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CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. 

NIRE: 35.300.366.476 

CNPJ: 10.678.505/0001-63 

 

FATO RELEVANTE 

 

A Concessionária Rodovias do Tietê S.A. (“Companhia”), sociedade por ações com registro de 

companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do artigo 157, 

§4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e do disposto na Instrução 

CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao 

mercado em geral, a divulgação de nova projeção relativa ao crescimento de tráfego 

comparado com a projeção do PIB de longo prazo divulgada pelo Banco Central via relatório 

Focus1. 

 

Ano 2020 2021 2022 2023 
2024  

- Fim da Concessão 

Crescimento de Tráfego  

(em %) 
1,50% 2,00% 2,50% 2,50% 2,50% 

PIB¹ 2,04% 2,52% 2,51% 2,43% 2,43% 

 

A Companhia mantém, sem fazer quaisquer alterações, a divulgação de projeção de desembolso 

de caixa dos investimentos da Companhia relacionados ao Contrato de Concessão. 

A projeção será incluída na seção 11 do Formulário de Referência da Companhia e estará 

disponível no site da CVM em http://www.cvm.gov.br/, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão em 

http://www.b3.com.br/, e no site da Companhia em http://www.rodoviasdotiete.com.br/ri, 

dentro do prazo legal. 

A Companhia informa ainda que as projeções são baseadas em premissas razoáveis e refletem 

somente a percepção da administração sobre o futuro de seus negócios e sobre a realidade atual 

e conhecida de suas operações, estando sujeitas a riscos e incertezas. Tais projeções dependem, 

substancialmente e, entre outras, das condições gerais da economia e do mercado de atuação, 

ficando sujeita a mudanças.  

 

                                                           
1 https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/?wicket:interface=:1:4::: 

https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/?wicket:interface=:1:4:::
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A Companhia não tem controle integral sobre parte significativa das premissas que nortearam a 

definição das projeções apresentadas e, portanto, qualquer alteração em tais premissas pode 

fazer com que os resultados sejam diferentes das projeções apresentadas. 

 

Salto, 16 de outubro de 2019 

Concessionária Rodovias do Tietê S.A. 

Nuno Filipe Nogueira Alves Coelho  

Diretor de Relações com Investidores  

http://www.rodoviasdotiete.com.br  

ri@rodoviasdotiete.com.br  

+55 11 4602 7900 


