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COMUNICADO AO MERCADO

A CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (“Companhia”), companhia aberta, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 10.647.979/0001-48, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 23 de
março de 2020, vem a público informar os números prévios de evolução do tráfego, em veículos
equivalentes, das rodovias sob sua gestão em função da pandemia do COVID-19. Os resultados
apresentados são gerenciais e estão sujeitos a revisão:

TRÁFEGO VEQ¹
16 a 29 de
mar/20

18 a 31 de
mar/19²

Variação

VEQ Leve (Mil)
730,2
1.409,6
-48,2%
VEQ Pesado (Mil)
1.827,5
2.066,2
-11,6%
VEQ Total (Mil)
2.557,7
3.475,8
-26,4%
¹ Resultados gerenciais passíveis de alterações
² Considera período que resulta nos mesmos dias da semana de 2020

1T 2020

1T 2019

Variação

8.769,9
12.446,4
21.216,3

9.484,8
12.280,5
21.765,3

-7,5%
1,4%
-2,5%

A companhia continua realizando ações preventivas e mitigatórias em resposta à pandemia
COVID-19, zelando assim pela segurança das pessoas e garantindo a continuidade de suas
atividades.
Adicionalmente, a companhia disponibilizou pontos de apoio aos caminhoneiros, que contam
com profissionais da área de saúde da Concessionária Rota das Bandeiras para medição rápida
de temperatura dos caminhoneiros, pressão arterial, além de banheiros com álcool em gel para
higienização das mãos. Os caminhoneiros também estão recebendo um kit com alimentação e
luvas descartáveis, conforme demonstrado nas imagens abaixo:

A Companhia reforça que continua atuando em coordenação com governos e órgãos
reguladores, com o objetivo de endereçar da melhor forma possível o impacto da crise sobre
seus colaboradores, seus usuários e suas operações, reavalia o plano de investimentos
inicialmente previstos para 2020, visando, com isso, manter a higidez financeira e honrar seus
compromissos.

Itatiba, 01 de abril de 2020.
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