2014

1. SENH
HORES ACIONISTAS

A Admin
nistração da
a Concessio
onária Auto Raposo Ta
avares S.A. (“CART” ouu “Companh
hia”), em
conformidade com as
a disposiçõe
es legais e e
estatutárias, submete
s
à apreciação
a
doo mercado e de seus
as as Demon
nstrações Financeiras re
elativas ao exercício
e
find
do em 31 dee dezembro de 2014,
acionista
acompan
nhado do rellatório dos au
uditores inde
ependentes.

as comparaçções contidas
s neste relattório são rea
alizadas em relação ao exercício de
e 2014 e
Todas a
todos oss valores estã
ão em R$ milhões, excetto quando indicado.

ESENTAÇÃO
2. APRE

A CART
T é uma com
mpanhia abe
erta de capittal nacional, listada na BM&FBOVE
B
ESPA com nível 2 de
governança corpora
ativa e registtrada na Co
omissão de Valores Mob
biliários sobb a categoria
a B, sem
ações ne
egociáveis no
n mercado e com debê ntures emitid
das em deze
embro de 20012 (com vencimento
em deze
embro de 202
24).

o deu-se em
m 2009, apóss a Investim
mentos e Participações eem Infraestru
utura S.A.
O início da operação
(“INVEPA
AR”) ter sid
do vencedorra da conco
orrência púb
blica internac
cional que ttransferiu à CART a
administtração do de
enominado Corredor
C
Rap
poso Tavares
s, constituído
o pelas rodoovias SP-225
5, SP-327
e SP-270
0, pelo prazo
o de 30 anos
s.

O trecho
o sob adminiistração da CART
C
está ccompreendid
do entre os municípios
m
dee Bauru e Presidente
Epitácio,, que, em seu
s
eixo principal, posssui 444 quilô
ômetros de extensão. A
Além disso, a CART
também realiza a manutenção de
d estradas vicinais, que
e correspond
de a 389 quiilômetros, to
otalizando
ômetros de rodovias,
r
pas
ssando por 3
34 municípios.
834 quilô

edor Raposo
o Tavares é uma dass principais vias de trâ
ânsito de pprodutos, se
erviços e
O Corre
mercado
orias no Esttado de São Paulo, fo rmado por municípios com forte ppotencial ec
conômico,
especialmente o esccoamento de
e cargas, po
or ser uma valiosa
v
ligaçã
ão entre o E
Estado de Sã
ão Paulo,
gião sul do p
país, com de
estaque para
a o Estado ddo Paraná, onde
o
está
Mato Grrosso do Sul e toda a reg
localizad
do o porto de
e Paranaguá.

A CART
T é controlada em sua to
otalidade pela
a INVEPAR, grupo brasiileiro fundad o em 2000, que atua
no setorr de infraesstrutura de transportes,
t
no Brasil e no exterior, com focoo nos segmentos de
rodoviass, mobilidade
e urbana e aeroportos.. A Invepar é atualmen
nte um dos maiores grrupos de
infraestrutura de tran
nsportes do Brasil,
B
e seu portfolio atu
ual é compos
sto de 12 conncessões dis
stribuídas
ção. Em 201 4, a Inveparr, por meio de
d suas conccessões, administrou
nos seuss 3 segmenttos de atuaç
1.975 qu
uilômetros de
d rodovias. Suas conce
essões rodo
oviárias são: Linha Amarrela S.A. (“L
LAMSA”);
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Concesssionária Lito
oral Norte S.A
S (“CLN”); Concession
nária Auto Raposo
R
Tavvares S.A. (“CART“);
(
Concesssionária

Ba
ahia Norte S.A (“CBN
N”);

Concessionária Rio
R

Teresóppolis

S.A. (“CRT”);

Concesssionária Rota
a do Atlântico
o (“CRA”); C
Concessionárria ViaRio S.A. (“ViaRio”)); Concessio
onária Via
040 S.A. (“Via 040”)); e Línea Am
marilla S.A.C
C. (“LAMSAC
C”), em Lima
a, no Peru, eesta sendo a primeira
onal do grup
po. No segm ento aeropo
ortos, a Invep
par opera, em
m consórcio
o formado
concessão internacio
ompany Sou
uth Africa ((“ACSA”) e Infraero, a Concessioonária do Aeroporto
A
com a Airports Co
arulhos S.A. (“GRU Airpo
ort”), o maiorr do país, que
e movimentaa cerca de 40
0 milhões
Internacional de Gua
ageiros. No segmento
s
de
e mobilidade
e urbana, a In
nvepar está presente porr meio da Co
oncessão
de passa
Metroviá
ária do Rio de Janeiro S.A. (“Metrô
ôRio”), e a Concessioná
ária do VLT
T Carioca S..A. (“VLT
Carioca””), ambos na
a cidade do Rio
R de Janeirro. Com 8.01
14 funcionários próprios e comprome
etida com
o desenvvolvimento sustentável,
s
a Invepar é ssignatária do
o Pacto Globa
al da ONU ddesde 2010.

Além das doze concessões mencionadas, a Invepar deté
ém outras trê
ês empresas::
•

PEX S.A
A. (“PEX” ou
u “Passe Exxpresso”), empresa que
e presta serrviços de co
obrança
automáticca de pedág
gios, em cincco concessõ
ões do grupo
o Invepar - LLAMSA, CBN
N, CLN,
CRA e CRT
C
– e tam
mbém na Rotta dos Coqu
ueiros (PE), Via Lagos, Ponte Rio-N
Niterói e
Shopping
g Via Parque.

•

MetrôBarrra S.A. (“Me
etrôBarra”), e
empresa res
sponsável pe
ela aquisiçãoo e disponibilização
dos mate
eriais rodante
es e sistemass que serão utilizados na
a Linha 4 do metrô no Estado do
Rio de Ja
aneiro, com entrada
e
em operação prrevista para o primeiro seemestre de 2016.
2
A
construçã
ão é de respo
onsabilidade
e da Concess
sionária Rio Barra, que ddetém os dire
eitos de
exploraçã
ão da Linha 4. A Invep
par, por meio da MetrôB
Barra, assinoou um conttrato de
opção de
e compra das
s ações da C
Concessionária Rio Barra
a, a ser exerccido em 2016, após
as condiçções precede
entes serem cumpridas.

•

PEX Perru S.A.C. (“PEX Peru”)), empresa pré-operacio
onal que pre
restará serviiços de
cobrança
a automática de pedágioss na Concess
sionária LAM
MSAC.

A Invepar consolida inte
egralmente as
a empresas sobre as quais exerce controle.
as integralmente: CART
T, CLN, GR
RUPar, GRU Airport, LLAMSA, LA
AMSAC,
Empresas consolidada
MetrôBarra, MetrôRio, PEX e Via 04
40. As dema
ais empresas
s onde há coontrole em conjunto
c
LAMBRA, M
com um ou mais acionistas são consolidadas p
pelo o métod
do da equiva
alência patri monial (CRT
T, CBN,
Carioca e Via
aRio).
CRA, VLT C
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3. DEST
TAQUES DO
O ANO

3.1 OB
BRAS NO TR
RECHO PRIN
NCIPAL

mo exercício social, a CA
ART entregou
u 20 novos dispositivos,
d
reformou ouutros 7 e con
ncluiu a
No últim
duplicação de 88,6 quilômetros
q
de
d rodovia.

Além dissso, realizou a manutenç
ção de: (i) 29
9 obras de artes
a
especia
ais, entre elaas a recupera
ação de
pontes, vviadutos, galerias e pass
sagens de ga
ado; (ii) impla
antou mais de
d 200 atenuuadores de im
mpacto;
(iii) 60mil m² de sina
alização horiz
zontal; (iv) 3
3,56 quilômettros de drenagem; (v) 100,11 quilôme
etros de
cas de sinalizzação vertica
al; e (vii) 8.92
25 unidades de taxas reffletivas.
defensass metálicas; (vi) 751 plac

m
de barrreiras de co
oncreto; (ii) 10,56
1
quilôm
metros de drenagem;
E, ainda, recuperou: (i) 737,08 metros
2 quilômetross de defensas metálicass; (iv) 1.845
5 placas de sinalização vertical; (v) 26.399
(iii) 3,12
unidadess de taxas re
efletivas; e (v
vi) 152 ponto
os de erosão.

BRAS NAS VICINAIS
V
3.2 OB

4, a CART realizou
r
a manutenção d
dos 389 quilômetros de estradas viccinais. Os prrincipais
Em 2014
serviços realizados nas vicinais
s foram: (i) conservação
o especial de
d pavimentoo; (ii) recup
peração,
a e implanta
ação de drenagem, sina
alização horizontal e ve
ertical, bem como de de
efensas
melhoria
metálica
as.

3.3 AT
TENDIMENTO
O AO USUÁ
ÁRIO

Em 2014, houve um
m aumento de 3,7% no
os atendime
entos prestados pela CA
ART. Os prrincipais
serviços prestados pela CART foram: rem
moção e repa
aro de veículos, transpoorte de usu
uários e
atendime
ento médico e ambulatorrial.

3.4 SE
EGURANÇA

em operação
o no ano o Centro de C
Controle de Segurança Empresariaal (CCSE), que
q
tem
Entrou e
como ob
bjetivo monittorar todas as
a instalaçõe
es da CART, provendo segurança nãão só ao pattrimônio
da Conccessionária, mas principalmente ao
os colaboradores. Com
m tecnologia de ponta, e uma
infraestrutura de câm
meras em operação diutturna, o CCS
SE tem poss
sibilitado o ddesenvolvime
ento de
urança. Esta iniciativa já demonstra
d
ssucesso, pois
s desde
ações prreventivas e de inteligência em segu
sua insta
alação até o final de 20
014 não hou
uve nenhum
ma ocorrência
a envolvend o a seguran
nça dos
funcioná
ários, bem co
omo o patrim
mônio da CAR
RT.
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Em 2014, ainda, prrosseguiram--se os traba
alhos do Nú
úcleo de Inv
vestigação dde Acidentes
s (NIA),
q
investig
ga e estuda
a as causas
s dos acidenntes ocorrid
dos nas
comitê iinterno multtidisciplinar que
rodoviass sob administração da CART
C
visand
do a implanttação de açõ
ões que auxxiliem na pre
evenção
de acide
entes e norte
eando a empresa na tom
mada de de
ecisões que visam a seggurança viáriia. Este
trabalho contribuiu em
e grande parte para a redução em
e 36% do número dee vítimas fatais nas
ando de 42 em
e 2013, parra 27 em 201
14.
rodoviass que compõe o Corredorr Raposo Tavvares, passa

A Polícia
a Militar Rod
doviária do Estado
E
de Sã
ão Paulo está fazendo uso
u da tecnoologia do Ce
entro de
Controle
e Operacional (CCO) da CART, lo
ocalizado no
o município de Bauru, para intens
sificar a
fiscalizaçção nas rodo
ovias. Policia
ais Militares trabalham dentro do CC
CO, observanndo e fiscaliz
zando o
trânsito

por

meio

das

imag
gens

capta
adas

em

tempo
t

real,, através

das

câmerras

de

onitoramento da Conces
ssionária, in
nstaladas ao
o longo do Corredor R
Raposo Tav
vares e
videomo
reproduzzidas no pain
nel de alta definição.
d
Co
om as image
ens das câmeras, os poliiciais podem
m autuar
os cond
dutores que cometem infrações de
e trânsito, co
omo ultrapa
assagens em
m faixa contínua e
conversõ
ões em locaiis não permitidos, que co
olocam em risco não só a vida do coondutor infrattor, mas
também a de terceiro
os.

OMUNICAÇÃ
ÃO COM USUÁRIOS
3.5 CO

orçou a com
municação com
c
os usuá
ários atravéss da instala
ação de
No ano de 2014, a CART refo
os ao longo
o das rodovvias, abordando os serv
viços que ssão prestado
os pela
outdoorss informativo
Concesssionária, com
mo socorro médico
m
e meccânico, monittoramento po
or câmeras, SAUs e call box.
Também
m mantém we
ebsite atualiz
zado diariam
mente com no
otícias e stattus das obrass e intervenç
ções na
rodovia, uma págin
na do facebook, conta no tweeter e no youtu
ube, onde vveicula inform
mações
onais e condições da rodovia.
institucio

TIVIDADES EDUCATIVA
E
AS
3.6 AT

o “Trânsito Legal”
L
desenvolve divers as atividades práticas vo
oltadas ao teema “educação para
O projeto
o trânsitto”. O projeto
o é realizado
o em parcerria com os municípios
m
do Corredor Raposo Tav
vares, e
visa orie
entar os cidad
dãos acerca com dicas d
de segurança
a e preservação da vida. Em 2014, o projeto
atendeu cerca de 8.6
600 pessoas
s entre criançças, jovens e adultos.

OVAÇÕES
3.7 INO

mportante pa
asso na busca pela eficciência opera
acional, a CA
ART remodeelou os serv
viços de
Como im
atendime
ento aos seu
us usuários, unificando os serviços de inspeção
o viária e soocorro mecân
nico, no
projeto d
denominado “Inspeguinch
hos”. Para issso, adquiriu 16 caminhões cabine duupla adaptad
dos com
guinchoss leves. As viaturas
v
são aparelhadass com kits que
q possibilittam a realizaação de reparos de
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veículos, além de macaco
m
hidrá
áulico, extinttor, água, ilu
uminação de
e advertênciia e sinaliza
ação de
ncia.
emergên

ulos realizam
m inspeção das
d rodoviass durante 24
4 horas por dia
d e estão aaptos a removerem
Os veícu
veículos de passeio e utilitários,, bem como a realizarem
m o transporrte de motorristas e pass
sageiros
gurança e conforto.
com seg

A opera
ação dos In
nspeguinchos teve iníccio no mês de agosto. Desde enntão, possib
bilitou a
identifica
ação de uma
a quantidade
e maior de ussuários com necessidade
e de auxílio nna via, que resultou
r
em um a
aumento de 18% no núm
mero de aten
ndimentos realizados pela CART aoss usuários (a
agosto a
dezembrro).

zou doaçõess de fresa aos município
os do seu e ntorno. A fre
esa é o
No ano de 2014, a CART realiz
e dos serviç
ços de recap
peamento da
as rodovias do Corredoor Raposo Tavares,
T
material proveniente
elevância parra os munic ípios, pois contribui
c
para
a a melhoriaa das estrad
das não
sendo de grande re
ntadas. Os municípios
m
be
eneficiados fizeram assu
unção de responsabilidaade sobre o uso da
pavimen
fresa. A CART mon
nitora a corrreta utilizaçã
ão do material, de forma
a a mitigar possíveis im
mpactos
ambienta
ais.

4. DESE
EMPENHO OPERACION
O
NAL E FINA NCEIRO EM
M 2014

EMPENHO OPERACION
O
NAL
DESE

Desempenho Operracional (Mil)
VEPs
V
Veículos
Levees
V
Veículos
Pesados
Tráffego
V
Veículos
Levees
V
Veículos
Pesados
V
Veículos
Isen
ntos
Tariffa Média (R$
$)

2014
54.068
8
16.055
38.013
25.211
16.255
8.482
474
4
4,87
7

2013
51.5
556
15.4
459
36.0
097
24.6
605
15.6
661
8.4
452
4
492
4,,68

∆%
%
4,9%
3,9%
5,3%
2,5%
3,8%
0,4%
‐3,7
7%
4,0
0%

VEPs = Veículos Equ
uivalentes Paga
antes

as de pedág
gio da CART
T registraram
m 54,1 milhõ
ões de Veícu
ulos Equivaleentes Pagan
ntes em
As praça
2014, 4,9% acima do
o registrado no exercício
o de 2013. Este
E
resultado deveu-se principalmen
nte pelo
enho dos ve
eículos pesa
ados. Parte d
do crescime
ento do perío
odo é resulttado da entrrega de
desempe
trechos de duplicaçã
ão, o que to
orna o Corre
edor Raposo
o Tavares mais
m
atrativoo do ponto de
d vista
logístico.
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Em 21/0
04/2014, a CART
C
alcanç
çou seu novvo recorde de VEPs (Ve
eículos Equivvalentes Pag
gantes),
com 215
5.241 unidades. O record
de anterior erra de 204.59
91 VEPs, oco
orrido em 22//12/2012.

RECE
EITA OPERA
ACIONAL

Receita Operacional (R$ Mil)
Rece
eita Bruta
R
Receitas
com
m Pedágio
R
Receitas
Aceessórias
R
Receita
de Construção (IFRS)
Rece
eita Bruta Ajjustada¹
D
Deduções
daa Receita Bru
uta
Rece
eita Líquida Ajustada¹

2014
681.968
8
263.483
9.045
0
409.440
272.528
8
(23.828
8)
248.700
0

2013
535.0
049
241.5
529
440
11.4
282.0
080
252.9
969
(22.2
249)
230.7
720

∆%
%
27,5
5%
9,1%
‐20,9
9%
45,2
2%
7,7%
7,1%
7,8%

¹ Desconsidera os im
mpactos do IFR S em relação à Receita de Con
nstrução.

No exercício de 201
14, a CART obteve uma
a Receita Brruta de R$ 682,0
6
milhõees, um aume
ento de
em relação ao exercício
o de 2013. Parte da Receita
R
Bruta é relacionnada à Rec
ceita de
27,5% e
Construçção, advinda
a das norma
as de IFRS (R$ 409,4 milhões).
m
O impacto
i
possitivo da Rec
ceita de
Construçção está rela
acionado ao maior volum
me de investim
mento em ob
bras executaddas no perío
odo.

Receita Líquida Ajusstada (R$ Mil)
Rece
eita Líquida Ajustada¹
R
Receita
com Pedágio
R
Receitas
Ace
essórias

2014
0
248.700
240.491
8.209

2013
230.7
720
341
220.3
10.3
379

∆%
%
7,8%
9,1%
‐20,9
9%

¹ Des considera os im
mpactos do IFR S em relação à Receita de Con
nstrução.

A Receitta Líquida Ajjustada ating
giu R$ 248,7
7 milhões, um
m crescimentto de R$ 18,,0 milhões, ou
o 7,8%
em relaçção ao ano de
d 2013. Os principais
p
im
mpactos foram
m:


Receita com Pedág
gio – Repre
esentou 96,7
7% da Rece
eita Líquida Ajustada, com
c
um
0,2 milhões, ou 9,1%, rep
presentado principalmen
p
nte pelo: (i) aumento
crescimento de R$ 20
s; (ii) reclasssificação tarifária da
de VEPs no período, que respon deu por R$ 10,8 milhões
ocorrida em 11
1 de agosto
o de 2013 em
m função da entrega
Praça de Pedágio de Ourinhos, o
o de duplicaç
ção da SP-3
327; (iii) reaju
uste tarifário em 1º de juulho de 2014
4 (ainda
de trecho
que abaixo do previs
sto em contrrato de conc
cessão – as
s condições para o reajuste de
p
Poder Concedente
e em 2013, estão em discussão com a
tarifa, modificadas pelo
d
ma
ais adiante) e (iv) reclass
sificação tariifária das Pra
aças de
ARTESP, conforme detalhado
nga, Assis, Rancharia, Regente Fe
eijó e Pres.. Bernardes
s, todas
Pedágio de Piratinin
n
de
e 2014, em função
f
da en
ntrega de treechos de dup
plicação
ocorridass em 24 de novembro
da SP-22
25 e SP-270
0. Somadoss, os efeitos
s tarifários fo
oram responnsáveis por R$ 9,4
milhões;
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Receitas
s Acessória
as – Repressentou 3,3%
% da Receita
a Líquida A
Ajustada, com uma
diminuiçã
ão de R$ 2,2
2 milhões em
m relação ao mesmo período do ano anterior. A variação
v
deveu-se
e principalme
ente pelo térrmino de co
ontrato de lo
ocação de fibbra óptica de
d curto
prazo, em
m julho de 20
013.

CUST
TOS & DESP
PESAS

Custo
os & Despessas (R$ Mil)
Custtos & Despe
esas Operacionais
P
Pessoal
C
Conservação
o & Manuten
nção
O
Operacionais
s
O
Outorga
Variiável
D
Despesas
Ad
dministrativaas
C
Custo
de Con
nstrução (IFR
RS)
P
Provisão
de Manutenção
o (IFRS)
D
Depreciação
& Amortização
Custtos & Despe
esas Operacionais Ajustaado¹

2014
(616.419
9)
6)
(33.426
(20.145
5)
9)
(34.109
(4.088
8)
2)
(20.372
(405.386
6)
4)
(16.294
(82.599
9)
9)
(194.739

2013
(470.3
330)
(30.0
077)
(21.7
777)
(35.5
528)
(5.9
939)
(17.5
567)
(279.2
285)
(12.9
911)
(67.2
246)
(178.1
134)

∆%
%
31,1
1%
11,1
1%
‐7,5
5%
‐4,0
0%
‐31,2
2%
16,0
0%
45,2
2%
26,2
2%
22,8
8%
9,3%

¹ Dessconsidera os im
mpactos do IFR S em relação à Receita e ao Custo
C
de Constrrução e à Provissão para Manuttenção.

No ano d
de 2014, os Custos & Despesas Op eracionais to
otalizaram R$
R 616,4 milhhões. Incluído neste
valor esstão R$ 405
5,4 milhões de Custo de Constru
ução e R$ 16,3 milhõees de Provisão de
Manuten
nção, amboss relacionado
os ao IFRS. Em compara
ação com an
no de 2013, houve um aumento
no valo
or do Custo
o de Consttrução, que a exemplo
o da Receita de Connstrução (já citada
anteriorm
mente), está
á impactado pelo volume
e de obras executadas
e
no exercícioo. Já o aume
ento do
valor da
a Provisão de
d Manutenç
ção, reflete a
as expectatiivas mais attualizadas dda Companh
hia para
gastos ffuturos com a restauraçã
ão do pavim
mento do eixo principal e acessos daas rodovias,, e pelo
inicio da constituição
o de provisão
o para restau
uração das estradas
e
vicin
nais.

Os Custo
os & Despessas Operacio
onais Ajustad
do somaram
m R$ 194,7 milhões
m
no peeríodo, um aumento
de 9,3% em relação ao mesmo período
p
do a
ano anterior - a inflação pelo
p
IPCA em
m 2014 foi de 6,4%.
a
da Depreciaçãão e Amorrtização
O resulltado está impactado principalme nte pelo aumento
relaciona
ado ao maior volume de investimento
o em obras executadas
e
no
n período.
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EBIT
TDA & MARG
GEM EBITDA
A

EBITDA & Margem EBITDA
E
(R$ Mil)
M
Rece
eita Bruta
Rece
eita Líquida
Custtos Operacio
onais
Lucrro Bruto
Despesas Gerais & Adminisstrativas
EBITT
(+) Depreciação
D
o & Amortizaação
EBITTDA¹
Marrgem EBITDA
A¹
Ajusstes
(‐) Receita dee Construção (IFRS)
(+) Custo de Construção (IFRS)
(+) Provisão de Manuten
nção (IFRS)
EBITTDA Ajustado
o²
Marrgem EBITDA
A Ajustado²

2014
681.968
8
0
658.140
(577.631
1)
80.509
9
8)
(38.788
41.721
1
82.599
9
0
124.320
18,9%
%
12.240
0
(409.440
0)
6
405.386
16.294
4
136.560
0
%
54,9%

2013
535.0
049
512.8
800
(430.6
681)
82.1
119
(39.6
649)
42.4
470
67.2
246
109.7
716
21,,4%
10.1
116
(282.0
080)
279.2
285
12.9
911
119.8
832
51,,9%

∆%
%
27,5
5%
28,3
3%
34,1
1%
‐2,0
0%
‐2,2
2%
‐1,8
8%
22,8
8%
13,3
3%
‐2,5 p.ps
p
21,0
0%
45,2
2%
45,2
2%
26,2
2%
14,0
0%
3,1 p.ps
p

¹ Insttrução CVM Nº5
527/12;
² Dessconsidera os im
mpactos do IFR
RS em relação à Receita e ao Custo
C
de Constrrução e à Provissão para Manuttenção.

O EBITD
DA, considerrando o impa
acto IFRS, to
otalizou R$ 124,3
1
milhões no ano de 2014, um aumento
de 13,3%
% em relaçã
ão ao ano de
e 2013, com
m uma Marge
em EBITDA de 18,9%. O EBITDA Ajustado
A
atingiu R
R$ 136,6 milhões, com uma
u
Margem
m EBITDA Ajustado de 54
4,9%, uma vvariação pos
sitiva de
3,1 p.ps.. no período em compara
ação. O resu
ultado deveu--se principalmente pelo aaumento da Receita
Operacio
onal.

RESU
ULTADO FIN
NANCEIRO

eiro (R$ Mil))
Resulttado Finance
Resu
ultado Finan
nceiro
R
Receitas
Finaanceiras
Juros sobree Aplicações Financeirass
Outros
De
espesas Finaanceiras
Juros sobree Despesas Financeiras
F
Variações Cambiais
C
e Monetárias
M
Comissões e despesas bancárias
Outros

2014
(162.157
7)
5
21.335
21.014
4
1
321
(183.492
2)
0)
(115.450
(67.271
1)
6)
(736
(35
5)

2013
(118.8
832)
25.9
986
25.9
932
54
(144.8
818)
(94.0
045)
(49.6
652)
(1.1
100)
(
(21)

∆%
%
36,5
5%
‐17,9
9%
‐19,0
0%
494,4%
75,0
0%
22,8
8%
35,5
5%
‐33,1%
66,7
7%

No exerccício de 2014
4 o resultado
o financeiro da Companh
hia totalizou R$ 162,2 m
milhões de de
espesas
líquidas, o que repre
esentou um aumento
a
de 36,5% em relação
r
ao ex
xercício de 22013. Esta variação
v
nte em razão
o dos maiore
es dispêndios
s de Despes
sas Financeirras decorren
ntes das
ocorreu principalmen
aptações jun
nto ao BNDES, necessáriias para financiamento do CAPEX noo período.
novas ca
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PREJ
JUÍZO LÍQUIDO

Resu
ultado Líquid
do (R$ Mil)
Lucrro / Prejuízo
o Líquido

2014
6)
(80.206

2013
(50.5
578)

∆%
%
58,6
6%

a
te resultou em
e Prejuízo Líquido de R
R$ 80,2 milh
hões no
O somattório de fatores citados anteriorment
exercício
o de 2014, um aumento de
d 58,6% em
m relação a 2013.
2

DISP
PONIBILIDAD
DES & ENDIIVIDAMENT
TO

Disponibilidaades e Endividamento (R
R$ Mil)
Dívid
da Líquida
D
Disponibilida
ades
Caixa e Eq
quivalente de Caixa
Aplicaçõess Financeiras
D
Dívida
Bruta
Curto Prazzo
Emprésstimos e Financiamento
os
Debênttures
(‐) Encargos Finan
nceiros
Longo Prazzo
Emprésstimos e Financiamento
os
Debênttures
(‐) Encargos Finan
nceiros
Dívid
da Líquida Ajustada
A

2014
(1.625.537))
91.172
22.004
69.168
1.716.709
106.867
99.671
10.624
(3.428)
1.609.842
819.751
840.400
(50.309)
(1.675.846))

2013
(1.207.41
11)
99
173.79
117.94
49
50
55.85
1.381.21
10
37
83.73
81.91
16
21
1.82
‐
73
1.297.47
556.58
87
54
796.55
(55.66
68)
(1.263.07
79)

∆%
%
34,6
6%
‐47,5
5%
‐81,3
3%
23,8%
24,3%
27,6
6%
21,7%
483,4
4%
n/aa
24,1%
47,3%
5,5%
%
‐9,6%
%
32,7%

Dívida
a Líquida Ajusta
ada = Não considera o efeito contábil
c
da apro
opriação dos En
ncargos Financeiros.

A CART
T encerrou o exercício de 2014 com
m saldo de ca
aixa disponível e aplicaçções finance
eiras no
total de R$ 91,2 milhões, 47,5%
% menor em relação ao montante disponível no exercício de
e 2013.
Esta dim
minuição deccorreu principalmente p
pelo aumento
o do volume
e de investi mentos, e o maior
dispêndiio de Despessas Financeiras no último
o exercício.

A dívida
a bruta da Companhia
C
atingiu
a
R$ 1
1,7 bilhão no período, representand
r
do um aume
ento de
24,3%. O crescimen
nto da dívida
a ocorreu em
m razão das
s liberações de parcelass do contrato
o sênior
com o B
BNDES. O pe
erfil do endiv
vidamento se
e manteve, e o montante
e da dívida ccom vencimento no
longo pra
azo represen
ntou 93,7%.
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INVE
ESTIMENTOS
S

Inve
estimentos (R$ Mil)
Inve stimento To
otal
Im
mobilizado
In
ntangível
Software e Outros
Direito de Concessão (Investimen
(
nto)
(‐‐) Transação Não Caixa
(‐‐) Margem de Construçãão

2014
421.177
5.112
420.607
859
419.748
(488))
(4.054))

2013
13
288.61
4.94
45
87
286.58
1.09
92
95
285.49
(12
24)
(2.79
95)

∆%
%
45,9%
3,4%
%
46,8
8%
‐21,3
3%
47,0%
293,5
5%
45,0
0%

odo em com
mparação, ho
ouve um aum
mento de 45
5,9% nos Inv
vestimentos da Compan
nhia. No
No perío
total, forram investid
dos R$ 421,2 milhões, destinados principalme
ente à execcução de ob
bras de
duplicação das rodovvias e implan
ntação/melho
orias de disp
positivos (pon
ntes e viaduttos).

TÃO E ESTR
RATÉGIA
5. GEST

ESPONSABILIDADE SOCIOAMBIEN
NTAL
5.1 RE

2009, a CAR
RT é signatá
ária do Pacto
o Empresarial do Progra
ama Na Mãoo Certa, ass
sumindo
Desde 2
publicam
mente o com
mpromisso de combater a exploraçã
ão sexual de
e crianças e adolescenttes nas
rodoviass. Também é signatária do Pacto G
Global, inicia
ativa da ONU
U que mobilliza empresa
as para
adoção de valores fundamenta
ais, nas áre
eas de direittos humanos, relações de trabalho
o, meio
e e combate à corrupção
o.
ambiente

2012, manttém um Co
omitê Intern o de Resp
ponsabilidade
e Socioambbiental, e promove
Desde 2
anualme
ente Workshops de Responsabilidad
de Socioamb
biental, que contam com
m a participa
ação de
stakehollders. Em co
onjunto com o Instituto IINVEPAR, seleciona
s
pro
ojetos socioaambientais a serem
impleme
entados nas regiões aten
ndidas pelo Corredor Ra
aposo Tavarres e elaboraa o Relatório
o Anual
com basse na meto
odologia do Global Rep
porting Initiative (GRI). Também annualmente aplica
a
o
autodiag
gnostico doss Indicadore
es Ethos, on
nde avalia a aderência
a às questõões relacionadas à
sustenta
abilidade e re
esponsabilida
ade social na
a gestão da Companhia.
C

m
e comodidade
e na realizaç
ção de projettos, a CART
T lançou em 2013 a
Visando facilitar a mobilidade
Móvel”, uma carreta proje
etada e adap
ptada para este fim. Até o término doo exercício so
ocial de
“CART M
2014, a CART Móvvel realizou mais de 6 mil atendim
mentos para usuários doo Corredor Raposo
Tavares.

4, a CART re
ealizou inves
stimento de R
R$ 543.574,0
09 no desenvolvimento dde diversos projetos
p
Em 2014
socioam
mbientais, en
ntre eles esttão: (i) Gera
ação de Renda; (ii) Apoio Socioecconômico à Família
opriada; (iii) Campanha
C
de
d Enfrentam
mento à Explloração Sexu
ual de Criançças e Adoles
scentes
Desapro
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nas Rod
dovias; além de projetos de incentivo
o ao esporte
e, cultura e empreendedo
e
orismo; cam
mpanhas
de educa
ação para o trânsito, entrre outros.

T tem realiza
ado um forte
e trabalho de
e recuperaçã
ão do meio ambiente em
m todo o tre
echo de
A CART
concessão, com inicciativas como: (i) convên
nio com ass
sociações de
e recuperaçãão e reabilita
ação de
ecuperação de
d 152 ponto
os de erosão
o; (ii) utilizaçã
ão de tintas à base de ág
gua nas
animais silvestres; re
obras de engenharria; (iii) reuttilização de material fresado; (iv) conscientizaação ambiental de
adores; (v) distribuição de
d cartões se
ementes e mudas
m
de árv
vores nativaas aos usuárrios; (vi)
colabora
manuten
nção da certificação da NBR
N
ISO 14
4001:2004; (v
vii) realizaçã
ão do controlle da fumaça
a preta;
(viii) gerrenciamento de resíduos
s; e (ix) impla
antação do programa de
e substituiçãão de materiais que
geram m
menos impaccto ao meio ambiente atrravés da utilização de materiais
m
reciiclados e rea
alização
de análisses de potab
bilidade da ág
gua.

4, a CART desenvolveu,
d
, ainda, o Prrograma de Restauração
R
o do Córregoo do Cedro, área
á
de
Em 2014
mananciial do município de Presidente Prude
ente, que co
ontou com o plantio de 3116 mil muda
as como
parte de
e compensaçções ambien
ntais. Em rrelação à fau
una, desenv
volveu o proograma “Protteção à
Fauna d
do Corredorr Raposo Ta
avares”, atra
avés da implantação de
d 15 mil m
metros de te
elas de
conduçã
ão de fauna e resgatou 39 animais sillvestres em situação de risco nas freentes de duplicação,
realizand
do a soltura em locais ap
propriados, ccontribuindo assim com a redução dee 60% no ín
ndice de
atropelamento da fau
una silvestre
e em todo tre
echo administrado pela Concessionár
C
ria.

ntabilidade, a CART redu
uziu em 13%
% o consumo
o de água dee sua sede e bases
Com focco na susten
operacio
onais, quando comparado ao exercíccio anterior. A redução do
d consumo de energia elétrica
no mesm
mo período fo
oi de 11%.

5.2 RE
ECURSOS HUMANOS

O desen
nvolvimento do capital humano é um dos pila
ares estratégicos da CA
CART. Para isso, é
priorizad
da a contrata
ação de mã
ão-de-obra d
da região, se
eja ela próp
pria ou de eempresas pa
arceiras.
Também
m há investim
mento em tre
einamentos p
para capacita
ação e dese
envolvimentoo dos colaboradores
próprios e terceirizad
dos. A CART
T encerrou o exercício de
d 2014 com
m 662 empreegos diretos e 3.180
indiretoss.

ender que as ações de
d desenvolvvimento, qu
uando alinha
adas às direetrizes do negócio
n
Por ente
contribue
em efetivam
mente para
a o atingim
mento de resultados,
r
em 2014 a CART investiu
aproxima
adamente 21
2 mil horas/homem d e treinamen
ntos para colaboradore
c
es próprios, o que
represen
ntou cerca de
e R$ 445 mill em desenvo
olvimento.

A CART realiza a ge
estão do clima organizaciional. Em 20
014 teve início ao Program
ma “Viva Bem”, que
es de qualida
ade de vida
a, desenvolvimento e rettenção do ccapital huma
ano, por
visa promover açõe
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entender que essass práticas fav
vorecem o a
ambiente de trabalho, o bem estar ffísico e men
ntal dos
es e, consequentemente,, a superação de desafio
os.
nossos ccolaboradore

5.3 PE
ESQUISA E DESENVOLV
D
VIMENTO

ou o Sistem
ma de Gest
stão CART para a
O Organismo Certiificador Bureau Veritass recomendo
recertificcação nas no
ormas intern
nacionais ISO
O 9001:2008 (Gestão de Qualidadee), ISO 1400
01:2004
(Gestão Ambiental) e OHSAS 18
8001:2007 (G
Gestão de Sa
aúde e Segu
urança Ocupaacional). Alic
cerçado
ão dos proccessos intern
nos para efiiciência operacional, res
speito ao M eio Ambientte e na
na gestã
preocupa
ação com a Saúde e Segurança do Trabalhadorr, o Modelo de
d Gestão deemonstra ad
derência
aos padrões normattivos e a utiliização das p
premissas de
esses padrões em benef
efícios aos us
suários,
oncedente, colaboradore
c
s, acionistass e demais pa
artes interessadas.
poder co

mendação à recertificação
r
o reflete o a madurecime
ento do Siste
ema de Gesttão CART na
a busca
A recom
pelo ape
erfeiçoamentto contínuo de suas atiividades, no atendimentto das expecctativas das
s partes
relaciona
adas, na re
esponsabilida
ade com o Meio Amb
biente e com a Saúdee e Segurança do
Trabalha
ador. O modelo de Gestã
ão CART é um sistema que alinha toda
t
a estrattégia corpora
ativa da
organiza
ação, permitindo agilidade nos proce
essos, mitigação de risco
os, compliancce das opera
ações e
foco noss resultados operacionais
o
s.

A CART
T deu início a Gestão por Processos com base na
n metodolog
gia BPM, quue direciona com os
esforçoss internos pa
ara o atendim
mento aos ob
bjetivos estrratégicos da Companhia e expectativ
vas dos
seus sta
akeholders. A CART ta
ambém inve
estiu em Ge
estão de Ris
scos Corporrativos, atra
avés do
mapeam
mento e iden
ntificação dos
s potenciais riscos do negócio, implementando a estruturaç
ção dos
planos p
para mitigaçã
ão dos riscos
s e a revisão do mapa es
stratégico para alinhamennto dos objetivos às
mudança
as do ambiente interno e externo. A C
CART també
ém implemen
ntou metodoologia de Orç
çamento
Base Ze
ero, com o objetivo
o
de alocar
a
recurs
rsos de man
neira eficiente. Tais inici ativas solidificam o
comprom
misso da CA
ART no curto
o, médio e lo
ongo prazos, para garanttir a perenidaade do negó
ócio e o
retorno a
aos seus investidores.

Anualme
ente, a CART
T realiza Pes
squisa de Sa
atisfação do Usuário, que
e visa aferir o grau de sattisfação
dos seu
us usuários em relação
o a aspecto s físicos, se
erviços, equ
uipe, atendim
mento no pedágio,
p
imagem e administra
ação. No ano de 2014, a nota da CA
ART foi de 82,2%,
8
uma melhora de 1,3p.p,
c
a nota de
d 2013 (80,9
9%).
quando ccomparada com
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6. CONSIDERAÇÕE
ES FINAIS
ODER CONC
CEDENTE
6.1. PO

de junho de 2013,
2
o Gov
verno do Esttado de São Paulo autorrizou os reajuustes dos co
ontratos
Em 24 d
de conccessão das rodovias esttaduais, a p
partir de 1º de julho de 2013. Poréém, comunic
cou sua
decisão de não repassar os valores
v
dos reajustes aos
a
usuários das rodovvias. O Exm
mo. Sr.
Governa
ador do Esta
ado de São Paulo Gera
aldo Alckmin, declarou à época quee as condiçõ
ões dos
contratoss de concesssão seriam mantidas,
m
rea
afirmando a parceria do Estado com a iniciativa privada.
p
Como fo
orma de com
mpensar parte
e dos impacctos desta de
ecisão, o Governo do Esstado de São
o Paulo,
por interrmédio da Secretaria
S
Estadual de Logística e Transportes
s e da Agênncia Regulad
dora de
Transporte do Estado de São Pa
aulo (“ARTES
SP”), delibero
ou:


Pela redu
ução de 50%
% do percentu
ual pago pelas concessio
onárias a tituulo de ônus variável
v
incidente sobre a rece
eita total arre
ecadada (de 3% para 1,5
5%);



Pelo esta
abelecimento
o de cobrançça da tarifa de pedágio de todos oss eixos de veículos
v
comercia
ais, inclusive os que nã
ão estejam em contato com a pistta no mome
ento da
passagem
m do veículo
o pela Praça de Pedágio (chamados de
d “eixos susspensos”).

ajuste tarifário
o de 2013, m
medido pelo Índice Nacional de Preçços ao Cons
sumidor
O percentual de rea
Amplo (IIPCA), calcu
ulado pelo Instituto Brasi leiro de Geo
ografia e Estatística (IBG
GE), foi de 6,,5%. As
medidass mencionada
as não têm se
s mostrado suficientes para compen
nsar o deseqquilíbrio econ
nômicofinanceirro causado pelo
p
não reajuste da tarifa
a.
De acord
do com a deliberação da
a ARTESP pu
ublicada no Diário
D
Oficial do Estado dde São Paulo de 28
de Junho
o de 2014, foi
f autorizado
o a partir de
e 1º de Julho
o de 2014 o reajuste de 55,98% às tarifas de
pedágio para as rodo
ovias administradas pela
a Companhia
a, sendo este
e 0,39 p.p. innferior ao perrcentual
d 2014, medido pelo IPC
CA.
de reajusste tarifário de
A Comp
panhia vem discutindo
d
junto à ARTES
valiação
SP a respeitto do reajustte concedidoo, onde a av
as de cresccimento por categoria vvem sendo acompanha
adas no senntido de garantir o
das taxa
equilíbrio
o financeiro da
d compensação atravéss da cobranç
ça de eixo su
uspenso e a aplicação do
o índice
de correção previsto no contrato de concessã
ão.

6.2. AU
UDITORIA IN
NDEPENDEN
NTE

As demo
onstrações financeiras
f
referente ao
o exercício findo
f
em 31 de dezembbro de 2014
4 foram
auditada
as pela Deloiitte Touche Tohmatsu
T
Au
uditores Inde
ependentes S.A.
S
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A contra
atação dos serviços
s
de auditoria
a
dass demonstra
ações finance
eiras teve innício em 201
14, com
término previsto para 2018. O valor pago re
eferente a es
ste contrato no exercícioo de 2014 foi de R$
88,7 mil..

mento com Auditor
A
Indep
pendente, bu
uscamos avaliar o conflitoo de interess
ses com
Em nossso relacionam
trabalhoss de não-au
uditoria tend
do como pre
emissas: o auditor não
o deve (a) aauditar seu próprio
trabalho, (b) exercer funções gerrenciais e (c)) promover nossos
n
intere
esses.

As demo
onstrações financeiras
f
da
d Concessio
onária Auto Raposo Tav
vares S.A esstão de acordo com
os critérrios da legisslação societária brasile ira, a partir de informaç
ções financeeiras auditad
das. As
informaçções não fina
anceiras, ass
sim como ou
utras informa
ações de cará
áter operacioonal deste re
elatório,
não foram objeto de auditoria por parte dos a
auditores independentes..

6.3. DE
ECLARAÇÃO DA DIRET
TORIA

Em obse
ervância às disposições
s constantess no artigo 25
2 da Instruç
ção CVM nºº 480/09, de
e 07 de
dezembrro de 2009, a Diretoria da
d CART de
eclara que discutiu, reviu
u e concordoou com as opiniões
o
expressa
as no pare
ecer da De
eloitte Toucche Tohmattsu Auditore
es Independdentes e com
c
as
demonsttrações finan
nceiras relativas ao exerccício social fiindo em 31 de
d dezembroo de 2014.

GRADECIME
ENTOS
6.4. AG

A admin
nistração da
a Concessio
onária Auto Raposo Ta
avares S.A. agradece aaos seus us
suários,
acionista
as, forneced
dores, socied
dade, poderr concedente
e, parceiros e instituiçõees financeira
as pela
confiançça depositada
a e, em espe
ecial, aos collaboradores pela dedicaç
ção e resultaados alcança
ados.

Bauru/SP, 30 de março
o de 2015.

AA
Administraçã
ão
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