INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR
CNPJ nº 03.758.318/0001-24
NIRE nº 33.3.002.6.520-1

COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimentos sobre consultas CVM/Bovespa

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2016.

À SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE EMPRESAS
BM&FBOVESPA S.A. BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
At: Sra. Ana Lúcia da Costa Pereira
C.C.: CVM ‐ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Sr. Fernando Soares Vieira ‐ Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos ‐ Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
Ref.: OFÍCIO no 3078/2016‐SAE/GAE‐2, de 28 de setembro de 2016.

Prezados Senhores,
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. ‐ INVEPAR, sociedade anônima com sede na Avenida
Almirante Barroso, nº 52, salas 801, 3001 e 3002, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.758.318/0001‐24
(“Invepar” ou “Companhia”) recebeu, o Ofício nº 3078/2016‐SAE/GAE‐2 (“Ofício”), conforme transcrito
abaixo, vem esclarecer o quanto segue:

28 de setembro de 2016
3078/2016-SAE/GAE 2
Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR
At. Sr. Erik da Costa Breyer
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 28/09/2016, consta, entre outras informações, que
essa empresa não tem condições de dar continuidade aos investimentos previstos para a duplicação do
trecho da rodovia BR-040 que liga Juiz de Fora (MG) a Brasília (DF).
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Não identificamos essas informações nos documentos enviados por essa companhia, por meio do Sistema
Empresas.NET. Em caso de contraditório, favor informar o documento e as páginas em que constam as
informações e a data e hora em que as mesmas foram enviadas.
Cabe ressaltar que a companhia deve divulgar informações periódicas, eventuais e demais informações de
interesse do mercado, por meio do Sistema Empresas.NET, garantindo sua ampla e imediata
disseminação e o tratamento equitativo de seus investidores e demais participantes do mercado.
Isto posto, solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 29/09/2016, sem prejuízo ao
disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, com a sua confirmação ou não, bem
como outras informações consideradas importantes.
A resposta dessa empresa deve ser enviada por meio do módulo IPE, selecionando-se a Categoria: Fato
Relevante ou Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas
CVM/Bovespa e, em seguida, o Assunto: Notícia divulgada na mídia, o que resultará na transmissão
simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.
Ressaltamos a obrigação, disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 358/02, de inquirir
os administradores e acionistas controladores da companhia, com o objetivo de averiguar se estes teriam
conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao mercado.
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da resposta dessa
empresa.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA
em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa
cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na
Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,
Ana Lúcia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas – em exercício
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
c.c.: CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários

Em relação à notícia veiculada pelo Jornal Valor Econômico, em 28/09/2016, a INVEPAR esclareceu que a
VIA 040, sua subsidiária integral, está adimplente com todos os investimentos previstos em seu Contrato de
Concessão, apesar do atual contexto macro econômico brasileiro. A Companhia ressalta ainda que:
Em relação ao dimensionamento das concessões licitadas a partir de 2013, houve, desde então, queda do
PIB maior que 13,4% frente ao projetado na data do leilão (de 27/12/2013 até 23/09/2016 – última data
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disponível no Sistema de Expectativas de Mercado – BCB), com impacto inevitável na demanda e, por
conseguinte, sobre as receitas; inflação 8,3% (mesmo período de análise do PIB) acima do previsto na data
do leilão, o que eleva a necessidade de investimentos em curto prazo; crescimento da taxa de juros dos
financiamentos de 50% (TJLP) (período dezembro/2013 a janeiro/2016).
Deve‐se considerar, ainda, um aumento expressivo no custo do asfalto, principal insumo do pavimento, da
ordem de 87% ‐ variação influenciada pela política de preços controlados pelo governo.
O Setor lida também com um atraso e uma fragmentação na liberação de licenças ambientais pelos órgãos
competentes e pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL), do Governo Federal, com impacto sobre a
logística e o custo dos investimentos.
O Setor vem sofrendo as consequências de legislações que impactam no equilíbrio econômico‐financeiro
das concessões, isentando alguns usuários do pagamento da tarifa de pedágios. A mais recente foi a Lei dos
Caminhoneiros (13.103/15), que aumentou o limite de carga por eixo de caminhões (exigindo que os
pavimentos fossem reforçados para suportar esta nova realidade) e isentou do pagamento de pedágio
caminhões vazios com eixos suspensos.
Todos os pontos mencionados na notícia são amplamente descritos no Formulário de Referência,
arquivado na CVM, item 4 – Fatores de Risco, conforme a seguir:


“O crescimento da Companhia poderá exigir o aporte de recursos adicionais, que
poderão não estar disponíveis ou, caso estejam disponíveis, poderão ser em condições
insatisfatórias.



A capacidade da Companhia de conduzir suas atividades, pagar suas dívidas ou honrar
suas garantias poderá ser afetada pelo desempenho operacional reduzido das suas
controladas e coligadas.



As controladas e coligadas da Companhia podem não ser capazes de obter recursos
suficientes sob a forma de dívida ou capital para implementar suas estratégias de
crescimento e honrar seus compromissos de investimento assumidos nos contratos
de concessão.



A Companhia pode estar sujeita ao vencimento antecipado de suas concessões ou a
sanções em caso de falha no cumprimento de qualquer das obrigações previstas nos
contratos de concessão.



As operações da Companhia estão concentradas no Brasil e incluem uma concessão no
Peru, portanto, as condições econômicas e políticas brasileiras e peruanas podem
afetar adversamente seus negócios, condição financeira e resultados operacionais.



A Companhia está exposta a riscos relacionados ao volume de demanda (medido em
termos de veículos, passageiros, aviões e tráfego de carga) das suas concessões.



Os segmentos de infraestrutura de transporte em que a Companhia atua são
significativamente dependentes de empréstimos do BNDES e de outras entidades
públicas.



Os negócios da Companhia podem ser afetados adversamente caso sejam aplicadas
sanções decorrentes da não observância das obrigações contratuais e legais.”
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Além disso, deve‐se considerar que a obtenção de recursos necessários para investimentos futuros em
infraestrutura está sujeita à limitação de disponibilidade de capital no mercado, uma condição que não é
exclusiva da VIA 040.
Ressaltamos que atualmente há um pleito setorial de revisão dos contratos do Terceiro Lote de Rodovias,
liderado pela Associação Brasileira de Concessões Rodoviárias (ABCR). Tal demanda é objeto de análise pelo
Governo Federal, que, em razão das boas avaliações referentes ao Terceiro Lote, entre outros, estuda
readequar os investimentos.
Sendo estes os esclarecimentos pertinentes em relação aos questionamentos formulados no Ofício, a
Companhia se coloca à disposição para prestar quaisquer informações adicionais que se façam necessárias.

Atenciosamente,

Erik da Costa Breyer
Diretor Vice‐Presidente Administrativo‐Financeiro e de Relações com Investidores
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR

www.invepar.com.br/ri

invest@invepar.com.br

