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Patria Infraestrutura 
Estratégia de Investimento 

Gerenciamento ativo 

• Posição de controle para gerenciar cada investimento   

• Desenvolvimento e operações – longo prazo 

Aderência às melhores práticas de governança e ética   

• Políticas de governança e compliance de acordo com regras dos investidores   

Desenvolvimento de plataformas de ativos greenfield   

• Criação de plataformas setoriais para investir em múltiplos ativos   

Disciplina e critérios de investimento 

• Exigência de viabilidade financeira em cada projeto – non-recourse   

• Sustentabilidade do plano de negócios    
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Visão Geral da Concessão 
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Contrato & Características Principais 

► Data de Assinatura do Contrato de Concessão: 
junho/2017 
 

► Prazo da  Concessão: 30 anos 
 

► Extensão concedida: aprox.  570 km 
 

► Projeto “brownfield” 

► 4 praças existentes 

► 4 novas praças 
 

► Outorga total : R$ 1.376,4 milhões¹ 

 

1- data base mar/16 

Mapa ilustrativo - Entrevias 



Time Executivo 

Sergio Santillan - CEO 

•No setor de rodovias desde 1994, liderando a start-up de 7 rodovias 

•Atuou como COO da Vianorte e CEO/COO da Transbrasiliana, Viabahia e SPMar 

Mauro França - CTO 

•35 anos de experiência 

•Com o Pátria desde 2013 – coordenou a implantação na HBSA 

Gilson Carvalho - CFO 

•Mais de 30 anos de experiência no setor financeiro 

•Mais de 20 anos na Fiat Chrysler Finanças 
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Contrato de Concessão 
Principais Obrigações 

• 1º ano de concessão (início 
em julho/2017) 

• Recuperação emergencial em 
toda a infraestrutura 

• Condição precedente para o 
início da cobrança de pedágio 

• Edifícios operacionais 

• 1º ao até o final da concessão 

• Intervenções estruturais que extendam a vida útil do ativo e 
recuperam a infraestrutura às condições originais 

• Intervenções estruturais que extendem a vida útil do ativo, 
mantendo suas condições originais 

 

Investimentos obrigatórios 
Duplicações, faixas adicionais, obras de arte, dispositivos de retorno, etc. 

Avaliação por meio de Indicadores de Performance 

 Trabalhos Iniciais 1  Recuperação e Manutenção 2 
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Operações 
Arrecadação de pedágio, conservação da rodovia, assistência ao usuário 



Milestones da Companhia  
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Entrevias | O Projeto 
A atratividade do projeto é baseada em 3 fundamentos 

Tráfego 

• Rodovia localizada em região com 
economia forte 

• Tráfego testado / perfil Brownfield 

• ~66% do volume com 18 anos 
de histórico (atual ViaNorte) 

• Perfil de tráfego equilibrado 

• Leves e Pesados (Aprox. 45%| 
55%) 

• Pendular 

• Atividade comercial intra-
regional 

• Agro 

• Reduzido risco de rede 

• Menos sujeito a novos 
corredores alternativos 

• Rotas de fuga não-atraentes 

 

Capex Estrutura de Capital 

• Perfil brownfield  

• Principal ciclo de investimentos: até 
jun/2025 

• Previsão de geração de caixa 
operacional  a partir do 2º ano  

• Ativo em boas condições 

• Maior parte do pavimento em 
condições ótimas, boas ou 
regulares 

• Obrigações exequíveis 

• 211 km de duplicação em 8 anos  

• Solução customizada para o 
principal elemento do CAPEX 
(pavimento)   

• Duplicação e manutenção 
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Localização Estratégica 
Forte atividade econômica nas cidades nos arredores da Concessão 

Mesorregião do “Triângulo Mineiro” 
 

População: 2.317.182 habitantes 
4° e 7° maiores PIBs de MG 

Microrregião de Ribeirão Preto 
 

População: 1.137.140 habitantes 
Importante cluster regional 

Mesorregião de Marília 
 

População: 463.844 habitantes 
Hub regional: Setores de Saúde e Comercial 

Mesorregião Norte Central 
Paranaense 

 

População: 2.192.285 habitantes 
2ºe 3º maiores PIBs do PR 
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Tráfego 
~66% do tráfego proveniente de uma concessão com mais de 18 anos 

Localização das Praças de Pedágio 

5 
6 

7 
8 

1 

2 
3 

4 

Transferência 
da Vianorte em 

março/2018 

Início de operação 
das praças de 
pedágio: até 
julho/2018 
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A atratividade do projeto é baseada em 3 fundamentos 

Tráfego 

• Rodovia localizada em região com 
economia forte 

• Tráfego testado / perfil Brownfield 

• ~66% do volume com 18 anos 
de histórico (atual ViaNorte) 

• Perfil de tráfego equilibrado 
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Capex Estrutura de Capital 

• Perfil brownfield  

• Principal ciclo de investimentos: até 
jun/2025 

• Previsão de geração de caixa 
operacional  a partir do 2º ano  

• Ativo em boas condições 

• Maior  parte do pavimento em 
condições ótimas, boas ou 
regulares 

• Obrigações exequíveis 

• Aprox. 211 km de duplicação em 
8 anos 

• Solução customizada para o 
principal elemento do CAPEX 
(pavimento)   

• Duplicação e manutenção 

 

 

Fonte: Site da Artesp e Site IFC 
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Estratégia de Implementação 
Obras no Trecho Sul em andamento 

Prazo de 12 meses para implementação – condição precedente  
para início da cobrança de pedágio 

Construção de 4 praças de pedágio e 8 bases de atendimento ao 
usuário 

Construção 

Operação tapa buracos, correção de depressões, selagem de 
trincas , reparos superficiais, fresagens, eliminação de degrau 

Pavimento Concluído 

Remoção de detritos, poda do revestimento vegetal, limpeza 
geral, recuperação de erosões 

Faixa  
de Domínio Concluído 

Desobstrução de elementos de drenagem superficial, reparos, 
colocação de grelhas e tampas de caixas de captação 

Drenagem 

Reparação ou substituição de placas, limpeza, recuperação de 
sinalização horizontal 

Sinalização 
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Concluído 

Concluído 

Concluído 

Fonte: Site da Companhia  (www.entrevias.com.br) e Contrato de Concessão 



Investimentos 
Duplicação (km) 

km 212-295 
Anos 5 a 8 

km 385-451 
Anos 2 a 6 

km 295-314 e 337-385 
Anos 1 a 4 

Ano 1 
Complementação da 

Duplicação km 314-337 

Fonte: Contrato de Concessão 
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Investimentos 
Obrigações Contratuais para Duplicação (km) 

9 7 

22 

53 

35 

51 
17 

17 211 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Total

211 km  
duplicados em 8 anos 
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