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A CCR trabalha em diferentes segmentos além do de concessões rodoviárias,
como mobilidade, aeroportos e serviços, o que acabou tendo maior impacto em
momentos como este, visto que os negócios de mobilidade e aeroportos sofreram mais
com o isolamento social do que as concessões rodoviárias . A companhia terminou 2019
com R$5.2 bilhões em caixa não tem muitos vencimentos de dívidas, a maioria dos que
tem, estão no segundo semestre. Estão com bastante liquidez para enfrentar o atual
período que ainda não possui um prazo para terminar e deve ser mais desafiador em
termos de receita.

O tráfego pendular de veículos leves, realizado por aqueles que trabalham em
cidades diferentes das que moram, diminuiu com as medidas de lockdown estabelecidas
e a consequente adoção ao homeoffice pelas empresas. Segmento de mobilidade vem
sofrendo queda no tráfego pelo fato de pessoas estarem tentando evitar aglomerações. E
também o de aeroportos, com grande parcela dos voos cancelados.

Rodovias equivalem a 65% do Ebitda da companhia, e omix se divide em 55%
veículos pesados e 45% leves (sendo 40% de tráfego pendular). Algumas delas não estão
sendo tão prejudicadas. O tráfego vai depender das características dos transportes que
passam por ela e das cargas que eles levam. A RodoNorte, por exemplo, onde são
transportados produtos agrícolas para serem exportados, está indo muito bem por conta
dos portos estarem abertos e o câmbio desvalorizado. Já a Dutra, onde trafegam em sua
maioria veículos pesados, relacionados ao setor industrial, está sentindo mais os efeitos
da crise. Também, no mês de março muitas empresas anteciparam a produção, em um
movimento de reabastecimento, o que ajudou nos fluxos.

Mobilidade vem sofrendo bastante. Por mais que ainda exista um certo
número de pessoas que continuará utilizando o meio, muitos estão em casa, ou então
utilizando outros meios que os ajudem a evitar aglomerações. Os aeroportos ainda mais,
com o cancelamento de voos.

No entanto, em todos os contratos de concessão, existe a cláusula de força
maior, que consiste em quando a queda no volume excede 25%, que é o que vem
ocorrendo. Sendo assim, a companhia possui liberdade de negociar com o governo uma
maneira de ele reequilibrar o impacto financeiro sofrido por ela.
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Em termos de liquidez, a companhia está com cerca de R$5 bilhões em caixa
e ainda pretende reforçar esta posição. Mesmo sendo uma dívida cara, acreditam que é
algo essencial para que fiquem seguros diante do cenário atual. As medidas de auxílio
aprovadas pelo BNDES, que isenta o pagamento de principal de juros, ajuda a aliviar a
situação, gerando uma segurança de caixa para a cia de aproximadamente R$260 milhões
durante 6 meses.

Além disso, estão avaliando a redução de carga horaria dos funcionários,
possíveis férias cole]vas, redução do custo para mobilidade e do número de transportes
operando. Outro ponto relevante é a flexibilização de inves]mento, estão inves]ndo
apenas no que for prioridade, de modo que a segurança de suas operações não sofra
alterações. O que não ]ver urgência, poderá ser adiado em até 90 dias.

Os projetos relacionados às rodovias federais já estavam previstos para
ocorrer no segundo semestre, e após os ocorridos com o avanço do coronavírus, a
empresa espera que a compe]ção para os próximos leilões seja menos acirrada.
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Logo quando o coronavírus começou a avançar pelo Brasil, a companhia
organizou um comitê, no qual traçaram diferentes cenários prováveis, tomando como
base a situação da Itália e Espanha. Felizmente, o Brasil é um país extremamente
dependente da matriz rodoviária para transportes, o que fez com que es]massem uma
queda menor no tráfego de veículos pesados. A companhia já tomou a medida de
postergar serviços que não sejam essenciais as rodovias e ao mesmo tempo não
coloquem os passageiros em risco.

No consolidado, o tráfego das rodovias reduziu em 27% até o momento,
desde o começo da quarentena. As mais prejudicadas são as que comportam o
transporte de produtos do setor industrial, como a Ecopistas, Ecoponte e Eco101, que
possuem tarifas de pedágio mais baixas. As rodovias com tarifas mais elevadas acabaram
sen]ndo menos impacto, como a Ecovia dos Imigrantes, EcoSul e EcoCataratas, o que é
posi]vo para a empresa. Sendo assim, a queda de 27% no tráfego reflete de maneira
menos agressiva na receita.

Em termos de liquidez, captaram uma nota promissória de R$1.2 bilhões para
compensar os dois vencimentos de dívida que estão com vencimentos próximos (em abril
e em junho). Começaram a estruturar esta operação desde o final de fevereiro, mas com
a mudança no direcionamento do mercado, acabaram tendo de pagar por uma
remuneração de CDI+4%, o que os fez captar tal recurso. Devem prolongar suas dívidas
para um momento em que o mercado es]ver mais estável, com taxas razoáveis.

Foram descobertos recentemente alguns atos ilícitos pra]cados no passado
na companhia. E em março desse ano, a empresa se comprometeu em devolver R$650
milhões, que serão des]nados em sua maior parte para obras, para custear UTIs para
pacientes contaminados com o COVID-19 e reduzir algumas tarifas de pedágio. Ela
também irá arcar com uma multa de R$50 milhões, que deverá ser paga por um período
de 9 anos. Para a empresa, sanar esta questão foi algo bastante prudente, pois os permite
negociar uma nova prorrogação do prazo de vencimento do contrato de concessão de tal
rodovia, agora para 2034. Isto é algo que depende dos índices que foram ou não previstos
no contrato e alguns reajustes tarifários que ainda não foram compensados de modo a
reequilibrar a companhia financeiramente.

A grande aposta da Ecorodovias para esse ano é no leilão da BR-153 que
estava previsto para agosto mas acreditam que deve ser adiado, assim como outros
leilões previstos para o segundo semestre.
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