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FATO RELEVANTE
A CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A. – CART, (“CART” ou “ Companhia”), em
atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358 de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, vem por meio deste prestar informações sobre os impactos do novo
Coronavírus, o COVID-19, nos seus negócios.
Nas últimas semanas, foram tomadas medidas necessárias por parte dos governos, sociedades e
da população como forma de conter a disseminação do vírus. Como consequência, a Companhia
verificou impacto direto nos seus negócios, com queda no tráfego de veículos, como pode ser
verificado na tabela abaixo:

Veículos Equivalentes Pagantes
(mil)
Total

1T2020

1T2019

%

mar-20

mar-19

%

25 a 31
mar-20

25 a 31
mar-19

%

11.993

12.344 -3%

3.900

4.143

-6%

695

948 -27%

Leve

4.015

4.167 -4%

1.037

1.360 -24%

132

278 -52%

Pesado

7.978

8.177 -2%

2.863

2.783

563

670 -16%

3%

Ressalta-se que esses dados são prévios, gerenciais e poderão ser atualizados. Contudo, a
Companhia julga prudente trazer ao conhecimento do público investidor e do mercado em geral
informações mais recentes sobre o desempenho dos seus negócios face ao avanço do Coronavírus
e seus impactos para toda a economia. Os efeitos relacionados ao COVID-19 começaram a ser
percebidos com mais intensidade em março. Os dados da última semana do mês, por exemplo,
dão uma percepção desses efeitos, com redução de cerca de 27% no tráfego total em relação à
2019, com impacto mais relevante nos VEPs leves. A dimensão desses efeitos adversos no
desempenho operacional do 2º trimestre do ano está relacionada ao tempo em que o país deverá
seguir com as medidas necessárias para conter o avanço do vírus, principalmente as relacionadas
às restrições de mobilidade e que afetam diretamente os negócios da Companhia.
A Administração da controladora da Companhia, a Investimentos e Participações em Infraestrutura
S.A. – Invepar, está se reunindo diariamente com objetivo de acompanhar e gerenciar de forma
rápida e diligente os impactos, incluindo as providências a serem tomadas para mitigar os efeitos
do avanço do Coronavírus para os negócios. Dentre essas providências, inclui-se o requerimento
da suspensão por 6 meses do pagamento das parcelas de juros e principal do contrato de
financiamento junto Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no âmbito
do pacote de medidas socioeconômicas em caráter emergencial e com o objetivo ajudar a mitigar
os efeitos da pandemia do novo Coronavírus no Brasil, a ser aprovado pelo Banco.
No âmbito corporativo, a Companhia implementou medidas necessárias para minimizar quaisquer
impactos na qualidade do atendimento a seus clientes, mitigar riscos para colaboradores e
familiares e garantir a manutenção e continuidade das operações, dentre as quais:
• Comunicação corporativa recorrente por e-mail e aplicativos de mensagens, visando
informar e conscientizar todos os colaboradores sobre os riscos relacionados à disseminação
do vírus, sobre as formas de prevenção e, ainda, endereços para obtenção de informações
oficiais e para verificação das informações falsas (Fake News);
• Adoção do regime de home office para todos os colaboradores onde essa modalidade for
possível;
• Realização de viagens apenas quando for imprescindível, adotando e priorizando a
realização de reuniões por videoconferência;

•
•

Reforço na higienização de todos os locais de trabalho, incluindo as praças de pedágio e os
postos de atendimento ao longo da via; e
Divulgação das informações relacionadas ao tema e veiculação de campanhas educativas
nos canais digitais da Companhia.

A Companhia destaca, mais uma vez, que ainda há grande incerteza sobre os efeitos da pandemia
na economia local e global, principalmente porque não se sabe qual será o tempo necessário para
conter o avanço do vírus e, por consequência, por quanto tempo esses efeitos adversos vão se
estender sobre os seus negócios.
Bauru, 09 de abril de 2020.
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