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Monte Equity Partners compra 50% das rodovias Bahia Norte e Rota do Atlântico 

e 75% da Rota dos Coqueiros 

 

São Paulo – 28 de fevereiro de 2020 - A Monte Equity Partners comprou as participações da Odebrecht 

TransPort em três rodovias no Nordeste. A aquisição inclui 50% das concessionárias Bahia Norte (CBN) e 

Rota do Atlântico (CRA), na Bahia e Pernambuco, respectivamente, e 75% da Rota dos Coqueiros (CRC), 

também em Pernambuco.  

“As rodovias são ativos bons e maduros, que passam por áreas industriais, urbanas e turísticas e que têm 

perspectivas de crescimento de tráfego.  Agora, vamos trabalhar próximos à gestão e levar nossa 

experiência para a geração de resultados ainda melhores das operações”, disse Júlio Zogbi, sócio-fundador 

da Monte.  

A Monte, que foca no investimento e gestão de ativos de infraestrutura em operação, estudou as 

concessionárias por dois anos. Segundo Fábio Bonini, sócio do fundo, foram detectadas oportunidades 

como a monetização de áreas não exploradas. A experiência dos executivos no mercado de capitais e 

bancário também vai contribuir na parte financeira das rodovias, e quanto aos talentos das empresas, a 

Monte quer motivá-los para essa nova etapa, completou.    

As taxas de juros mais baixas viabilizam os investimentos de mais longo prazo em infraestrutura e abrem 

espaço para novos investidores, como family offices, fundos locais e internacionais que compartilham da 

visão da Monte, afirma Carlos Braga, consultor sênior da Monte e professor da Fundação Dom Cabral.   

As transações serão finalizadas após o cumprimento de todas as etapas contratuais e as aprovações das 

operações pelos poderes concedentes.  

 

Sobre a Monte Equity Partners 

A Monte Equity Partners é um fundo de private equity com grande experiência em infraestrutura, que já 

realizou investimentos em segmentos como o de logística e geração de energia. A Monte tem como missão 

investir e ser um gestor ativo para gerar valor sustentável nas empresas investidas e nas comunidades em 

seus entornos, e retornos aos seus investidores. O fundo foi criado em 2014 e seus ativos e investimentos 

já realizados somam RS$ 300 milhões (não consideradas as concessionárias CBN, CRA e CRC. Informações 

adicionais sobre a empresa estão em www.montepartners.com 
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