições Gerais
No Brasil, a operação de uma rodovia é um serviço público sob a responsabilidade dos governos federal, estadual ou municipal.
Esse serviço pode ser delegado à iniciativa privada, por meio de concessão. Concessões são reguladas por leis federais,
principalmente as Leis de Concessão e Lei de Licitações e por leis estaduais e municipais, e precisam ser precedidas de licitação.
O contrato de concessão é o meio pelo qual o Poder Concedente delega a exploração de rodovias e o correspondente
direito de cobrar pedágio. Dessa forma, todos os termos e condições aplicáveis à nossa concessão estão estipulados no
Contrato de Concessão, incluindo-se os referentes a tarifas de pedágio e seus reajustes e revisões, prazo da concessão,
critérios de extinção e outros direitos e obrigações das partes envolvidas.
Poder Concedente e Agências Reguladoras
As concessões federais foram outorgadas pelo Governo Federal, representado pelo então DNER. As concessões
estaduais foram outorgadas pelos estados, representados pelos DERs correspondentes.
A partir de junho de 2001, o setor de transporte foi submetido a uma reestruturação, da qual resultou a criação do
CONIT, ANTT, Agência Nacional de Transportes Aquaviários e DNIT e conseqüente extinção do DNER. Em relação
aos contratos de concessão de rodovias federais, especificamente, a ANTT substituiu o DNER como representante do
Poder Concedente federal.
Nesse contexto, foi criada, em janeiro de 2002, no Estado de São Paulo, a ARTESP.
O Contrato de Concessão não foi formalmente aditado para refletir a reestruturação do setor de transporte. No entanto,
apesar de o DER/SP permanecer como representante do Poder Concedente no Contrato de Concessão, a ARTESP
passou a ter autoridade para firmar e administrar o Contrato de Concessão dentro de sua área de atuação, em virtude da
entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 914.
A ARTESP detém ampla autoridade para regulamentar, supervisionar e fiscalizar as concessões de sua esfera de
competência e poderes específicos para monitorar e inspecionar a concessão e o cumprimento dos termos e condições
do Contrato de Concessão, bem como para impor multas e penalidades em caso de inadimplemento de obrigações
contratuais e regulamentares.
O Poder Concedente tem o poder de alterar de modo unilateral os termos e condições estabelecidos no Contrato de
Concessão, inclusive no que tange às nossas obrigações. Quando assim o faz, o Poder Concedente deve tomar medidas
a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro existente entre as partes por ocasião da celebração do Contrato de
Concessão.6
6

Ver Seção “Informações Relativas à AutoBAn – Regulamentação do Contrato de Concessão – Equilíbrio Econômico-Financeiro”.
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O Poder Concedente tem também o direito de extinguir o Contrato de Concessão antes do término do prazo de
concessão por razões de interesse público ou caducidade, sendo-nos garantido o direito à indenização pelos
investimentos não amortizados ou não depreciados dos bens cuja aquisição, devidamente autorizada pelo Poder
Concedente, tenha ocorrido nos últimos 5 (cinco) anos do prazo da concessão, desde que realizada para garantir a
continuidade e a atualidade dos serviços abrangidos pela concessão.7
O Processo Licitatório
A lei brasileira estabelece o procedimento a ser seguido pelo Poder Concedente e os interessados num processo
licitatório. O edital estabelece as regras referentes ao procedimento, inclusive com relação a:
• exigências para qualificação;
• forma e conteúdo das propostas e documentação pertinente;
• termos e condições do contrato de concessão;
• penalidades em caso de descumprimento;
• metodologia pela qual as propostas das partes interessadas serão avaliadas; e
• condições de pagamento.

O edital contém uma minuta do contrato de concessão. O interessado deve apresentar documentos relativos à sua
capacidade legal, técnica, financeira e econômica, bem como quanto à sua situação tributária. Caso haja omissão ou
ambigüidade no edital de licitação, o participante da licitação pode pedir esclarecimentos. O descumprimento das
exigências impostas pelo edital resulta em desqualificação do interessado.
Após a fase de qualificação, o interessado não pode retirar a sua proposta sem o consentimento prévio da comissão de
licitação. O procedimento para a seleção da proposta vencedora e a outorga da concessão está descrito no edital e varia
de uma concessão para outra. A nossa concessão foi adjudicada com base no maior valor ofertado ao Poder Concedente
pela outorga da concessão. Uma vez que os envelopes contendo as propostas são abertos e os resultados confirmados,
eles são publicados no mesmo local e da mesma maneira do edital e, então, é determinada uma data para a celebração
do contrato de concessão.

7

Ver Seção “Informações Relativas à AutoBAn – Regulamentação do Contrato de Concessão – Extinção da Concessão”.
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Extinção da Concessão
O Poder Concedente tem o poder de extinguir a nossa concessão antes do prazo especificado no Contrato de Concessão
(i) por encampação; (ii) por caducidade; ou (iii) em caso de falência ou dissolução da Companhia.
A encampação é a extinção antecipada da concessão por razões relativas ao interesse público. Em caso de encampação,
temos o direito à indenização prévia do Poder Concedente, nos termos da legislação vigente, pelos bens que não tiverem
sido amortizados ou depreciados e cuja aquisição, devidamente autorizada pelo Poder Concedente, tenha ocorrido nos
últimos 5 (cinco) anos do prazo da concessão, desde que realizada para garantir a continuidade e a atualidade dos
serviços abrangidos pela concessão.
A caducidade é a extinção antecipada da concessão pelo Poder Concedente devido à inexecução parcial ou total por
parte da Companhia de suas obrigações decorrentes do Contrato de Concessão.8
A caducidade pode ser declarada, dentre outras razões, se:
• deixarmos de pagar o valor ofertado pela outorga da concessão e outros valores devidos ao Poder Concedente;
• prestarmos serviços de maneira inadequada ou deficiente;
• deixarmos de cumprir nossas obrigações legais e regulamentares com relação à concessão;
• alterarmos o controle social ou onerarmos suas ações, sem a prévia e expressa aprovação do Poder Concedente;
• deixarmos de continuar a operar a concessão, exceto em caso de ocorrência de um evento de força maior;
• deixarmos de possuir capacidade econômica, técnica ou operacional para operarmos nossa concessõe de modo
satisfatório;
• deixarmos de atender a uma solicitação do Poder Concedente para sanar uma falha na prestação dos serviços;
• deixarmos de cooperar com o Poder Concedente com relação às suas atividades de monitoramento e de fiscalização;
• deixarmos de cumprir as penalidades impostas pelo Poder Concedente;
• mudarmos o nosso objeto social;
• formos condenados em sentença transitada em julgado por sonegação tributária;
• alterarmos o nosso controle sem o consentimento prévio do Poder Concedente; ou
• não renovarmos as apólices de Seguro-Garantia.

8

Ver Seção “Informações Relativas à AutoBAn – Regulamentação do Contrato de Concessão – Nossas Obrigações Decorrentes do Contrato de
Concessão”.
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Caso não sanemos a irregularidade que nos foi notificada pelo representante do Poder Concedente, será expedida uma
declaração de caducidade, realizada por meio de um decreto. A caducidade somente pode ser declarada após processo
administrativo no qual nos é garantido o direito à ampla defesa.
Em caso de caducidade, as garantias que prestamos serão executadas. De acordo com o Contrato de Concessão, temos o
direito à indenização pelo Poder Concedente pelos investimentos realizados que não tenham sido integralmente
amortizados ou depreciados, caso seja declarada a caducidade, reduzidos de quaisquer multas e outras quantias que
possamos dever ao Poder Concedente por conta do inadimplemento.
Temos o direito de rescindir o Contrato de Concessão por via judicial, caso o Poder Concedente deixe de cumprir suas
obrigações. Nesse caso, precisamos continuar a prestar os serviços contemplados no Contrato de Concessão até que haja
decisão final transitada em julgado. Nesses casos, temos o direito à indenização do Poder Concedente pelos
investimentos que realizamos e que não tiverem sido integralmente amortizados ou depreciados ao final do prazo de
concessão.
Força Maior
O descumprimento das nossas obrigações não dá direito ao Poder Concedente de impor multas, intervir ou declarar a
caducidade da concessão, se tal descumprimento resultar de uma ação humana, evento natural ou ação governamental
que, devido à sua natureza imprevista e inevitável, crie um óbice intransponível ao cumprimento de nossas obrigações
ou de uma ação ou omissão de um órgão governamental que especificamente atrase, imponha um ônus ou prejudique o
cumprimento de nossas obrigações, de acordo com o Contrato de Concessão. Consideram-se casos de força maior com
conseqüências estabelecidas no Contrato de Concessão os eventos imprevisíveis e irresistíveis alheios às partes, e que
tenham um impacto direto sobre o desenvolvimento das atividades da concessão.
Em caso de um evento de força maior, não somos responsáveis por qualquer omissão no cumprimento de nossas
obrigações de acordo com o Contrato de Concessão. Dependendo da gravidade do evento, nós, juntamente com o Poder
Concedente, decidiremos se o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão deve ser restabelecido ou se o
Contrato de Concessão deverá ser cancelado. De acordo com o Contrato de Concessão, riscos asseguráveis no Brasil e
no exterior por apólice comercialmente aceitável permitem o reajuste da respectiva tarifa apenas com relação aos nossos
prejuízos que excederem o valor máximo assegurável pela referida apólice, pois não são considerados eventos de força
maior.
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À AUTOBAN
ATIVIDADES DA EMISSORA
Histórico
Nós somos uma sociedade por ações constituída em 5 de março de 1998, por prazo de duração de 240 (duzentos e
quarenta) meses ou o necessário ao cumprimento de todas as obrigações decorrentes do Contrato de Concessão. De
acordo com nosso estatuto social, temos como objeto social exclusivo a exploração, sob o regime de concessão, do
Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes, o que compreende a execução, gestão e fiscalização dos serviços
delegados, incluindo serviços operacionais, de conservação e de ampliação do sistema, construção do prolongamento da
Rodovia dos Bandeirantes, serviços complementares, bem como os de apoio aos serviços complementares e não
delegados, e atos correlatos necessários ao cumprimento do objeto, nos termos do Contrato de Concessão.
A nossa sede é localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200, Bairro Retiro, Jundiaí-SP.
O nosso Acionista Controlador pertence a alguns dos maiores grupos empresariais brasileiros.
O nosso registro de companhia aberta foi concedido pela CVM em 19 de julho de 2006.
Reestruturações Societárias, Alterações no Capital Social e Investimentos Relevantes
Constituição da AutoBAn – A Companhia foi constituída em 5 de março de 1998 por Camargo Corrêa, Companhia
Brasileira de Projetos e Obras - CBPO, Andrade Gutierrez, SVE e Serveng, com capital social inicial de R$ 10 mil,
dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
Entrada de Novos Acionistas – Em 5 de maio de 1998, passamos por uma reorganização societária e os nossos
acionistas passaram a ser Camargo Corrêa Transp, Andrade Gutierrez, Odebrecht Serviços de Infra-Estrutura S.A., SVE
e Serveng.
Aquisição da Companhia pela CCR – Em 29 de Dezembro de 1999, a CCR passou a ser acionista controladora da
Companhia em virtude da transferência de 99,9% das ações da participação detida pela Camargo Corrêa Transp,
Andrade Gutierrez, Odebrecht Serviços de Infra-Estrutura S.A., SVE e Serveng no capital da Companhia.
A concessão do Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes foi outorgada em 1998, composto pelas Rodovias
Anhangüera (SP 330), Bandeirantes (SP 348), Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP 300) e a interligação Adalberto
Panzan (SPI 102/330), em um total de 316,76 quilômetros de extensão. Com fluxo médio de 290 mil veículos por dia, a
AutoBAn é responsável pela ligação da capital paulista à região de Campinas, um dos mais ricos e ativos pólos
econômicos do País. Faz conexão entre os principais municípios do Estado de São Paulo, desempenhando papel
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fundamental no transporte de produtos agrícolas e industriais e, também, como via de acesso a diversas estâncias
turísticas do interior do Estado. Na nossa concessão, colocamos à disposição dos usuários, gratuitamente e durante 24
(vinte e quatro) horas por dia, o “SOS Usuário”, que inclui atendimento veicular, ambulâncias, guinchos, caminhõespipa, veículos de inspeção de tráfego e para apreensão de animais.
Em 2004, recebemos importantes prêmios e reconhecimentos públicos, tais como:
•

“Melhor Concessionária do Brasil” – prêmio conferido pela NTC & Logística – Associação Nacional do

Transporte de Carga e Logística;
•

“Melhor Rodovia do Brasil” (Rodovia dos Bandeirantes) – segundo a Pesquisa Rodoviária da Confederação

Nacional do Transporte;
•

“Prêmio Vida de Segurança nas Rodovias” – entregue pela ARTESP pelo desempenho na redução de mortes

em acidentes no primeiro semestre de 2004.
Implantamos, também em 2004, o Grupo Paritário de Trabalho, que tem como principal objetivo proporcionar um
atendimento diferenciado entre a AutoBAn e seus usuários, por meio de fórum mensal de discussão com representantes
de transportadoras e caminhoneiros autônomos, do Poder Concedente e da ABCR.
A tabela seguinte contém informações resumidas relativas à nossa concessão:

Concessão

AutoBAn (duas rodovias ligando
São Paulo, Campinas e Limeira e
duas interligações entre essas
rodovias)

Data de
Término do
Contrato de
Concessão

Extensão
(km)

Abril de 2018

316,76

Número de Veículos
Pedagiados em

Veículos Equivalentes em

2005

1º T/2006

2005

1º T/2006

108.388.797

26.581.949

89.466.959

21.463.312

O Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes é composto de uma estrada com duas, três ou quatro faixas em cada
sentido. O sistema possui 8 (oito) praças de pedágio, 12 (doze) bases de atendimento ao usuário, 540 (quinhentos e
quarenta) telefones de emergência instalados a cada quilômetro de estrada, 8 (oito) postos de pesagem e um centro de
controle operacional. Em atendimento ao Contrato de Concessão, nós fornecemos veículos de patrulhamento à polícia e
arcamos com o combustível utilizado por tais veículos no Sistema Anhangüera-Bandeirantes.
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O prazo da concessão é de 20 (vinte) anos, até 30 de abril de 2018, por outorga do Estado de São Paulo, representado
pelo DER/SP, o qual foi posteriormente sucedido pela ARTESP, em conformidade com a Lei Complementar Estadual
nº 914.
Histórico do Volume de Tráfego
Nós medimos o volume de tráfego no Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes em termos do número total de
Veículos Pedagiados. A unidade Veículo-Equivalente é uma unidade de medida de volume de tráfego pedagiado. Os
veículos comerciais são tarifados por cada eixo no valor correspondente à tarifa de um veículo de passeio e, portanto, a
unidade Veículo-equivalente é calculada adicionando-se aos Veículos Leves os Veículos Pesados (comerciais como
caminhões e ônibus) multiplicados pelos respectivos números de eixos cobrados. Um Veículo Leve equivale a um eixo
de Veículo Pesado.
A tabela seguinte indica o número agregado de Veículos Pedagiados e de Veículos-Equivalentes nos exercícios de
2003, 2004 e 2005:
2003

2004

2005

1ºT/2006

Veículos Pedagiados

60.681.561

81.351.478

108.388.797

26.581.949

VeículosEquivalentes

77.101.598

84.035.152

89.466.959

21.463.312

Cálculo do Valor da Tarifa de Pedágio
As tarifas de pedágio que cobramos são baseadas em categorias de veículos, aplicando-se um determinado fator
multiplicador da Tarifa Básica a 8 (oito) categorias de veículos. A classificação é feita de acordo com o número de
eixos do veículo. As tarifas cobradas variam de praça a praça.
Histórico das Receitas de Pedágio
A tabela seguinte apresenta as receitas de pedágio anuais recebidas durante os exercícios de 2003, 2004 e 2005, em
milhares de Reais:
2003

2004

2005

R$ 526.589,00

R$ 697.716,00

R$ 805.011,00
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Construção no Contexto da Concessão
Primeira Fase
Os documentos licitatórios e o Contrato de Concessão determinam as metas que precisamos atingir no prazo da
concessão e os recursos que precisamos investir. Normalmente, a primeira fase de concessão é denominada “trabalhos
iniciais” e dura aproximadamente 6 (seis) meses. De modo geral, nessa fase, melhoramos as condições das rodovias,
aumentamos a segurança, minimizamos problemas críticos que representam riscos imediatos aos usuários e aos
sistemas existentes, aumentamos os níveis de conforto aos usuários e modernizamos a aparência do Sistema Rodoviário
Anhangüera-Bandeirantes. Nessa fase, também fizemos reparos no pavimento e recuperamos a sinalização da pista e
pontes em locais críticos do sistema rodoviário. Nós já cumprimos com as nossas obrigações relativas à primeira fase de
concessão.
Fase Operacional
A fase operacional é geralmente uma continuação do trabalho concluído na primeira fase, mas envolve a realização de
construções e de melhorias nas rodovias de uma maneira mais abrangente.
Em dezembro de 2001, foi concluído o principal projeto do programa da AutoBAn: a Ampliação Principal, consistente
na construção de um prolongamento para a Rodovia dos Bandeirantes do km 95 ao km 173, que incluiu o futuro trevo
com a Via Anhangüera, no Município de Limeira-SP (km 158,5). Após a realização das melhorias no Sistema
Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes, investimos e continuamos a investir na sua manutenção e restauração da infraestrutura.
Contratos de Construção
As nossas atividades envolvem, principalmente, melhorias e ampliações, manutenção, operação e projetos de extensão
de grande parte do Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes.
Essas atividades envolvem diversas etapas. De modo geral, preparamos estudos iniciais de viabilidade. Em seguida,
preparamos os projetos que serão executados segundo o Contrato de Concessão e as normas e regulamentos técnicos
brasileiros. Esses planos são apresentados ao respectivo Poder Concedente para aprovação. Nós, ou nossos consultores,
também preparamos todos os estudos necessários a respeito do impacto ambiental do projeto proposto. Esses planos
preliminares do projeto e o estudo sobre impacto ambiental são apresentados às autoridades ambientais pertinentes.
Concentramos os nossos serviços de operações e terceirizamos os serviços de manutenção, construção e restauração do
Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes. Eventualmente, podemos contratar empresas do grupo econômico dos
Acionistas Controladores da CCR para a execução dos projetos de melhorias, ampliações e prolongamento de rodovias
exigidos no Contrato de Concessão, desde que em condições comerciais competitivas.
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O custo estimado do contrato de construção referente à obra a ser executada, de acordo com o Contrato de Concessão, é
especificado na proposta apresentada no processo de licitação da concessão. No caso da AutoBAn, foi adotado o modelo
de preço global para o prolongamento do Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes, conforme disposto no Contrato
de Concessão. Esse modelo estabelece um preço fixo para todas as obras a serem efetuadas nos termos do contrato. De
acordo com o modelo de preço global, a construtora contratada arca com toda a responsabilidade por custos excessivos.
Operações do Sistema Rodoviário e Gerenciamento do Tráfego
Operação e Manutenção
Nós prestamos serviços de manutenção para a preservação do Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes, incluindo
serviços relacionados à pavimentação, drenagem, serviços e equipamentos de segurança, sinalização, pontes e viadutos.
De acordo com o Contrato de Concessão, nós temos a obrigação de efetuar a manutenção do Sistema Rodoviário
Anhangüera-Bandeirantes que operamos às nossas próprias custas, durante todo o período de vigência da concessão.
Localização das Praças de Pedágio
O Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes é aberto, diferenciando-se daqueles em que há uma praça de pedágio
em cada saída de rodovia. A localização das praças de pedágio foi determinada no processo de licitação pelo Poder
Concedente. Contudo, nós já negociamos com o Poder Concedente visando a divisão ou o aumento do número de
praças de pedágio ao longo do Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes, a fim de reduzir o número de “rotas de
fuga”, pelas quais os usuários podem evitar o pagamento de pedágio. Desse modo, de maneira a aumentar nossas
receitas, inibimos fugas, gerando um conseqüente aumento no número de usuários que pagam pedágio. Nós utilizamos
os sistemas de coleta de pedágio bidirecional em nossas praças de pedágio.
Cobrança de Pedágios
Existem 2 (dois) sistemas por meio dos quais o pedágio pode ser cobrado no Sistema Rodoviário AnhangüeraBandeirantes: o sistema manual e a identificação automática de veículos. O sistema manual exige que o usuário pare na
praça de pedágio e pague a tarifa correspondente à categoria de veículo visualmente identificada pelo arrecadador.
O Sistema AVI é um sistema eletrônico de pagamento em uso no Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes. Os
usuários que aderem ao Sistema AVI colam um sensor eletrônico no pára-brisa, que os identifica e a categoria de veículos
que dirigem. Ao passar por uma pista com Sistema AVI na praça de pedágio, antenas captam os sinais emitidos, os
sensores que registram a presença do veículo e calculam o valor total a ser pago. Não há necessidade de o usuário parar o
veículo ao passar pela pista com Sistema AVI, ao contrário do que ocorre no sistema manual. As transações do Sistema
AVI são consolidadas por empresa de meio de pagamento (CGMP) e debitados na conta ou no cartão de crédito do usuário
uma vez por mês. Utilizamos o Sistema CGMP, conhecido como “Sem Parar” ou “Via Fácil”.
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O Sistema AVI traz diversas vantagens ao usuário. Em primeiro lugar, o usuário não precisa parar na praça de pedágio,
o que aumenta a fluidez do tráfego. Em segundo lugar, na medida em que alguns usuários utilizam o Sistema AVI,
aqueles que não o utilizam beneficiam-se de filas mais curtas nas pistas manuais. Em terceiro lugar, o usuário não
precisa ter dinheiro trocado para pagar a tarifa, já que a cobrança das tarifas é apresentada em uma conta consolidada
mensalmente.
As praças de pedágio do Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes utilizam o Sistema “Sem Parar”, assim como
todas as demais 11 (onze) concessões de rodovias no Estado de São Paulo. O Sistema CGMP é responsável pelo
marketing e vendas dos sensores, operação do sistema e cobrança dos usuários mensalmente. Para os pagamentos feitos
por meio de débito em conta corrente, a CGMP nos transfere os recursos após 4 (quatro) Dias Úteis da data de
vencimento da cobrança. Para os pagamentos feitos por meio de cartão de crédito, a CGMP nos transfere os recursos
após 30 (trinta) dias da data das passagens pelas praças de pedágio. Essas transferências são garantidas por meio de uma
apólice de seguro renovável a cada 3 (três) meses.
No Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes, esse sistema foi introduzido em junho de 2000 e 35,4% das
operações realizadas em 2005 foram feitas pelo Sistema AVI, representando 43,5% de nossas receitas de pedágio.
Acidentes
A nossa estratégia para a prevenção de acidentes prioriza a construção e aquisição de novos equipamentos de segurança,
tais como travessias de pedestres, barreiras de concreto, controle de limites de velocidade, melhor sinalização,
alargamento das rodovias, maior disponibilidade de médicos, ambulâncias, telefones de emergência, inspeção de
tráfego e remoção de animais das rodovias. Essa estratégia reduziu significativamente o número de acidentes no
Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes de 5.206 (cinco mil duzentos e seis) em 1999 para 4.838 (quatro mil
oitocentos e trinta e oito) em 2005. Essa estratégia reduziu significativamente o número de acidentes fatais na rodovia
de 167 (cento e sessenta e sete) em 1999 para 94 (noventa e quatro) em 2005. No período anterior à concessão, as
estatísticas apontavam para a ocorrência, em média, de 471 (quatrocentos e setenta e um) acidentes por mês. Em 2005,
o índice mensal foi de 403 (quatrocentos e três) acidentes, quase 14,4% inferior aos registrados em 1997.
Demonstrando a sua preocupação com a preservação da vida, a AutoBAn continua realizando ações para a superação
desses índices dentre as quais podemos destacar o “Programa de Educação para o Trânsito”, por meio do qual cerca de
64 mil alunos da rede pública de 17 (dezessete) municípios situados ao longo do Sistema Rodoviário AnhangüeraBandeirantes recebem as primeiras noções sobre trânsito e direção responsável.
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Serviços de Emergência
O Contrato de Concessão nos obriga a prestar serviços de emergência aos nossos usuários. Para tanto, prestamos
serviços de inspeção de tráfego e serviços de emergência, chamadas e busca por meio do programa “Serviço de
Atendimento ao Usuário”. As nossas equipes de inspeção de tráfego percorrem as rodovias, atentas à problemas e
emergências que possam surgir, colocando sinalização de emergência e tomando outras medidas, quando necessário.
Nossa equipe de assistência fornece para veículos com problemas mecânicos em nossas rodovias, serviços de guinchos
para retirar veículos danificados. Também operamos unidades de resgate móvel que estão equipadas para a prestação de
primeiros socorros e remoção, em caso de emergências médicas. Mantemos também uma equipe de atendimento de
acidentes que cuida da erosão de solo, incêndios, tombamento de carga e animais soltos na pista e faixas de domínio. Os
nossos veículos e equipamentos estão disponíveis para situações de emergência com equipes especializadas em plantão
durante 24 (vinte e quatro) horas. Nossos serviços de atendimento ao usuário são coordenados por um Centro de
Controle Operacional, que supervisiona e cuida das condições de tráfego e presta serviços aos nossos usuários, 7 (sete)
dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia.
O “Serviço de Atendimento ao Usuário”, com suas equipes e viaturas em atuação 24 (vinte e quatro) horas por dia,
atingiu 522.481 (quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e um) atendimentos, contribuindo para a melhoria
contínua da segurança dos usuários, assim distribuídos em 2005:
Finalidade

Número de Atendimentos

Inspeção de Tráfego

95.712

Resgate

13.078

Guinchos Leves e Pesados

112.981

Caminhões-Pipa e de Apreensão de Animais

8.939

Disque AutoBAn 0800 55 55 50

291.771

Total

522.481

O sistema de monitoramento de tráfego, operado por meio de câmeras de TV interligadas por redes de fibras óticas ao
Centro de Controle Operacional, cobre 73% do sistema rodoviário atual, aliado ao “Disque AutoBAn” e ao sistema de
telefonia de emergência instalado a cada quilômetro do Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes. A efetiva
atuação da inspeção de tráfego apoiada por sofisticados equipamentos de monitoramento da rodovia, estações
metereológicas, painéis de mensagens variáveis e demais equipes e parceiros, permite acionar com maior rapidez os
recursos da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária, contribuindo de forma ágil ao atendimento das diversas
situações registradas diariamente nas rodovias. Como nossas atividades estão concentradas no Estado de São Paulo, não
sofremos uma relação de dependência com outros mercados.
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O Contrato de Concessão nos obriga a manter um sistema de comunicação nas rodovias para proteção e conveniência de
nossos usuários. Para tanto, instalamos telefones de emergência em cada quilômetro do Sistema Rodoviário AnhangüeraBandeirantes. Cada um dos postos de comunicação permite ao usuário contatar imediatamente o nosso Centro de Controle
Operacional, de onde a ajuda pode ser enviada. O Centro de Controle Operacional está em contato com a polícia e com
prestadores de serviços de primeiros socorros, atendimento médico de emergência e socorro mecânico.
A Polícia Rodoviária é responsável pelo cumprimento do código de trânsito e pelo controle do fluxo de tráfego em
nossas rodovias. Embora não tenhamos um papel formal no controle do tráfego, trabalhamos em cooperação com a
Polícia Rodoviária.
Informações de Tráfego
O Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes possui diversas formas de comunicação com o usuário, tais como
“Disque AutoBAn”, Revista “Giro nas Estradas”, painéis de mensagem variável, folhetos e faixas explicativos e site. A
página da internet da AutoBAn transmite imagens de tráfego, em tempo real, a partir de diversas câmeras instaladas ao
longo do Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes (http://www.autoban.com.br).
Atividades Complementares
Além da tarifa de pedágio, o Contrato de Concessão nos permite auferir receitas de fontes acessórias, tais como
cobrança de publicidade, cobrança de implantação e manutenção de vias de acessos e uso da faixa de domínio, inclusive
por particulares e outras concessionárias de serviço público.
Concorrência
Há duas formas principais de concorrência: outros modais de transporte e rodovias não pedagiadas. Não há nenhuma
empresa específica que concorra conosco dentro de nossa área de concessão.
Cenário Atual
Rodovias sem pedágio, em alguns casos, representam uma concorrência significativa, embora o Sistema Rodoviário
Anhangüera-Bandeirantes seja uma rota principal com alternativas limitadas em termos de capacidade de tráfego,
distância e qualidade.
Outros meios de transporte, especialmente aéreo e ferroviário, também representam uma possibilidade de concorrência.
Entretanto, historicamente, o transporte rodoviário predomina como meio de transporte de passageiros, representando 96%
do total do sistema de transporte de passageiros no Brasil em 2000, e o transporte de cargas, representando 60% do total do
transporte de cargas em 2000, conforme divulgado pela Gazeta Mercantil, de acordo com informações do GEIPOT.
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Nossas praças de pedágio, até recentemente, cobravam pedágio apenas nas pistas no sentido norte. Embora esse sistema
possibilitasse maior fluidez nas pistas no sentido sul, que têm maiores picos de tráfego no começo da noite, nos dias de
semana e no tráfego de retorno aos domingos, os preços das tarifas eram mais altos por incluir as viagens em ambos
sentidos. Tal fato causava algum desvio de tráfego de caminhões no sentido norte para as nossas concorrentes. Nós
reduzimos esse desvio convertendo as praças em bidirecionais para caminhões e ônibus, o que nos permitiu cobrar a
metade da tarifa em cada sentido dessas praças de pedágio. Adicionalmente, convertemos, mediante autorização da
ARTESP, todas as praças para bidirecionais para automóveis.
Regulamentação do Contrato de Concessão
Nossos Direitos Decorrentes do Contrato de Concessão
Uso dos bens vinculados à concessão. Temos o direito de usar os bens pertencentes ao Poder Concedente necessários à
prestação dos serviços contemplados no Contrato de Concessão, incluindo as rodovias e servidões. Somos responsáveis
pela manutenção dos bens da concessão e obrigados a devolvê-los em boa condição operacional ao Poder Concedente
ao término do prazo de concessão. A alienação dos referidos bens somente poderá ocorrer caso seja providenciada a sua
imediata substituição por outros com condições de operacionalidade e funcionamento idênticas ou superiores aos bens
substituídos. Nos últimos 5 (cinco) anos da concessão, a AutoBAn somente poderá alienar ou adquirir bens mediante
prévia e expressa autorização do Poder Concedente.
Cobrança de pedágio. A nossa principal fonte de receita é a cobrança de pedágio. A tarifa de pedágio aplicável é
especificada no Contrato de Concessão e está sujeita a um reajuste anual, com base nas fórmulas de reajuste estipuladas.
As tarifas de pedágio podem ser revistas, extraordinariamente, quando houver um desequilíbrio econômico-financeiro
no Contrato de Concessão.
Outras fontes de receita. O Contrato de Concessão prevê a possibilidade de cobrança de receitas acessórias de
publicidade, fora da faixa de domínio, de acessos às rodovias, de uso de faixa de domínio público, operação de pátios de
apreensão de veículos, e de indenizações e penalidades pecuniárias previstas nos contratos celebrados entre a AutoBAn
e terceiros.
Resilição. O Contrato de Concessão nos autoriza a resilição antecipada na hipótese de inadimplemento do Poder
Concedente, mediante ação judicial competente.
Nossas Obrigações Decorrentes do Contrato de Concessão
Estamos obrigados a cumprir com todos os termos e condições estipulados no Contrato de Concessão. Devemos prestar
de modo adequado os serviços contemplados pelo Contrato de Concessão. Devemos também assegurar o conforto e a
segurança dos usuários e adequada fluidez de tráfego.
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Estamos obrigados a (i) prestar garantia ao cumprimento integral de nossas obrigações nos termos do Contrato de
Concessão; (ii) manter a contratação de seguro adequado; (iii) manter atualizados os registros dos bens da concessão;
(iv) divulgar ao Poder Concedente as informações referentes à execução e administração dos serviços contemplados
pelo Contrato de Concessão; e (v) pagar ao Poder Concedente uma contrapartida pela outorga da concessão.
Além disso, nos casos em que o Poder Concedente, mediante a nossa solicitação, venha determinar que um imóvel seja
de utilidade pública, devendo ser instituída uma servidão administrativa pelo Poder Concedente ou pela Companhia, ou
serem impostas limitações administrativas relacionadas ao uso da terra ou imóvel adjacente ao Sistema Rodoviário
Anhangüera-Bandeirantes, será nossa responsabilidade, mediante fiscalização do Poder Concedente, efetuar a
respectiva desapropriação, instituir a servidão administrativa ou propor as limitações administrativas, conforme o caso,
assumindo todos os custos relacionados, incluindo o pagamento de indenizações, ônus ou encargos relacionados aos
imóveis, despesas com custas processuais e honorários de advogados, dentre outros. Nós poderemos também ocupar a
propriedade necessária, temporariamente, para a execução e conservação de obras e serviços referentes à concessão.
Pagamento pela outorga da concessão. Devemos pagar ao Poder Concedente o preço da delegação do serviço público.
A Companhia deve pagar ao Estado de São Paulo um valor agregado de R$ 1.551 milhões (Data-Base: Julho/1997)
acrescido de 3% de suas receitas brutas mensais (exceto receitas financeiras), em parcelas mensais, ao longo do prazo
da concessão. O saldo remanescente de longo prazo é reajustado anualmente pela inflação, com base no mesmo índice
utilizado para o reajuste da tarifa de pedágio.
Garantia de performance e seguro. Além das obrigações mencionadas anteriormente, devemos providenciar e manter
ao longo do prazo da concessão uma garantia cobrindo o cumprimento integral de nossas obrigações nos termos do
Contrato de Concessão. Além disso, devemos contratar e manter, ao longo do prazo de concessão, seguro abrangendo
os riscos relativos ao desempenho de todas as atividades compreendidas pela concessão, sujeito a quantias mínimas de
cobertura especificadas no Contrato de Concessão.
Atos societários. O Contrato de Concessão exige que a Companhia mantenha um capital social integralizado mínimo
não inferior a 10% do montante do investimento realizado e a realizar no ano subseqüente, verificado anualmente pelo
Poder Concedente. O Contrato de Concessão impede que o Acionista Controlador realize qualquer operação que
implique na transferência da concessão ou do controle acionário da Companhia, redução do capital integralizado ou
criação de ônus sobre as ações sem a aprovação prévia do Poder Concedente. O Contrato de Concessão também proíbe
a AutoBAn de reduzir seu capital social, adquirir ações de sua própria emissão ou alterar seu estatuto social, sem a
autorização prévia do Poder Concedente.
Dividendos. O Contrato de Concessão impõe à Companhia limitações ao direito de distribuir dividendos conforme
permitido pela legislação brasileira.

120

Descumprimento – Multas e Intervenção. Caso deixemos de cumprir com as nossas obrigações decorrentes do Contrato
de Concessão, o Poder Concedente tem o poder de impor multas, intervir ou até declarar a caducidade da concessão.
Nesses casos, o Poder Concedente pode impor multas, de acordo com os critérios especificados no Contrato de
Concessão. No caso de persistência no descumprimento, o Poder Concedente poderá intervir na concessão para garantir
a adequada prestação de serviços. Se, após notificação do Poder Concedente, não sanarmos a respectiva irregularidade,
a intervenção deverá ser formalizada por meio de um decreto assinado pelo Poder Concedente. No prazo de 30 (trinta)
dias após a data desse decreto, o representante do Poder Concedente deve iniciar um processo administrativo em
conformidade com o que tiver sido determinado nesse ato administrativo. Temos direito à ampla defesa nesse processo.
No curso do processo administrativo, será nomeado, por meio de outro decreto, um responsável para a administração da
concessão. Caso o processo administrativo não seja concluído em 180 (cento e oitenta) dias da data do decreto,
encerrar-se-á a intervenção e voltamos a ser titulares da concessão. Também voltamos a ser titulares da concessão caso,
ao final do período de intervenção, prazo contratual da concessão não tenha expirado.
Extinção da Concessão
O Poder Concedente tem o poder de extinguir a nossa concessão antes do prazo especificado no Contrato de Concessão
(i) por encampação; (ii) por caducidade; ou (iii) em caso de falência ou dissolução da Companhia.
A encampação é a extinção antecipada da concessão por razões relativas ao interesse público. Em caso de encampação,
temos o direito à indenização prévia do Poder Concedente, nos termos da legislação vigente, pelos bens que não tiverem
sido amortizados ou depreciados e cuja aquisição, devidamente autorizada pelo Poder Concedente, tenha ocorrido nos
últimos 5 (cinco) anos do prazo da concessão, desde que realizada para garantir a continuidade e a atualidade dos
serviços abrangidos pela concessão.
A caducidade é a extinção antecipada da concessão pelo Poder Concedente devido à inexecução parcial ou total por
parte da Companhia de suas obrigações decorrentes do Contrato de Concessão.
A caducidade pode ser declarada, dentre outras razões, se:
• deixarmos de pagar o valor ofertado pela outorga da concessão e outros valores devidos ao Poder Concedente;
• prestarmos serviços de maneira inadequada ou deficiente;
• deixarmos de cumprir nossas obrigações legais e regulamentares com relação à concessão;
• alterarmos o controle social ou onerarmos suas ações, sem a prévia e expressa aprovação do Poder Concedente;
• deixarmos de continuar a operar a concessão, exceto em caso de ocorrência de um evento de força maior;
• deixarmos de possuir capacidade econômica, técnica ou operacional para operarmos nossa concessõe de modo
satisfatório;
• deixarmos de atender a uma solicitação do Poder Concedente para sanar uma falha na prestação dos serviços;
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• deixarmos de cooperar com o Poder Concedente com relação às suas atividades de monitoramento e de fiscalização;
• deixarmos de cumprir as penalidades impostas pelo Poder Concedente;
• mudarmos o nosso objeto social;
• formos condenados em sentença transitada em julgado por sonegação tributária;
• alterarmos o nosso controle sem o consentimento prévio do Poder Concedente; ou
• não renovarmos as apólices de Seguro-Garantia.

Caso não sanemos a irregularidade que nos foi notificada pelo representante do Poder Concedente, será expedida uma
declaração de caducidade, realizada por meio de um decreto. A caducidade somente pode ser declarada após processo
administrativo no qual nos é garantido o direito à ampla defesa.
Em caso de caducidade, as garantias que prestamos serão executadas. De acordo com o Contrato de Concessão, temos o
direito à indenização pelo Poder Concedente pelos investimentos realizados que não tenham sido integralmente
amortizados ou depreciados, caso seja declarada a caducidade, reduzidos de quaisquer multas e outras quantias que
possamos dever ao Poder Concedente por conta do inadimplemento.
Temos o direito de rescindir o Contrato de Concessão por via judicial, caso o Poder Concedente deixe de cumprir suas
obrigações. Nesse caso, precisamos continuar a prestar os serviços contemplados no Contrato de Concessão até que haja
decisão final transitada em julgado. Nesses casos, temos o direito à indenização do Poder Concedente pelos investimentos
que realizamos e que não tiverem sido integralmente amortizados ou depreciados ao final do prazo de concessão.
Força Maior
O descumprimento das nossas obrigações não dá direito ao Poder Concedente de impor multas, intervir ou declarar a
caducidade da concessão, se tal descumprimento resultar de uma ação humana, evento natural ou ação governamental
que, devido à sua natureza imprevista e inevitável, crie um óbice intransponível ao cumprimento de nossas obrigações
ou de uma ação ou omissão de um órgão governamental que especificamente atrase, imponha um ônus ou prejudique o
cumprimento de nossas obrigações, de acordo com o Contrato de Concessão. Consideram-se casos de força maior com
conseqüências estabelecidas no Contrato de Concessão os eventos imprevisíveis e irresistíveis alheios às partes, e que
tenham um impacto direto sobre o desenvolvimento das atividades da concessão.
Em caso de um evento de força maior, não somos responsáveis por qualquer omissão no cumprimento de nossas obrigações
de acordo com o Contrato de Concessão. Dependendo da gravidade do evento, nós, juntamente com o Poder Concedente,
decidiremos se o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão deve ser restabelecido ou se o Contrato de
Concessão deverá ser cancelado. De acordo com o Contrato de Concessão, riscos asseguráveis no Brasil e no exterior por
apólice comercialmente aceitável permitem o reajuste da respectiva tarifa apenas com relação aos nossos prejuízos que
excederem o valor máximo assegurável pela referida apólice, pois não são considerados eventos de força maior.
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Reajuste da tarifa de pedágio
As tarifas de pedágio que cobramos são reajustadas anualmente, em conformidade com o disposto na Lei do Plano Real.
As tarifas de pedágio da AutoBAn são reajustadas em 1º de julho. A tarifa-básica de pedágio de cada concessão é
reajustada de acordo com a fórmula disposta no Contrato de Concessão. No caso da AutoBAn, a formula de correção
corresponde a 100% de IGP-M.
Nós somos responsáveis por calcular as tarifas, as quais devem ser submetidas ao Poder Concedente para verificação.
Pelo Contrato de Concessão, o Poder Concedente deve ratificar ou opor-se ao reajuste. Nós não podemos cobrar a tarifa
reajustada antes da ratificação pelo Poder Concedente.
Além do mecanismo de reajuste periódico, nós podemos buscar uma revisão da tarifa caso ocorra um desequilíbrio
econômico-financeiro do Contrato de Concessão.
Equilíbrio Econômico-Financeiro
No ato de celebração do Contrato de Concessão, a AutoBAn e o Poder Concedente estabeleceram 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 de Licitações, se ocorrerem determinados eventos que alterem esse equilíbrio, as partes devem
tomar medidas para restabelecê-lo.
Na hipótese de desequilíbrio, tanto o Poder Concedente quanto a AutoBAn têm o direito de buscar a revisão das receitas
a serem cobradas dos encargos a serem assumidos. O restabelecimento do equilíbrio pode ocorrer por meio de uma
alteração no valor da tarifa, no cronograma de investimentos ou no prazo da concessão, de uma compensação monetária
ou, ainda, de uma combinação desses mecanismos. Nós somos responsáveis pelos riscos inerentes às atividades de
concessão, inclusive aqueles relacionados aos níveis de demanda de tráfego.
De uma maneira geral, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será possível se:
• for criado, alterado ou extinto tributo que tenha impacto direto sobre nossos custos, incluindo os em decorrência de
novas leis fiscais, excluindo o imposto de renda;
• for feita uma alteração em legislação específica, tendo impacto direto sobre nossas receitas ou custos;
• ocorrer um evento de força maior tendo impacto direto sobre os nossos custos;
• o Contrato de Concessão for alterado unilateralmente pelo Poder Concedente, tendo um impacto direto sobre as
nossas receitas ou custos; ou
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• for constatada modificação estrutural nos preços relativos dos fatores de produção ou modificações substanciais nos
preços dos insumos relativos aos principais componentes de custos considerados na formação da nossa proposta
comercial, a menos que tal modificação já tenha sido incorporada na tarifa.

O Contrato de Concessão permite uma revisão da tarifa caso ocorra um evento extraordinário que cause alterações
substanciais nos mercados financeiro e de câmbio, que impliquem em alterações substanciais nos pressupostos adotados
na elaboração das projeções financeiras para mais ou para menos.
Caso solicitemos uma revisão da tarifa, o Poder Concedente deverá aprovar ou rejeitar a solicitação. Destaca-se que o
Contrato de Concessão não estipula nenhum prazo específico de revisão. Em certos casos, se não for tomada nenhuma
decisão durante esse período, o pedido será submetido a um nível hierarquicamente superior no âmbito do respectivo
Poder Concedente, incluindo a Secretaria Estadual de Transportes. Em outros casos, ou quando o pedido for rejeitado
nesse nível superior, o pleito será solucionado por meio do mecanismo de solução de divergências previsto no Contrato
de Concessão.
Na maioria dos casos, sempre que novos tributos foram criados, deixaram de ser incidentes ou tiveram sua alíquota
diminuída, o equilíbrio econômico-financeiro foi restabelecido. O equilíbrio econômico-financeiro também foi
restabelecido nos seguintes casos:
• novos investimentos em segurança das rodovias, tais como construção de barreiras metálicas e de concreto,
construção de passarelas para pedestres, instalação de cabos de fibra ótica para comunicação de emergência, instalação
de painéis de informações e câmeras de segurança e construção de postos de pesagem de veículos;
• construção de prolongamentos e de faixas adicionais;
• implantação de novos serviços na Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes, tais como serviços de emergência
médica e de informação aos usuários; e
• desapropriação de bens pelo Poder Concedente para a construção de rampas de acesso.

Desvinculação entre a taxa de retorno constante das propostas comerciais e o equilíbrio econômico-financeiro
Em cada proposta comercial, nossos acionistas eram obrigados a informar a taxa interna de retorno do projeto por eles
esperada.
Nessas propostas comerciais, foram fornecidas 2 (duas) taxas internas de retorno diferentes. A taxa interna de retorno
do projeto ou do empreendimento é calculada antes do financiamento e mede a atratividade da concessão, já a taxa
interna de retorno resultante do fluxo de caixa do empreendimento ou do capital social mede o retorno esperado para o
capital próprio investido.

124

Processo de Solução de Disputas
O Contrato de Concessão prevê a solução de divergências técnicas e contratuais por meio de mediação. Para cada caso
deverá ser constituída uma comissão que emitirá parecer, de acordo com os critérios e prazos. Caso a decisão da
comissão não seja aceita por qualquer das partes, a solução da divergência deverá ocorrer por via judicial, sendo
competente o foro da Capital do Estado de São Paulo.
Descrição dos Principais Pontos do Contrato de Concessão
Sem prejuízo dos comentários acima, seguem os principais pontos do Contrato de Concessão:

Objeto

Exploração do Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes, compreendendo: (a) a
execução, gestão e fiscalização dos serviços operacionais, de conservação e de ampliação;
(b) apoio na execução dos serviços de competência exclusiva do poder público, não
compreendidos no objeto da concessão; e (c) gestão e fiscalização dos serviços
considerados convenientes, mas não essenciais para manter um serviço adequado.

Receitas

Provenientes da cobrança de tarifa de pedágio. O Contrato de Concessão também prevê a
possibilidade de cobrança de receitas acessórias de publicidade; de implantação e
manutenção de acessos; de uso de faixa de domínio público; e de indenizações e
penalidades pecuniárias previstas nos contratos celebrados entre a AutoBAn e terceiros.

Obrigações

Pagamento de preço pela delegação dos serviços públicos de: (a) valor correspondente a 3%
da receita bruta efetivamente obtida pela Concessionária no mês anterior ao do pagamento;
e (b) 0,9% sobre o valor fixo de R$ 1.551 milhões (Data-Base: Julho/1997) a ser pago em 8
(oito) parcelas mensais iguais e consecutivas, correspondendo a 0,9% do valor fixo; e em
232 (duzentas e trinta e duas) parcelas mensais iguais e consecutivas, correspondendo a
0,4% do valor fixo após o pagamento das 8 (oito) parcelas iniciais.

Data

1º de maio de 1998, conforme aditado.

Prazo

240 (duzentos e quarenta) meses.
O valor da base tarifária será reajustado anualmente.

Reajuste da Tarifa

A AutoBAn deverá comunicar ao Poder Concedente até 20 (vinte) dias antes da data
prevista para o reajustamento, as novas tarifas de pedágio que, por força da aplicação dos
critérios, procedimentos, fórmula e datas definidos no Contrato de Concessão, pretende
aplicar no período seguinte.
As novas tarifas de pedágio serão consideradas homologadas pelo Poder Concedente após
15 (quinze) dias da comunicação prevista no item anterior. As alterações da base tarifária
quilométrica decorrentes da entrada em operação de ampliações deverão ser solicitadas pela
AutoBAn com 40 (quarenta) dias de antecedência.

Responsabilidade

A AutoBAn responderá, nos termos da legislação aplicável, por quaisquer prejuízos
causados a terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores
de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das
atividades abrangidas pela concessão.
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Penalidades

Caso a AutoBAn não execute parcial ou totalmente as obrigações assumidas no Contrato de
Concessão, a ARTESP poderá aplicar sanções de advertência e multa, de acordo com a
gravidade da infração cometida, garantida a prévia defesa.

Responsabilidade do
Acionista Controlador

O Acionistas Controlador da AutoBAn é, para todos os efeitos, solidariamente responsável
pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas pela AutoBAn perante o Poder
Concedente, até o limite do capital subscrito.

Contratos Relevantes
Contratos Financeiros
O projeto de recuperação, melhoramento, manutenção, conservação, ampliação, operação e exploração do trecho
concedido à AutoBAn, estimado em US$ 519 milhões, foi financiado pelo Credores Seniores, por meio de contratos de
financiamento celebrados em 2000.
Financiamento IDB. O Contrato de Financiamento IDB, celebrado em 29 de junho de 2000, entre o IDB e a AutoBAn,
no valor de US$ 95 milhões é divido em (i) Financiamento IDB A, no valor de US$ 50 milhões, e (ii) Financiamento
IDB B, no valor de US$ 45 milhões.
O Financiamento IDB A possui taxa de juros de LIBOR mais 4,625% por ano, devendo ser pago em 18 (dezoito)
parcelas semestrais, cada uma correspondente a US$ 2.777.778,00 (dois milhões, setecentos e setenta e sete mil,
setecentos e setenta e oito dólares), sendo que a primeira foi devida em 15 de maio de 2003 e a última será devida em
15 de novembro de 2011. O Financiamento IDB B possui taxa de juros de LIBOR mais 4,250% por ano, devendo ser
pago em 12 (doze) parcelas semestrais, cada uma correspondente a US$ 3,75 milhões, sendo que a primeira foi devida
em 15 de maio de 2003 e a última será devida em 15 de novembro de 2008.
Conforme a Carta-Contrato de 15 de março de 2002, ocorreu cancelamento do valor de US$ 15,7 milhões do Contrato
de Financiamento IDB. Em 15 de maio de 2006, o Financiamento IDB foi pré-pago com os recursos do EmpréstimoPonte e as garantias foram devidamente liberadas.
Financiamento IFC. O Contrato de Financiamento IFC, celebrado em 29 de junho de 2000, entre o IFC e a AutoBAn
no valor de US$ 66 milhões, é divido em (i) Financiamento IFC A, no valor de US$ 35 milhões, e (ii) Financiamento
IFC B, no valor de US$ 31 milhões.
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O Financiamento IFC A possui taxa de juros de LIBOR mais 4,625% por ano, devendo ser pago em 18 (dezoito)
parcelas semestrais, cada uma correspondente a US$ 1.944.444,00 (um milhão, novecentos e quarenta e quatro mil,
quatrocentos e quarenta e quatro dólares), sendo que a primeira foi devida em 15 de março de 2003 e a última será
devida em 15 de novembro de 2011. O Financiamento IFC B possui taxa de juros de LIBOR mais 4,250% por ano,
devendo ser pago em 12 (doze) parcelas semestrais, cada uma correspondente a US$ 2.583.333,00 (dois milhões,
quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e três dólares), sendo que a primeira foi devida em 15 de maio de 2003
e a última será devida em 15 de novembro de 2008.
Conforme a Carta-Contrato de 15 de março de 2002, ocorreu cancelamento do valor de US$ 10,9 milhões do
Financiamento IFC. Em 15 de maio de 2006, o Financiamento IFC foi pré-pago com os recursos do Empréstimo-Ponte
e as garantias foram devidamente liberadas.
Financiamento BNDES. O BNDES realizou o financiamento misto de R$ 220 milhões por meio de um Financiamento
Direto com a AutoBAn, representando R$ 100 milhões, e um Financiamento Indireto, com os Agentes do
Financiamento Indireto, representando R$ 120 milhões.
Dessa forma, a fim de regular a administração e o gerenciamento do seu financiamento, o BNDES, em 10 de julho de
2000, celebrou o Contrato de Constituição de Consórcio junto com os Agentes do Financiamento Indireto, tendo como
intervenientes o IDB e o IFC.
a) Financiamento Direto
O Financiamento Direto, celebrado em 10 de julho de 2000, possui o valor de R$ 100 milhões, com uma taxa de juros
de 5% ao ano acima da TJLP, sendo que o montante correspondente à parcela de TJLP que vier a exceder 6% ao ano
deverá ser capitalizado. O Financiamento deverá ser pago em 105 (cento e cinco) parcelas mensais, cada uma no valor
do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas, sendo que a
primeira foi devida em 15 de maio de 2003 e a última será devida em 15 de janeiro de 2012.
A partir de 2005 a 2011, a AutoBAn também deverá pagar ao BNDES, BID E IFC uma taxa de sucesso equivalente a
10 % (dez por cento) das receitas de pedágio excedentes ao valor previsto nos Contratos de Financiamento.
b) Financiamento Indireto
O Financiamento Indireto, celebrado em 10 de julho de 2000, possui o valor de R$ 120 milhões. O crédito é
primeiramente posto à disposição dos Agentes de Financiamento Indireto na proporção de 50% ao Unibanco, 33,33%
ao Bradesco e 16,67% ao Banco Sudameris S.ª, sendo que depois é remetido à AutoBAn.
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O Financiamento Indireto deverá ser pago em 105 (cento e cinco) parcelas mensais, cada uma no valor do principal
vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas, sendo que a primeira foi
devida em 15 de maio de 2003 e a última será devida em 15 de janeiro de 2012.
A taxa de juros cobrada pelo BNDES aos Agentes do Financiamento Indireto é de 2,5% ao ano, equivalente aos juros
efetivos de 0,206% ao mês, acima da TJLP, e a taxa de juros cobrada pelos Agentes do Financiamento Indireto à
AutoBAn é de 5% ao ano, equivalente aos juros efetivos de 0,4074% ao mês, acima da TJLP sendo que o montante
correspondente à parcela de TJLP que vier a exceder 6% ao ano deverá ser capitalizado. Os juros eram exigíveis
trimestralmente durante o período de carência de 33 (trinta e três) meses, contados a partir de 15 de julho de 2000, e são
exigíveis mensalmente durante o período de amortização.
Além disso, a AutoBAn entregou uma nota promissória a favor dos Agentes do Financiamento Indireto no valor de R$
120 milhões, correspondente a 100% do valor do crédito, sem data de vencimento, a qual foi endossada pelos Agentes e
transferida para o BNDES, nos termos do Contrato de Constituição de Consórcio.
Conforme a Carta-Contrato de 15 de março de 2002, ocorreu cancelamento do valor de R$ 11,7 milhões do
Financiamento BNDES.
Contratos de Garantia
O Contrato de Financiamento IDB, o Contrato de Financiamento IFC e o Financiamento BNDES Direto e Indireto
estão de acordo com o Contrato sobre Termos Comuns (Common Terms Agreement) e garantido pelos seguintes
contratos: (a) Contrato de Suporte Financeiro dos Patrocinadores (Sponsors Support Agreement and Deed); (b) Contrato
de Caução de Ações (Share Pledge Agreement); (c) Contrato de Cessão de Indenização por Rescisão (Termination
Compensation Assignment Agreement); e (d) Contrato de Caução das Receitas e Contas Vinculadas (Revenue and
Retention Accounts Pledge Agreement).
a) Contrato sobre Termos Comuns (Common Terms Agreement)
Em 18 de julho de 2000, a AutoBAn e os Credores Seniores celebraram o Contrato sobre Termos Comuns (Common
Terms Agreement). Referido contrato estabeleceu todas as condições referentes ao projeto, aos contratos de
financiamento, às contas do projeto e à destinação de recursos, bem como as demais obrigações da AutoBAn com
relação ao projeto.
b) Contrato de Suporte Financeiro dos Patrocinadores (Sponsors Support Agreement and Deed)
Em 21 de agosto de 2000, a AutoBAn, a CCR, os Patrocinadores, os então Acionistas da CCR (Camargo Corrêa
Transp, Odebrecht Serviços de Infra-Estrutura S.ª e SVE), os Credores Seniores e os Agentes do Financiamento
Indireto celebraram o Contrato de Suporte Financeiro dos Patrocinadores (Sponsor’s Support Agreement and Deed).
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Referido contrato estabeleceu as obrigações da CCR, dos Patrocinadores e dos então Acionistas da CCR (Camargo
Corrêa Transp, Odebrecht Serviços de Infra-Estrutura S.ª e SVE) em prover recursos necessários à AutoBAn para o
complemento do projeto financiado pelos Credores Seniores, incluindo custos do projeto, por meio de empréstimos
subordinados e/ou aumento do capital social.
A CCR concordou em reter todas as ações que possui do capital da AutoBAn e os Patrocinadores concordaram em reter
pelo menos 51% de todas suas ações com direito de voto da CCR, bem como, coletivamente, reter pelo menos 51% de
todas as ações com direito de voto da CCR.
Além disso, o contrato estabeleceu compensações que serão devidas pelos Patrocinadores aos Credores Seniores em
caso de rescisão do Contrato de Concessão ou insuficiência na indenização decorrente da rescisão.
c)

Contrato de Caução de Ações (Share Pledge Agreement)

Em 21 de agosto de 2000, a AutoBAn, a CCR, os Credores Seniores, os Agentes do Financiamento Indireto, os
membros do Conselho de Administração da AutoBAn, o Presidente da AutoBAn e o Diretor de Operações da AutoBAn
à época, celebraram o Contrato de Caução de Ações (Share Pledge Agreement).
Em garantia do pagamento pela AutoBAn, bem como ao cumprimento das obrigações decorrentes dos Contratos de
Financiamento, os membros do Conselho de Administração e a CCR caucionaram todas as ações representativas do
capital social da AutoBAn, conforme atualizadas de tempos em tempos, adquiridas ou subscritas, bem como todos os
valores mobiliários e todos os direitos numerários e bens de qualquer natureza, que sejam, de tempos em tempos,
auferidos ou constituídos a partir das ações ou que possam ser ofertados com relação às referidas ações, mediante
desdobramento de ações, bonificação, ações, subscrição, aquisição, reclassificação de capital ou qualquer outro título.
d) Contrato de Cessão de Indenização por Rescisão (Termination Compensation Assignment Agreement)
Em 21 de agosto de 2000, a AutoBAn, a CCR, os Credores Seniores, os Agentes do Financiamento Indireto, DER/SP,
Patrocinadores e os então Acionistas da CCR (Camargo Corrêa Transp, Odebrecht Serviços de Infra-Estrutura S.ª e
SVE) celebraram o Contrato de Cessão de Indenização por Rescisão (Termination Compensation Assignment
Agreement).
A AutoBAn cedeu e transferiu, em caráter irrevogável, todos os seus direitos, titularidade e interesses sobre o Pedido de
Indenização por Rescisão e o Valor de Indenização por Rescisão, estabelecidos de acordo com o Contrato de
Concessão, aos Credores Seniores e aos Agentes do Financiamento Indireto, seus sucessores e quaisquer de seus
respectivos cessionários, em garantia do pagamento, bem como ao cumprimento das obrigações decorrentes dos
Contratos de Financiamento. Referida cessão teve a anuência do Poder Concedente, por meio do DER/SP.
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e)

Contrato de Caução das Receitas e Contas Vinculadas (Revenue and Retention Accounts Pledge Agreement)

Em 21 de agosto de 2000, a AutoBAn, os Credores Seniores e os Agentes do Financiamento Indireto e, como
custodiante, o Itaú BBA, celebraram o Contrato de Caução das Receitas e Contas Vinculadas (Revenue and Retention
Accounts Pledge Agreement).
Referido contrato estabeleceu as condições de operação e características específicas de todas as contas do projeto. Em
garantia do pagamento, bem como ao cumprimento das obrigações decorrentes dos Contratos de Financiamento, a
AutoBAn caucionou em favor dos Credores Seniores e dos Agentes do Financiamento Indireto, todos os direitos
relacionado às contas referentes ao projeto e todos os valores depositados a qualquer tempo depositados nas referidas
contas.
Em decorrência do cancelamento dos valores de US$ 10,9 milhões do Financiamento IFC, US$ 15,7 milhões do
Financiamento IDB e R$ 11,7 milhões do Financiamento BNDES, conforme a Carta-Contrato de 15 de março de 2002,
em 12 de maio de 2003, foram celebrados aditivos ao Contrato de Caução das Receitas e Contas Vinculadas (Revenue
and Retention Accounts Pledge Agreement) e ao Contrato sobre Termos Comuns (Common Terms Agreement) de modo
a refletir a redução do valor disponível do financiamento.
f)

Contrato de Suporte Financeiro dos Acionistas (Shareholder Support Agreement and Deed)

Em 30 de abril de 2003, a AutoBAn, a CCR, os Credores Seniores e os então Acionistas da CCR (Andrade Gutierrez,
Brisa, Camargo Corrêa Transp, Odebrecht Serviços de Infra-Estrutura S.ª, Serveng e SVE) celebraram o Contrato de
Suporte Financeiro dos Acionistas (Shareholder Support Agreement and Deed), para suportar eventual deficiência de
recursos quando da execução de algumas obras que foram postergadas, conforme definidas no Contrato, no valor de R$
15.090.000,00 (quinze milhões e noventa mil reais), com anuência da ARTESP.
Contratos de Dívidas Subordinadas
De acordo com o Contrato de Suporte Financeiro dos Patrocinadores (Sponsor’s Support Agreement and Deed), a CCR
e os Patrocinadores devem realizar empréstimos subordinados à AutoBAn a fim de prover recursos necessários para o
complemento do projeto (“Contratos de Empréstimos Suordinado”).
A AutoBAn, a CCR, os Patrocinadores (Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Odebrecht Serviços de Infra-Estrutura
S.A., Serveng, Servix Engenharia S.A. e Via Engenharia S.A.), o BNDES os Credores Seniores e os Agentes do
Financiamento Indireto celebraram Contratos de Cessão de Dívida Subordinada (Subordinated Indebtedness
Assignment Agreement), por meio do qual a AutoBAn e a CCR estabeleceram que todas as dívidas e obrigações da
AutoBAn relacionadas à CCR deverão se subordinar ao pagamento de todas as obrigações com os Credores Seniores e
os Agentes do Financiamento Indireto.
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Adicionalmente, a CCR cedeu aos Credores Seniores e aos Agentes do Financiamento Indireto todos os seus direitos e
interesses relacionados à AutoBAn, bem como relacionados a qualquer dívida subordinada.
Em 26 de setembro de 2005, mediante autorização dos Credores Seniores, a AutoBAn, a CCR e os Credores Subordinados
Substitutivos celebraram o Contrato de Cessão, Assunção e Aditamento, por meio do qual a CCR transferiu e cedeu os
direitos e obrigações decorrentes dos Contratos de Empréstimo Subordinado Existentes aos Credores Subordinados
Substitutivos no valor total de R$ 163.944.915,74 (cento e sessenta e três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil,
novecentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), dividido na proporção de 50% para cada um.
Na mesma data, a CCR e os Credores Subordinados Substitutivos celebraram o Contrato de Dívida Subordinada
Substitutiva, o qual consolidou e substituiu os Contratos de Empréstimos Subordinados existentes, ficando a CCR
exonerada de quaisquer obrigações adicionais e cancelando-se os direitos da CCR e da AutoBAn uma em face da outra.
Empréstimo-Ponte
Em 11 de maio de 2006, a Companhia contraiu empréstimos com o Banco Alfa S.A., o Banco Citibank S.A., o HSBC
Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, o Banco Bradesco S.A. e o Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., no valor
total de R$ 333.040.420,01 (trezentos e trinta e três milhões, quarenta mil, quatrocentos e vinte reais e um centavo), a
fim de pré-pagar suas dívidas com o IDB e IFC, o que ocorreu em 15 de maio de 2006.
Em decorrência dos Empréstimos-Ponte, a Companhia celebrou contratos de swap com os bancos mencionados acima.
Tabela de Contratos
Moeda Nacional
2005

2004

Taxa de Juros

Vigência

Curto
Prazo

Longo
Prazo

Curto
Prazo

Longo Prazo

BNDES

TJLP + 5% a.a.

Jan/2012

13.350

78.625

13.767

68.059

Bradesco

TJLP + 5% a.a.

Jan/2012

5.337

31.453

5.507

27.224

Sudameris

TJLP + 5% a.a.

Jan/2012

2.671

15.725

2.753

13.612

Unibanco

TJLP + 5% a.a.

Jan/2012

8.010

47.177

8.261

40.835

Itaú BBA

102,5 a 107% CDI

Nov/2007

85.845

Santander

102,5 a 107% CDI

Nov/2007

85.845

Total Parcial

29.368
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172.980

30.288

321.420

Moeda Estrangeira (*)
2005

2004

Taxa de Juros

Vigência

Curto
Prazo

Longo
Prazo

Curto
Prazo

Longo Prazo

BID A

LIBOR + 4,625%
a.a.

Nov/2011

13.097

73.872

11.620

54.284

BID B

LIBOR + 4,25%
a.a.

Nov/2008

17.196

49.861

15.151

29.313

IFC A

LIBOR + 4,625%
a.a.

Nov/2011

9.165

51.710

8.134

37.999

IFC B

LIBOR + 4,25%
a.a.

Nov/2008

11.845

34.349

10.437

20.194

Total Parcial

51.303

209.792

45.342

141.790

Total

80.671

382.772

75.630

463.210

(*) Todos os empréstimos em moeda estrangeira foram pagos antecipadamente em 15 de maio de 2006.
Empréstimo-Ponte
2006

Taxa de Juros

Vigência

Valor do
principal

Banco Alfa

103,90% CDI ªª

Jul/2007

41.172

Citibank

104,50% CDI ªª

Jul/2007

74.000

HSBC

104,50% CDI ªª

Jul/2007

9.700

Bradesco

104.60% CDI ªª

Jul/2007

110.000

Unibanco

104.60% CDI a.a.

Jul/2007

87.900
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Cartas de Fiança
Carta de
Fiança

2.011.492-4

Fiador

Bradesco

A0031052 Votorantim

A0031053 Votorantim

RK4.04/08

Credor

Data

BNDES,IDB
29/09/2004
e IFC

BNDES,IDB
25/10/2005
e IFC

BNDES,IDB
25/10/2005
e IFC

Juízo de
Direito da 1ª
Itaú BBA Vara Cível 26/11/2004
da Comarca
de Valinhos

Validade

2 anos

20/10/2006

20/10/2006

26/11/2005

Valor

US$
3.520.000,00

Garantia à divida pecuniária
decorrente da substituição da
Transferência Trimestral para a
Conta de Reserva para Serviço da
Dívida, de acordo com o Contrato de
Caução das Receitas e Contas
Vinculadas

US$
3.520.000,00

Garantia à divida pecuniária
decorrente da substituição da
Transferência Trimestral para a
Conta de Reserva para Serviço da
Dívida, de acordo com o Contrato de
Caução das Receitas e Contas
Vinculadas

US$
3.520.000,00

Garantia à divida pecuniária
decorrente da substituição da
Transferência Trimestral para a
Conta de Reserva para Serviço da
Dívida, de acordo com o Contrato de
Caução das Receitas e Contas
Vinculadas

R$
7.204.981,53

Garantia á divida pecuniária
decorrente do pagamento das
quantias questionadas referentes à
Ação Civil Pública – Processo nº
141, em curso perante a 1ª Vara
Cível da Comarca de Valinhos

Juízo de
Direito da 2ª
044.346977Unibanco
Vara
16/03/2005 Indeterminada R$ 498.628,77
2
Distrital de
Valinhos

19739400

Juízo de
Direito da 2ª
22/03/2005 Indeterminada
Santander
Vara da
Comarca de
Vinhedo

2.017.076-P

Bradesco

2018107-9

Bradesco

R$
1.175.907,70

Juízo de
Direito da 5ª
23/01/2006 Indeterminada R$ 479.876,65
Vara Cível
de Jundiaí
Ofício da
Fazenda
Pública da 17/04/2006 Indeterminada R$8.082.245,00
Comarca de
Limeira
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Obrigação

Garantia á divida pecuniária
decorrente do pagamento das
quantias questionadas referentes ao
Processo de Execução Fiscal nº
478/2004
Garantia á divida pecuniária
decorrente do pagamento das
quantias questionadas referentes ao
Processo de Execução Fiscal nº
316/05 – Registro da Dívida Ativa
nº 0038
Garantia á divida pecuniária
decorrente do pagamento das
quantias questionadas referentes ao
Processo nº 1558/2005
Garantia do pagamento do valor
discutido no Processo nº 636/06 ISSQN

Contratos Comerciais relativos à Operação da AutoBAn
A maior parte dos nossos contratos comerciais referem-se à contratação de terceiros para a execução de (i) manutenção,
reparação e conservação das rodovias operadas pela AutoBAn; (ii) atualização e instalação de sistemas informatizados
de controle financeiro e funcionamento dos pedágios; e (iii) conservação do Sistema Rodoviário AnhangüeraBandeirantes.
A AutoBAn celebra alguns de seus principais contratos comerciais com a Actua Serviços, Actua Assessoria, Engelog,
Serveng e Reago, empresas relacionadas ao mesmo grupo econômico.
A tabela abaixo indica algumas características dos contratos de prestação de serviços de terceiros mais relevantes
relativos à operação da AutoBAn, ainda ativos:

Empresa Contratada

Contratos Ativos
Relevantes

Valor dos Contratos (Em R$
milhões)

Jofege Pavimentação e Construção Ltda.

3

49,74

Verdycon Conservação Ltda.

1

11,66

Comercial Agrícola Converd e Prestação de
Serviços Ltda.

2

13,53

Afasa Construções e Comércio Ltda.

4

22,43

Actua Serviços

1

6,57

Actua Assessoria

1

12,68

Serveng

3

42,68

Consórcio AGCEL(*)

3

29,59

(*) O Consórcio AGCEL é formado pela Andrade Gutierrez e pela Construtora Estrutural Ltda.
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A tabela abaixo indica algumas características dos contratos de prestação de serviços de terceiros mais relevantes à
operação da AutoBAn, iniciados em 2004 e encerrados até 31 de dezembro de 2005:

Empresa Contratada

Contratos Ativos
Relevantes

Valor do Contrato (Em R$ milhões)

Reago

2

5,18

Actua Serviços

1

5,39

Actua Assessoria

1

13,14

Consórcio Praças de Pedágio

1

5,65

Serveng

3

9,17

Relação de Dependência com Fornecedores e Clientes
A AutoBAn não depende de nenhum fornecedor específico para a prestação dos seus serviços, tendo em vista a
ausência de concentração dos prestadores de serviço.
Os usuários do nosso Sistema Rodoviário são pulverizados, considerando-se a natureza dos serviços que prestamos.
Não há, portanto, qualquer relação de dependência.
Relacionamento com Fornecedores e Clientes
A AutoBAn possui fornecedores de prestação de serviços de obras, materiais de segurança e outros relacionados às
obras, conservação e operação do nosso Sistema Rodoviário. Todas as contratações são realizadas por meio de contratos
específicos, destacando-se que os contratos mais relevantes estão descritos na Seção de Contratos Comerciais.
Os nossos clientes são os usuários do nosso Sistema Rodoviário.
Propriedade Intelectual
Marcas
A Companhia é titular de diversos pedidos de registro e registros de marcas perante o INPI, donde destacam-se as
marcas “Autoban”, “Passagem Premiada”, “Estrada para a Cidadania” e “Sorriso Autoban”.
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Patentes
A Companhia é titular de pedido de registro (invenção) perante o INPI, do denominado “Sistema de Gerenciamento
Remoto de Equipamentos e Edificações Instalados em Rodovias”.
Nomes de Domínio
A AutoBAn é titular dos seguintes nomes de domínio: autobam.com.br, autoban.com.br, autoban-net.com.br,
autobanet.com.br,

autobannet.com.br,

autoeducando.com.br,

estradaparaacidadania.com.br,

passagempremiada.com.br, sorrisoban.com.br, sp330.com.br, sp348.com.br e vidaban.com.br.
Propriedades, Plantas e Equipamentos
A sede de nossa empresa está localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200, Bairro
Retiro, Jundiaí-SP. A nossa empresa não possui imóveis próprios porque pelos termos do Contrato de Concessão, temos
permissão para utilizar as instalações e benfeitorias que compõem os bens transferidos à nossa administração, como
praças de pedágio e postos de fiscalização.
Além destas instalações e benfeitorias, possuímos 2 (dois) espaços alugados dentro do Estado de São Paulo. Um terreno
situado em Cordeirópolis, Limeira-SP, com 250 m², no qual encontra-se instalada torre de radiocomunicação, a qual nos
permite contato entre o Centro de Controle Operacional e as viaturas e pontos fixos (pedágios, balanças e pátio de
apreensão) e, a Sala 03 localizada na Rua Waldomiro Castellani, 66, na qual foram instaladas 4 (quatro) antenas para
comunicação.
Aspectos Ambientais
A AutoBAn está sujeita a diversas leis e regulamentos ambientais, tanto em nível municipal, estadual e federal. Essas
normas estabelecem restrições e condições relativas, por exemplo, à geração de ruído, desmatamento e transporte de
substâncias perigosas.
No intuito de manter e operar rodovias no Brasil, as administradoras de rodovias devem seguir procedimentos
administrativos relativos à concessão de licenças ambientais. A construção, preparação, operação e ampliação de
estabelecimentos e/ou atividades que poluam ou que possam vir a poluir, bem como aquelas que, de qualquer forma,
possam causar degradação ambiental, dependem de prévio licenciamento do órgão competente. As licenças estabelecem
as condições, restrições e medidas de fiscalização aplicáveis ao empreendimento, devendo ser periodicamente
renovadas.
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O processo para obter uma licença ambiental compreende 3 (três) etapas:
• Licença Prévia (LP): concedida durante o estágio preliminar de planejamento do empreendimento, e fornece (i)
aprovação para localização e concepção do empreendimento, (ii) a viabilidade ambiental do empreendimento, e (iii) os
requisitos básicos a serem atendidos durante as fases subseqüentes de implementação do empreendimento;
• Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento, de acordo com as especificações constantes dos
planos, programas e projetos aprovados pelas autoridades; e
• Licença de Operação (LO): autoriza a operação do empreendimento, após (i) o efetivo cumprimento das condições
estabelecidas nas licenças descritas acima e (ii) confirmação pelas autoridades de que as medidas de controle ambiental
requeridas para a operação tenham sido cumpridas.
Para empreendimentos e atividades que possam causar degradação potencialmente significativa ao meio ambiente, o
processo de licenciamento ambiental deve ser instruído com um estudo de impacto ambiental, bem como provisão
quanto à respectiva compensação ambiental. O montante de investimentos relacionados a essa compensação não deve
ser menor que 0,5% do valor total de implementação da atividade ou empreendimento.
Além da responsabilidade penal e da obrigação de reparar possíveis danos ambientais ou de indenizar por tais danos,
sejam estes causados diretamente pela AutoBAn ou seus contratados e parceiros, a não obtenção das licenças
ambientais necessárias, a inobservância das determinações dos Órgãos ambientais ou o não cumprimento das leis e
regulamentações ambientais aplicáveis, poderá resultar na aplicação de penalidades administrativas de acordo com as
legislações federais, estaduais e municipais, tais como notificações, multas - em valor de R$ 50 a R$ 50 milhões,
interdição temporária ou permanente, embargo, demolição, suspensão de subsídios de agências públicas e fechamento
temporário ou permanente do empreendimento.
A AutoBAn, na execução dos empreendimentos sob sua responsabilidade, tem obtido as licenças e autorizações
necessárias e cumprido as condições ambientais estabelecidas, quer sejam medidas de monitoramento, quer sejam
medidas compensatórias e/ou mitigadoras.
A AutoBAn está envolvida em inquéritos civis, processos administrativos, ações judiciais e Termos de Ajustamento de
Conduta relacionados aos aspectos ambientais de suas atividades. Esses procedimentos versam, em sua maioria, sobre
corte de vegetação, erosão, assoreamento de corpos hídricos e emissão de ruídos. Não acreditamos que essas demandas
irão acarretar efeitos adversos significativos às nossas atividades.
A Emissora segue os padrões definidos pelo BNDES relativos ao Meio Ambiente para o nosso ramo de atividade.
A Emissora não aderiu expressamente à padrões internacionais relativos à proteção ambiental.
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Sazonalidade
Não há variação significativa (acima ou abaixo de 10% da média anual de tráfego) em nossas praças de pedágio,
considerando a média de tráfego nos anos desde a assinatura do Contrato de Concessão.
Seguros
Nós contratamos apólices de seguros cobrindo uma série de riscos com companhias de seguros líderes no Brasil. O
Contrato de Concessão nos obriga a manter coberturas amplas de seguros. Essas apólices incluem: responsabilidade
civil de acordo com o Contrato de Concessão, riscos de engenharia, operacionais, danos à propriedade, interrupção nos
negócios, fogo, relâmpago, explosão, e danos automobilísticos. Destacamos que celebramos um Seguro-Garantia, tendo
como segurada a ARTESP, com o objetivo de garantir o cumprimento dos nossos serviços relativos à concessão e ao
Contrato de Concessão, reajustado anualmente, com o valor segurado de R$ 225.403.508,99 (duzentos e vinte e cinco
milhões, quatrocentos e três mil, quinhentos e oito reais e noventa e nove centavos).
Políticas de Responsabilidade Social, Patrocínio e Incentivo Cultural
Participamos de inúmeros projetos de responsabilidade social, tais como “VidaBAn”, “SorrisoBAn”, “Estrada para a
Cidadania” e “Cine Tela Brasil”.
VidaBAn
O programa é voltado exclusivamente a motoristas de caminhão e seu principal objetivo é promover melhor qualidade
de vida a esses profissionais, detectando eventuais problemas de saúde e encaminhando-os para tratamento. Os
participantes podem fazer, gratuitamente, testes de acuidade visual, de dosagem de glicose e colesterol no sangue,
percentual de gordura, avaliação cardíaca e aptidão física. Além dos exames médicos, são feitas palestras sobre AIDS,
DSTs e explicados conceitos de direção defensiva e atendimento em primeiros socorros, visando à segurança dos
profissionais. Do início do programa, em junho de 2001, até dezembro de 2005, o VidaBAn atendeu 9.191 (nove mil,
cento e noventa e um) caminhoneiros.
SorrisoBAn
Oferecido gratuitamente, o projeto disponibiliza tratamento odontológico para caminhoneiros, com o objetivo de
proporcionar melhorias na qualidade de vida dos profissionais.
Os motoristas contam com serviços de prevenção, restauração, tratamento e cirurgia dentária, realizados por dentistas,
em unidade móvel totalmente equipada. Foram atendidos, em média, 282 (duzentos e oitenta e dois) caminhoneiros por
mês, totalizando 3.384 (três mil, trezentos e oitenta e quatro) motoristas, de janeiro a dezembro de 2005.
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Estrada para a Cidadania
Em 2005 a AutoBAn deu prosseguimento ao programa de educação para o trânsito, visando à preservação da vida e a
redução de acidentes. O programa é aplicado em parceria com as prefeituras de 17 (dezessete) municípios situados na
área de influência do Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes. Oferecendo aulas semanais, o programa de
educação para o trânsito envolve atualmente 300 (trezentas) escolas, 2.500 (dois mil e quinhentos) professores e cerca
de 64 mil alunos da rede pública de 3ª a 4ª séries do Ensino Fundamental.
Nas aulas são transmitidos valores básicos de respeito às leis de trânsito, preservação da vida, auto estima, cidadania,
preservação do meio ambiente, entre outros. Os livros são interativos, proporcionando aos alunos, professores, pais e
amigos observar as falhas cometidas no cotidiano, buscar soluções e refletir sobre as conseqüências de seus atos no
trânsito e na própria vida. Assim, a abrangência do projeto contempla indiretamente cerca de 250 mil pessoas.
Cine Tela Brasil
É um grande projeto itinerante dirigido pelos cineastas Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi e está inserido entre os diversos
projetos culturais que a CCR está patrocinando, por meio da Lei Rouanet.
Como concessionária da CCR e integrante do “Programa Cultura nas Estradas”, a AutoBAn patrocinou a 1ª etapa do
Projeto Cine Tela Brasil, em 2004/2005.
De novembro de 2004 a maio de 2005 (7 (sete) meses de operação, 75 (setenta e cinco) dias de atividade, envolvendo
50 (cinqüenta) profissionais), a sala de cinema itinerante de 225 (duzentos e vinte e cinco) lugares “Cine Tela Brasil”
percorreu cerca de 2,8 mil quilômetros, exibindo filmes brasileiros, gratuitamente, em 25 (vinte e cinco) cidades do
interior de São Paulo (área de abrangência do Sistema Anhangüera-Bandeirantes), num total de 306 (trezentos e seis)
sessões (12 (doze) sessões por município), com uma taxa de ocupação de 85%, tornando-se a campeã de ocupação entre
todas as salas de cinema do país. Mais da metade dos 58 mil espectadores alcançados estavam indo ao cinema pela
primeira vez, o que demonstra o sucesso da iniciativa de se popularizar o acesso ao cinema no país. Nessa primeira fase
do projeto foram investidos R$ 980 mil.
Reconhecimentos
A AutoBAn tem destacado pela sua excelência na prestação de serviços, recebeu menção de destaque e conquistou
prêmio de grande expressão em 2005, tais como o Prêmio “Maiores e Melhores do Transporte e Logística 2005”, na
categoria “Serviços de Transporte”, e considerada “Melhor Concessionária de Rodovias” na premiação promovida pela
OTM Editora/Revista Transporte Moderno, além de ter sido finalista do “VIII Prêmio NTC Fornecedores do
Transporte” na categoria “Concessionária de Rodovias”.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), governança corporativa é o sistema pelo qual
as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre Acionistas/Cotistas, Conselho de
Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal. Dessa forma, as boas práticas de governança
corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua
perenidade.
O “Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa” do IBGC objetiva indicar os caminhos para todos os tipos
de sociedade visando (i) aumentar o valor da sociedade; (ii) melhorar seu desempenho; (iii) facilitar seu acesso ao
capital a custos mais baixos; e (iv) contribuir para sua perenidade; sendo que os princípios básicos inerentes a esta
prática são a transparência, a eqüidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa.
Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC, a AutoBAn adota:
•

emissão exclusiva de ações ordinárias;

•

manutenção e divulgação de registro informando a quantidade de ações relativas a cada sócio;

•

política “uma ação igual a um voto”;

•

contratação de empresa de auditoria independente para a análise de balanços e demonstrativos financeiros, sendo
que esta mesma empresa não é contratada para prestar outros serviços, assegurando a total dependência;

•

Estatuto Social claro quanto à (i) forma de convocação da Assembléia Geral; (ii) competências do Conselho de
Administração e da Diretoria; (iii) sistema de votação, eleição, destituição e mandato dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria; e

•

transparência na divulgação dos relatórios anuais da administração

Empresa-Referência
No início de 2002, nosso Acionista Controlador foi pioneiro ao ingressar no Novo Mercado da BOVESPA, que exige as
melhores práticas de governança corporativa. A abertura de capital é parte de sua plataforma de crescimento, seguindo
exemplo de companhias estrangeiras de mesmo perfil. A CCR pertence ao seleto grupo de empresas do setor com ações
listadas em bolsa (em torno de 50 no mundo).
Além de ser a primeira a aderir ao Novo Mercado, foi também a primeira empresa brasileira a instituir um Comitê de
Governança Corporativa, cuja principal função é avaliar o desempenho dos membros do Conselho de Administração.
Isso demonstra o total comprometimento da Companhia e de seus administradores com a transparência e as melhores
práticas de governança corporativa.
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Em 2005, conquistou o 1º Prêmio de Governança Corporativa do IBGC e foi incluída no Índice de Sustentabilidade
Empresarial da BOVESPA. O índice destaca as companhias que exibem bom desempenho no âmbito financeiro, de
responsabilidade social e ambiental e de governança corporativa, o que as torna menos arriscadas sob a ótica do
mercado financeiro.
Além disso, desde maio de 2005, a CCR integra o Índice MSCI (Morgan Stanley Capital International) Latin América
e a carteira do IbrX 50 – Índice Brasil, ou seja, posiciona-se entre as 50 (cinqüenta) empresas com ações mais
negociadas na BOVESPA.
Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC, a CCR adota:
•

emissão exclusiva de ações ordinárias;

•

manutenção e divulgação de registro informando a quantidade de ações relativas a cada sócio;

•

política “uma ação igual a um voto”;

•

contratação de empresa de auditoria independente para a análise de balanços e demonstrativos financeiros, sendo
que esta mesma empresa não é contratada para prestar outros serviços, assegurando a total dependência; e

•

Estatuto Social claro quanto à (i) forma de convocação da Assembléia Geral; (ii) competências do Conselho de
Administração e da Diretoria; (iii) sistema de votação, eleição, destituição e mandato dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria; e transparência na divulgação dos relatórios anuais da administração.

Ademais, a CCR ao aderir ao Novo Mercado em 20 de novembro de 2001, adotou os seguintes práticas :
• Extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos controladores quando da venda do controle
da companhia (tag along);
• Conselho de Administração com mínimo de 5 (cinco) membros, sendo que atualmente o Estatuto Social da CCR
prevê o mínimo de 8 (oito) membros e máximo de 15 (membros) efetivos e igual número de respectivos suplentes, e
mandato unificado de até 1 (um) ano, permitida a reeleição, sendo que, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos
membros devem ser conselheiros independentes;
• Informações contendo demonstrações financeiras consolidadas e a demonstração dos fluxos de caixa;
• Demonstrações Financeiras Padronizadas contendo, entre outras, as demonstrações dos fluxos de caixa;
• Divulgação de demonstrações financeiras de acordo com padrões internacionais IFRS ou US GAAP;
• Realização de reuniões públicas com analistas e investidores, ao menos uma vez por ano;
• Divulgação dos termos dos contratos firmados entre a companhia e partes relacionadas;
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• Divulgação, em bases mensais, das negociações de valores mobiliários e derivativos de emissão da por parte dos
acionistas controladores; e
• Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% (vinte e cinco por cento) do
capital social da companhia.
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COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Capital Social
Atualmente, o nosso capital subscrito é de R$ 175 milhões e o integralizado é de R$ 171,162 milhões, representado por
175.000.000 (cento e setenta e cinco milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
A tabela abaixo apresenta a composição de nosso capital social na presente data:
Acionista

ON

(%)

CCR

174.999.989

99,9999

Membros do Conselho de Administração

8

0,00001

Actua Serviços

3

0,00001

Total

175.000.000

100

Acionista Controlador
A CCR é uma sociedade anônima controlada pelas sociedades AGConcessões, Brisa, Camargo Corrêa e Serveng.
Operando por meio de suas subsidiárias, a CCR é a maior concessionária de rodovias do Brasil. A CCR detém
concessões outorgadas pelos governos federal e estadual, as quais abrangem 1.458,73 quilômetros de rodovias.
Política de Negociação das Próprias Ações
Até o momento, nós não mantemos em tesouraria nenhuma ação de nossa emissão, tampouco temos política de
negociação de nossas próprias ações.
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Política de Distribuição de Dividendos
Realizamos a nossa primeira distribuição de dividendos em abril de 2004. Anteriormente, não declaramos dividendos,
nem pagamos juros sobre capital próprio, uma vez que a Lei das Sociedade por Ações nos proíbe fazer tais distribuições
enquanto temos prejuízos acumulados e, adicionalmente, o Contrato de Concessão e o nosso estatuto social somente
permitiam a distribuição de dividendos no exercício seguinte ao da entrada em operação total de determinadas
ampliações da Rodovia dos Bandeirantes. Caso seja possível distribuir dividendos no futuro, de acordo com o nosso
estatuto social, no mínimo 25% de nosso lucro líquido ajustado deve ser distribuído como dividendo obrigatório anual,
ou pagamento de juros sobre capital próprio. A Companhia somente distribuirá dividendos excedentes ao dividendo
mínimo obrigatório ou quaisquer outros benefícios societários, inclusive remuneração aos administradores, 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.
Em abril de 2004, distribuímos pela primeira vez dividendos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003,
mediante o pagamento de R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) por ação de nossa emissão. Em 16 de novembro de 2004,
declaramos dividendos intermediários de R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) por ação, à conta dos lucros apurados no
período compreendido entre 1 de janeiro de 2004 e 30 de setembro de 2004. Em abril de 2005, distribuímos dividendos
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004, mediante o pagamento de R$ 0,27 (vinte e sete centavos) por
ação. Em 16 de novembro de 2005, declaramos dividendos intermediários de R$ 0,27 (vinte e sete centavos) por ação, à
conta dos lucros acumulados no período compreendido entre 1 de janeiro de 2005 e 30 de junho de 2005.
Operações com Partes Relacionadas
Na data deste Prospecto não existiam contratos de qualquer natureza ou outra obrigações relevantes entre nós e nossos
administradores.
Operações iniciadas em 2004 e encerradas até 31 de dezembro de 2005
Em 27 de maio de 2004, a AutoBAn firmou contrato com a Reago, no valor de R$ 2.699.101,00 (dois milhões,
seiscentos e noventa e nove mil, cento e um reais) (aditado para R$ 2.796.573,82 (dois milhões, setecentos e noventa e
seis mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos), para execução de obras da praça de pedágio
localizada no km 26+500 da Rodovia SP-330, a fim de torná-la bidirecional para veículos leves. Em 20 de agosto de
2.004, a AutoBAn firmou contrato com a Reago, no valor de R$ 2.384.134,65 (dois milhões, trezentos e oitenta e
quatro mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), para implantação de duas obras de arte especiais no
trevo localizado no Km 62 da Rodovia SP-330.
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Em 27 de janeiro de 2004, a AutoBAn firmou contrato com a Serveng, no valor de R$ 2.841.739,75 (dois milhões,
oitocentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) (aditado para R$ 3.530.717,55
(três milhões, quinhentos e trinta mil, setecentos e dezessete reais e cinqüenta e cinco centavos), para execução de obras de
recapeamento de pavimento flexível da Rodovia SP-348. Em 3 de maio de 2.004, a AutoBAn firmou contrato com a
Serveng, no valor de R$ 4.396.837,87 (quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e sete reais e
oitenta e sete centavos) (aditado para R$ 5.135.172,67 (cinco milhões, cento e trinta e cinco mil, cento e setenta e dois
reais e sessenta e sete centavos), para execução de obras relativas à implantação da 4ª faixa de determinados trechos da
Rodovia dos Bandeirantes. Em 05 de julho de 2004, a AutoBAn firmou contrato com a Serveng, no valor de R$
484.707,14 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sete reais e quatorze centavos) (aditado para R$ 511.945,70
(quinhentos e onze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), para execução de obras relativas à
recuperação do pavimento flexível das praças de pedágio localizadas no km 118 e km 152 da Rodovia SP-330.
Em 3 de janeiro de 2005, a AutoBAn firmou contrato com a Actua Serviços, no valor total de R$ 5.397.796,61 (cinco
milhões, trezentos e noventa e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), para execução de serviços
financeiros, de contabilidade e de suprimentos. Nessa mesma data, a AutoBAn firmou contrato com a Actua Assessoria, no
valor total de R$ 13.145.664,29, para execução de serviços jurídicos, de tecnologia da informação e de recursos humanos.
Operações iniciadas em 2005 e 2006 ainda vigentes
Em 2 de janeiro de 2006, a AutoBAn firmou contrato com a Actua Serviços, no valor total de R$ 6.572.584,22 (seis
milhões, quinhentos e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), para execução de
serviços financeiros, de contabilidade e de suprimentos. Nessa mesma data, a AutoBAn firmou contrato com a Actua
Assessoria, no valor total de R$ 12.684.759,84 (doze milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e
nove reais e oitenta e quatro centavos), para execução de serviços jurídicos, de tecnologia da informação e de recursos
humanos.
Em 29 de abril de 2005, a AutoBAn firmou contrato com a Serveng, no valor de R$ 21.215.104,43 (vinte e um milhões,
duzentos e quinze mil, cento e quatro reais e quarenta e três centavos), para implantação de pistas marginais na Rodovia
Anhanguera-SP-330, pistas norte e sul, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, incluindo
serviços preliminares, terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras-de-arte corrente, recuperação e prolongamento
das obras de arte especiais, revestimento vegetal, elementos de proteção e segurança, sinalização horizontal e vertical.
Em 24 de agosto de 2005, a AutoBAn firmou contrato com a Serveng, no valor de R$ 7.882.828,13 (sete milhões,
oitocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e treze centavos), para execução de restauração do
pavimento da Rodovia Anhanguera-SP-330, 2ª intervenção, abrangendo o fornecimento de materiais, equipamentos e
mão-de-obra, incluindo fresagem e recomposição, reconstrução e remendos profundos, selagem de trincas e
drenagem.Em 8 de setembro de 2005, a AutoBAn firmou contrato com a Serveng, no valor de R$ 13.492.635,12 (treze
milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e doze centavos), para execução por
empreitada por preço global de implantação da denominada 4ª faixa na Rodovia SP-348 e alargamento e reforço de 05
(cinco) obras-de-artes especiais.
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Em 11 de julho de 2005, a AutoBAn firmou contrato com a AGCEL, no valor de R$ 21.148.000,00 (vinte e um
milhões, cento e quarenta e oito mil reais), para implantação da denominada 4ª faixa na Rodovia SP-348, em pontos
específicos, incluindo serviços preliminares, terraplanagem, pavimentação, obras de arte correntes, drenagem,
revestimento vegetal, dispositivo de segurança, sinalização horizontal e vertical e recuperação estrutural de passarelas.
Em 18 de agosto de 2005, a AutoBAn firmou contrato com a AGCEL, no valor de R$ 5.586.068,88 (cinco milhões,
quinhentos e oitenta e seis mil e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), para implantação da marginal da
Rodovia Anhanguera SP-330 em pontos determinados, incluindo terraplanagem, pavimentação, obras-de-arte correntes,
drenagem, muros de contenção, revestimento vegetal, elementos de segurança, sinalização horizontal, vertical e
suspensa. Na mesma data, a AutoBAn firmou contrato com a AGCEL, no valor de R$ 2.864.933,71 (dois milhões,
oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e um centavos), para implantação de obrasde-arte na marginal da Rodovia dos Bandeirantes-SP-348 em pontos determinados, incluindo fundação em tubulação,
viga de concreto armado protendido, drenagem e proteção de talude para implantação das obras-de-arte especiais.
Vale ressaltar que o estatuto social da AutoBAn prevê na alínea (a), artigo 10, que caberá à Assembléia Geral aprovar,
previamente à celebração, contratos entre a Companhia e qualquer de seus acionistas ou outras sociedades integrantes
do mesmo grupo econômico de seus acionistas.
Administração
Nós somos administrados por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. Nosso Conselho de Administração
é, atualmente, composto por 8 (oito) membros e nossa Diretoria, por 2 (dois) membros.
Conselho de Administração
Nome

Cargo

Data de Posse

Prazo do Mandato

Renato Alves Vale

Presidente

11 de abril de 2006

1 ano

Márcio José Batista

Vice-Presidente

11 de abril de 2006

1 ano

Ítalo Roppa

Conselheiro

11 de abril de 2006

1 ano

Francisco Manuel Rocio Pereira
Mendes

Conselheiro

11 de abril de 2006

1 ano

Leonardo Couto Vianna

Conselheiro

11 de abril de 2006

1 ano

Ricardo Froes Alves Ferreira

Conselheiro

11 de abril de 2006

1 ano

Massami Uyeda Junior

Conselheiro

11 de abril de 2006

1 ano

Antônio Linhares da Cunha

Conselheiro

11 de abril de 2006

1 ano
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Experiência Profissional e Endereço Comercial
A seguir consta breve descrição da qualificação de cada membro de nosso Conselho de Administração e respectivo
endereço comercial.
Renato Alves Vale. Nascido em 1º de maio de 1948, o Sr. Vale é nosso Presidente do Conselho de Administração e
também Diretor Presidente da CCR, e já atuou como Diretor Presidente da AutoBAn e Diretor de Engenharia da
NovaDutra. Antes de iniciar suas atividades no negócio de concessões em 1995, ocupou vários cargos administrativos
na Construtora Mendes Júnior S.A.. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sr.
Vale tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, 222 – Bloco B – 5º andar, São Paulo-SP.
Márcio José Batista. Nascido em 8 de dezembro de 1948, o Sr. Batista é nosso Vice-Presidente do Conselho e
Administração. O Sr. Batista é Diretor Vice-Presidente da CCR, sendo que, de 1999 a 2002, o Sr. Batista foi Diretor
Presidente da AutoBAn. Antes disso, trabalhou na Companhia Brasileira de Projetos e Obras - CBPO, uma empresa de
construção pertencente ao Grupo Odebrecht Serviços de Infra-Estrutura S.A. e para outras empresas do setor de
construção. Formou-se em engenharia civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade de Mogi das Cruzes. Sr.
Batista tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, 222 – Bloco B – 5º andar, São Paulo-SP.
Ítalo Roppa. Nascido em 15 de maio de 1954, o Sr. Roppa é Vice-Presidente de Gestão de Negócios do Sistema CCR.
Atua há mais de 20 (vinte) anos com planejamento e engenharia civil, tendo iniciado sua carreira como gerente de
engenharia na Construtora Mendes Júnior. Está na CCR desde 1995, onde já atuou como gerente de Engenharia na
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra, NovaDutra, diretor de obras da Concessionária do Sistema Anhanguera
Bandeirantes, AutoBAn, da qual foi também Diretor-Presidente. É formado em Engenharia Civil pela Universidade
Gama Filho (RJ). Sr. Roppa tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, 222 – Bloco B – 5º andar, São Paulo-SP.
Francisco Manuel Rocio Pereira Mendes. Nascido em 12 de janeiro de 1959, o Sr. Mendes é Diretor responsável pela
área de operações e planejamento da CCR. Anteriormente, Sr. Mendes ocupou o cargo de Diretor de Planejamento
Estratégico e Novos Negócios do Grupo Brisa. Formou-se em administração de empresas pelo Instituto Superior de
Economia e Gestão em Lisboa. Sr. Mendes tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, 222 – Bloco B – 5º andar,
São Paulo-SP.
Leonardo Couto Vianna. Nascido em 30 de maio de 1953, o Sr. Vianna é Diretor responsável pela área de
desenvolvimento em novos negócios da CCR. Sr. Vianna trabalhou como Diretor de Obras da NovaDutra. Antes de
entrar para a CCR, Sr. Vianna ocupou diversos cargos na Construtora Mendes Júnior S.A. Formou-se em engenharia
civil pela Fundação Mineira de Educação e Cultura e em direito pela Universidade Paulista – UNIP. Sr. Vianna tem
endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, 222 – Bloco B – 5º andar, São Paulo-SP.
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Ricardo Froes Alves Ferreira. Nascido em 15 de março de 1970, o Sr. Froes é Diretor Financeiro e também responsável
pela área de relações com investidores da CCR. Sr. Froes foi membro do time de Financiamento a Projetos da CCR a partir
de 2000. Anteriormente, atuou no mercado financeiro nos Bancos Real S.A. e Alfa S.A. Formou-se em Economia pela
Universidade Federal de Minas Gerais e também possui MBA em finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais
– IBMEC. Sr. Froes tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, 222 – Bloco B – 5º andar, São Paulo-SP.
Massami Uyeda Junior. Nascido em 2 de junho de 1969, o Sr. Uyeda é Diretor responsável pela área jurídica da CCR.
Sr. Uyeda trabalhou em Nova York, pelo período de 1 (um) ano, no escritório de advocacia Clifford Chance, e, no
Brasil, trabalhou durante 7 (sete) anos como advogado interno da Companhia Brasileira de Projetos e Obras - CBPO,
uma empresa de construção pertencente ao Grupo Odebrecht Serviços de Infra-Estrutura S.A.. Formou-se em Direito
pela Universidade de São Paulo e em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Sr. Uyeda tem
endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, 222 – Bloco B – 5º andar, São Paulo-SP.
Antônio Linhares da Cunha. Nascido em 17 de maio de 1958, o Sr. Linhares é Diretor da CCR. Sr. Linhares trabalhou
10 (dez) anos no desenvolvimento de negócios da Andrade Gutierrez, inclusive nos programas de concessão de
rodovias. Antes de entrar para a CCR, Sr. Linhares atuou por 10 (dez) anos na área de orçamentos da Construtora
Mendes Júnior S.A. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sr. Linhares tem
endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, 222 – Bloco B – 5º andar, São Paulo-SP.
Diretores
Os nossos Diretores são responsáveis pelo dia-a-dia de nossa administração e são eleitos pelo nosso Conselho de
Administração para um prazo de mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos. Nos termos de nosso estatuto social, a
Diretoria é formada por um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo-Financeiro, um Diretor de Obras e um
Diretor Operacional.
Composição
Segue abaixo a lista dos atuais membros de nossa Diretoria, contendo os respectivos cargos, datas de posse, prazos do
mandato.
Nome

Cargo

Data de Posse

Prazo do Mandato

Maurício Soares Vasconcellos
Maurício Soares Vasconcellos

Presidente
Obras
Relações com
Investidores
Administrativo
Financeiro

Abril de 2006
Maio de 2006

Abril de 2007
Abril de 2007

Março de 2006

Abril de 2007

Maio de 2006

Abril de 2007

Operacional

Abril de 2006

Abril de 2007

Maurício Soares Vasconcellos
Maurício Soares Vasconcellos
Roberto Siriani de Oliveira
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Experiência Profissional e Endereço Comercial
A seguir consta breve descrição da qualificação de cada membro de nossa Diretoria e respectivo endereço comercial.
Maurício Soares Vasconcellos. Sr. Vasconcellos é Diretor Presidente da AutoBAn. Sr. Vasconcellos foi Diretor
Presidente da Rodonorte e atuou na CCR de 1999 a 2000. Anteriormente ocupou diversos cargos em empresas do
Grupo Odebrecht Serviços de Infra-Estrutura S.A.. Formou-se em engenharia civil pela Escola Nacional de Engenharia
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sr. Vasconcellos tem endereço comercial na Avenida Professora Maria do
Carmo Guimarães Pellegrini, 200, Jundiaí-SP.
Roberto Siriani de Oliveira. Sr. Siriani é Diretor da AutoBAn desde 2002. Sr. Siriani foi Diretor da ViaLagos e da
Ponte Rio-Niterói de 1994 a 2002, empresas do Sistema CCR. Anteriormente ocupou diversos cargos na Construtora
Camargo Correa por 14 (quatorze) anos. Formou-se em engenharia civil pela Escola de Engenharia de Lins-SP. Sr.
Siriani tem endereço comercial na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200, Jundiaí-SP.
Existência de Relação Familiar
Os membros de nosso Conselho de Administração e de nossa Diretoria não têm, entre si ou com nosso Acionista
Controlador, qualquer relação familiar, seja natural ou civil, em linha reta, colateral ou por afinidade.
Organograma Funcional
Diretoria

Administração de
Contratos

Relações Institucionais

Assessoria de
Comunicação

Comercial e Marketing

Ouvidoria

Atendimento

Interação c/ Cliente

Patrimônio da Rodovia
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Administração e Finanças

Arrecadação

Acordo de Acionistas
Não há Acordo de Acionistas.
Conselho Fiscal
De acordo com o nosso estatuto social, nosso Conselho Fiscal não é permanente, mas deveremos instalar o Conselho
Fiscal, a pedido de nossos acionistas, de acordo com a Lei de Sociedade por Ações. Atualmente, não temos Conselho
Fiscal instalado.
O nosso Conselho Fiscal, quando instalado, deve ser composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes.
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 exercerão seus cargos até a primeira assembléia geral
ordinária que se realizar após sua eleição.
Procedimento Contábil Relativo ao Direito de Outorga da Concessão
Desde setembro de 2002 adotamos o procedimento contábil relativo ao direito de outorga baseado no modelo de
arrendamento operacional, ou seja, o custo do direito de uso das rodovias reconhecido mensalmente no demonstrativo
de resultado da companhia.
Este procedimento contábil elimina as distorções geradas nas demonstrações financeiras da empresa decorrentes do não
reconhecimento dos efeitos inflacionários sobre os ativos.
Informações adicionais relativas a obrigações com o Poder Concedente, tanto referentes ao direito de outorga, quanto de
investimentos previstos no contrato de concessão, são divulgadas em notas explicativas conforme exigido pelo
Comunicado Técnico Número 3 do IBRACON, referendado pelo Ofício-Circular CVM/SNC/SEP No 01/2006.
Acreditamos que a prática contábil adotada reflete de maneira mais adequada a situação patrimonial e de resultados da companhia.
O IASB, órgão responsável pela emissão de normas internacionais de contabilidade, tem por objetivo regular as práticas
contábeis relativas a concessões.
As autoridades brasileiras responsáveis pela emissão de normas contábeis têm por objetivo harmonizar as práticas
brasileiras às internacionais.
Ocorrendo o estabelecimento de normas internacionais de contabilidade relativas a este tema, isto poderá ensejar
localmente a adoção de práticas contábeis similares ou adaptadas à legislação societária brasileira.
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TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Exceto pelas ações de nossa emissão, os membros efetivos do nosso Conselho de Administração e nossos Diretores não
são proprietários ou detentores, direta ou indiretamente, de qualquer título ou valor mobiliário conversível em ações de
nossa emissão, tampouco titulares de direito de subscrição ou aquisição, sob qualquer forma, de ações de nossa
emissão, que não os decorrentes de lei.
As ações representativas de nosso capital social são ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Atualmente, exceto
tais ações e as Debêntures, não há nenhum outro valor mobiliário emitido pela Companhia.
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PESSOAL
Em 31 de dezembro de 2003, 2004 e 2005, tínhamos, respectivamente, 920 (novecentos e vinte), 1.098 (mil e noventa e
oito) e 1.141 (mil cento e quarenta e um) empregados em tempo integral. A tabela a seguir contém dados consolidados
referentes aos nossos empregados:
Categoria

2003

2004

2005

Administração

27

30

34

Operação

893

1.068

1.107

Total

920

1.098

1.141

A AutoBAn negocia um novo acordo coletivo, a cada ano, com o sindicato a que está afiliada. O relacionamento da
AutoBAn e seus respectivos empregados está sujeito ao disposto nesses acordos. Os nossos empregados estão
vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Construção Pesada e afins.
As convenções coletivas têm, em geral, prazo de 1 (um) ano. Não houve greve nos últimos 3 (três) anos e nenhuma
paralisação das atividades promovida pelos empregados. Não há atualmente nenhuma reivindicação trabalhista
relevante pendente contra nós, no tocante às relações com os sindicatos de empregados. O reajuste salarial para o
período 2005/2006 foi no percentual de 7%. O salário normativo da categoria é no valor de R$ 576,00 (quinhentos e
setenta e seis reais).
Conferimos aos nossos empregados, nos termos de nossa política de benefícios, plano de previdência privada pela CCR
Prev PGLB, administrado pelo Unibanco AIG Previdência e outros benefícios sociais como programas de auxílio e ou
suplementares ao bem estar social desses empregados e de seus dependentes legais. Esses programas estão em
conformidade com as práticas de mercado, exigências legais e acordos coletivos. Os benefícios nos termos dessa
política são concedidos sempre sob o regime de co-participação, cobrindo, em razão de faixas salariais, assistência
média e odontológica, seguro de vida em grupo e alimentação.
A nossa política de benefícios também prevê remuneração situacional aos nossos empregados que ocupem funções
estratégicas, consistente, basicamente de ajuda de habitação e ajuda de reaparelhamento por até doze meses.
Não há planos de opção de compra de ações destinados aos nossos empregados.
Os programas da AutoBan relacionados à Segurança e Medicina do Trabalho (PCMSO e PPRA) estão em
conformidade com a legislação.
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Plano de Previdência Privada – Contribuição Definida
Em 01 de Janeiro de 2004, a Companhia aderiu ao plano de previdência privada CCR Prev PGBL, administrado pelo
Unibanco AIG Seguros e Previdência, do tipo Contribuição Definida, oferecendo, a todos os empregados e dirigentes a
opção de participar, sendo os custos assumidos pelos empregados/dirigentes, bem como pela Companhia. O
Empregado/dirigente poderá contribuir no valor de 3% a 8% do seu salário, sendo que a AutoBAn contribuirá no
mesmo valor. Para os empregados que tinham sido admitidos pela Companhia até 31 de dezembro de 2003, existia a
possibilidade do participante efetuar a contribuição adicional, para a cobertura do “serviço passado”. Nessa hipótese, a
Companhia faria mensalmente a contribuição suplementar, correspondente a 100% do valor da contribuição adicional.
Durante o exercício de 2005, a Companhia contribuiu com R$ 387.427,39 (trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e
vinte e sete reais e trinta e nove centavos)

ao Plano, até 30 de dezembro de 2005. Atualmente, existem 583

Participantes no plano de previdência privada CCR Prev PGBL. No CCR Prev PGBL não há risco atuarial para a
Companhia, sendo o risco dos investimentos integralmente assumidos pelos Participantes do Plano.
Não há planos de opção de compra de ações destinados aos nossos empregados.
Os programas da AutoBan relacionados à Segurança e Medicina do Trabalho (PCMSO e PPRA) estão em
conformidade com a legislação.
Remuneração e Plano de Participação nos Lucros
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2003, 2004 e 2005, a remuneração total paga aos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria totalizaram aproximadamente R$ 988.684,69, R$ 1.133.780,88 e R$
1.873.476,52, respectivamente.A Companhia não oferece planos de opção de compra de ações aos seus
administradores.
A AutoBAn possui um programa de Participação nos Lucros e Resultados, por meio do qual os empregados recebem
uma percentagem do lucro da AutoBAn, calculada com base na remuneração mensal paga ao empregado e nos limites
individuais definidos em cada programa.
Nos anos de 2004 e 2005 foram pagos a esse título os valores de R$ 1,9 milhão e R$ 3,7 milhões, respectivamente.
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CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
Atualmente, em relação aos processos nos quais a Companhia é parte, somente foi realizado provisionamento para
processos de natureza fiscal, em razão de sua relevância, conforme descrito abaixo. Nos processos de desapropriação, a
Companhia deposita em juízo os valores definidos pela perícia.
Procedimentos Judiciais e Administrativos de Natureza Cível
A AutoBAn é parte em 951 (novecentos e cinquenta e um) ações judiciais, sendo 796 (setecentos e noventa e seis)
processos em trâmite perante a Justiça Comum e 155 (cento e cinqüenta e cinco) processos perante o Juizado Especial
Cível. Em 543 (quinhentos e quarenta e três) processos figura na qualidade de autora e em 408 (quatrocentos e oito), na
qualidade de ré.
A maioria das ações em que a AutoBAn figura como autora requer a desapropriação de terrenos. Nessas ações, o valor
da indenização a ser paga aos proprietários dos terrenos desapropriados toma por base a avaliação feita por perito
judicial. A AutoBAn é autora em 18 (dezoito) ações de desapropriação em que o valor de avaliação do imóvel a ser
desapropriado apresentado na petição inicial é superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e em 4 (quatro) outras
ações em que o valor da indenização fixada em sentença superou esse valor. São 457 (quatrocentos e cinqüenta e sete)
ações de desapropriação direta e 12 (doze) ações de desapropriação indireta. O valor total atribuído à causa nessas ações
de desapropriação é de R$ 41.161.559,05 (quarenta e um milhões, cento e sessenta e um mil, quinhentos e cinqüenta e
nove reais e cinco centavos). Esse montante representa o valor pedido. A AutoBAn depositou em juízo os valores
definidos pela perícia.
As ações em que a AutoBAn figura como ré tem natureza diversa: (i) processos relativos à indenização por danos
materiais e morais, (ii) processo relativo à tarifa do pedágio, (iii) processos relativos ao sistema eletrônico de
pagamento do pedágio – TAG, (iv) processo que questiona a licitação para concessão do serviço público do Sistema
Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes; e (v) procedimentos administrativos instaurados pela ARTESP.
Processos Relativos à Indenização por Danos Materiais e Morais
A grande maioria das ações em que a Concessionária figura como ré (288) tem por objeto a indenização por danos
materiais e/ou morais, decorrentes de acidente no Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes. Existem 11(onze)
ações em que o valor pleiteado é superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). O valor total atribuído às causas é de
R$ 19.066.171,63 (dezenove milhões, sessenta e seis mil, cento e setenta e reais e sessenta e três centavos). A AutoBAn
considera que, na maioria dos casos, a probabilidade de êxito da Companhia é provável e não há provisionamento.
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Processos Relativos à Tarifa do Pedágio
A AutoBAn é ré em Ação Civil Pública movida pelo Instituto Brasileiro dos Lojistas de Shopping – IDELOS. Tal ação
é movida em face das 12 (doze) Concessionária do Estado de São Paulo e discute a suposta abusividade do atual
sistema de recolhimento de pedágio que afeta o desenvolvimento econômico prejudicando, com isso, os lojistas de
Shoppings. Foi concedida liminar no sentido de obstar a construção de novas praças de pedágio e de que houvesse
aumento das tarifas. A Procuradoria Geral do Estado obteve a suspensão da tutela antecipada após ter ingressado com
Pedido de Suspensão de Tutela Antecipada perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A AutoBAn
considera que a probabilidade de êxito da Companhia é provável. Não há valor envolvido e não há provisionamento.
Processos relativos ao Sistema Eletrônico de Pagamento do Pedágio – TAG
Os processos relativos ao Sistema Eletrônico de Pagamento do Pedágio – TAG compreendem 1 (uma) ação civil
pública, 1 (um) Mandado de Segurança, 1 (uma) Medida Cautelar e 1 (uma) Ação Declaratória. Nessas ações questionase a legalidade da cobrança pelas concessionárias da taxa de manutenção (valor que o usuário paga mensalmente para
ter direito do uso de uma etiqueta eletrônica – TAG) do Sistema Eletrônico de Pagamento do Pedágio – TAG.
As contingências são neste momento inestimáveis e não há provisionamento. A contingência na ação civil pública
adviria da eventual condenação da AutoBAn, solidariamente com as demais concessionárias e com o CGMP (empresa
operadora do sistema), a reembolsar o dobro dos valores pagos pelos consumidores a título de taxa de manutenção do
TAG. A AutoBAn considera que, por se tratar de valor referente à comercialização das etiquetas eletrônicas, a
probabilidade de êxito da Companhia é provável.
Processo que questiona a licitação da concessão do serviço público do Sistema Rodoviário Anhangüera–Bandeirantes
Existe 1 (uma) ação reparatória por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra o então Secretário dos Transportes e as empresas que formaram o consórcio Jaraguá que participou do
processo de licitação. Questiona o Ministério Público aspectos do procedimento de licitação que culminou na
celebração do Contrato de Concessão com o Poder Concedente. Pretende o Ministério Público que o processo de
licitação e o Contrato de Concessão sejam declarados nulos ou, alternativamente, o então Secretário dos Transportes e
as empresas que formaram o consórcio Jaraguá sejam condenados ao pagamento de indenização. Tendo em vista a
AutoBAn não ser parte na ação, o longo período (aproximadamente oito anos) em que o Contrato de Concessão já
vigora, e em se tratando de prestação de serviço público, a Companhia entende como remota a possibilidade de
anulação da licitação e do Contrato de Concessão. Não há valor envolvido e não há provisionamento.
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Procedimentos Administrativos instaurados pela ARTESP
A ARTESP, criada pela Lei Complementar nº 914, é autarquia de regime especial, dotada de autonomia orçamentária,
financeira, funcional, administrativa e poder de polícia. Tem por finalidade regulamentar e fiscalizar todas as
modalidades de serviços públicos de transportes concedidos no Programa de Concessões Rodoviárias. Foi instituída em
caráter definitivo, para substituir a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões de Serviços Públicos, que
havia sido criada provisoriamente pelo Governo do Estado de São Paulo pelo Decreto nº 43.011, de 3 de abril de 1998.
Diante da constatação de infração às obrigações estabelecidas no Contrato de Concessão, a ARTESP poderá sujeitar o
responsável, conforme o artigo 31 da Lei Complementar nº 914, às seguintes sanções: (i) advertência, (ii) multa, (iii)
suspensão, (iv) cassação, e (v) declaração de inidoneidade.
Existem 167 (cento e sessenta e sete) processos administrativos instaurados pela ARTESP nos quais a AutoBAn foi
notificada acerca do suposto descumprimento das obrigações assumidas no Contrato de Concessão. A natureza da
sanção a ser eventualmente imposta pela ARTESP nesses processos administrativos dependerá da natureza e gravidade
da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pelo infrator, as
circunstâncias agravantes e atenuantes, os antecedentes do infrator e a reincidência genérica ou específica. Contra
eventual decisão administrativa condenatória, é cabível ação judicial para discutir e até mesmo pedir anulação de
eventuais penalidades aplicadas no âmbito administrativo.
Dos 167 (cento e sessenta e sete) processos, 85 (oitenta e cinco) ainda estão em andamento, 41 (quarenta e um) foram
arquivados, 28 (vinte e oito) terminaram em advertência, em 9 (nove) houve a aplicação de multa ainda em discussão
administrativa que totalizam o valor de R$ 380.919,73 e em 4 (quatro) houve a condenação e o efetivo pagamento de
multas, no valor total de R$ 116.661,52 (cento e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinqüenta e dois
centavos).

Estes processos administrativos não versam sobre assuntos que ensejem penalidades superiores a advertências e multas.
A AutoBAn considera que, na maioria dos casos, a probabilidade de êxito da Companhia é provável. Não há
provisionamento para tais processos.
Procedimentos Administrativos ou Processos Judiciais de Natureza Tributária
No âmbito tributário, em 31 de dezembro de 2005, a AutoBAn era parte em diversos processos administrativos e
judiciais, os quais representavam litígios da ordem de R$ 72,8 milhões. Nesta data, o valor consolidado das provisões
para fazer face às perdas relacionadas a estes processos era de R$ 16,1 milhões.
A AutoBAn impetrou mandado de segurança questionando a constitucionalidade da Lei 9.718, de 27 de novembro de
1998, quanto ao recolhimento de PIS e COFINS. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do
aumento da base de cálculo, mantendo o aumento da alíquota da Cofins de 2% para 3%.
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Com relação à base de cálculo da COFINS e do PIS, o valor envolvido é de R$ 26,7 milhões. A probabilidade de êxito
da Companhia é provável e o valor não está provisionado. O valor envolvido na discussão em torno da
constitucionalidade do aumento de alíquota é de R$ 46,9 milhões (em 31 de dezembro de 2005), dos quais R$ 16,1
milhões estão provisionados e o restante parcelado, conforme se pode notar da decomposição abaixo:
•

R$ 16,1 milhões se encontram em cobrança na PGFN (valor provisionado e a probabilidade de êxito da Companhia é remota);

•

R$ 11,8 milhões foram objeto de auto de infração e parcelados (indicado no item de parcelamento abaixo);

•

R$ 19 milhões relativos a débitos declarados espontaneamente e também foram parcelados (indicado no item de
parcelamento abaixo).

Em 2005, a AutoBAn foi autuada pela Secretaria da Receita Federal de Jundiaí-SP no valor de aproximadamente R$
42,2 milhões. Tal autuação fundamentou-se na alegação das autoridades de que foram apuradas diferenças entre os
valores declarados em DCTF e os efetivamente recolhidos com relação ao IRPJ, à CSLL, ao PIS e à COFINS. Parte do
débito autuado, relativo ao aumento de alíquota foi parcelado junto à Secretaria da Receita Federal (deferido em
dezembro/2005 com prazo de 60 meses). O valor desse Auto de Infração pode ser assim decomposto:
•

IRPJ e CSL – multa de ofício de R$ 1,6 milhões. Essa quantia vem sendo impugnada pela empresa. Aguarda-se
julgamento (a probabilidade de êxito da Companhia é remota e não há valor provisionado);

•

COFINS e PIS – R$ 26,7 milhões - Alargamento da base de cálculo pela Lei nº 9.718/98 – Essa quantia vem sendo
impugnada pela empresa. Aguarda-se julgamento (valor indicado no item acima – a probabilidade de êxito da
Companhia é provável e não há valor provisionado);

•

COFINS - R$ 13,9 milhões– Aumento da alíquota em 1% pela Lei nº 9.718/98 – Essa quantia já é objeto de
parcelamento, conforme indicado o item específico abaixo.

A Delegacia da Receita Federal em Jundiaí está cobrando da AutoBAn débitos de IRRF devidos nos anos de 1998 e
1999. A alegação da empresa está fundamentada em prescrição e revisão de lançamentos. A expectativa de perda do
IRRF é remota em relação aos valores indevidamente executados, ante a prescrição alegada. O valor da contingência é
de R$ 4,9 milhões. Não há provisionamento.
As Municipalidades de Vinhedo, Valinhos, Limeira e Cajamar estão exigindo da AutoBAn o pagamento de ISS
referente à prestação do serviço de exploração de rodovia mediante cobrança de pedágio, relativo ao período
compreendido entre janeiro e dezembro de 2004. Esses municípios não editaram lei municipal de adequação aos termos
da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, razão pela qual a AutoBAn não efetuou os recolhimentos nesse
período. Em 2004 os municípios se adequaram a referida lei e a partir de 2005 passaram a receber o ISS normalmente.
O valor total da contingência é de, aproximadamente, R$ 12,2 milhões. A probabilidade de êxito da Companhia
provável e não há valor provisionado
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A Municipalidade de Cordeirópolis-SP autuou a AutoBAn, por entender irregular o recolhimento de ISS retido sobre as
obras do prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes, relativo ao período compreendido entre janeiro de 1999 e dezembro
de 2002, os quais foram calculados com base nos lançamentos contábeis nas contas de ativo imobilizado da AutoBAn . A
AutoBAn impugnou o auto de infração e houve decisão desfavorável. Aguarda-se execução fiscal para discussão no
âmbito judicial, onde a AutoBAn espera uma decisão favorável. O valor da contingência é de, aproximadamente, R$ 11,9
milhões (Data Base: Novembro/2004). A probabilidade de êxito da Companhia é provável e não há valor provisionado
Programa de Parcelamento
Em 29 de dezembro de 2005, a AutoBAn protocolou um pedido de parcelamento junto à Secretaria da Receita Federal
que inclui débitos devidos de CSLL, IRPJ, COFINS e PIS, no valor de R$ 32,9 milhões, o qual foi deferido em 60
(sessenta) parcelas (CSLL/IRPJ – R$ 2,1 milhões e COFINS/PIS – R$ 30,8 milhões, sendo R$ 13,9 milhões referente
ao auto de infração e o restante parcelado espontaneamente).
Procedimentos Administrativos relativos ao Direito da Concorrência
Não foi identificado nenhum processo envolvendo a AutoBAn perante os órgãos que compõe o Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorrência, a saber: Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça – SDE e Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda –
SEAE.
Procedimentos Judiciais de Natureza Trabalhista
A AutoBAn é reclamada em 256 (duzentos e cinqüenta e seis) ações trabalhistas. O valor desse passivo estimado pela
AutoBan é no montante de R$ 5.555.638,68 (cinco milhões, quinhentos e cinqüenta e cinco mil, seiscentos e trinta e
oito reais e sessenta e oito centavos), conforme os valores que constam em cada petição inicial.
Parte dessas ações foi ajuizada pelos ex-empregados da AutoBAn e outras pelos ex-empregados das empresas
contratadas pela AutoBAn para a prestação de serviços. Os principais pedidos versam sobre: horas extras; horas in
itinere e responsabilidade subsidiária. A AutoBan não constituiu provisão para esse passivo trabalhista.
A AutoBAn é também ré em 11 (onze) processos administrativos trabalhistas sendo 7 (sete) Autos de Infração lavrados
pela Delegacia Regional do Trabalho, os quais versam sobre assuntos diversos, como: prorrogação da jornada de
trabalho; não observação do intervalo entre duas jornadas; redução da jornada intervalar etc., com valor estimado, em
R$ 11.231,70 (onze mil, duzentos e trinta e um reais e setenta centavos) tendo como base o valor da multa. Os 4
(quatro) processos administrativos trabalhistas restantes são 3 (três) procedimentos investigatórios propostos pelo
Ministério Público do Trabalho e 1 (uma) notificação da Delegacia Regional do Trabalho solicitando informações e
documentos.
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A Companhia entende que não há processos trabalhistas relevantes em curso. O valor total dos processos trabalhistas
(incluindo contencioso trabalhista e administrativo trabalhista) é de R$ 5.655.379,11 (cinco milhões, seiscentos e
cinqüenta e cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e onze centavos).

“QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA E A
DISTRIBUIÇÃO

PÚBLICA

PODERÃO

SER

OBTIDAS

PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO E NA CVM”.
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JUNTO

AO

LÍDER

E/OU

DEMAIS

INFORMAÇÕES RELATIVAS À CCR
Introdução
A CCR é a maior companhia detentora de concessões rodoviárias do Brasil, operando, por meio das Concessionárias
da CCR, aproximadamente 1.458 (mil quatrocentos e cinqüenta e oito) quilômetros de rodovias.
Além disso, a CCR detém 6 (seis) concessões concedidas pelos governos federal e estaduais para operação, reparação e
melhoria de redes de rodovias que permanecerão em vigor por prazos que variam de 9 (nove) a 15 (quinze) anos
contados de 2005. As nossas concessões compreendem os seguintes sistemas rodoviários:
Fim

Início
Rodovias

Km

Cidade

Km

Cidade

Extensão (km)

SP 348

11,36

São Paulo

173,03

Cordeirópolis

159,67

SP 330

11,46

São Paulo

158,5

Cordeirópolis

147,04

SP 300

62

Jundiaí

64,6

Jundiaí

2,6

SP 102/33

95

Campinas

102,45

Campinas

7,45

Total Parcial

316,76

Término da Concessão

Veículos Pedagiados em 2005

Veículos Equivalentes em 2005

Abril/2018

108.388.797

89.466.959

Fim

Início
Rodovias

Km

Cidade

Km

Cidade

Extensão (km)

SP 270

34

Cotia

115,5

Araçoiaba

81,5

SP 280

13,70

Osasco

79,38

Itu

65,68

SP 075

0

Sorocaba

15,5

Itu

15,5

SP 091

0

Sorocaba

6,2

Sorocaba

6,2

Total Parcial

168,88

160

Término da Concessão

Veículos Pedagiados em 2005

Veículos Equivalentes em 2005

Março/2018

35.289.501

43.387.528

Fim

Início
Rodovias

Km

Cidade

Km

Cidade

Extensão (km)

BR 116/SP

0

Divisa

231,6

São Paulo

231,6

BR 116/RJ

333,7

Divisa

163

Rio de Janeiro

170,7

Total Parcial

402,3

Término da Concessão

Veículos Pedagiados em 2005

Veículos Equivalentes em 2005

Fevereiro/2021

56.396.860

82.785.682

Fim

Início
Rodovias

Km

Cidade

Km

Cidade

Extensão (km)

BR 277

94,2

S. Luis Purunã

140,5

Balsa Nova

46,3

BR 376

475,8

Ponta Grossa

554,8

Ponta Grossa

79

BR 376

475,8

Ponta Grossa

232,4

Apucarana

243,4

PR 151

260,3

Piraí do Sul

327

Ponta Grossa

66,7

PR 151

216

Jaguariaíva

260,3

Piraí do Sul

44,3

BR 373

156,2

Ponta Grossa

164

Ponta Grossa

7,8

Total Parcial

487,5

Término da Concessão

Veículos Pedagiados em 2005

Veículos Equivalentes em 2005

Novembro/2021

20.669.634

51.101.984
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Fim

Início
Rodovias

Km

Cidade

Km

Cidade

Extensão (km)

RJ 124

0

Rio Bonito

30

Cordeirópolis

30

RJ 124

30

Araruama

56

Cordeirópolis

26

RJ 106

105

São Pedro
Aldeia

109

Jundiaí

4

Total Parcial

60

Término da Concessão

Veículos Pedagiados em 2005

Veículos Equivalentes em 2005

Dezembro/2021

4.584.767

5.347.169

Fim

Início
Rodovias

Km

Cidade

Km

Cidade

Extensão (km)

BR 101

321

Niterói

334

Rio de Janeiro

13,29

Trechos de Acesso

10

Total Parcial

23,29

Término da Concessão

Veículos Pedagiados em 2005

Veículos Equivalentes em 2005

Maio/2015

24.116.187

26.324.390

Extensão Total (km)

Veículos Pedagiados em 2005

Veículos Equivalentes em 2005

1.458,73

225.329.559

298.413.692

Resultados Operacionais
Quase a totalidade da receita da CCR advém da cobrança de pedágios nas rodovias que opera. O pedágio é cobrado
manualmente e por meio de identificação automática, utilizando um sistema eletrônico de pagamento implantado em 5
(cinco) dos 6 (seis) sistemas rodoviários que opera.
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A receita operacional bruta aumentou de R$ 1.229,4 milhões, em 2003, para R$ 1.568,2 milhões, em 2004 e R$
2.103,6 milhões em 2005. O EBITDA aumentou de R$ 571,1 milhões em 2003, para R$ 759,3 milhões, em 2004 e
R$ 1.102,3 milhões em 2005.
Os principais fatores que influenciam a receita bruta operacional da CCR são o número de veículos pedagiados nas
rodovias que opera e as respectivas tarifas de pedágio cobradas, as quais são reajustadas por índices gerais e índices
do setor de construção que refletem a inflação. O volume de tráfego é medido nas rodovias com base no número
total de veículos pedagiados e de Veículos-Equivalentes nas respectivas praças de pedágio. O número total de
veículos pedagiados, em 2005 foi de 249,4 milhões, comparado a 187,1 milhões, em 2004 e 160,9 milhões, em
2003. O tráfego nas rodovias que operamos foi de 298,4 milhões de Veículos-Equivalentes, em 2005, comparado a
250,8 milhões de Veículos-Equivalentes, em 2004, e a 232,9 milhões de Veículos-Equivalentes, em 2003.
Contratos de Concessão
De acordo com os contratos de concessão das Concessionárias da CCR, dentre outras obrigações, deve-se fornecer
garantias de cumprimento das obrigações neles estabelecidas, manter apólices de seguro adequadas, obter
financiamentos suficientes para execução dos serviços determinados nos contratos de concessão, manter informações
atualizadas com relação aos ativos utilizados pelas Concessionárias da CCR e fornecer ao Poder Concedente todas as
informações relativas à execução e administração dos serviços estabelecidos nos contratos de concessão, sendo que as
outorgas de concessões que a CCR recebeu variam de contrato para contrato. Em alguns casos, como a AutoBAn e a
Via Lagos, é necessário pagar uma contrapartida pela outorga da concessão, uma vez que a concessão foi outorgada
àquele que ofereceu o maior valor. Por outro lado, as concessões da NovaDutra e Ponte foram outorgadas à parte que
ofereceu a cobrança da menor tarifa de pedágio, e, no caso da Rodonorte, a concessão coube àquele que ofereceu
manter e conservar o maior trecho de rodovias adicionais.
Estrutura Societária
As concessões da CCR são atualmente detidas por meio de 6 (seis) sociedades de propósito específico, além disso, a
CCR detém participação acionária em 4 (quatro) empresas prestadoras de serviços: Actua Serviços/Actua Assessoria,
Engelog, STP e Parques Serviços Ltda. A seguir, apresentamos organograma da atual estrutura organizacional da CCR.
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Obs: Para fins do organograma acima, “Actua” representa a Actua Serviços e Actua Assessoria.
Com relação à Rodonorte, a CCR é proprietária de 85,9% de seu capital social. Os outros 14,1% são detidos por sócios
do Estado do Paraná. A Rodonorte detém a concessão de um complexo de rodovias localizado no Estado do Paraná. A
relação da CCR com os acionistas da Rodonorte é regulada por um acordo de acionistas datado de 10 de novembro de
2000 que permanecerá em vigor até o término da vigência da concessão da Rodonorte. Conforme esse acordo, a CCR
não pode transferir nenhuma das ações que detém na Rodonorte (exceto no caso de uma empresa afiliada), sem antes
conceder aos sócios o direito de preferência na sua aquisição. Adicionalmente, em conformidade com esse acordo de
acionistas, a transferência ou a oneração de quaisquer ativos fixos da Rodonorte e a realização de qualquer operação
com os seus acionistas ou com afiliadas dos seus acionistas dependem da aprovação dos acionistas da Rodonorte
representando pelo menos 80% do seu capital social.
A CCR é titular de 38,25% do capital social da STP, enquanto outros sócios são titulares de 61,75%. A STP tem como
objeto social a administração de bens e negócios próprios e a aquisição, importação, venda,
100%locação ou distribuição de
etiquetas eletrônicas. Por meio da STP, a CCR participa indiretamente do capital da CGMP (99,99%) e da SGMP
(99,99%).
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A Actua Serviços, a Actua Assessoria e a Engelog foram constituídas para servirem de centros de serviços
compartilhados dedicados às Concessionárias da CCR, com o objetivo de prestarem serviços de administração em geral,
compreendendo a gestão de recursos financeiros, bens mobiliários, empresarial, de negócios, de projetos, patrimonial,
administração de métodos e sistemas, análise administrativa, avaliação de riscos (de crédito e de custos), administração
de suprimentos, administração de bens de terceiros, assessoria e consultoria corporativa, de recursos humanos, de
pessoal e de sistemas, serviços de administração de centro de processamento de dados, de informática, coordenação da
construção e desenvolvimento de solução de engenharia, gestão de serviços de conservação de rodovias e manutenção
de sistemas e participação em outras sociedades.
A CCR presta, ainda, serviços de assessoria e de consultoria às Concessionárias da CCR, por meio de sociedades
prestadoras de serviços, nas quais a CCR detém praticamente a totalidade do capital social. A administração da CCR é
responsável pela definição da estratégia e coordenação das operações de cada uma das Concessionárias da CCR. Desde
o final de 2002, cada Concessionária da CCR contrata serviços de administração em geral da Actua Serviços.
Em 22 de outubro de 2004, a CCR celebrou o Acordo de Investimento na ViaOeste. A CCR passou a controlar a
ViaOeste em 7 de março de 2005.
Em 28 de dezembro de 2005, a CCR celebrou um contrato de compra e venda de ações, por meio do qual adquiriu mais
11,92% do capital social da Rodonorte.
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DADOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS SELECIONADOS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DA CCR
As demonstrações financeiras anuais auditadas da CCR foram elaboradas em conformidade com as Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras anuais auditadas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2005, 2004 e 2003 foram preparadas de maneira consolidada.

2003

Exercício findo
em 31 de dezembro de
2004

2005

(em milhares de Reais)
(exceto informações por ações)
Demonstrações de Resultado(1)
Receita operacional bruta .........................................
Impostos e contribuições ..........................................
Receita operacional líquida.......................................
Custo dos serviços prestados:
Depreciação e amortização .......................................
Serviços de terceiros.................................................
Custos da Outorga ...................................................
Outros......................................................................
Lucro bruto ..............................................................
Despesas administrativas..........................................
Despesas financeiras:
Variação monetária das obrigações com o poder
concedente ...............................................................
Variação cambial......................................................
Resultado de Operação de hedge...............................
Juros e outras despesas financeiras............................
Receitas financeiras..................................................
Lucro operacional.....................................................
Resultado não operacional ........................................
Lucro antes do imposto de renda e contribuição
social e participação dos minoritários........................
Imposto de renda e contribuição social:
Corrente...................................................................
Diferido ...................................................................
Lucro antes da participação dos minoritários.............
Participação dos minoritários....................................
Lucro líquido ...........................................................
Lucro líquido por ação— R$ ....................................

166

1.229.433
(90.265)
1.139.168

1.568.220
(105.070)
1.463.150

2.103.599
(149.245)
1.954.354

(197.487)
(205.853)
(158.591)
(125.816)
451.421
(91.683)

(214.243)
(245.999)
(184.265)
(138.580)
680.063
(148.878)

(276.524)
(218.374)
(252.423)
(210.973)
996.060
(196.861)

(3.367)

(4.085)

(4.734)

136.406
(60.637)
(187.524)
29.784
274.400
(2.513)

22.301
(26.685)
(183.309)
52.087
391.494
965

50.952
(47.661)
(153.831)
133.400
777.325
3.954

271.887

392.459

781.279

(67.051)
(22.099)
182.737
216
182.953
2,16

(106.016)
(23.820)
262.623
368
262.991
2,61

(222.413)
(50.983)
507.883
(7.390)
500.493
4,97

2003

Em 31 de dezembro de
2004

2005

(em milhares de Reais)
(exceto informações por ações)
Balanço Patrimonial(1)
Ativo
Circulante
Caixa e bancos................................................................................
Aplicações financeiras e Conta Reserva.......................................
Contas a receber ............................................................................
Contas a receber – Partes Relacionadas........................................
Imposto de renda a recuperar ........................................................
Despesas antecipadas e Outros......................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos.........................
Total do circulante .........................................................................
Realizável a longo prazo:
Conta reserva..................................................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos.........................
Despesas antecipadas.....................................................................
Outros..............................................................................................
Total do realizável a longo prazo..................................................
Permanente:
Investimentos
Imobilizado.....................................................................................
Ágio em investimento líquido .......................................................
Diferido líquido ..............................................................................
Total do permanente ......................................................................
Total.....................................................................................................
Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto):
Circulante:
Empréstimos e financiamentos......................................................
Obrigações com o poder concedente ............................................
Contas a pagar a fornecedores – partes relacionadas...................
Contas a pagar a fornecedores.......................................................
Dividendos propostos ....................................................................
Bônus de subscrição a pagar..........................................................
Outras contas a pagar.....................................................................
Provisão para contingências ..........................................................
Contas a pagar - operações de hedging
Obrigações sociais e trabalhistas...................................................
Provisão para imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos e contribuições a recolher..............................................
Total do circulante .........................................................................
Exigível a longo prazo:
Obrigações com o poder concedente ............................................
Empréstimos e financiamentos de longo prazo............................
Contas a pagar a fornecedores – partes relacionadas...................
Contas a pagar - operações de hedging.........................................
Provisão para imposto de renda e contribuição social.................
Provisão para contingências ..........................................................
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos.....................
Impostos Parcelados.......................................................................
Outros..............................................................................................
Total do exigível a longo prazo.....................................................
Participação dos minoritários.............................................................
Patrimônio líquido:
Capital social ..................................................................................
Reserva de capital ..........................................................................
Lucro (Prejuízos) acumulados.......................................................
Total do patrimônio líquido...........................................................
Total ................................................................................................
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43.181
85.259
55.080
5.513
23.091
18.609
24.594
255.327

54.879
481.867
66.382
34.343
29.849
25.287
4.793
697.400

33.534
315.002
103.786
56.196
46.542
40.012
7.432
602.504

11.183
78.085
114.912
21.849
226.029

7.986
74.791
108.171
21.138
212.086

0
30.569
171.893
42.665
245.127

-1.782.168
12.000
8.085
1.802.253
2.283.609

217.843
1.736.814
8.381
4.529
1.967.567
2.877.053

700
2.306.487
7.571
262.149
2.576.907
3.424.538

304.828
1.905

228.000
2.325

283.376
3.247

34.803
47.724
51.649

44.764
86.936
92

12.604
808
30.524
13.076
6.958
1.004
12.546
518.429

26.300
65.717
100.828
156.384
18.500
574
22.428
15.991
14.818
1.168
17.478
670.511

44.512
1.963
23.034
19.945
17.943
5.310
47.800
578.922

33.504
919.639

42.100
907.753

33.320
1.199.880

4.047
963
48.801
92.739
3.909

3.091
8.339
48.801
106.274
4.469

13.617
1.117.219
9.449

1.770
1.122.597
9.064

1.916
3.493
112.312
1.167
5.649
55.213
42.436
1.455.386
16.407

196.234
220.527
221.751
638.512
2.283.609

571.234
220.527
283.120
1.074.881
2.877.053

571.234
220.527
582.062
1.373.823
3.424.538

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2003
2004
2005
(em milhares de Reais)
Outras informações financeiras
Receita operacional bruta(2)
NovaDutra ............................................................
AutoBAn ..............................................................
Rodonorte.............................................................
Ponte ....................................................................
Via Lagos .............................................................
ViaOeste
Todas as Concessionárias da CCR.........................
Demonstrações do Fluxo de Caixa
Caixa oriundo de atividades operacionais ..............
Caixa usado em atividades de investimento ...........
Caixa oriundo de atividades financeiras.................
EBITDA(3)
NovaDutra ............................................................
AutoBAn ..............................................................
Rodonorte.............................................................
Ponte ....................................................................
Via Lagos .............................................................
ViaOeste
Todas as Concessionárias da CCR.........................
Total(4) ..................................................................
Aquisição de ativo imobilizado .............................

399.575
534.037
181.295
69.016
31.951

506.312
707.756
208.583
81.342
37.881

1.215.874

1.541.874

573.461
816.998
241.145
85.938
42.987
304.288
2.064.817

539.165
(237.877)
(358.652)

658.506
(248.825)
(14.002)

1.165.385
(827.155)
(524.582)

147.952
265.266
94.211
28.499
13.295

197.021
385.014
106.219
36.347
17.108

549.223
571.127
221.120

741.709
759.322
189.685

275.527
454.405
125.973
36.182
19.624
157.216
1.068.927
1.102.331
353.072

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2003
2004
2005
(em milhares de Reais)
Investimentos
NovaDutra .............................................................
AutoBAn ...............................................................
Rodonorte ..............................................................
Ponte......................................................................
Via Lagos...............................................................
ViaOeste
Todas as Concessionárias da CCR ..........................

168

49.846
68.899
82.633
7.108
937

70.763
70.204
24.509
4.514
1.540

209.423

171.530

88.172
103.891
54.441
8.357
12.571
83.440
350.872

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2003
2004
2005
Veículos pedagiados (em milhares)(5)
NovaDutra............................................................
AutoBAn..............................................................
Rodonorte..................................................
Ponte....................................................................
Via Lagos.............................................................
ViaOeste
Todas as Concessionárias da CCR.........................
Veículos Equivalentes (em milhares)(6, 7)
NovaDutra............................................................
AutoBAn..............................................................
Rodonorte.............................................................
Ponte....................................................................
Via Lagos.............................................................
ViaOeste
Todas as Concessionárias da CCR.........................
Média de Tarifas Pagas de Pedágio por Veículo
Equivalente(6, 7)
NovaDutra............................................................
AutoBAn..............................................................
Rodonorte.............................................................
Ponte....................................................................
Via Lagos.............................................................
ViaOeste
Todas as Concessionárias da CCR.........................

52.438
60.682
19.674
24.126
3.989

56.149
81.351
20.923
24.438
4.278

160.909

187.139

75.903
77.102
48.962
26.402
4.565

82.770
84.035
52.456
26.663
4.890

232.934

250.824

5,20
6,83
3,57
2,36
6,72

6,04
8,30
3,86
2,78
7,49

5,11

6,03

56.397
108.389
20.670
24.116
4.585
35.289
249.446
82.786
89.467
51.102
26.324
5.347
43.387
298.414

6,66
9,00
4,54
3,01
7,83
6,86
6,73

(1) As informações contidas nas demonstrações de resultado e balanço patrimonial dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2003, 2004 e 2005 são consolidadas.
(2) As receitas brutas incluem outras receitas relacionadas às nossas atividades que não são receitas de pedágio.
(3) EBITDA é obtido mediante a adição às nossas receitas líquidas (após a dedução do custo dos serviços prestados e
das despesas administrativas) das despesas de depreciação, amortização e amortização dos valores referentes ao
custo da outorga de nossas concessões equivalente a R$ 8,3 milhões/ano.
(4) Informações consolidadas incluindo as Concessionárias da CCR, Actua Serviços, Actua Assessoria, Engelog,
Parques, CCR e STP, bem como as eliminações do processo de consolidação.
(5) Número de veículos pedagiados, em determinado período, independentemente do seu número de eixos. Um veículo
é contado mais de uma vez, se ele passar por mais de uma praça de pedágio em uma viagem ou se ele fizer diversas
viagens, durante aquele determinado período. Um mesmo veículo é, no total, contado mais de uma vez, caso ele
viaje por mais de um sistema rodoviário de pedágio, naquele determinado período.
(6) Veículos equivalentes é a medida calculada adicionando aos veículos leves, os veículos pesados (comerciais como
caminhões e ônibus) multiplicados pelos respectivos números de eixos cobrados. Um veículo leve equivale a um
eixo de veículo pesado.
(7) O número de praças de pedágio varia, modificando o valor do pedágio cobrado em cada praça de pedágio, dessa
forma, o número total de veículos pedagiados e a média de tarifas pagas por veículo equivalente não são
comparáveis com relação a diferentes períodos de apuração.
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(EXEHI4YFPMGEËÇSHINYRLSHI

&VEWMP{'SQYRMGEHSÄ-QTVIRWE

7XERHEVH 4SSV WEXVMFYMVEXMRK FV%% ÄWHIFÎRXYVIWHE'SRGIWWMSRÅVME
HS7MWXIQE%RLERKYIVE&ERHIMVERXIW7% %YXS&%R 

%REPMWXEW.YPMERE+EPPS7ÇS4EYPS  NYPMERECKEPPS$WXERHEVHERHTSSVWGSQ1EVGIPS'SWXE7ÇS4EYPS  
QEVGIPSCGSWXE$WXERHEVHERHTSSVWGSQ

7ÇS4EYPSHINYRLSHI 7XERHEVH 4SSVvW z%7XERHEVH 4SSVvW
6EXMRKW7IVZMGIWEXVMFYMYLSNIIQWYE)WGEPE2EGMSREP&VEWMPSVEXMRKuFV%%v
ÄIQMWWÇSHIHIFÎRXYVIWHE'SRGIWWMSRÅVMEHS7MWXIQE%RLERKYIVE
&ERHIMVERXIW7% %YXS&%R RSZEPSVHI6QMPLÙIWIZIRGMQIRXSJMREP
IQ%TIVWTIGXMZEHSVEXMRKÍIWXÅZIP

%WHIFÎRXYVIWXIVÇSKEVERXMEJMVQIHIGSPSGEËÇSIWIVÇSWMQTPIWRÇS
GSRZIVWÑZIMWIQEËÙIWGSQEXÍXVÎWWÍVMIWGSQVIQYRIVEËÇSEWIVHIJMRMHE
RSTVSGIWWSHI FSSOFYMPHMRKWIRHSEXE\EMRMGMEPHI HS'(-I-+41
QEMW ESERS%PÍQHMWWSEWHIFÎRXYVIWXÎQKEVERXMEVIEPGSRWXMXYÑHE
TIPSTIRLSVHEVIGIMXEXSXEPHE%YXS&%RITIPEXSXEPMHEHIHEWEËÙIWHIXMHEW
TIPE''6  3TIRLSVJEZSVIGISWHIFIRXYVMWXEWIS&ERGS2EGMSREPHI
(IWIRZSPZMQIRXS)GSRØQMGSI7SGMEP&2()73WVIGYVWSWHEVIJIVMHE
IQMWWÇSWIVÇSYXMPM^EHSWTEVEPMUYMHEVYQIQTVÍWXMQSTSRXIIXEQFÍQTEVE
TVÍTEKEVHÑZMHEWWYFSVHMREHEWISVIWXERXIHSWVIGYVWSWWIVÅYWEHSTEVE
VIJSVËEVSGETMXEPHIKMVSHEGSRGIWWMSRÅVMETEVEMRZIWXMQIRXSWJYXYVSWISY
TEVEEHMWXVMFYMËÇSHIHMZMHIRHSW
3WVEXMRKWHE%YXS&%RVIJPIXIQSJSVXIIIWXÅZIPJPY\SHIGEM\EPMZVIHE
GSRGIWWMSRÅVMETVSZIRMIRXIHIWYEWSTIVEËÙIWYQEZI^UYISWKVERHIW
MRZIWXMQIRXSWTEVEEVIGYTIVEËÇSHEWVSHSZMEWNÅJSVEQGSRGPYÑHSWRSW
TVMQIMVSWGMRGSERSWHEGSRGIWWÇS1IWQSGSRWMHIVERHSWIYQEQFMIRXIHI
KVERHIZSPEXMPMHEHIIGSRØQMGERS4EÑWSJPY\SHIGEM\EPMZVIHE
GSRGIWWMSRÅVMEQERXÍQWIJSVXI%GSRGIWWMSRÅVMEXEQFÍQETVIWIRXEYQ
FEM\SIHIGVIWGIRXIRÑZIPHIEPEZERGEKIQIQJYRËÇSHIWYEJSVXIKIVEËÇSHI
GEM\ETEVEJE^IVJVIRXIÄWWYEWEQSVXM^EËÙIW3WMWXIQE%RLERKYIVE
&ERHIMVERXIWÍGSRWMHIVEHSYQHSWGSVVIHSVIWHIXVÅJIKSQEMWMQTSVXERXIW
HS&VEWMPFIRIJMGMERHSWIHEWYEPSGEPM^EËÇSIWXVEXÍKMGERS)WXEHSHI7ÇS
4EYPSSUYEPTSWWYMYQPSRKSLMWX×VMGSHIJSVXIZSPYQIHIXVÅJIKS%PÍQ
HMWWSSGSRXVSPIHE%YXS&%RÍHIXMHSTIPEIQTVIWELSPHMRK'SQTERLMEHI
'SRGIWWÇS6SHSZMÅVMEW''6GYNSWEGMSRMWXEWWÇSGSQTVSQIXMHSWGSQS
RIK×GMSIIRXVISWUYEMWIWXÇSEPKYRWHSWQEMSVIWGSRKPSQIVEHSWTVMZEHSW
FVEWMPIMVSW%RHVEHI+YXMIVVI^GSQ HSGETMXEPXSXEP'EQEVKS'SVVÎE
GSQ IE7IVZIRK'MZMPWERGSQ EPÍQHEIQTVIWETSVXYKYIWE
&VMWESTIVEHSVEHIGSRGIWWÙIWVSHSZMÅVMEWIQ4SVXYKEPUYIHIXÍQ 
u%2IKEXMZE%v %IWWIWJEXSVIWWIGSRXVETÙIQEJSVXIGSVVIPEËÇSHS
ZSPYQIHIXVÅJIKSGSQEZSPEXMPMHEHIHEIGSRSQMEFVEWMPIMVEISWVMWGSW
MRIVIRXIWESWIXSVHIGSRGIWWÙIWVSHSZMÅVMEWUYIMRGPYIQSVMWGSTSPÑXMGS
MRXVÑRWIGSÄSTIVEËÇSHIUYEPUYIVGSRGIWWÇSIEJEPXEHIYQEIWXVYXYVE
VIKYPEX×VMEJIHIVEPTEVEEWYTIVZMWÇSHSWIXSVFIQGSQSTEVEMRXIVGIHIVIQ
HMWTYXEWIRXVISTSHIVGSRGIHIRXIIEWGSRGIWWMSRÅVMEW
37MWXIQE6SHSZMÅVMS%RLERKYIVE&ERHIMVERXIWÍJSVQEHSTIPEW6SHSZMEW
%RLERKYIVE 74 &ERHIMVERXIW 74 (SQ+EFVMIP4EYPMRS&YIRS
'SYXS 74 IEMRXIVPMKEËÇS%HEPFIVXS4ER^ER 74- TIVJE^IRHS
YQEI\XIRWÇSXSXEPHIUYMPØQIXVSW%GSRGIWWMSRÅVMEVIKMWXVE
HMEVMEQIRXIYQJPY\SQÍHMSHIQMPZIÑGYPSWWIRHSUYIGIVGEHI 
HIWWIZSPYQIGSVVIWTSRHIESWZIÑGYPSWTIWEHSWGSQSGEQMRLÙIWIØRMFYWI
UYIVIWTSRHIQTSVGIVGEHI HSXSXEPHEWVIGIMXEWHEGSRGIWWMSRÅVME%
%YXS&%RÍVIWTSRWÅZIPTIPEPMKEËÇSHEGMHEHIHI7ÇS4EYPSÄGMHEHIHI
'SVHIMV×TSPMWTEWWERHSTSVGIVGEHIQYRMGÑTMSWMRGPYMRHS'EQTMREW
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0MQIMVEI.YRHMEÑYQHSWQEMWVMGSWIEXMZSWT×PSWIGSRØQMGSWHS4EÑW%
GSRGIWWMSRÅVMEGSQTÙIYQWMWXIQEVSHSZMÅVMSMRXIKVEHSUYIVITVIWIRXEYQ
MQTSVXERXIZIXSVHIHIWIRZSPZMQIRXSHSWQYRMGÑTMSWUYIIWXÇSIQWYEÅVIE
HIMRJPYÎRGMEEPÍQHIWIVYQHSWGSVVIHSVIWQEMWMQTSVXERXIWTEVES
XVERWTSVXIHITVSHYXSWMRHYWXVMEMWITEVESIWGSEQIRXSHITVSHYXSWEKVÑGSPEW
HMVIXSES4SVXSHI7ERXSWTEVEI\TSVXEËÇS7ITSVYQPEHSIWWIWWÇSJEXSVIW
TSWMXMZSWTSVSYXVSTEWWEEI\MWXMVYQEGSVVIPEËÇSMQTSVXERXIIRXVISRÑZIPHI
XVÅJIKSREVSHSZMEIEEXMZMHEHIIGSRØQMGEHS4EÑW%GSRGIWWMSRÅVME
ETVIWIRXEYQZSPYQIMQTSVXERXIHIZIÑGYPSWHITEWWIMSWPIZIWGEXMZSWREW
VSHSZMEWTVMRGMTEPQIRXITIPEI\MWXÎRGMEHIGMHEHIWHSVQMX×VMSREVIKMÇSSY
WINETIWWSEWUYIQSVEQREWGMHEHIWHSMRXIVMSVIXVEFEPLEQREVIKMÇS
QIXVSTSPMXEREHEGMHEHI7ÇS4EYPSIXEQFÍQTIPSWMWXIQEWIVZMVGSQSZMEHI
EGIWWSEHMZIVWEWIWXÆRGMEWXYVÑWXMGEWHSMRXIVMSVHS)WXEHS3WZIÑGYPSWHI
TEWWIMSVITVIWIRXEQGIVGEHI HSZSPYQIHIXVÅJIKSXSXEPI HE
VIGIMXEXSXEPHEGSRGIWWMSRÅVME

%%YXS&%RÍGSRXVSPEHETIPE'SQTERLMEHI'SRGIWWÙIW6SHSZMÅVMEW''6
EQEMSVSTIVEHSVEHIGSRGIWWÙIWRS&VEWMPEHQMRMWXVERHSOQHI
VSHSZMEWTIHEKMEHEWTSVMRXIVQÍHMSHIWIMWGSRGIWWMSRÅVMEWMRHITIRHIRXIW
%YXS&%R2SZE(YXVE:ME3IWXI6SHSRSVXI4SRXI6MS2MXIV×MI:ME0EKSW%
%YXS&%RÍSEXMZSQEMWMQTSVXERXITEVEE''6IQXIVQSWHIGSRXVMFYMËÇS
JMRERGIMVEXIRHSWMHSVIWTSRWÅZIPTSV HEWVIGIMXEWI HS)&-8(%
GSRWSPMHEHSHSKVYTSIQ%%YXS&%RXEQFÍQÍGSRWMHIVEHEEQEMSV
GSRGIWWMSRÅVMEVSHSZMÅVMEIQXIVQSWHIVIGIMXERS&VEWMPEHQMRMWXVERHSSMXS
TVEËEWHITIHÅKMSUYIJE^IQGSFVERËEFMHMVIGMSREPIQWYEWVSHSZMEW)Q
EVIGIMXEPÑUYMHEIS)&-8(%HEGSRGIWWMSRÅVMEGVIWGIVEQ
WMKRMJMGEXMZEQIRXI  I VIWTIGXMZEQIRXIGSQTEVEHSWESERSHI
 EXMRKMRHS6QMPLÙIWI6QMPLÙIWVIWTIGXMZEQIRXIIQ
VE^ÇSHSMRGVIQIRXSHI HSXVÅJIKSIQZIÑGYPSWIUYMZEPIRXIWREÅVIEHI
GSRGIWWÇSIHSEYQIRXSHI REXEVMJEHITIHÅKMSIQNYPLSHI%
%YXS&%RZIQETVIWIRXERHSYQEJSVXIIGVIWGIRXIQEVKIQ)&-8(%ESPSRKS
HSWERSWIIQIWXEEPGERËSY  GSQTEVEHEES IQ SUYI
XEQFÍQHIQSRWXVEWYEIJMGMÎRGMESTIVEGMSREP(IEGSVHSGSQEWRSWWEW
TVSNIËÙIWEGSRGIWWMSRÅVMEETVIWIRXEVÅYQ)&-8(%IRXVI6QMPLÙIWI
6QMPLÙIWTEVEEXMRKMRHSMRHMGEHSVIWHIGSFIVXYVEHIHÑZMHEIHI
NYVSWHIGIVGEHI I\VIWTIGXMZEQIRXI
37MWXIQE6SHSZMÅVMS%RLERKYIVE&ERHIMVERXIWNÅGSRGPYMYWYETVMRGMTEP
RIGIWWMHEHIHIMRZIWXMQIRXSRSWTVMQIMVSWGMRGSERSWHEGSRGIWWÇSITSV
MWWSIWTIVEQSWUYIEGSRGIWWMSRÅVMEGSRXMRYIETVIWIRXERHSJSVXIKIVEËÇS
HIGEM\EQIWQSHMERXIHIYQGIRÅVMSGSRWIVZEHSVTEVESGVIWGMQIRXSHE
EXMZMHEHIIGSRØQMGEFVEWMPIMVEIGSRWIUàIRXIQIRXITEVEEWVIGIMXEWHE
GSRGIWWMSRÅVME%GVIHMXEQSWXEQFÍQUYIIWWEKIVEËÇSHIGEM\EPMZVIHE
%YXS&%RHIZEWIVUYEWIUYIXSXEPQIRXIHMWXVMFYÑHEEWYELSPHMRK ''6RE
JSVQEHIHMZMHIRHSWGSQEJMREPMHEHIHIGSRXVMFYMVTEVESWTPERSWHI
I\TERWÇSHELSPHMRKWINETIPETEVXMGMTEËÇSHIWXERSWTV×\MQSWTVSKVEQEWHI
GSRGIWWÇSHIVSHSZMEWRS&VEWMPWINETIPEEQTPMEËÇSHIWIYRIK×GMSRE
%QÍVMGE0EXMRE)WTIVEQSWUYIS±RHMGIHI'SFIVXYVEHS7IVZMËSHE(ÑZMHE
-'7( QÍHMSTEVEE%YXS&%RRSWTV×\MQSWRSZIERSWEXMRNESJSVXITEXEQEV
HI\IYQQÑRMQSHI\GSRWMHIVERHSWISRSZSGVSRSKVEQEHI
EQSVXM^EËÇSUYIMRGPYMEWHIFÎRXYVIW3WGSZIRERXWIWXEFIPIGMHSWRSTVSNIXS
TIVQMXMVMEQEHMWXVMFYMËÇSHIHMZMHIRHSWIWTIVEHETEVEJE^IVJVIRXIÄW
SFVMKEËÙIWHELSPHMRKHIWHIUYIWIEXMRNEYQ-'7(QÑRMQSHI\

0MUYMHI^

%%YXS&%RZIQETVIWIRXERHSYQEJSVXIPMUYMHI^ESPSRKSHSWERSWUYIXIQ
PLITSWWMFMPMXEHSJE^IVJVIRXIEWYEWSFVMKEËÙIW)QEGSRGIWWMSRÅVME
ETVIWIRXSYYQEJSVXIKIVEËÇSHIGEM\EPMZVIHIGIVGEHI6QMPLÙIWI
YQETSWMËÇSHIGEM\EHI6QMPLÙIW4EVESJPY\SHIGEM\EPMZVI
IWTIVEHSÍHIGIVGEHI6QMPLÙIWET×WEVIEPM^EËÇSHSWMRZIWXMQIRXSW
ITVIZÎWIUYIWINEXSXEPQIRXIHMWXVMFYÑHSÄ''6
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,SNISGVSRSKVEQEHIEQSVXM^EËÙIWHE%YXS&%RÍGSQTEXÑZIPGSQEWYE
EXYEPKIVEËÇSHIGEM\EUYILMWXSVMGEQIRXIXIQTSWWMFMPMXEHSÄGSRGIWWMSRÅVME
EQSVXM^EVXSXEPQIRXIWIYWZIRGMQIRXSWERYEMW)TIPEGSRGIWWMSRÅVMEWIVYQE
JSVXIKIVEHSVEHIGEM\EEWYEHÑZMHEZIQHIGVIWGIRHSESPSRKSHSWERSW%XÍ
SJMQHIEHÑZMHEXSXEPHEGSRGIWWMSRÅVMEIVEHI6QMPLÙIW
GSQTEVEHEGSQSW6QMPLÙIWIQI6QMPLÙIWIQ 
%TVS\MQEHEQIRXI HSXSXEPHEHÑZMHEIVEIQQSIHEIWXVERKIMVETSVÍQ
TVSXIKMHETSVMRWXVYQIRXSWHILIHKMRKI IVEHIGYVXSTVE^S 6
QMPLÙIW 4EVEI\MWXIYQEGSRGIRXVEËÇSHIZIRGMQIRXSWRSQSRXERXI
HI6QMPLÙIWUYIMRGPYMYQIQTVÍWXMQSWYFSVHMREHSGSQS&ERGS-XEÞ
&&%IS&ERGS7ERXERHIVUYINYRXSWWSQEQ6QMPLÙIWIUYIWIVÅ
VIJMRERGMEHSGSQEVIJIVMHEIQMWWÇSHI6QMPLÙIWHIHIFÎRXYVIW%PÍQ
HMWWSSWVIGYVWSWHEIQMWWÇSHIHIFÎRXYVIWEPSRKEVÇSEMRHEQEMWSTIVJMPHI
IRHMZMHEQIRXSHEGSRGIWWMSRÅVMETSMWXEQFÍQWIVZMVÇSTEVETVÍTEKEVSYXVSW
JMRERGMEQIRXSWHIPSRKSTVE^SQEMWIWTIGMJMGEQIRXIGSQS&-(IS-*'UYI
XSXEPM^EQ6QMPLÙIW%T×WIWWEWEËÙIWEGSRGIWWMSRÅVMEETVIWIRXEVÅ
ZIRGMQIRXSWERYEMWHITVMRGMTEPHIGIVGEHI6QMPLÙIWEXÍUYERHS
EWHIFÎRXYVIWGSQIËEVÇSEWIVEQSVXM^EHEW3VIWXERXIHSWVIGYVWSWHEW
HIFÎRXYVIW GIVGEHI6QMPLÙIW WIVÅYXMPM^EHSTEVEJMRERGMEVTEVXIHSW
MRZIWXMQIRXSWIWTIVEHSWHI6QMPLÙIWREWVSHSZMEWIQSYTEVE
VIJSVËEVSGETMXEPHIKMVSHEGSRGIWWMSRÅVME)WWIZSPYQIWMKRMJMGEXMZSHI
MRZIWXMQIRXSWTEVEVIJIVIWIÄGSRWXVYËÇSHEJEM\ERE6SHSZMEHSW
&ERHIMVERXIWVIGETIEQIRXSIGSRWXVYËÇSHIQEVKMREMWREWVSHSZMEW4EVE
ISWZSPYQIWHIMRZIWXMQIRXSWWIVÇSQÑRMQSWIQXSVRSHI
6QMPLÙIW6QMPLÙIWI6QMPLÙIWVIWTIGXMZEQIRXI
'SQIWWEIQMWWÇSHIHIFÎRXYVIWSXSXEPHEHÑZMHEHEGSRGIWWMSRÅVME
EYQIRXEVÅIRXVI6I6QMPLÙIWQEWSWÑRHMGIWHIIRHMZMHEQIRXS
IHIGSFIVXYVEHINYVSWTIPEKIVEËÇSMRXIVREHIGEM\E **3 GSRXMRYEVÇSJSVXIW
IQGIVGEHI I\VIWTIGXMZEQIRXIIQ
)WTIVEQSWUYIEJYXYVEKIVEËÇSHIGEM\EPMZVIHEGSRGIWWMSRÅVMEWINE
HMWXVMFYÑHEUYEWIUYIMRXIKVEPQIRXIÄ''6HIWHIUYIWINEQTVIWIVZEHSWS
IUYMPÑFVMSIGSRØQMGSJMRERGIMVSHEGSRGIWWMSRÅVMEISWGSZIRERXWJMRERGIMVSW
HIWIYWGSRXVEXSWHIJMRERGMEQIRXSIHEGSRGIWWÇS

4IVWTIGXMZE

%TIVWTIGXMZEIWXÅZIPHSVEXMRKVIJPIXIRSWWEI\TIGXEXMZEHIUYIEEXYEP
TSWMËÇSHIPMUYMHI^WYTIVEVÅJEGMPQIRXIYQÑRHMGIHI-'7(QEMSVSYMKYEPE
\ GSZIRERXJMRERGIMVSI\MKMHSRSWGSRXVEXSWHIHÑZMHE QIWQSIQYQ
GIRÅVMSHIGVMWIIGSRØQMGE
%TIVWTIGXMZEHSVEXMRKTSHIVMEWIVEPXIVEHETEVETSWMXMZEGEWSETIVJSVQERGI
HEGSRGIWWMSRÅVMEWYTIVEWWIEWRSWWEWI\TIGXEXMZEWTVMRGMTEPQIRXIRSUYI
HM^VIWTIMXSES-'7(QÍHMSQEMSVUYI\RSWTV×\MQSWRSZIERSW9QE
VIZMWÇSRIKEXMZEHSVEXMRKRÇSÍIWTIVEHERSEXYEPGSRXI\XSIVIWYPXEVMEHI
YQEUYIHETVSPSRKEHERSZSPYQIHIXVÅJIKSREWVSHSZMEWHSWIXSVSYHI
EPKYQEMRXIVJIVÎRGMEVIKYPEX×VMESYTSVTEVXIHSKSZIVRSUYIMQTIHMWWIS
VIENYWXIXEVMJÅVMS

4YFPMGEHSTIPE7XERHEVH 4SSVvWYQE(MZMWÇSHE8LI1G+VE[,MPP'SQTERMIW-RG)WGVMX×VMSW
)\IGYXMZSW%ZIRYISJXLI%QIVMGEW2SZE=SVO2=)WGVMX×VMS)HMXSVMEP;EXIV7XVIIX
2SZE=SVO2=%XIRHMQIRXSES%WWMRERXI  'ST]VMKLXTIPE8LI1G+VE[
,MPP'SQTERMIW-RG%VITVSHYËÇSXSXEPSYTEVGMEPHIWXIHSGYQIRXSÍI\TVIWWEQIRXITVSMFMHEI\GIXS
QIHMERXIEYXSVM^EËÇSTVÍZME8SHSWSWHMVIMXSWVIWIVZEHSW8SHEWEWMRJSVQEËÙIWJSVEQSFXMHEWTIPE
7XERHEVH 4SSVvWHIJSRXIWUYIIPEGSRWMHIVEGSRJMÅZIMW)RXVIXERXSIQJYRËÇSHETSWWMFMPMHEHIHI
IVVSLYQERSSYQIGÆRMGSTSVTEVXIHE7XERHEVH 4SSVvWSYHIWYEWJSRXIWSYHISYXVSWE7XERHEVH 
4SSVvWRÇSKEVERXIETVIGMWÇSEEHIUYEËÇSSYEGSQTPIXMXYHIHIUYEMWUYIVMRJSVQEËÙIWIRÇSWI
VIWTSRWEFMPM^ETSVUYEMWUYIVIVVSWSYSQMWWÙIWSYTSVUYEMWUYIVVIWYPXEHSWSFXMHSWESWIYXMPM^EVXEMW
MRJSVQEËÙIW3WVEXMRKWVITVIWIRXEQYQESTMRMÇSRÇSEHIGPEVEËÇSHIJEXSWSYYQEVIGSQIRHEËÇS
TEVEGSQTVEVZIRHIVSYQERXIVUYEPUYIVXÑXYPSSYZEPSVQSFMPMÅVMS
3WWIVZMËSWEREPÑXMGSWSJIVIGMHSWTIPE7XERHEVH 4SSV W6EXMRKW7IVZMGIW (MZMWÇSHI6EXMRKW 
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VIWYPXEQHIEXMZMHEHIWWITEVEHEWHIWXMREHEWETVIWIVZEVEMRHITIRHÎRGMEISFNIXMZMHEHIHEWSTMRÙIW
REWUYEMWWIFEWIMEQSWVEXMRKW3WVEXMRKWWÇSSTMRMÙIWRÇSWIRHSTSVXERXSHIGPEVEËÙIWHIJEXSW
RIQVIGSQIRHEËÙIWHIGSQTVEQERYXIRËÇSSYZIRHEHIRIRLYQXÑXYPS3WVEXMRKWFEWIMEQWIIQ
MRJSQEËÙIWVIGIFMHEWTIPE(MZMWÇSHI6EXMRKW7IVZMGIW3YXVEWHMZMWÙIWHE7XERHEVH 4SSV WTSHIQ
TSWWYMVMRJSVQEËÙIWRÇSHMWTSRÑZIMWÄ(MZMWÇSHI6EXMRKW7IVZMGIW%7XERHEVH 4SSV WIWXEFIPIGIY
TSPÑXMGEWITVSGIHMQIRXSWGYNSSFNIXMZSÍQERXIVEGSRJMHIRGMEPMHEHIHIMRJSVQEËÙIWRÇSTÞFPMGEW
VIGIFMHEWESPSRKSHSTVSGIWWSHIEXVMFYMËÇSHIVEXMRKW%(MZMWÇSHI6EXMRKW7IVZMGIWÍVIQYRIVEHE
TIPEEXVMFYMËÇSHIVEXMRKW8EPGSQTIRWEËÇSÍRSVQEPQIRXITEKESYTIPSIQMWWSVHSWXÑXYPSWEZEPMEHSW
SYTSVXIVGIMVSWUYITEVXMGMTEQHERIKSGMEËÇSHIXEMWXÑXYPSW)QFSVEE7XERHEVH 4SSV WWIVIWIVZIS
HMVIMXSHIHMWWIQMREVSWVEXMRKWTSVIPEEXVMFYÑHSWIWXERÇSVIGIFIVIQYRIVEËÇSTSVJE^ÎPSI\GIXS
TIPEWEWWMREXYVEWHIWYEWTYFPMGEËÙIW5YEMWUYIVMRJSVQEËÙIWEHMGMSREMWWSFVIEWXEVMJEWGSFVEHEW
TIPEEXVMFYMËÇSHIVEXMRKWTSVTEVXIHE(MZMWÇSHI6EXMRKW7IVZMGIWIWXÇSHMWTSRÑZIMWIQ
[[[WXERHEVHERHTSSVWGSQYWVEXMRKWJIIW
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ANEXO VII
Demonstrações Financeiras, com os respectivos pareceres dos Auditores Independentes e Relatórios
da Administração, relativas aos 3 últimos Exercícios Sociais findos em 31 de dezembro de 2003, 2004 e
2005 e Demonstrações Financeiras dos períodos encerrados em 31 de março de 2005 e 2006
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ANEXO VIII
Informações Anuais – IAN relativas ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2005
(Apenas informações não incluídas no prospecto)
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ANEXO IX
Declarações de Veracidade das Informações
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ANEXO X
Sumário do Laudo de Avaliação das Ações
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