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Apresentação

O Relatório de Sustentabilidade 2008 registra, de maneira transparente, a evolução 
dos principais indicadores econômicos, sociais e ambientais do Grupo CCR, verificada no 
último exercício. Pelo terceiro ano consecutivo, a publicação foi desenvolvida com base 
nas diretrizes e na metodologia propostas pela Global Reporting Initiative (GRI), uma rede 
global multistakeholder, integrada por representantes de empresas de setores distintos 
de atividade, instituições de pesquisa, estudiosos, ativistas e ONGs. Numa abordagem 
ampla, e atenta aos principais movimentos empresariais com foco em sustentabilidade, a 
companhia reforça seu compromisso de adotar novas e melhores práticas de governança 
no relacionamento com os públicos estratégicos (stakeholders).

O relatório tem uma versão on-line, mais ampla e detalhada, disponível para consulta no 
endereço www.grupoccr.com.br/ri

Para esclarecer dúvidas ou encaminhar sugestões e eventuais críticas sobre o conteúdo 
desta publicação, entre em contato pelo e-mail invest@grupoccr.com.br

Introduction

The Sustainability Report 2008 is a transparent record of the evolution of the main 
economic, social, and environmental indicators of the CCR Group, as seen in the last fiscal 
year. For the third year, the publication has been  based on the guidelines and methodology 
proposed by the Global Reporting Initiative (GRI), the global multistakeholder network 
formed by representatives of companies from distinctly different branches of activity, research 
institutes, scholars, activists, and NGOs. In a broad approach, which is attentive to the main 
business movements focused on sustainability, the company reinforces its commitment to 
adopt new and better governance practices in its relationship with its stakeholders.

The report has an online version, which is more complete and detailed and is available 
for consultation at www.grupoccr.com.br/ri.

For answers to questions or to send suggestions and eventual criticisms of the content 
of this publication, contact us by e-mail: invest@grupoccr.com.br
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Destaques do ano

A CCR tornou-se a primeira empresa do setor a lançar campanha 

publicitária na mídia para se posicionar de forma mais próxima 

de seus stakeholders.

Para assegurar maiores conforto, fluidez e segurança aos seus 

usuários, foram investidos R$ 796 milhões nas rodovias do Grupo 

CCR – 55% a mais do que em 2007.

Quatro das melhores rodovias do País, inclusive a Rodovia dos 

Bandeirantes, eleita a melhor, são administradas pela CCR, diz 

pesquisa do Guia Quatro Rodas, edição 2008.

CCR AutoBAn e CCR ViaOeste foram premiadas com o certificado 

Prêmio Vida de Segurança nas Rodovias, concedido pela Agência 

Reguladora dos Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Mais de R$ 7 milhões investidos em projetos culturais , 

socioambientais e esportivos, abrangendo milhares de pessoas, 

nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

Pesquisa de opinião com usuários do Grupo CCR aponta que 

86,3% estão satisfeitos com os serviços oferecidos por suas 

concessionárias.

Conquista da concessão do trecho oeste do Rodoanel Mario Covas, 

na Região Metropolitana de São Paulo, que se conecta com quatro 

rodovias administradas por concessionárias da CCR, e aquisição 

de 40% do capital da Renovias.
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The year’s highlights

CCR became the first company in this business sector to launch 

an advertising campaign in the media, to position itself closer to 

its stakeholders.

In order to ensure greater comfort, traffic flow and safety for its 

users, R$ 796 million were invested in the highways of the CCR 

Group – 55% more than in 2007.

 Four of the best highways in the Nation, including Bandeirante 

Highway, which was chosen the best, are administrated by CCR, 

says a poll by Guia Quatro Rodas, 2008 edition.

CCR AutoBAn and CCR ViaOeste received the Safety on the 

Highways Award from the Transportation Regulatory Agency of 

the State of São Paulo (Agência Reguladora dos Transportes do 

Estado de São Paulo – ARTESP).

More than R$ 7 million invested in cultural, socioenvironmental 

and sports projects, reaching thousands of people in the states 

of São Paulo, Rio de Janeiro, and Paraná.

Opinion poll taken among users of the CCR Group’s highways 

indicates that 86.3% are satisfied with the services offered by 

the concessionaires.

The concession was won for the western section of the Mario 

Covas Ring Road, in metropolitan São Paulo, that connects with 

four highways administrated by CCR concessionaires, and 40% of 

the capital of Renovias was acquired.

CCR RodoAnel
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O ano de 2008 representou um marco histórico na trajetória de de-

senvolvimento da CCR, que completa dez anos de atuação em 2009. 

Orientados pela disciplina de capital e pelo crescimento qualificado, 

avançamos na estratégia definida para o nosso negócio, que busca o 

equilíbrio entre os resultados econômicos, sociais e ambientais, compar-

tilhando a conquista do sucesso empresarial com os stakeholders.

Com o lançamento da primeira campanha publicitária, numa iniciativa 

inédita no setor, com a qual reposicionamos nossa marca, valorizando 

atributos como solidez e excelência no atendimento aos usuários, con-

seguimos nos aproximar ainda mais de nossos públicos de interesse e 

relacionamento, o que permitirá gerarmos ainda mais benefícios a eles 

ao longo dos próximos anos. O reforço de nossa identidade visual con-

tribuirá para apoiar uma agenda diversificada de negócios, além do setor 

de concessões de rodovias.

Criamos mais valor para todos os acionistas, ampliamos o grau de eficiên-

cia e fortalecemos o nosso modelo de negócios, expandindo o portfólio de 

projetos, com a conquista do trecho oeste do Rodoanel e a aquisição de 

40% da Renovias. Em 2008, o lucro líquido cresceu 23%, e programamos 

a distribuição de R$ 544 milhões aos acionistas, em forma de dividendos, 

o que corresponde a 76% do resultado obtido no exercício.

Demos continuidade ao programa de investimentos, que tem contribuído 

para aumentar a segurança das estradas, diminuído o número de acidentes 

e melhorado a fluidez do tráfego, com consequente redução de emissões de 

CO2, um dos gases de efeito estufa (GEE). O esforço da atuação do Grupo 

Mensagem da Administração
Avanços no equilíbrio do desempenho econômico e socioambiental
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tem sido reconhecido. Quatro rodovias que administramos foram classifi-

cadas pelo Guia Quatro Rodas entre as dez melhores do Brasil. A pesquisa 

que realizamos com cerca de 3 mil pessoas aponta que 86,3% dos usuários 

estão satisfeitos com nossos serviços. Os resultados nos deixam orgulhosos e 

confirmam que estamos no caminho correto, o que nos motiva a continuar 

aperfeiçoando os serviços para que os usuários possam realizar viagens ainda 

mais seguras e confortáveis pelas rodovias do Grupo CCR.

No âmbito social, fortalecemos o apoio a projetos culturais, sociais 

e esportivos que beneficiam milhares de pessoas nos cerca de 100 

municípios que atravessam nossas rodovias. As atividades contribuem 

para o desenvolvimento socioeconômico das regiões em que atuamos, 

com programas que geram renda, disseminam noções de cidadania, 

educação e saúde e propiciam melhores condições de vida às comu-

nidades lindeiras.

Preservar o meio ambiente para que as próximas gerações possam des-

frutar dele é uma preocupação constante das iniciativas do Grupo CCR, 

compromisso que se mantém e somente será reforçado, gradativamente, 

ao longo dos próximos anos. Em fevereiro de 2009, criamos um grupo de 

estudos sobre sustentabilidade, com a finalidade de discutir e disseminar 

boas práticas socioambientais em todas as unidades de negócios.

Queremos agradecer a colaboradores, acionistas, investidores, fornece-

dores e demais parceiros de negócios pelo empenho e pela confiança em 

nossas ações, que continuarão a ser orientadas pela gestão transparente 

e pelas boas práticas de mercado.

Valdemar Jorge Martins Mendes

Presidente do Conselho de Administração

Renato Alves Vale

Presidente
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The year 2008 was an historic milestone in CCR’s development, as 

it completes ten years in 2009. Guided by disciplined capital and by 

qualified growth, we have advanced in the strategy established for 

our business, that pursues balance between economic, social and 

environmental results, and shares the corporate success, thus achieved, 

with its stakeholders.

With the launch of the first advertising campaign – the first in the 

business sector – with which we repositioned our brand, giving value to 

such attributes as solidity and excellence in services to users, we were 

able to draw even closer to our stakeholders, allowing us to generate 

even more benefits for them over the coming years. Reinforcing our 

visual identity will contribute to supporting a diversified business agenda, 

as well as the highway concession industry.

We created more value for all of the shareholders, expanded the level of 

efficiency, and strengthened our business model, building on our project 

portfolio by gaining the western section of the Ring Road and acquiring 

40% of Renovias. In 2008, net profits grew 23%, and we scheduled 

the distribution of R$ 544 million to shareholders, as dividends, which 

corresponds to 76% of the result obtained during the fiscal year.

We continued our investment program, which has contributed to 

increasing safety on the highways, lessening the number of accidents, 

and improving traffic flow, thus reducing CO2 emissions (one of the 

greenhouse gases – GHG). The efforts of the Group’s work have received 

recognition. Four highways that we administrate have been ranked by 

Message from the Administration
Advances in a balanced economic and socioenvironmental performance
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Guia Quatro Rodas among the ten best in Brazil. A poll that we took 

with about three thousand people indicates that 86.3% of the users are 

satisfied with our services. The results make us proud and they confirm 

that we are on the right path, which motivates us to continue improving 

the services so that users can take trips that are even safer and more 

comfortable in the highways of the CCR Group.

In social terms, we reinforced our support for cultural, social, and sports 

projects that benefit thousands of people in some 100 municipalities 

crossed by our highways. The activities contribute to the socioeconomic 

development of the regions in which we are involved, with programs 

generating income, teaching basic citizenship, stressing education and 

health, and providing better living conditions for adjacent communities.

Preserving the environment for the enjoyment of future generations is 

a constant concern of the initiatives of the CCR Group, in an ongoing 

commitment that will only be gradually reinforced throughout the coming 

years. In February 2009, we created a study group on sustainability, 

for the purpose of discussing and spreading good socioenvironmental 

practices at all of the business units.

We want to thank employees, shareholders, investors, suppliers, and 

other business partners for their efforts and confidence in our actions, 

which will continue to be guided by transparent management and good 

market practices.

Valdemar Jorge Martins Mendes

Chairman of the Board

Renato Alves Vale

President
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Um dos maiores grupos de concessões de rodovias do Brasil e líder no 

segmento na América Latina, o Grupo CCR investe em projetos que 

visam melhorar a eficiência da infraestrutura de transportes e, assim, 

favorecer a maior competitividade das regiões onde atua, o que con-

tribui para o desenvolvimento econômico e social do próprio País.

Inscrito no Novo Mercado da Bovespa e reconhecido pelas boas práticas 

de governança corporativa, o Grupo CCR empenha-se em manter a 

excelência no relacionamento com o mercado de capitais, um dos elos 

essenciais de seu crescimento sustentável. Contribuir para o desenvol-

vimento das regiões em que está presente e investir continuamente nas 

rodovias que administra, para garantir maiores conforto, segurança e 

fluidez, constituem princípios perseguidos com determinação pelo Gru-

po, alinhados à premissa de buscar sempre bons resultados econômicos, 

financeiros e sociais, como forma de gerar valor para os acionistas e toda 

a sociedade. As estradas administradas estão entre as melhores e mais 

seguras do País, um retrato fiel do nosso compromisso de atender com 

excelência todos os usuários.

O quadro de colaboradores constitui um dos principais diferenciais do 

Grupo CCR para crescer, de forma sustentada, ao longo dos próximos 

anos. Para atrair e também preservar seus talentos, a política de gestão 

de pessoas procura tanto criar quanto estimular um ambiente de alto 

desempenho, pautado pela ética, transparência e meritocracia.

Com uma estratégia norteada pelo crescimento qualificado, sem abrir 

mão da premissa da disciplina de capital, a CCR almeja crescer por meio 

da diversificação dos negócios, no Brasil e no exterior, nas áreas de con-

cessões de rodovias, atividades correlatas e de transporte coletivo.

As one of the largest highway concession 

groups in Brazil and leader of the segment in 

Latin America, the CCR Group invests in projects 

focusing on improving the efficiency of the 

transportation infrastructure and, thus, greatly 

benefiting competitiveness for the regions where 

it is involved, which contributes to the economic 

and social development of the Nation, itself.

Listed on BOVESPA’s Novo Mercado and 

recognized for its good corporate governance 

practices, the CCR Group makes every effort 

to maintain an excellent relationship with the 

capital market, which is one of the essential links 

of its sustainable growth. Contributing to the 

development of the regions where it is located 

and continuously investing in the highways it 

administrates, in order to ensure greater comfort, 

safety, and traffic flow are principles firmly 

pursued by the Group, in line with the premise 

of always seeking good economic, financial and 

social results, as a means of generating value for 

shareholders and for society, in general. The roads 

it administrates are among the best and safest in 

the country, which is a faithful portrayal of our 

commitment to serve all users with excellence.

The employees constitute one of the main differences 

for the CCR Group to grow in a sustainable fashion 

Grupo CCR

CCR Group

Novos investimentos fortalecem a atuação do Grupo CCR

New investments strengthen the work of the CCR Group
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Com a gestão de concessionárias, incluindo a Concessionária CCR Ro-

doAnel, criada em 2008, para administrar o trecho oeste do Rodoanel 

Mario Covas, a CCR é responsável pela administração de 1.571 km de 

rodovias, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná. Em negócio 

concretizado também em 2008, o Grupo detém 40% do capital da 

Renovias, concessionária que administra 345,6 km entre a região de 

Campinas (SP) e o sul de Minas Gerais. Em 2006, ingressou no segmento 

de transporte coletivo, com a criação da concessionária ViaQuatro, que 

irá operar e manter a Linha 4 (Amarela) do Metrô de São Paulo, devendo 

atender cerca de 1 milhão de pessoas por dia, em 2014, quando estiver 

em pleno funcionamento. A primeira fase de operações do trecho deve 

ter início em 2010.

O Grupo CCR controla, no Brasil e no exterior, dez concessionárias. São elas:

over the coming years. In order to attract, as well 

as retain, its talent, the people management 

policy seeks to both create and stimulate a high-

performance atmosphere distinguished by good 

ethics, transparency, and a meritocracy.

With a strategy guided by qualified growth, and 

firmly committed to the premise of disciplined 

capital, CCR desires to grow by diversifying its 

business in Brazil and abroad, in the area of 

highway concessions, related activities, and 

mass transportation.

Through the management of concessionaires, 

including CCR RodoAnel, created in 2008 to 

administrate the western section of the Mario 

Covas Ring Road, CCR is responsible for 1,571 

km of highways in the States of São Paulo, Rio 

de Janeiro, Paraná. In negotiations also finalized 

in 2008, the Group holds 40% of the capital of 

Renovias, a concessionaire that administrates 345.6 

km between the region of the City of Campinas 

and the southern State of Minas Gerais. In 2006, it 

entered the mass transportation segment with the 

creation of the ViaQuatro concessionaire that will 

operate and do the upkeep of Line 4 (Yellow) of 

the São Paulo Metro, which should server around 

one million people per day, in 2014, when it will 

be fully functional. The firs phase of operations of 

the line should begin in 2010.

The CCR Group controls ten concessionaires, in 

Brazil and abroad:

CCR RodoNorte
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CCR Ponte – Com extensão de 23 quilômetros, sendo 10 

km de vias de acesso, a Ponte Presidente Costa e Silva, mais 

conhecida como Ponte Rio-Niterói, é uma das dez maiores 

do mundo. Registra um fluxo médio de 135 mil veículos por 

dia, transportando cerca de 400 mil pessoas. Principal meio 

de ligação da capital com Niterói e o interior do Estado do 

Rio de Janeiro, a ponte permite o escoamento da produ-

ção regional e contribui para o desenvolvimento turístico 

do Estado, principalmente o polo da Região dos Lagos. 

No exercício de 2008, a concessionária teve faturamento 

bruto de R$ 102 milhões, com tráfego total de 56.201.101 

veículos-equivalentes.

CCR NovaDutra – Principal interligação entre São Paulo 

e o Rio de Janeiro, dois dos maiores centros industriais do 

País, que respondem por aproximadamente metade do PIB 

nacional, a Via Dutra registra um movimento médio de 790 

mil viagens diárias, sendo a mais movimentada do País. 

Em 2008, a concessionária obteve faturamento de R$ 748 

milhões e um total de 131.910.860 veículos-equivalentes 

de tráfego.

CCR AutoBAn – Reunindo as rodovias Anhanguera (SP-

330), Bandeirantes (SP-348), Dom Gabriel Paulino Bueno 

Couto (SP-300) e a interligação Adalberto Panzan (SPI-

102/330), em um total de 316,75 km de extensão, o sistema 

Anhanguera-Bandeirantes apresenta um movimento médio 

de 370 mil viagens por dia, favorecendo o transporte de 

produtos agrícolas e industriais entre São Paulo, Campinas 

e Ribeirão Preto, importantes polos de crescimento do 

Estado. Em 2008, alcançou receita da ordem de R$ 1,1 

bilhão, contabilizando um tráfego total de 209.523.802 

veículos-equivalentes.

CCR Ponte – At 23 kilometers long, 10 km of 

which are access ramps, Ponte Presidente Costa 

e Silva, better known as the Rio-Niterói Bridge, 

is one of the ten largest in the world. It has 

an average flow of 135,000 vehicles per day, 

carrying around 400,000 people. As the main 

link between the capital and the City of Niterói 

with the interior of the State of Rio de Janeiro, 

the bridge permits a flow of regional production 

and contributes to the development of tourism 

in the State, especially the Lakes Region. During 

2008, the concessionaire had gross revenues of 

R$ 102 million, with total traffic of 56,201,101 

equivalent-vehicles.

CCR NovaDutra – As the main link between 

São Paulo and Rio de Janeiro, the Nation’s two 

largest industrial centers that are responsible for 

approximately half of the country’s GDP, Via Dutra 

has an average traffic flow of 790,000 trips per 

day, and is the busiest in the Nation. In 2008, the 

concessionaire took in R$ 748 million and had a 

total of 131,910,860 equivalent-vehicles.

CCR AutoBAn – Including the Anhanguera 

(SP-330), Bandeirantes (SP-348), and Dom 

Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300) highways, 

and the Adalberto Panzan (SPI-102/330) 

connecting road, for a total of 316.75 km, the 

Anhanguera-Bandeirantes system has an average 

flow of 370,000 trips per day, benefiting the 

transportation of farm and industrial products 

between the cities of São Paulo, Campinas, and 

Ribeirão Preto, which are important centers fro 

growth in the State. In 2008, it took in revenues 

of around R$ 1.1 billion, with total traffic of 

209,523,802 equivalent-vehicles.
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CCR ViaLagos – Constituído por 30 km da antiga RJ-124, 

que foram duplicados pela concessionária, e 26 km cons-

truídos pela CCR ViaLagos, o sistema interliga as cidades de 

Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Búzios e Arraial 

do Cabo, na Região dos Lagos, com o norte fluminense. Com 

média de 12 mil veículos por dia e picos de 35 mil durante o 

verão e feriados prolongados, a Rodovia dos Lagos contribui 

para o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de 

Janeiro e, principalmente, da Região dos Lagos. Em 2008, a 

concessionária teve faturamento de R$ 54 milhões e tráfego 

total de 5.514.470 veículos-equivalentes.

CCR RodoNorte – As rodovias administradas pela con-

cessionária, com extensão de 567 km, formam um dos 

principais corredores de escoamento da safra agrícola no 

País, contribuindo para o transporte da produção de polos 

agrícolas do Paraná até o Porto de Paranaguá. Com fluxo 

médio de 75 mil veículos por dia, as vias ligam a região norte 

do Paraná à capital, Curitiba, e a cidade de Ponta Grossa à 

divisa com o Estado de São Paulo. Em 2008, a CCR Rodo-

Norte obteve receita de R$ 308 milhões e apresentou um 

total de 57.256.561 veículos-equivalentes de tráfego.

CCR ViaLagos – Consisting of 30 km of the old RJ-

124, that were doubled by the concessionaire, and 

26 km built by CCR ViaLagos, the system connects 

the cities of Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo 

Frio, Búzios, and Arraial do Cabo, in the Lakes 

Region, with northern Rio de Janeiro. With an 

average of 12,000 vehicles per day and peaks of 

35,000 in the summer and on long weekends, the 

Lagos Highway contributes to the socioeconomic 

development of the State of Rio de Janeiro and, 

especially, to the Lakes Region. In 2008, the 

concessionaire had R$ 54 million in revenues and 

total traffic of 5,514,470 equivalent-vehicles.

CCR RodoNorte – The highways administrated by 

the concessionaire total 567 km and form one of 

the main corridors for the flow of farm produce, 

contributing to the transportation of these products 

from agricultural centers in the State of Paraná to 

the Port of Paranaguá. With an average traffic flow 

of 75,000 vehicles per day, the highways connect 

northern Paraná to the capital, Curitiba, and the 

city of Ponta Grossa to the border with the State 

of São Paulo. In 2008, CCR RodoNorte received 

R$ 308 million in revenues and had total traffic 

of 57,256,561 equivalent-vehicles.

CCR Ponte
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CCR ViaOeste – Com movimento médio de 600 mil viagens 

por dia, os 168,6 quilômetros de rodovia administrados pela 

concessionária ligam a capital paulista ao oeste do Estado, 

atendendo mais de 13,5 milhões de habitantes, moradores de 

15 municípios. O Sistema Castello-Raposo integra as rodovias 

Castello Branco, Senador José Ermírio de Moraes, Raposo 

Tavares e Dr. Celso Charuri. Em 2008, contabilizou volume de 

tráfego total de 124.469.989 veículos-equivalentes e fatura-

mento de R$ 482 milhões.

CCR RodoAnel – O complexo é formado pelos 32 km do tre-

cho oeste do Rodoanel Mário Covas, que integra as rodovias 

Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes e 

Régis Bittencourt, por onde trafegam aproximadamente 240 

mil veículos por dia. Assinado em junho de 2008, o contrato 

de concessão tem o prazo de 30 anos. A CCR detém 95% de 

participação na concessionária (os 5% restantes pertencem à 

Encalso Construções Ltda.).

CCR ViaOeste – With an average flow of 

600,000 trips per day, the 168.6 kilometers of 

highway administrated by the concessionaire 

connect the capital of São Paulo to the western 

side of the State, serving more than 13.5 million 

inhabitants, living in 15 municipalities. The 

Castello-Raposo System links the Castello Branco, 

Senador José Ermírio de Moraes, Raposo Tavares, 

and Dr. Celso Charuri highways. In 2008, it had 

a total traffic flow of 124,469,989 equivalent 

vehicles and revenues of R$ 482 million.

CCR RodoAnel – This highway complex is 

formed by 32 km of the western section of 

the Mário Covas Ring Road that unites the 

Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, 

Bandeirantes, and Régis Bittencourt highways, 

where approximately 240,000 vehicles travel 

every day. The concession contract was signed 

in June 2008, and is for 30 years. CCR holds a 

95% share in the concessionaire (the remaining 

5% belong to Encalso Construções Ltda.).

CCR ViaOeste
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ViaQuatro –  ViaQuatro, which is the Group’s first 

concessionaire in the public mass transportation 

area, signed the first public-private partnership 

(PPP) contract in Brazil, to operate and maintain 

Line 4 (Yellow) of the São Paulo Metro. The 

section connects the Luz Station, downtown, to, 

on the southwest side of the capital city, where 

nearly one million people should commute, 

daily, when it is fully functional in 2014. After 

completion, it will be the country’s most modern 

metro line in operation.

Renovias – With its 346 km, the concessionaire 

brings five highways together – SP-215, SP-340, 

SP-342, SP-344, and SP-350 – that connect the city 

of Campinas, the São Paulo Natural Springs region, 

and the southern part of the State of Minas Gerais. 

In 2008, through its subsidiary Companhia de 

Participações em Concessões (CPC), CCR acquired 

40% of the capital of Renovias.

Northwest – The Northwest Parkway is eighteen 

kilometers long, of which 14 have been in 

operation since 2003 and another four km will 

be built by 2020 within the ring road of the city 

of Denver, Colorado (USA). In 2007, Brisa, which 

holds 90% of the consortium, and CCR, with the 

remaining 10%, signed a concession contract 

for the Northwest Parkway for 99 years. (In 

May 2009, CCR announced the sale of its share 

in the consortium to Brisa, for US$ 29 million, 

thus disposing of its participation in the North 

American highway market.)

ViaQuatro –  A ViaQuatro, primeira concessionária do Grupo 

no segmento de transporte público coletivo, foi responsável 

pela assinatura do primeiro contrato de parceria público-pri-

vada (PPP) no Brasil, com o acordo de operação e manutenção 

da Linha 4 (Amarela) do Metrô de São Paulo. O trecho liga 

a Estação da Luz, na região central, à Vila Sônia, zona sul da 

capital paulista, por onde deverão passar, diariamente, cerca 

de 1 milhão de pessoas, em 2014, quando estiver totalmente 

em funcionamento. Uma vez concluída, a obra será a mais 

moderna linha metroviária em operação no País.

Renovias – Com 346 km de extensão, a concessionária reúne 

cinco rodovias – SP-215, SP-340, SP-342, SP-344 e SP-350 –, 

que fazem a ligação entre Campinas, Circuito das Águas Pau-

lista e o sul de Minas Gerais. Em 2008, por meio da Compa-

nhia de Participações em Concessões (CPC), sua controlada, 

a CCR adquiriu 40% do capital social da Renovias.

Northwest – Com extensão de 18 km, dos quais 14 km em 

operação desde 2003 e outros 4 km a serem construídos 

até 2020, para integrar o anel viário da cidade de Denver, a 

Northwest Parkway está localizada no Estado de Colorado 

(EUA). Em 2007, a Brisa, que detém 90% do consórcio, e 

a CCR, com os restantes 10%, assinaram o contrato de 

concessão da Rodovia Northwest Parkway pelo prazo de 99 

anos. (Em maio de 2009, a CCR anunciou a venda da sua 

participação no consórcio para a Brisa, por US$ 29 milhões, 

desfazendo-se de sua participação no mercado rodoviário 

norte-americano.)
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Empresas de serviços

STP – Com a adesão de 550 mil novos usuários em 2008, 

o Grupo STP, o primeiro no Brasil a operar e gerir serviços 

de pagamento automático de pedágios e estacionamentos, 

com o Sem Parar, o Via Fácil e o Onda Livre, encerrou o ano 

com 1,3 milhão de clientes. Após a inclusão de dez conces-

sionárias no sistema no período, atualmente são 35 as que 

utilizam o serviço, que cobre 82% dos pedágios existentes, 

além de 22 estacionamentos em São Paulo (inclusive o do 

Aeroporto de Congonhas), no Rio de Janeiro e no Paraná. 

A CCR detém 38,25% do capital social da empresa.

CCR Engelog – Em 2008, a empresa teve importante par-

ticipação no sucesso do Grupo CCR ao contribuir para a 

gestão de um total de R$ 797,6 milhões em investimentos 

realizados pela Companhia, gerenciando 637 contratos, 

que envolveram cerca de 6.500 funcionários em obras e 

conservação de vias. A CCR Engelog foi criada para ser 

o centro de engenharia na coordenação da construção e 

do desenvolvimento de soluções de engenharia (contra-

tos turn-key) e de gerenciamento de projetos de todas as 

concessionárias do Grupo. A CCR Engelog conta, ainda, 

com uma divisão especializada em projetos de tecnologia 

para todo o Grupo.

CCR Actua – Alinhada à tendência mundial de racionalização 

de processos e de ganho de escala, a CCR Actua tem como 

objetivo consolidar-se como um centro de serviços compar-

tilhados, que atende todas as concessionárias do Grupo CCR 

em suas necessidades administrativas, uma forma de agregar 

valor ao negócio, com soluções diferenciadas.

Service companies

STP – With 550,000 new users added in 2008, 

the STP Group, the first in Brazil to operate and 

manage automatic toll and parking payment 

services – Sem Parar, Via Fácil, and Onda Livre – 

closed out the year with 1.3 million customers. 

After including ten concessionaires in the system 

during the year, there are now 35 that use the 

service, that covers 82% of the existing toll 

areas, besides 22 parking areas in the States of 

São Paulo (including Congonhas Airport), Rio de 

Janeiro, and Paraná. CCR holds 38.25% of the 

capital of the company.

CCR Engelog – In 2008, the company played an 

important role in the success of the CCR Group, 

by managing of a total of R$ 797.6 million in 

investments made by the Company, through 637 

contracts that involved around 6,500 employees 

in construction and road conservation work. 

CCR Engelog was created to be the engineering 

center for coordinating the construction and 

development of engineering solutions (turnkey 

contracts) to manage projects for all of the 

Group’s concessionaires. CCR Engelog also has 

a division specializing in technology projects for 

the entire Group.

CCR Actua – In line with the worldwide trend to 

rationalizing processes and to economies of scale, 

the objective of CCR Actua is to establish itself 

as a Center for Shared Services that serves all of 

the concessionaires of the CCR Group in their 

administrative needs, in order to add value to the 

business with distinctively different solutions.
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Divisão do capital

De acordo com o que determinam as regras do Novo Mercado da Bo-

vespa, ou seja, que pelo menos 25% das ações sejam negociadas no 

mercado de capitais, a CCR mantém cerca de 30% de suas ações no 

chamado free float, distribuídas a mais de 6.300 acionistas (posição 

em 30 de dezembro de 2008).

Além da presença no mercado de capitais, o controle acionário do 

Grupo CCR divide-se entre três grandes conglomerados nacionais – AG 

Concessões, Camargo Corrêa e Serveng-Civilsan – e o grupo português 

Brisa, maior operadora de autoestradas de Portugal. Ao todo, as quatro 

empresas detêm 71,1% do capital da CCR.

Acionistas minoritários – 28,9%

AG Concessões – 17,4%

Brisa – 17,9%

Camargo Corrêa – 17,9%

Serveng – 17,9%

Divisão societária  |  Shareholder makeup

Minority shareholders – 28.9%

AG Concessões – 17.4%

Brisa – 17.9%

Camargo Corrêa – 17.9%

Serveng – 17.9%

Division of capital

According to the rules of BOVESPA’s Novo 

Mercado, that is, that at least 25% of the 

shares be traded on the capital market, CCR 

keeps around 30% of its shares in the so-called 

free float market, distributed to over 6,300 

shareholders (on December 30, 2008).

Besides its presence on the capital market, the 

shareholder control of the CCR Group is divided 

between three large national conglomerates – AG 

Concessões, Camargo Corrêa, and Serveng-Civilsan 

– and the Portuguese Brisa Group, which is the 

largest highway operator in Portugal. In all, the four 

companies hold 71.1% of the capital of CCR.
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1999 20032000 2001 2002
Criação da STP 
(pagamento 
automatizado 
de pedágios e 
estacionamentos)

STP created 
(automated 
payment of tolls 
and parking)

Início da 
negociação das 
ações da CCR na 
Bovespa

CCR’s stock 
begins to be 
traded on 
BOVESPA

Ingresso do Grupo 
Brisa, de Portugal, 
no capital da 
Companhia

Adesão da CCR ao 
Novo Mercado da 
Bovespa

Brisa Group, from 
Portugal, joins the 
Company’s capital

CCR listed on 
BOVESPA’s Novo 
Mercado

Obtenção do 
registro de 
companhia 
aberta

Registration as a 
public corporation 
obtained

Início das 
operações

Operations 
begin

Timeline

Linha do tempoLinha do tempo
Trajetória de conquistas

Trajectory of accomplishments
Timeline

Estrada para a Cidadania
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2004 2005 2006 2007 2008

Celebração do 
primeiro contrato 
de PPP do Brasil, 
para operar 
os serviços de 
transporte de 
passageiros da 
Linha 4 do Metrô 
de São Paulo

Criada a Política 
Ambiental do 
Grupo CCR

First PPP contract 
signed in Brazil, 
to operate 
the passenger 
transportation 
services of Line 4 
of the São Paulo 
Metro

Environmental 
Policy of the CCR 
Group created

Ingresso no 
mercado de 
concessões 
rodoviárias dos 
EUA (Northwest 
Parkway)

Instalação de 
escritórios nos 
EUA e no México

Entered the 
US highway 
concession 
market 
(Northwest 
Parkway)

Offices set up 
in the USA and 
Mexico

Conquista da 
licitação para 
operação do 
trecho oeste do 
Rodoanel de São 
Paulo

Aquisição 
de 40% do 
capital da 
Concessionária 
Renovias S/A

Saída do 
Índice de 
Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) 
da Bovespa

Public bid won 
to operate the 
western section 
of the São Paulo 
Ring Road

Acquisition 
of 40% of 
the capital of 
Concessionária 
Renovias S/A

Dropped off 
BOVESPA’s 
Corporate 
Sustainability 
Index

Conquista do 
1º Prêmio de 
Governança 
Corporativa do 
IBGC

Ingresso no 
Índice de 
Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) 
da Bovespa

Wins the 1st 
IBGC Corporate 
Governance 
Award

Listed on 
BOVESPA’s 
Corporate 
Sustainability 
Index (Índice de 
Sustentabilidade 
Empresarial – ISE)

Criação do 
Núcleo CCR de 
Governança 
Corporativa, com 
a Fundação Dom 
Cabral

Instituída a 
política cultural 
da CCR e criado 
o programa 
CCR Cultura nas 
Estradas

CCR Corporate 
Governance 
Center created 
with the 
Dom Cabral 
Foundation

CCR’s culture 
policy is put in 
place and the 
CCR Culture on 
the Highways is 
created
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O negócio do Grupo CCR

Viabilizar soluções de investimentos e serviços em infraestrutura, contribuindo 
para o desenvolvimento socioeconômico das regiões em que atua.

Valorização do negócio

O foco principal do time de profissionais do Grupo CCR é a valorização do negócio 
da Companhia, promovida de forma ética e responsável. Atuando como gestores 
estratégicos, orientamos nossos esforços para alcançar as metas e as diretrizes 
institucionais estabelecidas por nossos acionistas.

A partir dessa visão, as empresas do Grupo CCR norteiam o trabalho da Companhia 
baseadas nas seguintes crenças e valores:

Crenças

Na importância da parceria entre a iniciativa privada (empresários, investidores, financiadores) e o 
Estado para o desenvolvimento do setor de infraestrutura do País.

Na atividade empresarial de vanguarda, sustentada na ousadia da proatividade, na segurança da 
previsibilidade, na simplicidade, na confiabilidade das informações e na seriedade das negociações.

Na busca legítima de resultados econômico-financeiros.

Na prestação de serviço público de qualidade, voltado para atender às necessidades dos cidadãos,  
como fundamento da perpetuidade do negócio.

Na responsabilidade social, na preservação da vida e do meio ambiente.

Na capacidade criativa, realizadora e transformadora do ser humano, trabalhando em equipe, com 
mentalidade empresarial, levando a organização a superar desafios e limites.

Na gestão participativa e na remuneração por resultados, fundamentada na avaliação da contribuição 
individual, para viabilizar o comprometimento das pessoas e agregar valor ao negócio.

Valores CCR

Desprendimento – o caminho para o crescimento das pessoas e da empresa.

Integridade – fundamento das relações pessoais e profissionais.

Ousadia – proatividade, criatividade e persistência, para buscar desafios e superar limites.

Respeito – pelo outro, pela vida e pela natureza.

Autonomia – liberdade de ação, com responsabilidade.
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The business of the CCR Group

To facilitate solutions for infrastructure investments and services, contributing to 
the socioeconomic development of the regions where it is involved.

Adding value to the business

The main focus of CCR’s employees is to bring value to the Company’s business, in 
an ethical and responsible manner. As strategic managers, we align our efforts 
so as to achieve the institutional goals and follow the guidelines established by 
our shareholders.

With this vision, the companies of the CCR Group guide their work based on the 
following beliefs and values:

Beliefs

In the importance of the partnership between private enterprise (business people, investors, 
financiers) and the State to develop the Nation’s infrastructure.

In front-running corporate leadership, based on bold proactivity, on foreseeable safety, simplicity, 
reliable information, and serious negotiations.

In seeking legitimate economic-financial results.

In providing quality public service, focusing on the needs of citizens, as the basis of the continuity 
of the business.

In social responsibility, in the protection of life and the environment.

In the creative, achieving and transforming capacity of human beings, working as a team, with an 
entrepreneurial mentality, thus leading the organization to overcome challenges and surpass limits.

In participative management and in result-oriented remuneration, based on an evaluation of the 
individual contribution, to facilitate the commitment of people and accrue value to the business.

CCR’s Values

Selflessness – the path to growth for people and the company.

Integrity – the basis of personal and professional relationships.

Boldness – proactivity, creativity and persistence in pursuing challenges and surpassing limits.

Respect – for others, for life, and for Nature.

Autonomy – responsible freedom of action.

Colaborador – CCR RodoAnel
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Código de Ética

O Código, extensivo ao conjunto de funcionários (próprios e terceiri-

zados), estabelece os princípios que devem ser observados na conduta 

profissional, tais como integridade, transparência, compromisso com os 

Valores e cuidado com a imagem da organização. O documento está 

disponível para consulta em www.grupoccr.com.br/ri.

Code of Ethics

The Code, which is to be followed by all employees 

(the Company’s and outsourced personnel), 

establishes the principles that must be followed in the 

professional conduct of employees, such as integrity, 

transparency, commitment to the Company’s Values, 

and care for the organization’s image. The Code can 

be seen at www.grupoccr.com.br/ri.

Call Box – CCR AutoBAn
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Ativos intangíveis

Em 2008, para apoiar seu crescimento além do setor de concessões de 

rodovias, a CCR tornou-se a primeira empresa do setor a lançar uma 

campanha publicitária na mídia, posicionando-se de maneira mais 

próxima de seus públicos de interesse estratégico, com o objetivo de 

buscar um modo de relacionamento ainda mais qualificado com eles.

Com o realinhamento de sua identidade visual, a marca do Grupo CCR, 

um de seus ativos intangíveis mais importantes, foi reforçada, tendo 

sido valorizados atributos relacionados à sua capacidade técnica, ges-

tão eficiente, qualidade e segurança das rodovias que administra e ao 

seu modelo de negócios, pautado pelo crescimento qualificado e pela 

disciplina de capital.

Campanhas publicitárias

Intangible assets

In 2008, in order to support its growth beyond 

highway concessions, CCR became the first 

company in the sector to launch a media 

campaign, positioning itself closer to its strategic 

stakeholders, in search of an even more qualified 

relationship mode with them.

By realigning its visual identity, the CCR Group 

brand, which is one of its most important 

intangible assets, was reinforced. It gave value 

to attributes related to its technical capacity, 

efficient management, the quality and safety 

of the highways it administrates and its 

business model based on qualified growth and 

disciplined capital.

Since the beginning of its operations, ten 

years ago, the CCR Group has invested in 

highway maintenance and improvements. 

During that period of time, the number of fatal 

accidents on the highways administrated by 

the concessionaires recorded a significant 72% 

drop. Besides greater safety, the investments 

have also ensured better traffic flow and have 

contributed to reducing greenhouse gas (GHG) 

emissions caused by the vehicles traveling on 

the roads under concession.
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Desde o início de suas operações, há dez anos, o Grupo CCR tem 

investido na manutenção e melhoria das rodovias. Nesse período, o 

número de acidentes fatais no conjunto das rodovias administradas pelas 

concessionárias registra a significativa queda de 72%. Além da maior 

segurança, os investimentos também têm assegurado melhor fluidez e 

contribuído para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE), 

provocadas pelo tráfego de veículos nas vias concedidas.

O esforço contínuo na eficiência de sua gestão operacional e no respeito 

à vida e ao meio ambiente tem sido reconhecido publicamente, com 

algumas distinções importantes. As concessionárias CCR AutoBAn e 

CCR ViaOeste, por exemplo, foram premiadas, em setembro de 2008, 

com o Prêmio Vida de Segurança nas Rodovias, conferido pela Agência 

Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Nascido no Novo Mercado da Bovespa, o que demonstra seu comprome-

timento com a ética, a transparência e o respeito a todos os acionistas 

– um importante diferencial de gestão –, o Grupo CCR não abre mão 

das melhores práticas de governança corporativa. Como não poderia 

deixar de ser, o capital humano constitui um dos principais indutores da 

estratégia de crescimento da Companhia. Além de procurar reconhecer 

e recompensar todos os seus colaboradores, a CCR também se preocu-

pa em oferecer programas de qualidade de vida e benefícios que, na 

maioria dos casos, superam o previsto na legislação trabalhista.

Mas uma empresa é mais do que capital. Ciente disso, o Grupo CCR 

compartilha o seu sucesso empresarial com as diversas comunidades 

das quais participa, apoiando projetos sociais, culturais, esportivos e 

ambientais que beneficiam dezenas de milhares de pessoas, nos estados 

de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro.

Continuous efforts at making its operational 

management efficient, and respect for life and 

the environment have received important public 

recognition several times. The CCR AutoBAn 

and CCR ViaOeste concessionaires, for example, 

were granted the “Highway Safe Life” award, 

in September 2008, by the Transportation 

Regulatory Agency of the State of São Paulo 

(Agência Reguladora de Transportes do Estado 

de São Paulo – ARTESP).

Born into BOVESPA’s Novo Mercado, showing its 

commitment to ethical behavior, transparency, 

and respect for all shareholders, which is an 

important management attitude, the CCR 

Group follows the best practices of corporate 

governance. As would be expected, human 

capital constitutes one of the main supports 

of the Company’s growth strategy. Besides 

seeking to recognize and recompense all of 

its employees, CCR also is concerned about 

offering programs focusing on quality of life 

and benefits that, in most cases, go beyond 

the provisos of labor legislation.

But a company is more than capital. The CCR 

Group is well aware of this and shares its 

corporate success with the various communities 

in which it is involved, supporting social, cultural, 

sports, and environmental projects that benefit 

tens of thousands of people in the states of São 

Paulo, Paraná, and Rio de Janeiro.
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Governança corporativa

Valorização dos acionistas

Manter um relacionamento de longo prazo com seus acionistas, pau-

tado pela transparência, ética e isonomia no tratamento, constitui 

um princípio valorizado pela CCR – a primeira empresa a ingressar no 

Novo Mercado, em 2002, a mais rígida esfera da Bolsa de Valores de 

São Paulo (Bovespa). Assim, o Grupo procura desenvolver um relacio-

namento transparente e de longo prazo com o mercado de capitais, 

de modo a avaliar periodicamente seu desempenho em relação aos 

concorrentes, obter uma fonte alternativa de captação de recursos e 

assegurar a sustentabilidade das suas operações.

Corporate governance

Appreciating shareholders

Maintaining a long-term relationship with its 

shareholders, based on transparency, ethical 

behavior, and equal treatment is a valuable principle 

for CCR – the first company to be listed on the Novo 

Mercado, in 2002, which is the most rigid area of 

the São Paulo Stock Exchange (Bolsa de Valores de 

São Paulo – BOVESPA). Thus, the Group seeks to 

develop a transparent, long-term relationship with 

the capital market, so as to periodically assess its 

performance in comparison with competitors, to 

obtain an alternative source of funding, and to 

ensure the sustainability of its operations.

CCR NovaDutra
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Igualdade de tratamento

Com sua adesão ao Novo Mercado, a CCR adotou uma série de medidas 

alinhadas à estratégia de criar valor aos seus acionistas. A Companhia 

possui somente ações ordinárias (ON), as quais garantem os mesmos 

direitos a todos eles, que podem, inclusive, indicar um representante 

no Conselho de Administração.

Todos os investidores têm o direito de tag along, mecanismo que asse-

gura, em caso de venda direta ou indireta do controle da Companhia, 

proteção aos acionistas minoritários, que, assim, têm resguardado o 

direito de venda das ações nas mesmas condições oferecidas aos con-

troladores, com pagamento de 100% sobre o valor de papéis ON.

A CCR tornou-se a primeira empresa com ações negociadas em bolsa 

a assegurar a todos os seus acionistas a possibilidade de acionar a 

Câmara de Arbitragem, organizada pela Bovespa, caso seja necessária 

a resolução de eventuais conflitos em que o acionista se sinta prejudi-

cado. A CCR tem como princípio e norma sempre acatar a decisão da 

Câmara. Já os acionistas controladores, que detêm 71,1% do capital 

da Companhia, têm participações equilibradas – e não há veto e/ou 

aprovação singular por nenhum deles.

Equal treatment

When it joined the Novo Mercado, CCR adopted 

a series of measures aligned with the strategy of 

creating value for its shareholders. The Company 

has only common stocks, which guarantee the same 

rights to all shareholders who may even nominate a 

representative to the Board of Administration.

All of the investors have tag along rights, assuring 

them minority protection in the case of a direct 

or indirect sale of the control of the Company, 

safeguarding the right to sell the shares under 

the same conditions offered to the controlling 

shareholders, paying 100% of the value of the 

common stocks.

CCR became the first company with shares traded 

on the stock exchange to ensure that all of its 

shareholders have the possibility of calling upon 

the Arbitration Board organized by BOVESPA, if 

it is necessary to resolve eventual conflicts where 

the shareholder feels aggrieved. A CCR principle 

and standard is to always comply with the decision 

of the Board. The controlling shareholders, who 

hold 71.1% of the Company’s capital, have 

equal participations – and there is no veto and/or 

approval power in the hands of any of them.

CCR ViaLagos
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Criação de valor

Desde 2004, a CCR tem se comprometido a criar valor para os acionistas. 

Assim, mantém o compromisso de distribuir pelo menos 50% do seu lucro 

líquido, acima dos 25% legais, sob a forma de dividendos. Em 2008, foi 

distribuído a eles um total de R$ 544 milhões em proventos, o que resulta 

em um payout de 76%, referentes àquele exercício – mais de três vezes 

superior ao percentual mínimo estabelecido pela legislação.

Reconhecimento do mercado

O modelo de governança corporativa adotado pelo Grupo CCR tem 

sido reconhecido com frequência pelo mercado, um indicativo do dife-

rencial da gestão qualificada criada pela Companhia. Em 2005, a CCR 

recebeu o primeiro prêmio de Governança Corporativa para Empresas, 

concedido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 

Desde 2006, as ações da CCR integram o Índice Bovespa, o principal 

indicador do mercado acionário.

Em 2007, a CCR foi convidada a apresentar em detalhes o seu modelo 

de governança corporativa em um seminário internacional, organizado 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e pela International Finance Corporation (IFC), braço do Banco 

Mundial para investimentos privados, no México.

Creating value

Since 2004, CCR has been committed to creating 

value for shareholders. Thus, maintaining the 

commitment to distribute at least 50% of its net 

profits, which is more than the legally required 

25%, in the form of dividends. In 2008, a total of 

R$ 544 million was distributed to them in benefits, 

which resulted in a payout of 76% for that fiscal 

year – over three times more than the minimum 

percentage set forth in the legislation.

Market recognition

The corporate governance model adopted by the 

CCR Group has often been recognized by the 

market, which is an indication of the distinctively 

different qualified management created by 

the Company. In 2005, CCR received the first 

Corporate Governance award for companies, 

granted by the Brazilian Institute of Corporate 

Governance (Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa – IBGC). Since 2006, CCR’s shares 

have been on the BOVESPA Index, which is the 

main stock market indicator.

In 2007, CCR was invited to present a detailed 

account of its corporate governance model 

at an international seminar organized by the 

Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) and by the International 

Finance Corporation (IFC), which is a branch of the 

World Bank for private investments, in Mexico.
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Estrutura organizacional

A estrutura organizacional do Grupo CCR contempla a tomada de 

decisões a partir de um processo coletivo e equilibrado, que engloba 

três esferas: a Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e os 

Comitês de Gestão.

A Diretoria Executiva é integrada apenas por executivos profissionais, 

desvinculados dos acionistas controladores, o que assegura maior de-

dicação e independência à condução dos negócios. Os diretores exe-

cutivos são responsáveis por elaborar propostas que são encaminhadas 

ao Conselho de Administração, que conta com o auxílio dos comitês 

de apoio para analisar o que foi proposto.

Os diretores executivos são submetidos, anualmente, a uma avaliação de 

desempenho, conduzida por uma assessoria especializada de Recursos 

Humanos, que analisa seu conhecimento e sua performance à frente do 

negócio. Também é realizado, todos os anos, um programa de feedback, 

para que a relação de liderança dos executivos com seus liderados possa 

ser avaliada, de forma que sempre possa ser aperfeiçoada.

Em 2008, a estrutura organizacional da CCR foi aprimorada, com um 

novo arranjo das diretorias executivas, para assegurar maior agilidade 

às decisões e um relacionamento mais estreito com os públicos estra-

tégicos, de forma a garantir a sustentabilidade de suas operações. A 

Vice-Presidência Executiva incorporou a função de Gestão Corporativa, 

ocupando-se das Diretorias Jurídica, Controladoria e Planejamento, 

Desenvolvimento Empresarial e Finanças e Relações com Investidores.

Organizational structure

The organizational structure of the CCR Group 

looks at decision-making from the perspective 

of a collective and balanced process that takes 

in three spheres: the Executive Board, the 

Board of Administration, and the Management 

Committees.

The Executive Board is formed only by 

professional executives, with no connection 

to the controlling shareholders, which assures 

greater dedication and independence in 

conducting the business. The executive directors 

are responsible for preparing proposals that are 

forwarded to the Board of Administration, 

which has the assistance of the supporting 

committees in analyzing what was proposed.

The executive directors annually go through 

a performance evaluation conducted by a 

consulting firm specializing in Human Resources 

that analyzes the director’s knowledge and 

performance at the head of the business. Also 

a feedback program is conducted every year, 

so that the leadership stance of the executives, 

with their followers, can be evaluated in a 

manner that can always be improved.

In 2008, CCR’s organizational structure was 

improved, with a new arrangement of the 

executive directors, to facilitate decision-making 

and a closer relationship with stakeholders, 

in order to guarantee the sustainability of 

is operations. The Executive Vice President 

incorporated the function of Corporate 

Management, taking on the Legal, Controllership, 

Planning, Corporate Development and Finance, 

and Investor Relations Departments.
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A reorganização de atividades também deverá propiciar mais liberda-

de para a Presidência da CCR, que poderá atuar de forma ainda mais 

estratégica e passar a se dedicar à condução de negócios com foco 

no crescimento de portfólio e à busca contínua de um relacionamento 

mais estreito com os stakeholders.

Conselho de Administração

Responsável por aprovar o Plano de Investimentos de cada um dos negócios 

do Grupo CCR, o Conselho de Administração é constituído por dez repre-

sentantes, incluindo dois conselheiros independentes. Cada conselheiro é 

eleito por um mandato com prazo de um ano, podendo ser reeleito.

Desde a abertura de capital, em 2002, os membros do Conselho partici-

pam, anualmente, de um programa de autoavaliação, visando melhorar 

continuamente seu trabalho. Eles são submetidos a um questionário 

relativo ao fluxo de informações, condução e foco das reuniões, rapidez 

e qualidade das decisões e nível de responsabilidade do Conselho.

Para analisar o planejamento estratégico, a liderança e os resultados, 

os conselheiros se reúnem, ordinaria e mensalmente. Convocações 

extraordinárias podem ocorrer, sempre que houver necessidade.

The reorganization of activities should also give the 

President of CCR more freedom, who may work 

even more strategically and dedicate himself to 

conducting business with a focus on building the 

portfolio, and in the constant pursuit of a closer 

relationship with stakeholders.

Board of Administration

As the one responsible for approving the 

Investment Plan for each of the businesses of the 

CCR Group, the Board of Administration consists 

of ten representatives, including two independent 

members. Each member is elected for a one-year 

mandate, and may be reelected.

Since the Company’s capital was made public, 

in 2002, the members of the Board annually 

participate in a self-evaluation program, for the 

purpose of continuously improving their work. 

They are presented with a questionnaire regarding 

the flow of information, conducting and focus of 

the meetings, speed and quality of decisions, and 

the Board’s level of responsibility.

The Board members meet monthly, and on 

a regular basis, in order to analyze strategic 

planning, leadership, and results. Extra 

convocations may occur whenever necessary.
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Comitês de gestão

Criados pela CCR em 2002, os seis Comitês de Gestão não têm funções 

executivas, mas um caráter técnico e consultivo, para conferir mais 

agilidade e eficiência às decisões tomadas pelo Conselho de Adminis-

tração. Organizados em seis áreas – Auditoria, Estratégia, Finanças, 

Governança, Novos Negócios e Recursos Humanos –, são formados 

por conselheiros independentes e representantes dos acionistas con-

troladores e podem contar com a eventual participação de executivos 

da Companhia.

Mecanismos de proteção

A CCR estabeleceu mecanismos de proteção internos para serviços 

que envolvam as partes interessadas, de forma a evitar eventuais con-

flitos em contratações envolvendo as concessionárias e os acionistas 

controladores. Todos os contratos estabelecidos que superem o valor 

de R$ 1 milhão e quaisquer outros acordos firmados com terceiros e 

que ultrapassem R$ 5 milhões têm de ser aprovados pelo Conselho de 

Administração.

Qualquer membro do Conselho também pode solicitar, previamente e 

em tempo hábil, a elaboração de uma avaliação independente, realizada 

por uma consultoria especializada, que revisará os termos e as condições 

da proposta de contratação e a sua adequação às condições e às práticas 

de mercado. Em caso de dúvida, os contratos com as partes envolvidas 

poderão ser vetados por 25% dos membros do Conselho.

Management Committees

Created by CCR in 2002, the six Management 

Committees have no executive functions, but, 

rather a technical and consulting nature, in 

order facilitate and bring greater efficiency to the 

decisions made by the Board of Administration. 

Organized in six areas – Auditing, Strategy, 

Finance, Governance, New Business, and Human 

Resources – they are formed by independent 

members and representatives of the controlling 

shareholders, and can even have the participation 

of Company executives.

Protection mechanisms

CCR established internal protection mechanisms 

for services involving interested parties, so as to 

avoid eventual conflicts in contracts between the 

concessionaires and controlling shareholders. 

All of the contracts that are for more than R$ 

1 million and any other agreements signed 

with third parties and that are for more than 

R$ 5 million must be approved by the Board 

of Administration.

Any member of the Board can also request, in 

good time, the preparation of an independent 

evaluation by a specialized consulting firm 

that will review the terms and conditions of 

the proposed contract and its appropriateness, 

in terms of market conditions and practices. 

In the case of doubts, the contracts with the 

parties involved may be vetoed by 25% of the 

members of the Board.

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/sustentabilidade2008
Learn more: www.groupccr.com/sustainability2008
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Código de Ética

A atuação do Grupo CCR e de seus colaboradores orienta-se por nor-

mas internas que refletem os princípios de excelência em governança 

corporativa ligados à sua história, assim como as políticas de Respon-

sabilidade Social e de Meio Ambiente e o Código de Ética, que buscam 

consolidar um tratamento igualitário a todos os acionistas.

Como define o documento, “o Código de Ética tem a função de guiar 

o Grupo CCR em seu objetivo de ser um negócio confiável, rentável e 

perene, com permanente agregação de valor, permitindo-lhe conservar 

uma imagem pública sólida e respeitada”.

Aliado a seus princípios norteadores, o Código de Ética contempla um 

conjunto de orientações no relacionamento com os seguintes públicos 

de interesse do Grupo CCR:

•	 governo,	sociedade	e	as	comunidades	em	geral;

•	 acionistas	e	investidores;

•	 concorrentes.

O documento aborda, ainda, pontos relevantes sobre a integridade 

profissional e pessoal dos colaboradores, as transações comerciais e 

a contratação de parentes. Por fim, esclarece quais os procedimentos 

que devem ser adotados na gestão de suas premissas e diretrizes, bem 

como as atribuições do Conselho de Administração, para assegurar o 

seu cumprimento, e o julgamento de eventuais casos de violação, entre 

outros aspectos.

Code of Ethics

The work of the CCR Group and its employees 

is guided by internal standards that reflect the 

principles of corporate governance excellence 

connected to its history, as well as the Social 

Responsibility and Environmental policies and the 

Code of Ethics, all of which seek to consolidate 

equal treatment for all shareholders.

As the document states, “the function of the 

Code of Ethics is to guide the CCR Group in 

its objective of being a reliable, profitable, and 

perennial business, constantly adding value, and 

allowing it to preserve a solid and respected 

public image.”

Allied with its guiding principles, the Code of 

Ethics covers a set of instructions regarding the 

relationship with the following stakeholders of 

the CCR Group:

•	 Government,	society,	and	the	communities,	in	

general

•	 Shareholders	and	investors

•	 Competitors

The document also deals with relevant aspects of 

professional and personal integrity of employees, 

the commercial transactions and the hiring of 

relatives. Finally, it clarifies which procedures 

should be adopted for managing its premises and 

guidelines, as well as the responsibilities of the 

Board of Administration, in order to ensure that 

they are fulfilled, and that eventual violations will 

be judged, among other aspects.

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/sustentabilidade2008
Learn more: www.groupccr.com/sustainability2008
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Prêmios e reconhecimentos

Bandeirantes, eleita a melhor rodovia

Pela terceira vez consecutiva, a Rodovia dos Bandeirantes, administrada pela 
CCR AutoBAn, conquistou o prêmio de melhor rodovia do País, concedido 
pelo Guia Quatro Rodas, que, todos os anos, percorre cerca de 250 mil 
quilômetros de rodovias brasileiras e as avalia por critérios como qualidade 
do pavimento, sinalização, serviços de atendimento aos usuários e de in-
fraestrutura oferecidos às margens das rodovias.

Também por três anos seguidos, a CCR AutoBAn foi premiada pela 
NTC&Logística com a distinção NTC Fornecedores do Transporte, na 
categoria concessionária de rodovias – reconhecimento das 400 em-
presas de transporte e logística associadas à NTC que participaram da 
pesquisa anual.

A concessionária conquistou, ainda, o prêmio Balanço Anual, na categoria 
Transporte e Logística, distribuído pelo jornal Gazeta Mercantil, pelo melhor 
desempenho entre as empresas avaliadas. A CCR AutoBAn também recebeu 
o VII Prêmio Denatran de Educação no Trânsito, com o programa Estrada 
para a Cidadania.

Serviços reconhecidos

Outras três rodovias administradas pelo Grupo CCR foram classificadas entre 
as dez primeiras no ranking publicado pelo Guia Quatro Rodas. Ou seja, das 
dez melhores rodovias do País, quatro pertencem ao grupo, o que atesta sua 
estratégia de oferecer aos usuários o melhor serviço disponível. Em 2008, 
foram investidos R$ 796 milhões em obras de manutenção e melhorias em 
toda a infraestrutura das rodovias administradas.

Awards and recognition

Bandeirantes, chosen as the best highway

For the third consecutive year, Bandeirantes 
Highway, administrated by CCR AutoBAn, won 
the award for the best highway in the Nation, 
given by Guia Quatro Rodas, that drives around 
250,000 kilometers of Brazilian highways, every 
year, evaluating them according to such criteria 
as pavement quality, signs, user services, and 
infrastructure offered along the highways.

Also, for three consecutive years, CCR AutoBAn 
was awarded by NTC&Logística as “NTC Best 
Transportation Supplier”, in the highway 
concessionaire category – which recognizes the 400 
transportations and logistical companies associated 
with NTC and participated in the annual poll.

The concessionaire also won the “Balanço 
Anual” award, in the Transportation and 
Logistics category, given by the Gazeta 
Mercantil, for its performance among the 
companies evaluated. CCR AutoBAn also 
received the VII Denatran Traffic Education 
Award, for its Road to Citizenship program.

Services recognized

Three other highways administrated by the 
CCR Group were ranked among the top ten by 
Guia Quatro Rodas. That is, four of the Group’s 
highways are among the ten best highways 
in the Nation, giving witness to its strategy of 
offering users the best service available. In 2008, 
R$ 796 million were invested in maintenance 
and improvements in the entire infrastructure 
of the highways being administrated.

CCR AutoBAn
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A Rodovia Castello Branco (SP-280), sob a responsabilidade da CCR ViaOeste, 
conquistou o terceiro lugar no Guia Quatro Rodas. A Rodovia Anhanguera, que 
integra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela CCR AutoBAn, 
posicionou-se como sexta melhor classificada no ranking da publicação. Já a 
Rodovia do Café (BR-277/BR-376), da CCR RodoNorte, foi a décima colocada.

CCR RodoNorte, a mais lembrada

A CCR RodoNorte foi a concessionária de rodovias mais lembrada no Estado 
no quesito prestação de serviço, pela oitava vez consecutiva, e recebeu o 
prêmio Top of Mind. A premiação é uma iniciativa da Revista Amanhã, com 
o Instituto Bonilha, e tem o apoio da Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná (Fiep). Os resultados da premiação foram obtidos pela consolidação 
das respostas de mil entrevistados, no estado paranaense, e confirmam a 
boa imagem que a concessionária mantém na região.

Vida de Segurança nas Rodovias

Pela série de iniciativas colocadas em prática visando reduzir o número de mortes 
nos trechos que administram, as concessionárias CCR AutoBAn e CCR ViaOeste 
foram premiadas, em setembro de 2008, com o certificado Prêmio Vida de 
Segurança nas Rodovias, conferido pela Agência Reguladora de Transportes do 
Estado de São Paulo (Artesp). Com seus investimentos e ações operacionais, 
a CCR AutoBAn diminuiu para 1,8 o índice de mortes no sistema. Já a CCR 
ViaOeste, que recebeu a premiação pela quarta vez consecutiva, também foi 
reconhecida por sua atuação, contabilizando redução de 47% no número de 
fatalidades, no período, em suas rodovias.

CCR NovaDutra

Em 2008, a CCR NovaDutra recebeu, pela quarta vez (a segunda consecu-
tiva), o prêmio Maiores e Melhores do Transporte e Logística, promovido 
pelas revistas Transporte Moderno, Technibus e Global.

Castello Branco Highway (SP-280), under the 
responsibility of CCR ViaOeste, took third place in 
Guia da Quatro Rodas. Anhanguera Highway, which 
is a part of the Anhanguera-Bandeirantes System 
and is administrated by CCR AutoBAn, placed sixth 
in the publication’s ranking. Café Highway (BR-277/
BR-376), by CCR RodoNorte, came in tenth.

CCR RodoNorte, top-of-mind

CCR RodoNorte was the highway concessionaire 
most remembered in the State of Paraná as a service 
provider, for the eighth consecutive year, and was 
given the Top of Mind award. The award is an 
initiative of the Revista Amanhã with the Bonilha 
Institute, and is supported by the Federation of 
Industries of the State of Paraná (Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná – FIEP). The choice 
for the award was obtained by consolidating the 
answers of the interviews of one thousand people, 
in the State of Paraná, and confirmed the good 
image that the concessionaire has in the region

Safety on the Highways

For a series of initiatives put into practice, in order to 
reduce the number of fatalities along the highways 
they administrate, the CCR AutoBAn and CCR 
ViaOeste concessionaires received the “Highway 
Safety Award”, in September 2008, granted by the 
Transportation Regulatory Agency of the State of São 
Paulo (ARTESP). The investments and operational 
actions of CCR AutoBAn lowered to 1.8 the fatality 
rate along the system. CCR ViaOeste, which received 
the award for the fourth consecutive year, was also 
recognized for reducing the number of fatalities on 
its highways by 47%, during the year.

CCR NovaDutra

In 2008, CCR NovaDutra received the Biggest 
and Best in Transportation and Logistics 
award, for the fourth time (second year in a 
row), promoted by the Transporte Moderno, 
Technibus, and Global magazines.
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Comprometido com o desenvolvimento socioeconômico do País, o 

Grupo CCR adota um modelo de negócio com práticas sustentáveis 

no desenvolvimento da gestão, de modo a equilibrar os interesses de 

acionistas, poderes concedentes, comunidades locais, fornecedores e 

investidores, bem como preservar o meio ambiente para que possa ser 

desfrutado pelas gerações futuras. Em sua atuação no mercado, está 

atento às expectativas dos distintos públicos de relacionamento, os 

stakeholders, que, em muitos casos, não apenas orientam, mas acabam 

por determinar a direção a seguir na tomada de decisões.

In its commitment to the Nation’s socioeconomic 

development, the CCR Group has adopted a 

business model with sustainable management 

practices, in order to balance the interests 

of shareholders, granting authorities, local 

communities, suppliers, and investors, as well 

as preserve the environment, so that it can be 

enjoyed by future generations. As it works 

in the market, it is alert to the expectations 

of its stakeholders who, in many cases, not 

only guide, but also end up determining the 

direction to be followed in decision-making.

Visão de Sustentabilidade

Vision of Sustainability

Preservar o futuro, o grande desafio para evoluir

Preserving the future, the big challenge for development

CCR NovaDutra
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Benefícios compartilhados

Instituída em 2006, a Política de Responsabilidade Social do Grupo CCR 

alinha iniciativas que tenham caráter duradouro e não assistencialista 

e que visem gerar benefícios para todos os seus públicos de interesse 

(stakeholders) – ou seja, acionistas, usuários, colaboradores, fornecedo-

res e parceiros, cerca de 100 municípios servidos por suas concessioná-

rias e os poderes concedentes. Assim, a Companhia procura contribuir 

concretamente para o desenvolvimento sustentável das muitas regiões 

em que atua, sempre em consonância com as expectativas e as neces-

sidades das localidades onde está inserida.

O crescimento da CCR além do segmento de rodovias também impõe 

reflexões na execução de suas iniciativas sociais e culturais. Com a Linha 

4 (Amarela) do Metrô de São Paulo e a aquisição da Controlar, o Grupo 

passou a ter presença maior na cidade de São Paulo, bem como entre sua 

população, cujas demandas sociais são diferenciadas, por exemplo, em 

relação às existentes no interior paulista. À CCR cabe refletir sobre essas 

mudanças e estudar as melhores iniciativas para aprimorar o relacionamen-

to com seus públicos estratégicos e os resultados de suas ações.

Depois de participar, por três ciclos consecutivos, do Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) da Bovespa, que reúne as organizações empresariais com os 

melhores desempenhos em todas as dimensões que avaliam a sustentabilidade 

de seus negócios, em 2009, a CCR não foi incluída. No entanto, essa situação 

representa uma nova oportunidade de aprendizado para a Companhia, que 

trabalhará para que tal ausência seja impulsionadora do aprimoramento da 

sua conduta sustentável, organizando, alinhando e fortalecendo suas práticas, 

de forma a ampliar os benefícios de suas ações que buscam bons resultados 

econômicos, sociais e ambientais para os stakeholders.

Shared Benefits

The CCR Group’s Social Responsibility Policy was 

set up in 2006, and aligns enduring initiatives, 

not based merely on assistance, whose focus is 

on generating benefits for all of its stakeholders 

– shareholders, users, employees, suppliers, 

partners, some 100 municipalities served by its 

concessionaires, and granting authorities. Thus, 

the Company seeks to solidly contribute to the 

sustainable development of the many regions in 

which it is involved, always in harmony with the 

expectations and needs of those regions.

CCR’s growth beyond the highway segment also 

forces reflection on carrying out its social and 

cultural initiatives. With Line 4 (Yellow) of the São 

Paulo Metro and the acquisition of Controlar, the 

Group began to have a greater presence in the 

city of São Paulo, and among its inhabitants, who 

have different social demands, for instance, than 

those in the interior of the State. CCR must reflect 

on these changes and study the best initiatives for 

improving its relationship with its stakeholders, 

as well as the results of its actions.
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Nesse contexto, a CCR se empenhará firmemente em mapear uma série de 

práticas desenvolvidas por suas concessionárias, de modo a aprimorá-las, 

para poder replicar as iniciativas bem-sucedidas. A Companhia também 

deverá criar indicadores para medir as ações na área de sustentabilidade, 

com o propósito de obter formas de mensurar os impactos de suas ope-

rações sobre as comunidades em que atua, divulgando-os, na medida do 

possível, com maior rapidez e de forma mais transparente.

Na área ambiental, o Grupo pretende reforçar suas práticas e procedimentos, 

ao longo dos próximos anos. Atualmente, por exemplo, a CCR não tem 

mapeado o ciclo de vida dos resíduos sólidos decorrentes de suas atividades, 

sem saber com clareza para onde é destinado o lixo recolhido nas rodovias. 

Uma das intenções da CCR é iniciar o planejamento para mapear todo o pro-

cesso de coleta, para que a origem e a destinação do lixo sejam conhecidas 

e, assim, estimular sua correta destinação, com a eventual participação da 

população local, que poderia dispor de uma fonte alternativa de renda.

No início de 2009, foi criado o grupo de estudos sobre sustentabilidade, 

que se reunirá mensalmente para discutir diretrizes e ações estabelecidas 

pelas empresas do Grupo, buscando consolidá-las e disseminá-las. Um 

dos objetivos do Comitê é a criação de um Sistema de Gestão Ambiental 

unificado, de forma a reforçar as práticas do Grupo na área.

Em 2008, a CCR consolidou seu apoio cultural à área esportiva, por meio da 

Lei de Incentivo ao Esporte, complementando sua atuação na área educacional, 

oferecendo uma atividade extracurricular a crianças e jovens.

After participating in three consecutive cycles of 

BOVESPA’s Corporate Sustainability Index (Índice 

de Sustentabilidade Empresarial – ISE), which 

includes the business organizations that have 

the best performance in all of the dimensions 

that assess the sustainability of their businesses, 

in 2009, CCR was not included. However, this 

situation represents a new learning opportunity for 

the Company, which will work so that this absence 

motivates it for improving its sustainable conduct, 

by organizing, aligning, and strengthening its 

practices, in such a way as to expand the benefits 

of its actions that pursue good economic, social, 

and environmental results for its stakeholders.

Within this context, CCR will firmly make all 

efforts to map out a series of practices developed 

by its concessionaires, in order to perfect them 

and replicate those successful initiatives. The 

Company also should create indicators to measure 

its actions in the area of sustainability, for the 

purpose of obtaining means of determining the 

impact of its operations on the communities in 

which it works, publicizing them, when possible, 

more quickly and more transparently.

In the environmental area, the Group plans to 

reinforce its practices and procedures over the 

coming years. CCR intends to begin planning 

how to map out the entire process, so that 

the origin and destination of waste are know 

and, thus, give incentive to a correct final 

destination, with the eventual participation of 

the local communities that could find this to be 

an alternative source of income.



37

Política de Responsabilidade Social

Garantir aos acionistas segurança, transparência e ética nas informações

Garantir elevado padrão de atendimento aos usuários, sem discriminação de 

cor, raça, religião, condição social, sexo e nacionalidade

Garantir aos fornecedores igualdade de disputa e jamais firmar contratos com 

empresas que utilizam trabalho infantil e/ou escravo

Respeitar todos os conceitos de direitos humanos e trabalhistas dos co-

laboradores e garantir igualdade nas oportunidades de desenvolvimento 

profissional

Desenvolver ações para manter um ambiente sustentável nas concessões 

sob administração da CCR, respeitando a legislação e adotando medidas de 

compensação ambiental

Evitar que o negócio cause impacto negativo às comunidades onde a Companhia 

atua, além de manter um diálogo próximo e permanente, com o intuito de evitar 

ou resolver conflitos entre as partes

Social Responsibility Policy

Guarantee secure, transparent, and ethical information 

to shareholders

Guarantee a high standard of service to users, with no 

discrimination in terms of color, race, religion, social 

standing, gender, and nationality

Guarantee competitive equality to suppliers and never 

sign contracts with companies that use child and/or 

slave labor

Respect all concepts of human and labor rights of 

employees and guarantee equal opportunity for 

professional development

Develop actions for maintaining a sustainable 

environment in the concessions under CCR’s 

administration, respecting the law and adopting 

environmental compensation measures

Avoid that the business has a negative impact on the 

communities where the Company is involved, as well 

as maintaining a close and constant dialog, in order 

to avoid or resolve conflicts between parties

At the beginning of 2009, a study group on 

sustainability was formed that will meet monthly 

to discuss guidelines and actions established by the 

Group’s companies, seeking to consolidate and 

publicize them. One of the Committee’s objectives 

is to create a unified Environmental Management 

System that will reinforce the Group’s practices.

In 2008, CCR consolidated its cultural support in 

the sports area, through the Sports Incentive Law, 

complementing its involvement in the educational 

area by offering an extracurricular activity to 

children and young people.
Caravana do Esporte
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Acionistas e investidores

Princípios (expectativas dos stakeholders)

Remuneração adequada do capital

Eficiência na condução dos negócios

Tratamento igualitário aos acionistas

Ética e transparência no relacionamento com os acionistas

Metas

Distribuição de pelo menos 50% do lucro líquido a todos os acionistas

Gestão eficiente dos recursos para apoiar projetos de crescimento

Informações atualizadas, transparentes e distribuídas a todos os acionistas

Relacionamentos com base na filosofia do Grupo CCR, fundamentada em seus Valores

Realizações em 2008

Distribuídos R$ 544 milhões em dividendos aos acionistas – 76% do lucro líquido

Ampliação da excelência operacional, com a implantação do Projeto Ápice, iniciativa inédita de gestão tecnológica 
(SAP) adotada por uma empresa do setor

Modernização do site de Relacionamento com Investidores (RI), que ganhou seções específicas voltadas 
a investidores institucionais, pessoa física e analistas. Desde 2007, conta com um profissional orientado 
a atender o investidor pessoa física

Conquista do trecho oeste 
do Rodoanel e aquisição de 
40% do capital da Renovias 
ampliam portfólio de projetos 
da Companhia

Renovias
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Shareholders and investors

Principles (expectations of stakeholders)

Adequate remuneration for capital

Business conducted efficiently

Equal treatment for shareholders

Good ethics and transparency in the relationship with shareholders

Goals

Distribution of at least 50% of net profits to all shareholders

Efficient management of resources, in order to support growth projects

Updated and transparent information distributed to all shareholders

Relationships based on the philosophy of the CCR Group and its Values

Achievements in 2008

R$ 544 million in dividends distributed to shareholders – 76% of net profits

Expansion of operational excellence, with the implementation of the Ápice Project, a pioneering initiative in technological 
management (SAP) by a company in this sector

Modernization of the Investor Relations site, that gained specific sections for institutional and individual 
investors, and analysts. Since 2007, it has had a professional who focuses on serving individual investors

Won the western section of the São Paulo Ring Road and acquired 40% of the capital of Renovias, expanding 
the Company’s project portfolio
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Usuários

Princípios

Rodovias que assegurem mais conforto, segurança e fluidez

Melhoria do transporte de massa

Tarifas de pedágio justas

Atendimento qualificado e atencioso

Comunicação transparente e eficiente

Metas

Manter investimentos crescentes em operação, manutenção, equipamentos e pessoal nas rodovias para garantir 
estradas mais seguras, confortáveis e rápidas

Manter excelência em todos os atendimentos realizados a todos os usuários

Oferecer elevado padrão de atendimento e serviços no segmento de transporte de massas

Oferecer programas que contribuam para a redução de acidentes nas rodovias

Melhorias e conquistas

Montante de investimentos somou R$ 796 milhões, consolidando bons resultados econômicos, sociais e ambientais

Conquista do trecho oeste do Rodoanel de São Paulo, com operação em apenas seis meses após a assinatura 
do contrato e investimentos de R$ 95 milhões, que possibilitaram obter melhorias operacionais e incorporar 
projetos já existentes, como o programa Estrada para a Saúde, voltado aos caminhoneiros

Avanços no desenvolvimento da Linha 4 do Metrô de São Paulo, com a aprovação do financiamento da obra; 
o projeto se constituirá na mais moderna linha em operação da América Latina, propiciando maior segurança 
e conforto aos usuários

Realização do projeto Aprimorando, que envolveu cerca de 3.800 colaboradores, com o objetivo de melhorar 
o atendimento aos usuários

Correção de tarifas de pedágio pelos índices estabelecidos nos contratos de concessão

Sites das concessionárias trazem informações atualizadas sobre o movimento das rodovias. Concessionárias têm 
investido em sinalização vertical e horizontal nos trechos concedidos para informar os usuários que trafegam 
por elas. A CCR produz a revista Giro das Estradas, com dicas de viagem e informações sobre a Companhia e os 
diversos serviços oferecidos para os usuários das rodovias, e também publica a revista Amigo Chapa do Cami-
nhoneiro, dirigida aos caminhoneiros

CCR apoia programas que contribuem para a melhor qualidade de vida dos usuários. Um exemplo é o programa 
Estrada para a Saúde, voltado aos caminhoneiros

Pesquisa realizada com aproximadamente 3 mil usuários revela que 86,3% aprovam as realizações do Grupo – um 
percentual superior aos 83,6% registrados em 2007

Estrada para a Saúde
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Users

Principles

Highways that ensure more comfort, safety and traffic flow

Improved mass transportation

Fair toll rates

Qualified and courteous service

Transparent and efficient communication

Goals

Keep investments growing in operations, maintenance, equipment, and personnel on the highways, in order 
to guarantee safer, more comfortable and faster roads

Maintain excellence in all services performed for all users

Offer top-level services in the mass transportation segment

Offer programs that contribute to reducing accidents on the highways

Improvements and accomplishments

Total investments came to R$ 796 million, consolidating good economic, social and environmental results

Won the western section of the São Paulo Ring Road, with operations beginning merely six months after 
the signing of the contract, and investments of R$ 95 million, which made it possible to obtain operating 
improvements and to incorporate existing services, such as the Road to Health program for truck drivers

Advances in the development of Line 4 of the São Paulo Metro, with approval of financing for the work; the 
project will constitute the most modern line in operation in Latin America, providing greater safety and comfort 
for users

Carrying out the Aprimorando project that involved around 3,800 employees, for the purpose of improving 
services to users

Updating of toll rates according to the indexes established in the concession contracts

Sites of the concessionaires provide up-to-date information on highway traffic levels. Concessionaires have invested 
in vertical and horizontal signing on the sections under concession, in order to inform users who are traveling on 
them. CCR produces the Giro das Estradas magazine, with travel tips and information regarding the Company 
and the numerous services offered to highway users. It also publishes the Amigo Chapa do Caminhoneiro 
magazine for truck drivers

CCR supports programs that contribute to improving the quality of life of highway users. One example is the Road 
to Health program for truck drivers

A poll taken of approximately 3,000 users reveals that 86.3% approve the Group’s achievements – which is a higher 
percentage than the 83.6% in 2007
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Colaboradores

Princípios

Respeito à diversidade

Remuneração compatível com a função exercida

Cumprimento da legislação trabalhista

Veto ao trabalho infantil e análogo ao escravo

Carga horária dentro do estabelecido em lei

Bom ambiente de trabalho

Bem-estar e melhor qualidade de vida

Metas

Valorização da diversidade

Respeito a todos os funcionários

Obediência à legislação trabalhista

Igualdade de acesso a oportunidades de desenvolvimento profissional

Programas que valorizem a qualidade de vida de colaboradores e familiares

Valorização dos talentos humanos com uma cultura orientada pela meritocracia

Integrar novos talentos

Realizações

Consolidação do programa de inclusão de pessoas com deficiência, voltado tanto aos familiares de profissionais 
quanto às comunidades locais, com a admissão de 49 novos colaboradores, e investimentos das unidades de 
negócios para alocar os contratados

34% do quadro de colaboradores da CCR são constituídos por mulheres

A CCR cumpre à risca a legislação trabalhista, mas vai além do que estabelece a lei ao conceder subsídio 
integral em planos de saúde e odontológico

A CCR busca gerar oportunidades internas de desenvolvimento profissional dentro do Grupo. Dentre os 22 
diretores, apenas um foi contratado externamente

Programa De Bem com a Vida, instituído em 2007, já apresenta bons resultados: caiu o número de obesos, 
fumantes e de colaboradores sedentários

Em 2008, de 4.035 colaboradores que tiveram seus serviços avaliados, 44% melhoraram seu desempenho. 
Já a análise de 444 líderes revelou que 62% melhoraram sua performance. O bom desempenho individual é 
recompensado com salário variável

Em 2008, foram contratados 703 colaboradores, que participaram de programa de ambientação, conhecendo 
as estratégias, as ambições e os benefícios, e foram incorporados à cultura da CCR
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Employees

Princípios

Respect for diversity

Remuneration compatible with the job

Compliance with labor legislation

Veto of child and slave labor

Working hours within what is established by law

Good working atmosphere

Well-being and better quality of life

Goals

Giving value to diversity

Respect for all employees

Compliance with labor legislation

Equal opportunity for professional development

Programs that value quality of life for employees and their families

Value given to human talent, with a meritocracy-oriented culture

Integrate new talents

Achievements

Handicapped inclusion program consolidated, focusing on both relatives of professionals and the local 
communities, resulting in the hiring of 49 new employees, and investments by the business units in order to 
allocate the newly hired

34% of CCR’s employees are women

CCR rigorously complies with labor legislation, but goes beyond the law, by granting fully subsidized health 
and dental plans

CCR seeks to generate opportunities for professional development within the Group. Of the 22 directors, only 
one was hired from outside

The De Bem com a Vida (Living Well) program, set up in 2007, is already showing good results: the number of 
obese, smoking, and sedentary employees has dropped

In 2008, of the 4,035 employees whose work was evaluated, 44% improved their performance. An analysis 
of 444 leaders revealed that 62% improved their performance. Good individual performance is rewarded by 
a variable salary

In 2008, 703 employees were hired who participated in an adaptation program, becoming familiar with the 
strategies, ambitions, and benefits of CCR as they were incorporated into the company’s culture
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Governo e sociedade

Princípios

Cumprimento do contrato de concessão

Pagamento de tributos

Parceria e apoio a políticas públicas

Metas

Excelência no cumprimento dos contratos

Gerar desenvolvimento econômico e social para as regiões em que atua, buscando evitar impactos negativos 
às comunidades lindeiras

Apoio a iniciativas que contribuam para o desenvolvimento do setor de transportes

Realizações

Além de R$ 796 milhões em investimentos, a CCR pagou o equivalente a R$ 392 milhões em imposto de renda 
e contribuição social, em 2008

Projetos sociais, culturais, esportivos e ambientais beneficiaram milhares de pessoas nas quase 100 cidades 
atravessadas por suas rodovias. Um destaque é o programa Estrada para a Cidadania, que, desde 2002, já 
beneficiou mais de 710 mil pessoas com noções de segurança no trânsito e de cidadania

Em 2008, a CCR apoiou a realização de seminários e workshops que buscaram contribuir para o desenvolvimento do setor

Conquista do trecho oeste do Rodoanel, cuja licitação combinou valor de outorga e menor valor de tarifa de 
pedágio. Com o desembolso de R$ 2 bilhões em outorga, o governo paulista investirá recursos próprios no trecho 
sul do Rodoanel Mario Covas

Fornecedores e parceiros

Princípios

Cumprimento dos contratos

Pagamento nos prazos acertados e execução adequada dos serviços

Transparência e ética nas relações

Metas

Relacionamento transparente e igualdade nas concorrências

Veto a empresas que mantenham mão de obra infantil e/ou escrava

Realizações

Nenhum contrato foi rompido de forma unilateral

Não foi contratada nenhuma empresa que utiliza mão de obra infantil e/ou escrava
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Government and society

Principles

Fulfill the concession contract

Pay taxes

Partner with and support public policies

Goals

Excellence in fulfilling contracts

Generate socioeconomic development for the regions where the company works, seeking to avoid negative 
impact on bordering communities

Support for initiatives that contribute to the development of the transportation sector

Achievements

Besides R$ 796 million in investments, CCR paid R$ 392 million in income tax and social contributions in 2008;

Social, cultural, sports, and environmental projects benefited thousands of people in the nearly 100 cities 
crossed by the company’s highways. One highlight is the Road to Citizenship program that has benefited over 
710,000 people, since 2002, with basic information on traffic safety and citizenship

In 2008, CCR supported seminars and workshops that seek to contribute to the development of the sector

Winning the western section of the São Paulo Ring Road (Rodoanel), whose public bid combined a granting fee 
with the lowest toll rate. With the R$ 2 billion granting fee, the government of the State of São Paulo will invest 
in the southern section of the Mario Covas Ring Road

Suppliers and partners

Principles

Fulfill contracts

Payment within the agreed upon periods and adequate performance of services

Transparent and ethical relationships

Goals

Transparent relationships and equality in competitions

Veto companies that use child and/or slave labor

Achievements

No contract was broken unilaterally

No company was contracted that uses child and/or slave labor
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Comunidade

Princípios

Impacto positivo para a melhoria da qualidade

Não geração de impactos negativos ou mitigação de eventuais impactos negativos

Metas

Compartilhar seu sucesso empresarial com as comunidades em que atua, com programas que gerem desen-
volvimento econômico e social

Investimentos planejados para minimizar possíveis impactos

Atuar em consonância com as expectativas das comunidades locais

Realizações

Lançamento da primeira campanha institucional publicitária na mídia, visando maior aproximação com os 
stakeholders

Investimentos de R$ 7 milhões em projetos sociais, culturais e esportivos

Ampliação do alcance do projeto Cine Tela Brasil, com a chegada da segunda tela itinerante e a consolidação 
das oficinas profissionalizantes

Continuidade do programa Estrada para a Cidadania, que já envolveu mais de 700 mil pessoas desde 2002

Estreia de Oceano, segundo espetáculo do projeto Circo Roda Brasil

Patrocínio do filme Chega de Saudade, reconhecido internacionalmente durante o 14° Festival Internacional 
de Genebra, na Suíça

Patrocínio do espetáculo teatral Terça Insana

Patrocínio do show Bossa Nova, 50 anos

Programa Zero Álcool da CCR ViaOeste, que envolveu 10 mil pessoas, ressaltando a importância de não dirigir 
embriagado

Campanha Parto Humanizado da CCR RodoNorte, que busca reduzir a mortalidade infantil em municípios do 
interior do Paraná

Programas de voluntariado (CCR RodoNorte e CCR AutoBAn), que englobam atividades que incentivam a 
doação de sangue e a arrecadação de brinquedos e alimentos

Programas de travessia consciente, que buscam reduzir os acidentes com vítimas de atropelamentos

Programa Instituto Caminhos da Vida (CCR Ponte e CCR ViaLagos)

SacoLona (CCR RodoNorte), que busca dar correta destinação ao descarte de lonas e promover a geração de 
renda para um grupo de costureiras

Bossa Nova, 50 anos
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Comunity

Principles

Positive impact on improved quality

Not generating negative impacts or mitigating eventual negative impacts

Goals

Share its business success with the communities in which it is involved, through programs that generate economic 
and social development

Investments planned to minimize possible impacts

Act in harmony with the expectations of the local communities

Achievements

Launched the first institutional advertising campaign in the media, for the purpose of drawing closer to 
stakeholders

Investments of R$ 7 million in social, cultural, and sports projects

Expansion of the scope of the Cine Tela Brasil project, with the implementation of the second traveling silver 
screen and the consolidation of professionalization workshops

Continuity of the Road to Citizenship program that has already involved more than 700,000 people, since 2002

Premiere of Oceano, the second show of the Circo Roda Brasil project

Sponsored the movie Chega de Saudade, which won international recognition at the 14th International Film 
Festival, Geneve, Switzerland

Sponsored the stage show Terça Insana

Sponsored the show Bossa Nova, 50 anos

Zero Alcohol program of CCR ViaOeste that involved 10,000 people, highlighting the importance of not driving 
under the influence of alcohol

Humanized Birth program of CCR RodoNorte that seeks to reduce infant mortality in municipalities in the 
interior of the State of Paraná

Volunteer programs (CCR RodoNorte and CCR AutoBAn) that include activities giving incentive to donating 
blood and collecting toys and food

Conscientious highway crossing programs that seek to reduce accidents involving pedestrians

Paths of Life Institute program (CCR Ponte and CCR ViaLagos)

SacoLona (CCR RodoNorte) that works to provide a correct destination for discarded canvas and to generate 
income for a group of seamstresses

Zero Álcool
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Meio ambiente

Princípios

Não geração de impactos negativos e mitigação/compensação de impactos negativos

Contribuição para a preservação do meio ambiente

Metas

Obediência às leis ambientais

Monitoramento e controle permanente do impacto de suas ações sobre o meio ambiente

Desenvolvimento de iniciativas que minimizem o impacto ambiental

Realizações

Criação do grupo de estudos sobre sustentabilidade, em fevereiro de 2009, para discutir, alinhar e disseminar 
práticas sustentáveis em todas as unidades de negócios

Projeto da CCR AutoBAn de redução do consumo de energia elétrica nas praças de pedágio, resultando numa 
economia de 7.408.000 watts, energia suficiente para abastecer uma população de 360 pessoas por mês

Projeto de reciclagem de pneus da CCR RodoNorte, que, em dez anos, já contribuiu para recuperar o asfalto 
de cerca de 300 km de rodovias da concessionária, cerca de metade de sua extensão, o que propiciou a reu-
tilização de cerca de 360 mil pneus que seriam descartados ao meio ambiente

Equipes especializadas no manejo de animais silvestres, de forma a reduzir atropelamentos nas rodovias

Nas áreas em que houve impacto ambiental, a empresa busca a compensação a partir de reflorestamento 
de áreas afetadas. Um exemplo é a CCR AutoBAn, que iniciou, em 2008, o reflorestamento de 12 áreas de 
preservação permanente ao longo do prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes

Investimentos da CCR para aumentar a fluidez do tráfego também proporcionarão bons resultados ambien-
tais. Com a conclusão do Complexo Anhanguera, aproximadamente 26 mil veículos por dia deverão deixar de 
circular pela Vila Anastácio, na zona oeste da capital paulista, e, assim, deixarão de ser emitidas 70 toneladas 
de gás carbônico por dia

Ações de educação ambiental nas comunidades em que atua buscam disseminar informações sobre a impor-
tância da consciência ambiental

CCR RodoNorte
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Environment

Principles

Not generating negative impacts and mitigating/compensating negative impacts

Contribute to preserving the environment

Goals

Compliance with environmental laws

Constant monitoring and control of the impact of its actions on the environment

Development of initiatives that minimize environmental impact

Achievements

Created a study group on sustainability in February 2009, to discuss, align, and spread sustainable practices 
at all business units

CCR AutoBAn project for reducing electrical consumption at the toll plazas, resulting in a savings of 7,408,000 
watts, which is enough energy to supply a population of 360 people per month

Tire recycling project of CCR RodoNorte that has contributed to the recovery of the asphalt on around 300 km 
of the concessionaire’s highways, about half of its total, which made it possible to reuse some 360,000 tires 
that would have been dumped in the environment

Teams specialized in handling wild animals, in order to reduce their being hit by vehicles on the highways

In the areas of environmental impact, the company seeks to compensate by reforesting the affected areas. An 
example is CCR AutoBAn that began, in 2008, to reforest 12 permanent preservation areas along the extension 
of Bandeirantes Highway

Investments by CCR to increase traffic flow will also provide good environmental results. By concluding the 
Anhanguera Complex, approximately 26,000 vehicles per day should stop circulating through the Vila Anastácio 
district, on the west side of São Paulo, thus not emitting 70 tons of CO2 per day

Environmental education actions in the communities where it is involved seek to spread information regarding 
the importance of being environmentally aware
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Os investimentos realizados pelo Grupo CCR têm contribuído para 

assegurar mais fluidez, conforto e segurança para a sociedade, e tais 

iniciativas também têm conquistado o reconhecimento público. Um 

exemplo: pesquisa realizada ao final de 2008, com entrevistas com 

cerca de 3 mil usuários das rodovias da CCR e formadores de opinião, 

aponta que 86,3% aprovam os trabalhos realizados pelo Grupo – um 

percentual acima dos 83,6% registrados em 2007. Já as questões 

estruturais ligadas ao negócio estradas da CCR – como qualidade da 

pista e condições de asfalto, passarelas, sinalização, demarcação das 

faixas, iluminação, acostamento, telefones de emergência, cabines de 

controle de tráfego por câmeras e postos de pesagem de caminhões – 

receberam a aprovação de 77,9% dos entrevistados.

O levantamento também revela que os serviços de atendimento aos 

usuários foram igualmente bem avaliados. Mais de 76% dos motoristas 

e formadores de opinião se declararam “satisfeitos” ou “plenamente 

satisfeitos” com o socorro mecânico e médico, atendimento 0800, 

informações pela Internet, ouvidoria e limpeza das vias.

Sustentabilidade na prática

The practice of sustainability

Mais segurança e maior conforto nas estradas

Greater safety and comfort on the highways

The investments made by the CCR Group have 

contributed to better traffic flow, comfort 

and safety for society, in general, and those 

initiatives have also won public recognition. 

An example: a poll taken at the end of 2008, 

with around 3,000 opinion makers and users 

of CCR highways, indicates that 86.3% 

approve of the work done by the Group, 

which is higher than the 83.6% of 2007. 

Structural issues connected to CCR’s highway 

business, such as roadway quality and asphalt 

conditions, pedestrian overpasses, signs, lane 

markings, lighting, shoulders, emergency 

telephones, closed-circuit TV traffic control, 

and truck weigh stations, received a 77.9% 

approval rating.

The survey also reveals that user services equally 

received good marks. At least 76% of the drivers 

and opinion makers said they were “satisfied” or 

“fully satisfied” with the mechanical and medical 

rescue assistance, the 0800 phone service, 

information on the Internet, ombudsman, and 

cleanliness of the roadways.
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A pesquisa avaliou ainda que 85% dos entrevistados consideram 

confiáveis as rodovias administradas pela CCR. Outro dado importante 

obtido pelo estudo diz respeito à imagem dos líderes de opinião em 

relação ao Programa Brasileiro de Concessão de Rodovias, instituído 

em 1994, pelos governos federal e estaduais. De modo consolidado, 

86,7% dos entrevistados desejam que os governos concedam mais 

rodovias às concessionárias privadas, resultado 7,1 pontos percentuais 

acima do registrado há um ano. Isso é mais um indicativo de que os 

investimentos das concessionárias do Grupo CCR, líder no setor, com 

10% das concessões do País, têm contribuído para a imagem positiva 

das rodovias sob a administração da iniciativa privada.

The poll also found that 85% of those who were 

interviewed felt the highways administrated 

by CCR were reliable. Another important fact 

coming out of the study has to do with the image 

of the opinion makers regarding the Brazilian 

Highway Concession Program, which began in 

1994 with the Federal and State governments. 

A solid 86.7% of those who were interviewed 

want the governments to grant concessions for 

more highways to private concessionaires, which 

was 7.1% higher than the figure one year ago. 

This is one more indication that the investments 

of the concessionaires of the CCR Group, 

which is the leader in the sector with 10% of 

the Nation’s concessions, have contributed to 

a positive image for the highways under the 

administration of private enterprise.

Atendimento ao Usuário – CCR RodoNorte
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De fato, há algumas pesquisas que demonstram os benefícios das rodovias 

sob concessão privada. Uma delas, realizada pela FIA/USP, aponta que, 

a cada R$ 1 pago a pedágios nas rodovias concedidas no Estado de São 

Paulo, a sociedade recebe de volta R$ 1,84 em benefícios socioeconômicos: 

economia de combustível, barateamento de custos de transporte decorrente 

de pistas mais bem conservadas e redução das emissões de gases de efeito 

estufa (GEE). Para o usuário, o retorno ocorre por meio do socorro médico e 

mecânico, do atendimento diretamente nas pistas e da redução do número 

de acidentes.

Outra pesquisa, realizada em 2007, pela Confederação Nacional dos 

Transportes (CNT), aponta que, de um total de 87,6 mil quilômetros 

vistoriados naquele ano, apenas 26,1% se encontravam em estado 

satisfatório (considerado “ótimo” ou “bom”). No caso das rodovias 

concedidas, a relação se inverte: 77,6% delas são consideradas de “ótima” e 

“boa” qualidade, e os trechos equipados com pedágios apresentam ótimos 

índices de pavimentação e de sinalização rodoviária.

As parcerias público-privadas (PPPs) constituem outra forma de utilizar a 

eficiência da gestão privada na condução de investimentos no setor de 

transportes. Um exemplo é a Concessionária ViaQuatro, que assinou, em 

2006, a primeira PPP da história do setor de transportes de massa, para a 

exploração dos serviços de concessão da Linha 4 do Metrô paulistano, que, 

uma vez concluída, beneficiará cerca de 1 milhão de usuários por dia e será 

a mais moderna em operação na América Latina. Com isso, a iniciativa 

privada contribuirá para aumentar o sistema de transporte de pessoas na 

maior cidade do Brasil, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida da população local.

In fact, several studies show the benefits of having 

highways under private concession. One of them, 

done by FIA/USP, points out that, for every R$ 1 

paid in tolls on the concession highways in the 

State of São Paulo, society receives R$ 1.84 in 

return, in the form of socioeconomic benefits: 

fuel savings, cheaper transportation on better 

conserved roadways, and reduced greenhouse 

gas (GHG) emissions. For users, the returns come 

in the form of medical and mechanical assistance, 

services provided right on the highways, and a 

reduction in the number of accidents.

Another study, done in 2007 by the National Trans-

portation Confederation (CNT), points out that, of a 

total of 87,600 kilometers inspected that year, only 

26.1% were in satisfactory condition (considered 

“excellent” or “good”). In the case of the highways 

under concession, the situation is inverted: 77.6% 

of them are considered to be of “excellent” and 

“good” quality, and the toll road sections show 

excellent pavement and highway signing.

Public-private partnerships (PPP) are another means 

of using the efficiency of private management in 

handling investments in the transportation sector. 

An example is the ViaQuatro concessionaire 

that signed the first PPP in the history of mass 

transportation in Brazil, in 2006, to provide the 

services, under concession, of Line 4 of São 

Paulo’s Metro that, when it is finished, will benefit 

around one million users per day and will be the 

most modern in operation in Latin America. In this 

way, private initiative will increase the collective 

transportation system in Brazil’s largest city, 

contributing to improving the quality of life of 

local inhabitants.
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Impactos das operações nas comunidades

As concessionárias do Grupo CCR prestam serviços públicos e de 

infraestrutura. Nesse contexto, os investimentos são realizados de 

acordo com a avaliação das necessidades das comunidades, com o 

objetivo de melhorar indicadores como segurança, fluidez e conforto 

aos usuários das rodovias. Em 2008, as principais necessidades iden-

tificadas e os impactos relacionados às atividades que desenvolveram 

em suas operações diárias são apresentados no quadro a seguir.

SO1

Impact of operations on communities

The concessionaires of the CCR Group provide 

public and infrastructure services. In this context, 

the investments are made in accordance with 

an assessment of the needs of the communities, 

for the purpose of improving such indicators as 

safety, traffic flow, and comfort for users of the 

highways. In 2008, the main needs that were 

identified and the impacts related to the activities 

they carried out during their daily operations are 

shown in the following table.

CCR AutoBAn
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CCR Ponte

Atividade Implantação de baias suspensas na Ponte Rio-Niterói

Dimensão do projeto Duas baias suspensas operacionais, com 80 metros de comprimento e 4,7 metros de largura, uma localizada no 
sentido Rio de Janeiro e outra, no sentido Niterói.

Impactos positivos Melhoria na segurança e na fluidez do tráfego, permitindo estacionamento de veículos de apoio, o que torna mais 
ágil sua ação em caso de acidentes, além de tornar mais ágil a remoção de veículos acidentados, com a consequente 
minimização das retenções de tráfego. 

Impactos negativos Perturbações naturais durante a fase de obras.

Atividade Implantação de defensas de borracha nos “dolfins” de proteção dos pilares da Ponte Rio-Niterói

Dimensão do projeto Localizados no vão principal e nos vãos secundários da Ponte Rio-Niterói, os “dolfins” são massas de concreto que 
protegem os pilares contra choques de embarcações.

Impactos positivos A principal função das defensas de borracha é proteger as embarcações em caso de choque, minimizando o impacto e 
reduzindo a possibilidade de o acidente provocar derramamento de material oleoso na Baía da Guanabara. 

Impactos negativos Perturbações naturais durante a fase de obras.

CCR AutoBAn, CCR ViaOeste e CCR NovaDutra

Atividade Implantação de passarelas para pedestres totalmente adequadas à norma de acessibilidade a 
deficientes físicos (NBR 9050/04)

Dimensão do projeto Nove unidades, sendo duas na concessionária CCR AutoBAn, uma na concessionária CCR NovaDutra e seis na 
concessionária CCR ViaOeste.

Impactos positivos Melhoria nas condições de conforto e segurança para a circulação e a travessia dos pedestres e atendimento aos 
deficientes físicos, atendendo às necessidades da comunidade lindeira.

Impactos negativos Transtornos ao trânsito durante a fase de obras.

Atividade Implantação de pistas marginais às rodovias das concessionárias 

Dimensão do projeto Implantação de 18 km de vias marginais, sendo 12 km na CCR AutoBAn, 4 km na CCR NovaDutra e 2 km na CCR ViaOeste.

Impactos positivos Melhoria nas condições de segurança, conforto e fluidez para os usuários das rodovias em regiões urbanizadas, 
segregando os tráfegos locais dos de longas distâncias. Tais mudanças atendem às solicitações das prefeituras 
municipais e, consequentemente, da população local.

Impactos negativos Transtornos ao trânsito durante a fase de obras.

CCR AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR NovaDutra e CCR RodoNorte

Atividade Implantação de paradas de ônibus

Dimensão do projeto Novas paradas de ônibus com abrigo, localizadas nos dois lados das nove passarelas construídas pelas concessionárias 
CCR AutoBAn, CCR ViaOeste e CCR NovaDutra, além de 18 novas paradas com abrigo ao longo da BR-376/PR, na 
concessionária CCR RodoNorte.

Impactos positivos Melhoria nas condições de segurança para a circulação dos coletivos e de conforto e segurança para os pedestres, 
atendendo às necessidades da comunidade lindeira.

Impactos negativos Transtornos ao trânsito durante a fase de obras.

Atividade Implantação de trevo na confluência das rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Dom Pedro

Dimensão do projeto Complexo de cinco novos viadutos e alças, na região do km 103 da Rodovia Anhanguera, pela concessionária CCR AutoBAn. 

Impactos positivos Melhoria nas condições de segurança, conforto e fluidez no entroncamento de três das mais importantes rodovias do 
Estado de São Paulo, principalmente para os usuários dos bairros lindeiros (comunidade local).

Impactos negativos Transtornos ao trânsito durante a fase de obras.

CCR RodoNorte

Atividade Recuperação de pavimento na concessionária CCR RodoNorte, com o uso de asfalto ecológico

Dimensão do projeto Reconstrução da estrutura do pavimento e aplicação de revestimento asfáltico modificado com borracha, fabricado 
com pneus velhos, em 61 km da rodovia BR-376, que liga Ponta Grossa a Apucarana, no Paraná.

Impactos positivos Reciclagem de material de difícil descarte (pneus velhos), além da obtenção de um pavimento com melhores condições 
de segurança (aderência) aos usuários da rodovia, e maior conforto (menor ruído) para a comunidade lindeira.

Impactos negativos Transtornos ao trânsito durante a fase de obras
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CCR Ponte

Activity Construction of suspended pull-off areas on the Rio-Niterói Bridge

Size of the project Two suspended pull-off areas in operation, 80 meters long and 4.7 meters wide; one on the side toward Rio de Janeiro 
and the other toward Niterói.

Positive impact Improved safety and traffic flow, providing parking for support vehicles, making their action more agile in the case of 
an accident, as well as removing vehicles involved in accidents more quickly, consequently minimizing traffic backups. 

Negative impact Natural traffic upsets during the construction phase.

Activity Construction of rubber defense mechanisms on the “dolphins” protecting the pillars of the Rio-Niterói 
Bridge

Size of the project Located on the main span and the secondary spans of the Rio-Niterói Bridge, the “dolphins” are masses of concrete 
that protect the pillars against strikes by boats.

Positive impact The main function of the rubber defense mechanisms is to protect boats in case they strike them, minimizing the impact 
and reducing the possibility of the accident causing an oil spill in Guanabara Bay. 

Negative impact Natural traffic upsets during the construction phase.

CCR AutoBAn, CCR ViaOeste and CCR NovaDutra

Activity Construction of pedestrian overpasses totally adapted to the regulation regarding accessibility for the 
handicapped (NBR 9050/04)

Size of the project Nine units: two on CCR AutoBAn, one on CCR NovaDutra, and six on CCR ViaOeste.

Impactos positivos Improved conditions for comfort and safety for pedestrians to circulate and cross the highway, and services for the 
physically handicapped, to meet the needs of the bordering community.

Negative impact Traffic upsets during the construction phase.

Activity Construction of service roads on the highways of the concessionaires 

Size of the project Construction of 18 km of service roads, 12 km of which on CCR AutoBAn, 4 km on CCR NovaDutra, and 2 km on CCR 
ViaOeste.

Positive impact Improved safety, comfort and traffic flow for users of the highways in urban areas, separating local traffic from through 
traffic. These changes meet the requests of the city governments and, consequently, of local inhabitants.

Negative impact Traffic upsets during the construction phase.

CCR AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR NovaDutra and CCR RodoNorte

Activity Construction of bus stops

Size of the project New bus stops with shelter, located on both sides of the nine pedestrian overpasses built build by the CCR AutoBAn, 
CCR ViaOeste, and CCR NovaDutra concessionaires, besides 18 new stops with shelter along the BR-376/PR, of the 
CCR RodoNorte concessionaire.

Positive impact Improved safety conditions for the circulation of buses and comfort and safety for pedestrians, meeting the needs of 
the bordering community.

Negative impact Traffic upsets during the construction phase.

Activity Construction of an interchange where the Anhanguera, Bandeirantes, and Dom Pedro highways come 
together

Size of the project Complex of five new viaducts and ramps, around km 103 of Anhanguera Highway, by the CCR AutoBAn concessionaire. 

Positive impact Improved safety, comfort and traffic flow at the intersection of three of the most important highways in the State of 
São Paulo, mainly for the users from bordering districts (local community).

Negative impact Traffic upsets during the construction phase.

CCR RodoNorte

Activity Restoration of pavement by the CCR RodoNorte concessionaire, with the use of ecological asphalt

Size of the project Rebuilding the structure of the pavement and applying a layer of asphalt made with rubber from old tires, at 61 km of 
the BR-376 that connects Ponta Grossa to Apucarana, in the State of Paraná.

Positive impact Recycling materials that are difficult to dump (old tires), as well as obtaining pavement with better safety conditions 
(adherence) for highway users, and greater comfort (less noise) for the bordering community.

Negative impact Traffic upsets during the construction phase.
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Geração de riqueza

Ao conceder rodovias à iniciativa privada, os governos liberam recursos 

públicos para aumentar os investimentos em saúde, educação, segurança 

e justiça e recolhem impostos das concessionárias. Em 2008, a CCR pagou 

R$ 392 milhões em imposto de renda e contribuição social. 

Os projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos conduzidos pelas 

concessionárias da CCR propiciam benefícios a milhares de pessoas, nos 

quase 100 municípios atendidos por suas rodovias. Em 2008, a Companhia 

investiu mais de R$ 7 milhões nesses projetos, mais do que os R$ 6,3 milhões 

desembolsados no ano anterior.

Tais iniciativas têm um leque de atuação bastante diversificado, com um 

amplo alcance sobre as regiões de atuação do Grupo CCR, o que possibilita 

criar condições para melhorar a qualidade de vida das comunidades lindeiras 

e gerar oportunidades de renda para jovens e adultos. Assim, torna-se possível 

disseminar conceitos de educação e noções de cidadania, em benefício dos 

usuários, além de enfatizar a importância da consciência ambiental.

Generating wealth

By granting highways to private initiative, 

governments release public funds to increase 

investments in health, education, and justice, 

and they collect taxes from the concessionaires. 

In 2008, CCR paid R$ 392 million in Income Tax 

and Social Contributions. 

The social, cultural, environmental, and sports 

projects conducted by CCR’s concessionaires 

provide benefits to thousands of people in nearly 

100 municipalities served by its highways. In 

2008, the Company invested over R$ 7 million in 

these projects, which was more than the R$ 6,3 

million paid out during the previous year.

These initiatives have a very broad and diversified 

involvement, with a wide outreach in the regions 

where the CCR Group is working, which makes 

it possible to create conditions for improving the 

quality of life of the bordering communities and to 

generate income opportunities for young people 

and adults. Thus, it becomes possible to spread 

educational concepts and the basics of citizenship, 

to the benefit of users, plus emphasizing the 

importance of environmental awareness.

Principais indicadores (R$ milhões)

2008

Receitas brutas 2.952

Custos e despesas (*) 1.012

Ebitda 1.732

Margem Ebitda (%) 63,30

Lucro líquido 714

EVA 388

Dividendos (**) 746

(*) Inclui custos dos serviços prestados, despesas 
administrativas e outras despesas operacionais, 
exceto depreciação/amortização. Em 2006, não 
inclui despesas não operacionais.
(**) Movimentação do PL no ano.

Main indicators for 2008 (R$ million)

2008

Gross revenues 2,952

Costs and Expenses(*) 1,012

EBITDA 1,732

EBITDA margin (%) 63.3

Net profits 714

EVA 388

Dividends(**) 746

(*) Includes costs of services provided, administrative 
expenses and other operating disbursements, except 
depreciation/amortization. The year 2006 does not 
include non-operating expenses.
(**) Amount of the PL during the year.
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EC1

Governo – 29%

Colaboradores – 10%

Acionistas – 24%

Terceiros – 29%

Retido – 8%

Government – 29%

Employees – 10%

Shareholders – 24%

Outsourced – 29%

Retained – 8%

Demonstração de Valor Agregado – DVA  
Demonstration of Aggregate Value  –  DAV

Since they have a significant penetration of the 

regions in which they are involved, the highway 

concessionaires of the CCR Group make their 

structure available, in order to contribute to 

campaigns for collecting clothing and for 

vaccinating inhabitants.

The following are the main projects conducted 

by the CCR Group.

Por terem importante capilaridade nas regiões em que atuam, as conces-

sionárias de rodovias do Grupo CCR disponibilizam a estrutura de que 

dispõem a fim de contribuir para campanhas de arrecadação de agasalhos 

e de vacinação da população.

Acompanhe, a seguir, os principais projetos conduzidos pelo Grupo CCR.
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Conscientização cidadã

Estrada para a Cidadania

Agir preventivamente e oferecer informações 

sobre segurança de trânsito e cidadania para 

alunos da 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental, de 

forma a mudar o comportamento desses futuros 

motoristas, contribuindo para reduzir o número de 

acidentes. Esse é o objetivo do programa Estrada 

para a Cidadania, uma iniciativa do Grupo CCR 

em suas concessionárias CCR AutoBAn, CCR 

NovaDutra e CCR ViaOeste, alinhada à estratégia de oferecer conforto, segurança 

e fluidez aos seus usuários. Com o projeto, desde 2002, mais de 710 mil crianças 

de 8 a 11 anos tiveram a oportunidade de aprender noções sobre a segurança 

no trânsito e cidadania, tornando-se multiplicadores desses conceitos.

Em 2008, o programa teve seu alcance ampliado: um site desenvolvido pela 

CCR NovaDutra, em parceria com o Departamento Nacional de Trânsito 

(Denatran), foi lançado, com o objetivo de multiplicar o acesso ao conteúdo 

do programa Estrada para a Cidadania. A CCR AutoBAn recebeu o VII Prêmio 

Denatran de Educação no Trânsito pela sua participação no programa.

Viva o Trânsito

A CCR NovaDutra e o Denatran lançaram, em 

dezembro, o site www.vivaotransito.com.br. 

Dirigido ao público infanto-juvenil, o novo 

canal de comunicação deve se firmar como 

um espaço para o debate de questões rela-

cionadas ao trânsito, com a veiculação de 

fatos curiosos, jogos e vídeos, entre outras 

informações, como a importância da 

direção segura.

Citizen awareness

Road to Citizenship

Acting preventively and offering information 

regarding traffic safety and citizenship to 3rd and 4th 

grade students, in order to change the behavior of 

these future drivers, thus contributing to a reduction 

in the number of accidents. This is the objective of 

the Road to Citizenship program, which is an initiative 

of the CCR Group through its CCR AutoBAn, CCR 

NovaDutra, and CCR ViaOeste concessionaires, 

aligned with the strategy for offering comfort, safety 

and good traffic flow to their users. Through this 

project, since 2002, over 710,000 children, from 8 

to 11 years of age, had the opportunity to learn the 

basics about traffic safety and citizenship, becoming 

multipliers of these concepts.

In 2008, the program expanded its scope: a site 

developed by CCR NovaDutra in a partnership 

with the National Transportation Department 

(DENATRAN) was launched, for the purpose of 

multiplying access to the content of the Road to 

Citizenship program. CCR AutoBAn received the 

VII DENATRAN Traffic Education Award for its 

participation in the program. 

Viva o Trânsito site

CCR NovaDutra and DENATRAN launched the site 

www.vivaotransito.com.br, in December. Directed to 

children and young people, the new communications 

channel should establish itself as a place for 

discussing traffic issues, along with interesting facts, 

games, and videos, among other information, such 

as the importance of safe driving.

Estrada para a Cidadania

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/sustentabilidade2008
Learn more: www.groupccr.com/sustainability2008
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Programa de visitação

A concessionária CCR Ponte realiza, anualmente, um programa de visitação 

destinado a alunos dos ensinos Médio e Fundamental, futuros motoristas e 

usuários da Ponte Rio-Niterói. No encontro, são disseminadas informações 

sobre segurança no trânsito. Em 2008, mais de 1,5 mil jovens participaram 

do projeto.

Visitation program

The CCR Ponte concessionaire annually holds a 

visitation program for primary and junior high 

school students, future drivers and users of the 

Rio-Niterói Bridge. In the meeting, information is 

given regarding traffic safety. In 2008, over 1,500 

young people participated in the program.

Zero Alcohol

Besides investing in the improvement and 

upkeep of the roadways, the CCR Group seeks 

to be involved educationally regarding the 

behavior of drivers, alerting to the importance 

of safe driving. In 2008, CCR ViaOeste launched 

the Zero Alcohol program, through which it 

alerts, in an educational manner, to the effects 

of alcohol on driver behavior, in order to reduce 

accidents caused by drunk drivers.

With the support of the Orthopedic and 

Traumatology Institute of the USP School 

of Medicine, the Highway Police, Porto 

Seguro Insurance Company, and the Brazilian 

Association of Traffic Medicine, the project 

involves lectures at universities, schools and 

companies in the region, showing the dangers 

of driving under the influence of alcohol. 

In 2008, 10,000 people participated in the 

program, which distributed 500,000 pamphlets 

and held educational “blitzes”. 

Zero Álcool

Além de investir na melhoria e na manutenção das vias, o Grupo CCR procura 

atuar de forma educativa sobre o comportamento dos motoristas alertando sobre 

a importância da direção segura. Em 2008, a CCR ViaOeste lançou o programa 

Zero Álcool, com o qual alerta educativamente sobre os efeitos do álcool no 

comportamento dos motoristas, de forma a reduzir os acidentes provocados por 

veículos conduzidos por motoristas alcoolizados.

Com apoio do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de 

Medicina da USP, da Polícia Rodoviária, da Porto Seguro e da Associação 

Brasileira de Medicina de Tráfego, o projeto envolve palestras em 

universidades, escolas e empresas da região, mostrando os perigos de 

dirigir embriagado. Em 2008, 10 mil pessoas participaram do programa, 

que distribuiu 500 mil panfletos e realizou blitzes educativas. 

Programa de visitação 
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Parto Humanizado

Um dos objetivos da Política de Responsabilidade Corporativa da CCR con-

siste em melhorar a qualidade de vida dos municípios nos quais atua. Criado 

em 2002, o programa Parto Humanizado, realizado pela CCR RodoNorte, 

visa auxiliar os municípios paranaenses a reduzir a mortalidade infantil. A 

concessionária motiva as gestantes a realizar o exame pré-natal presenteando 

com um enxoval as mães que comprovam a realização de seis consultas desse 

tipo na rede pública de saúde, nas cidades de Ponta Grossa, Apucarana, Piraí 

do Sul, Ortigueira e Imbaú. A iniciativa já beneficiou mais de 25 mil mães. O 

programa, reconhecido e amplamente aprovado no Paraná, contribuiu para 

a redução de 50% no índice de mortalidade infantil em vários municípios 

paranaenses, como no caso de Piraí do Sul.

Travessia consciente

Uma das razões da ocorrência de acidentes nas rodovias brasileiras são 

os atropelamentos de pedestres, que, em vez de utilizarem as passarelas, 

atravessam as estradas em muitos pontos impróprios. Boa parte deles ocorre 

num raio de aproximadamente 100 metros das passarelas.

Cientes dessa realidade, as concessionárias do Grupo CCR mantêm progra-

mas por meio dos quais busca disseminar nas comunidades lindeiras a impor-

tância de atravessar as estradas usando as passarelas, com a distribuição de 

material educativo. Um exemplo dessas iniciativas é o programa “Travessia 

Segura”, da CCR ViaOeste. Já a CCR RodoNorte tem o projeto “Eu Uso a 

Passarela”, pelo qual, em seis anos, educou mais de 14 mil pessoas.

Humanized Birth

One of the objectives of CCR’s Corporate 

Responsibility Policy is to improve the quality of life 

of the municipalities in which it is involved. Created 

in 2002, the Humanized Birth program, carried out 

by CCR RodoNorte, seeks to assist municipalities in 

the State of Paraná to reduce infant mortality rates. 

The concessionaire encourages pregnant women 

to do prenatal exams, by presenting them with a 

baby trousseau, if they can prove that they had 

six of these exams in the public health system of 

the cities of Ponta Grossa, Apucarana, Piraí do Sul, 

Ortigueira, and Imbaú. The initiative has already 

benefited over 25,000 mothers. The program, 

which is widely recognized and approved in the 

State of Paraná, contributed to a 50% reduction 

in the infant mortality rate in several cities in the 

State, like Piraí do Sul.

Conscientious crossing

One of the reasons accidents occur on Brazilian 

highways is that pedestrians are hit, because 

instead of using the pedestrian overpasses, they 

cross the highways at many inappropriate places. 

Most of them occur within approximately 100 

meters of the overpasses.

Aware of this situation, the concessionaires of 

the CCR Group have programs by which they 

seek to make bordering communities aware of 

the importance of crossing the highways on the 

overpasses, by distributing educational materials. 

One example of this initiative is the “Safe Crossing” 

program of CCR ViaOeste. CCR RodoNorte has 

the “I Use the Overpass” project, by which it has 

reached over 14,000 people in six years.

Parto Humanizado
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Desenvolvimento local

Instituto Caminhos para a Vida

Conduzido pelas concessionárias CCR Ponte e CCR ViaLagos, o programa 

procura contribuir para melhorar a qualidade de vida dos moradores da 

região servida pelas rodovias. Em uma década de existência, já beneficiou 

mais de 60 mil pessoas.

O programa atua em quatro frentes, entre elas a Escola de Vida, uma iniciativa 

voltada à profissionalização de jovens de 15 a 19 anos. Eles têm a opção de ad-

quirir conhecimentos de informática, manutenção e montagem de computadores, 

telemarketing e atendimento ao cliente, além de orientações para o autoconhe-

cimento, planejamento pessoal, ética e cidadania. Ao longo do curso, os alunos 

também participam de palestras sobre empregabilidade, com abordagem de 

temas como vocação profissional e mercado de trabalho. Em 2008, um grupo de 

176 jovens participou do programa, que já atendeu mais de 800 pessoas.

Outra frente é o programa de Requalificação Profissional, voltado para adultos 

desempregados, com foco no aconselhamento de carreira, na reorientação 

profissional e na inclusão digital. Em 2008, a iniciativa beneficiou 36 pessoas.

Consciência Comunitária é a terceira frente de atuação do programa Instituto 

Caminhos para a Vida, pela qual são realizadas ações socioambientais em 

regiões carentes, disseminando a importância das ações sustentáveis no dia 

a dia da comunidade local. 

O Instituto Solidário consiste na quarta frente de trabalho do programa. Nesse 

caso, o objetivo consiste em proporcionar ações que contribuam para o apoio 

material e afetivo a instituições de caridade auxiliadas pela organização.

Local development

Paths to Life Institute

Conducted by the CCR Ponte and CCR ViaLagos 

concessionaires, the program attempts to contribute 

to improving the quality of life of the inhabitants of 

the region served by the highways. In ten years, it 

has benefited over 60,000 people.

The program moves ahead on four fronts, 

among them is the School of Life, which is an 

initiative focusing on professional training for 

young people from 15 to 19 years of age. The 

have the option of learning about information 

technology, maintaining and mounting computers, 

telemarketing, and customer services, as well as 

guidance for self-knowledge, personal planning, 

ethics, and citizenship. Throughout the course, the 

students also participate in lectures on employment, 

dealing with such subjects as their professional 

vocation and the job market. In 2008, a group of 

176 young people participated in the program, 

which has served more than 800 people.

Another front is the Professional Requalification 

project, for unemployed adults, focusing on 

career counseling, professional reorientation, 

and digital inclusion. In 2008, the initiative 

benefited 36 people.

Community Awareness is the third front of 

the Paths to Life Institute program, by which 

socioenvironmental actions are carried out in needy 

regions, spreading the importance of sustainable 

actions in the daily life of the local community. 

The Solidarity Institute is the fourth working front 

of the program. In this case, the objective is to 

provide actions the contribute to the material and 

affective support of charitable institutions assisted 

by the organization.
Caminhos para a Vida
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SacoLona

Reaproveitar as lonas utilizadas nas rodovias, transformando-as em bolsas 

customizadas, nécessaires, estojos escolares, bolsas universitárias, aventais, 

sacolas de feira ou de mercado, dando, assim, uma destinação correta a 

esse tipo de material. Esse é o objetivo do projeto SacoLona, lançado em 

2008 pela CCR RodoNorte, que tem como prerrogativas promover e gerar 

emprego e renda complementar para um grupo de 14 costureiras da cidade 

paranaense de Ponta Grossa, integrantes da Associação para a Produção de 

Sacolas Retornáveis (Aprosar).

Antes usadas para a divulgação de campanhas educativas e como informação 

aos usuários atendidos pela concessionária, as lonas são doadas às costurei-

ras, que também são remuneradas pela CCR RodoNorte por sua produção, 

comercializada por entidades assistenciais de Ponta Grossa (PR). 

SacoLona

Reuse the canvas used on the highways, 

transforming it into customized bags, kits, school 

bags, university bags, aprons, street market or 

supermarket bags, thus giving a correct destination 

for this type of material. This is the objective of the 

SacoLona project, which was launched in 2008 

by CCR RodoNorte. Its prerogative is to promote 

and generate complementary jobs and income for 

a group of 14 seamstresses in the city of Ponta 

Grossa, Paraná, who belong to the Association 

for Producing Returnable Bags (Associação para a 

Produção de Sacolas Retornáveis – APROSAR).

Previously used to announce educational 

campaigns and to inform users served by the 

concessionaire, the canvas is donated to the 

seamstresses who also are remunerated by 

CCR RodoNorte for their production, which is 

sold by charitable organizations from Ponta 

Grossa, Paraná.

SacoLona
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Parceria com a indústria

O Programa Menor Aprendiz, desenvolvido em parceria com o Serviço Na-

cional de Aprendizagem Industrial (Senai), tem como objetivo incentivar o 

ingresso de jovens no mercado de trabalho, por meio do desenvolvimento 

de programas de aprendizes, estágios e trainees. 

Qualidade e eficiência

Atendimento exemplar

O Grupo CCR tem como princípio oferecer excelência no atendimento a 

seus usuários, assegurando mais segurança, fluidez e conforto nas viagens 

pelas rodovias. Cada concessionária possui um Centro de Controle de 

Operações (CCO), dotado de tecnologia de ponta e de sistemas paralelos, 

que garantem seu funcionamento pleno 24 horas do dia, mesmo em situ-

ações de eventual contingenciamento, monitorando permanentemente o 

tráfego local, obras de manutenção e conservação, de modo a facilitar a 

comunicação entre a concessionária e os seus usuários. Com a transmissão 

de dados em tempo real, as viaturas de emergência da empresa podem ser 

acionadas prontamente para auxiliar os usuários. 

Os Centros de Controle também possuem estações meteorológicas, de 

forma a disseminar informações mais precisas aos usuários que necessitam 

viajar pelas rodovias. Os interessados podem consultar os sites das rodovias 

para obter notícias atualizadas sobre as condições dos trechos e as previsões 

do clima. Assim, com as ferramentas adequadas, podem escolher o melhor 

momento para iniciar ou programar a viagem.

Partnership with industry

The Minor Apprenticeship Program, developed in a 

partnership with the National Industrial Apprentice 

Service (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

– SENAI), has the objective of stimulating young 

people to enter the job market, by developing 

apprentice, intern and trainee programs. 

Quality and efficiency

Exemplary service

The purpose of the CCR Group is to offer excellent 

services to its users, ensuring more safety, traffic 

flow and comfort on trips along its highways. Each 

concessionaire has an Operations Control Center 

(OCC) equipped with cutting-edge technology 

and backup systems that guarantee they will be 

fully functional 24/7, even in eventual contingency 

situations, constantly monitoring the local traffic, 

maintenance and conservation work, in order to 

facilitate communication between the concessionaire 

and its users. With the transmission of data in real 

time, the company’s emergency vehicles can be 

immediately put into action to assist users.

The Control Centers also have weather stations for 

providing more precise information to users who 

need to travel on the highways. Interested persons 

can consult the websites of the highways for up-to-

date information on the conditions of the roads and 

weather forecasts. In this manner, with adequate 

tools, they can choose the best moment to begin 

or schedule a trip.
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Atendimento 24 horas

O compromisso com a vida pauta a atuação das concessionárias do Grupo 

CCR no atendimento a ocorrências em suas rodovias. Ambulâncias com 

tecnologia de ponta e profissionais de saúde bem treinados formam as 

equipes de resgate da CCR, prontas a atender, gratuitamente, os usuários, 

24 horas, em caso de eventuais ocorrências. Cursos de atualização, com 

revisão de conhecimentos, são oferecidos periodicamente.

As equipes de urgência são treinadas para prestar pronto e eficiente socorro 

em atendimento pré-hospitalar, tendo como retaguarda uma rede de hospi-

tais devidamente credenciada nos municípios próximos às rodovias. Chegar 

com rapidez e prestar tratamento adequado são pontos fundamentais para 

conservar a vida de quem precisa de cuidados. Estudos internacionais mos-

tram que as equipes bem treinadas conseguem reduzir em até 35% os aci-

dentes com vítimas fatais, com o socorro pré-hospitalar bem conduzido.

24/7 service

A commitment to life underlies the work of the 

concessionaires of the CCR Group when handling 

occurrences on their highways. Ambulances with 

the latest technology and well-trained healthcare 

professionals make up CCR’s rescue teams, which 

are ready to serve users, free-of-charge, 24/7, 

in the case of eventual occurrences. Refresher 

courses, with a review of their knowledge, are 

also offered, periodically.

The emergency teams are trained to give prompt 

and efficient pre-hospital assistance, backed up 

by a network of duly accredited hospitals in the 

municipalities near the highways. Arriving quickly 

and providing adequate assistance are essential to 

preserving the life of those in need. International 

studies show that well-trained teams are able to 

reduce accident fatalities by up to 35%, with well-

conducted pre-hospital assistance.

Frota de atendimento – CCR Ponte

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/sustentabilidade2008
Learn more: www.groupccr.com/sustainability2008
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Estrada para a Saúde

O Programa Estrada para a Saúde, que, em 

seis anos de atuação, já beneficiou 60 mil 

pessoas, desenvolve uma série de iniciativas 

para melhorar a qualidade de vida e o bem-

estar de usuários que trafegam pelos mais 

de 1.500 km de rodovias administradas pelo 

Grupo. O principal foco de atuação são os 

caminhoneiros, que, segundo estudo da Polícia Rodoviária Federal, estão en-

volvidos em 35% dos acidentes nas estradas do País, por causa de problemas 

recorrentes, como fadiga e sono, em razão da excessiva jornada de trabalho.

As concessionárias do Grupo CCR buscam facilitar o acesso dos caminhoneiros 

a serviços de saúde, levando médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem 

e estudantes a um posto de serviço à margem da rodovia e disponibilizando, 

gratuitamente, serviços médicos e odontológicos a esses usuários. As ações 

são desenvolvidas por meio de parcerias com universidades, escolas da área 

de saúde, prefeituras, empresas e instituições ligadas à área de transportes. 

Considerado o conjunto de concessionárias, mais de 64 mil caminhoneiros 

foram beneficiados com o atendimento oferecido pelo programa.

Road to Health

The Road to Health Program, which has benefited 

60,000 people during its six years of existence, 

develops a whole series of initiatives to improve 

the quality of life and well-being of users who 

travel on the more than 1,500 km of highways 

administrated by the Group. The main focus is 

on the truck drivers who, according to a study by 

the Federal Highway Police, are involved in 35% 

of the accidents on the Nation’s roads, due to 

recurring problems, like fatigue and sleepiness, 

due to the excessive working hours.

The concessionaires of the CCR Group seek to 

facilitate the access of truck drivers to healthcare 

services, by taking doctors, nurses, nurses aides, 

and students to a clinic along the highway, and 

making available, at no charge, medical and dental 

services to these users. The actions are developed 

in partnerships with universities, schools in the area 

of healthcare, city governments, companies, and 

institutions connected to the transportation area. 

Considering the group of concessionaires, more 

than 64,000 truck drivers were benefited with the 

service offered by the program.

Estrada para a Saúde

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/sustentabilidade2008
Learn more: www.groupccr.com/sustainability2008
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Trailer Odontológico

Os dados fornecidos pelo programa Estrada para a Saúde são um indicador 

importante, que pode orientar futuras ações das concessionárias, de forma a 

reduzir problemas muito comuns entre os caminhoneiros. Criado em 2008, 

pela CCR NovaDutra, o projeto Trailer Odontológico oferece atendimento 

gratuito à categoria e ressalta a importância da higiene bucal, com o objetivo 

de reduzir cáries e outros males, assim como ampliar o acesso desse público 

aos dentistas. Em 2008, estacionado no pátio do Posto Arco Íris, em Roseira 

(SP), o Trailer realizou um total de 1.108 atendimentos.

Transporte coletivo

Alinhada à sua estratégia de diversificação de portfólio, a CCR avançou no projeto 

de implementação da Linha 4 (Amarela) do Metrô de São Paulo. Em outubro, a 

concessionária ViaQuatro obteve financiamento de US$ 310 milhões, a ser con-

cedido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os primeiros trens 

deverão chegar ao Brasil no segundo semestre de 2009 e serão encaminhados 

para testes operacionais. A primeira fase desse trecho metroviário deverá entrar 

em operação em 2010 e será a mais moderna e segura em operação em toda 

a América Latina. Quando o empreendimento estiver totalmente concluído, em 

2014, cerca de 900 mil a 1 milhão de passageiros deverão utilizar diariamente a 

linha metroviária, o que contribuirá para reduzir o tráfego de veículos na cidade 

de São Paulo. Parte desses usuários poderá deixar de utilizar o carro em seus 

percursos, o que ajudará a reduzir a geração de gases poluentes.

Dental Assistance Trailer

The data furnished by he Road to Health program 

are an important indicator that can guide future 

actions by the concessionaires, so as to reduce 

problems that are very common among truck 

drivers. Created in 2008 by CCR NovaDutra, the 

Dental Assistance Trailer offers free assistance to 

truck drivers and reinforces the importance of oral 

hygiene, with the objective of reducing caries and 

other ills, as well as provide access of these people 

to dentists. In 2008, while parked at the Arco Íris 

Service Area, in Roseira, São Paulo, the trailer 

attended to a total of 1,108 cases.

Mass transportation

Aligned with its strategy for diversifying its portfolio, 

CCR moved ahead with the implementation of Line 

4 (Yellow) of the São Paulo Metro. In October, the 

ViaQuatro concessionaire obtained US$ 310 million 

in financing from the Interamerican Development 

Bank (IDB). The first trains should arrive in Brazil in 

the second half of 2009, and will be scheduled for 

operational tests. The first phase of this subway 

line should go into operation in 2010, and will 

be the most modern and safest operating in all 

of Latin America. When the enterprise is entirely 

finished, in 2014, from 900,000 to one million 

passengers should use the line daily, which will 

contribute to reducing vehicular traffic in the city 

of São Paulo. Part of these users could stop using 

a car on their trips, which will help reduce the 

emission of gaseous pollutants.

Trailer Odontológico – CCR NovaDutra
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A Linha 4 do Metrô paulistano adotará a melhor tecnologia disponível no 

mercado e trará muitos benefícios para a cidade de São Paulo, propiciando, 

entre outros aspectos, mais segurança, conforto e fluidez aos usuários. A 

operação dos trens será feita sem condutores, por meio do moderno sis-

tema driverless, com o controle automático dos trens, que serão operados 

remotamente, por um centro operacional, onde os controladores entram 

com os planos de rota para cada trem e podem realizar qualquer manobra. 

A operação automática tornará a linha metroviária ainda mais segura, com 

velocidades mantidas dentro de limites permitidos e reguladas de acordo 

com o desempenho do trem. A Linha 4 também será a primeira, em toda a 

América Latina, a ser equipada com divisórias de vidro para separar a plata-

forma dos trilhos, de forma a assegurar mais segurança aos passageiros.

Apoio a causas sociais

Combate à exploração infantil

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, existem 1.222 pontos de explo-

ração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais brasileiras. O 

Grupo CCR procura contribuir para reverter esse quadro condenável com 

sua participação no programa Na Mão Certa, uma iniciativa desenvolvida 

pelo Instituto WCF-Brasil para combater a exploração sexual de crianças e 

adolescentes nas rodovias brasileiras.

Além dos atendimentos de saúde, o programa Estrada para a Saúde tam-

bém realiza ações de combate à exploração sexual infantil. Um exemplo 

dessa iniciativa pode ser visto no Paraná, onde a CCR RodoNorte atua em 

parceria com a Comissão Municipal de Estudos, Análises e Enfrentamento 

a Violências Físicas, Psicológicas e Exploração Sexual Infanto-Juvenil (Ceves), 

de Ponta Grossa, na tentativa de combater as ocorrências.

Toda a semana, voluntários da instituição e colaboradores da concessionária 

abordam os motoristas em uma das rodovias mais movimentadas do Estado, 

a BR-277, para distribuir material informativo e esclarecer dúvidas. Um dos 

focos da atuação do grupo são os caminhoneiros. Por viajarem muito, ao 

receber as instruções, esses motoristas atuam como disseminadores das 

informações, contribuindo para repercuti-las para outras pessoas e comu-

nidades. Com o apoio deles, fica mais fácil reduzir os casos de agressões, 

principalmente as sexuais, contra crianças.

Line 4 of São Paulo’s Metro will use the best 

technology available on the market and will bring 

many benefits to the city of São Paulo, by providing, 

among other aspects, more safety, comfort and 

traffic flow for users. The trains will be driverless, 

due to their modern system that automatically 

controls the trains, which will be operated remotely 

by an operating center, where the controllers enter 

the route plans for each train and can perform any 

type of maneuver. The automatic operation will 

make the metro line even safer, with speeds kept 

within the proper limits and regulated according to 

the train’s performance. Line 4 will also be the first, 

in all of Latin America, to be equipped with glass 

dividers separating the platform from the tracks, to 

offer greater safety to passengers.

Support for social causes

Combating child exploitation

According to the Federal Highway Police, there are 

1,222 points on Brazil’s federal highways where 

children and adolescents are exploited. The CCR 

Group seeks to contribute to reverting this terrible 

situation, with its participation in the In the Right 

Direction program, an initiative developed by the 

WCF-Brazil Institute to combat the sexual exploitation 

of children and adolescents on Brazil’s highways.

Besides health assistance, the Road to Health program 

also works to combat the sexual exploitation of 

children. One example of this initiative can be seen 

in the State of Paraná, where CCR RodoNorte works 

in a partnership with the Municipal Commission 

for Studies, Analyses and Confronting Physical and 

Psychological Violence and Sexual Exploitation of 

Children (CEVES), of Ponta Grossa, in an attempt to 

fight these occurrences.
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Crianças desaparecidas

As concessionárias que integram a CCR têm iniciativas que buscam contribuir 

para a redução do número de crianças e adolescentes desaparecidos no 

Brasil. Em 2008, a CCR NovaDutra continuou, em parceria com a Associação 

Brasileira de Busca e Defesa à Criança Desaparecida (ABCD), seu projeto 

em que todos os versos dos recibos emitidos em suas praças de pedágio 

trazem fotografias impressas de crianças ou adolescentes desaparecidos. 

Em 2008, foram divulgadas fotos de 18 jovens, estampadas em mais de 20 

milhões de recibos.

Outra iniciativa nessa direção é desenvolvida pela CCR RodoNorte, que apoia 

a campanha De Volta para a Casa, em parceria com o Movimento Nacional 

em Defesa da Criança Desaparecida do Estado do Paraná. 

Every week, volunteers from the institution and 

concessionaire employees approach the drivers on 

one of the State’s busiest highways, the BR-277, 

to distribute informative materials and answer 

questions. One of the focuses of the group’s actions 

are truck drivers. Since they are widely traveled, upon 

receiving the instructions, these drivers spread the 

information, contributing to their repercussion with 

other people and communities. With their support, 

it is much easier to reduce the cases of aggression, 

especially sexual aggression, against children.

Missing children

The concessionaires the form CCR have initiatives 

that seek to contribute to reducing the number 

of missing children and adolescents in Brazil. 

In 2008, CCR NovaDutra, in a partnership with 

the Brazilian Search and Defense Association for 

Missing Children (ABCD), continued its project 

in which the back of all receipts issued at its toll 

plazas have photos printed on them of missing 

children and adolescents. In 2008, the photos 

of 18 young people were printed on more than 

20 million receipts.

Another initiative in this direction is carried out 

by CCR RodoNorte, in support of the Going 

Home project, in a partnership with the National 

Movement in Defense of Missing Children in the 

State of Paraná. 

Verso do recibo de pedágio – CCR NovaDutra
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Voluntariado

O Grupo CCR estimula seus colaboradores a participar voluntariamente de pro-

gramas sociais apoiados pelas unidades de negócio do Grupo. Um exemplo é o 

programa Voluntários da Vida, desenvolvido pela CCR AutoBAn, em 2006. Pes-

quisa realizada com colaboradores da concessionária revelou que mais da metade 

deles gostaria de se tornar doador regular de sangue, o que motivou a criação 

do programa. Em 2008, o projeto, que realiza três campanhas anuais de doação, 

reuniu 300 participantes, beneficiando cerca de 900 pessoas, que receberam o 

sangue doado. Em três anos, cerca de 3 mil pessoas já foram atendidas.

A CCR RodoNorte promove a campanha Sou Sangue Bom, pela qual con-

tribui para repor o estoque do banco de sangue que atende um total de 12 

municípios paranaenses da região de Campos Gerais. Criada há cinco anos, 

a iniciativa conta com 380 doadores voluntários cadastrados.

Outro exemplo de voluntariado da CCR RodoNorte é o programa Troca 

Solidária, que consiste na doação pelos colaboradores de roupas para a Cam-

panha do Agasalho. Outra iniciativa é a Gincana da Qualidade, com a qual 

colaboradores e parceiros da concessionária que atua no Paraná arrecadam 

brinquedos e alimentos. Em 2008, a campanha envolveu 1,3 mil pessoas, 

e mais de 40 toneladas de alimentos foram doadas para a coordenação da 

Campanha Natal sem Fome, em Ponta Grossa.

 

Volunteer work

The CCR Group encourages its employees 

to volunteer for social programs supported 

by the Group’s business units. One example 

is the Life Volunteers program, developed 

by CCR AutoBAn, in 2006. A study done by 

the concessionaire’s employees revealed that 

more than half of them would like to be a 

regular blood donor, and that motivated the 

creation of the program. In 2008, during three 

annual donation campaigns, 300 participants 

benefited around 900 people who received 

blood donations. In three years, about 3,000 

people have been served.

CCR RodoNorte promotes the I’m Good Blood 

campaign, by which it contributes to replacing 

the stock at the blood bank which serves 

12 municipalities in Paraná’s Campos Gerais 

region. The initiative is five years old and has 

380 volunteer donors registered.

Another example of the volunteer spirit of CCR 

RodoNorte is the Solidarity Exchange program, 

consisting of donations from employees of 

clothing for the Warm Clothing Campaign. 

There are also the Quality Games, with which 

employees and partners of the concessionaire 

in the State of Paraná collect toys and food. 

In 2008, the campaign involved 1,300 people 

and over 40 tons of food were donated to the 

coordinators of the Christmas without Hunger 

Campaign, in Ponta Grossa.

 

Voluntários da Vida – CCR AutoBAn
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Respeito pelas pessoas

Talentos valorizados

O grande diferencial da CCR para apoiar sua estratégia de crescimento 

sustentável são seus mais de 5 mil colaboradores – entre prestadores de 

serviço e membros da equipe de liderança. Ciente disso, a Companhia pro-

cura valorizar seus talentos, para que eles possam se desenvolver humana 

e profissionalmente, e, desse modo, atender da melhor maneira possível 

os usuários. O índice de retenção de 90% de colaboradores demonstra o 

sucesso alcançado pela Política de Gestão de Pessoas.

Respect for people

Talents are valued

CCR’s distinctive difference for supporting its 

sustainable growth strategy is in its more than 

5,000 employees – including service providers 

and members of the leadership team. The 

Company is aware of this and seeks to value 

their talents, so that they can develop personally 

and professionally, thus being able to serve users 

in the best possible manner. The 90% retention 

rate for employees gives witness to the success 

achieved by the People Management Policy.

Creative and ethical environment

Qualifying all of its employees professionally 

and evaluating the interaction between leaders 

and followers are constant objectives of the 

CCR Group, in order to stimulate an excellent 

working environment. One example is the 

Leadership Qualification Program. In 2008, in 

a partnership with the Dom Cabral Foundation, 

the feedback evaluation between 240 mid and 

top leaders was perfected. The process, which 

became more clear and concise, evaluated how 

leaders analyzed their performance and how the 

followers consider the work of the leader.

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/sustentabilidade2008
Learn more: www.groupccr.com/sustainability2008

SOS Usuário – CCR AutoBAn
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Proporção salarial entre homens e mulheres,
por categoria funcional e cor – (R$)
Salário-base (média) 

– 2008

Homens Mulheres

Negros* Brancos Negras* Brancas

Conselho 0 3.308 0 10.834

Diretoria 0 36.229 0 0

Gerência 10.480 12.878 7.060 9.836

Administrativo 3.001 1.999 1.672 2.170

Produção 1.276 1.387 764 929

Aprendiz 0 231 0 293

Trainee 0 3.130 0 3.130

Estagiário 731 965 366 749

Terceiros permanentes 0 0 0 0

Terceiros temporários 0 0 0 0

(*) Inclui os colaboradores que se declararam de cor parda.

Salary ratio between men and women, by function and 
color – (R$)
Base salary (average) 

2008

Men Women

Negro* White Negro* White

Board of Administration 0 3,308 0 10,834

Board of Directors 0 36,229 0 0

Management 10,480 12,878 7,060 9,836

Administration 3,001 1,999 1,672 2,170

Production 1,276 1,387 764 929

Apprentice 0 231 0 293

Trainee 0 3,130 0 3,130

Intern 731 965 366 749

Permanent outsourced 0 0 0 0

Temporary outsourced 0 0 0 0

(*) Includes employees who called themselves people of color.

LA14

The 2008 study, done among 240 mid and 

top leaders, showed that 87% of the followers 

consider that their leader has transparent 

behavior, and 86% said that their leaders’ actions 

are coherent with their words. The poll also 

revealed that 87.8% of the followers consider 

that the leader has skills for guiding people and 

for taking responsibility to make directional 

corrections, and that 85.5% believe that their 

leaders are able to control their feelings and 

emotions and express them appropriately and 

constructively.

Ambiente criativo e ético

Qualificar profissionalmente todos os seus colaboradores e avaliar a interação 

entre líderes e liderados são objetivos permanentes do Grupo CCR para esti-

mular um ótimo ambiente de trabalho. Um exemplo é o Programa de Quali-

ficação das Lideranças. Em 2008, em parceria com a Fundação Dom Cabral, 

foi aperfeiçoada a avaliação de feedback entre 240 médias e altas lideranças. 

O processo, que se tornou mais claro e conciso, avaliou como o líder analisa 

seu desempenho e como os liderados consideram que o líder atua.

A pesquisa de 2008, realizada entre 240 médias e altas lideranças, apon-

tou que 87% dos liderados consideram que o líder é transparente em seu 

comportamento e 86% avaliaram que as ações do líder são coerentes 

com seu discurso. A sondagem também revelou que 87,8% dos liderados 

consideraram que o líder tem habilidade para orientar pessoas e assumir 

responsabilidades para corrigir os rumos e que 85,5% dos liderados acredi-

tam que seus líderes têm capacidade para dominar e controlar sentimentos 

e emoções e expressá-los de forma oportuna e construtiva.
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Renovação

Renovar seu quadro de colaboradores para assegurar a perpetuidade de seus 

negócios integra a estratégia do Grupo CCR de desenvolvimento sustentável. 

O programa, cuja terceira edição foi realizada em 2008, é bastante procurado 

por jovens talentos interessados em ingressar no mercado de trabalho. Nesse 

ano, cerca de 4.500 jovens se inscreveram para participar do processo de 

seleção, que envolve seis fases, como testes on-line, dinâmicas em grupo, 

apresentações individuais sobre um tema (em 2008, o assunto abordado foi 

mobilidade urbana) e entrevistas. Ao final do processo, foram contratados 

12 profissionais, que passaram a integrar os quadros da CCR em 2008.

Novos talentos

A CCR encerrou o exercício de 2008 com um total de 5.090 cola-

boradores, 703 a mais do que a equipe do ano anterior, o corres-

pondente a um acréscimo de 16%. Todos os novos contratados 

passam por um Programa de Ambientação, no qual, por meio de 

uma cartilha e apresentações, passam a conhecer o modelo de 

gestão, estratégia, negócios, Valores e Missão do Grupo, além de 

todos os benefícios concedidos pela Companhia.

LA1

Renewal

Renewing its staff of employees, in order to 

ensure the perpetuity of its business is a part 

of the CCR Group’s strategy for sustainable 

development. The program, which was in its third 

edition in 2008, is highly sought after by talented 

young people who are interested in entering the 

job market. This year, some 4,500 young people 

signed up to participate in the selection process, 

which involves six phases, including online tests, 

group dynamics, individual presentations of a 

theme (in 2008, the subject was urban mobility), 

and interviews. At the end of the process, 12 

professionals were hired, joining CCR in 2008.

New talent

LA1 CCR closed out fiscal 2008 with a total of 

5,090 employees, 703 more than the previous year, 

for a growth of 16%. All of the new employees 

went through the Adaptation Program, in which, 

with a workbook and presentations, they become 

familiar with the management model, strategy, 

Values and Mission of the Group, as well as all of 

the benefits given by the Company.

Quality of life

Giving incentive to a good quality of life for 

its employees is one of CCR’s big objectives. In 

2007, the Group set up the De Bem Com a Vida 

(Living Well) program that seeks to stimulate 

participation in sports and healthy eating, by 

promoting a variety of actions.

Colaboradores – CCR RodoAnel

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/sustentabilidade2008
Learn more: www.groupccr.com/sustainability2008
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Qualidade de vida

Incentivar a boa qualidade de vida de seus colaboradores é um dos grandes 

objetivos da CCR. Em 2007, o Grupo instituiu o programa De Bem Com a 

Vida, que visa estimular a prática de esportes e a alimentação sadia com a 

realização de diversas ações.

O exame periódico realizado pelo programa, em 2008, com 3.699 colabora-

dores, demonstra que as ações da CCR têm alcançado resultados satisfatórios. 

O levantamento anual de dados revela que os colaboradores perderam peso: 

em 2007, 12,37% deles estavam com índice de massa corpórea (IMC) acima 

de 30 – número indicativo do excesso de peso. Em 2008, esse percentual caiu 

para 10,53%. Um dos fatores desse quadro diz respeito à queda no número de 

colaboradores sedentários, de 55% para 42%. Outro indicador com evolução 

positiva foi o número de hipertensos: de 7,56% para 5,75%. O número de 

fumantes também diminuiu, recuando de 11,74% para 9,52%.

Vida familiar

A CCR também procura contribuir para melhorar a qualidade vida dos 

familiares do conjunto de colaboradores. Em 2008, uma das iniciativas de 

destaque foi o programa Alimente-se Bem, realizado em parceria com o Sesi, 

que tem como objetivo oferecer aos participantes orientação nutricional, com 

noções práticas de como utilizar os alimentos de forma criativa, saudável e 

proveitosa, sempre de modo a evitar desperdícios.

The periodic exam provided by the program in 

2008 with 3,699 employees shows that CCR’s 

actions have achieved satisfactory results. The 

annual survey of the data reveals that employees 

lost weight: in 2007, 12.37% of them had a 

body mass index (BMI) of over 30 – indicating 

overweight. In 2008, the figure dropped to 

10.53%. One of the factors has to do with a 

decrease in the number of sedentary employees, 

from 55% to 42%. Another indicator that 

showed a positive evolution was the number of 

employees with high blood pressure: from 7.56% 

to 5.75%. The number of smokers also dropped, 

from 11.74% to 9.52%.

Family life

CCR also attempts to contribute to improving 

the quality of life of employee families. In 2008, 

one of the highlights was the Eat Well program, 

carried out in a partnership with Industry Social 

Services (SESI), which has the objective of 

offering participants nutritional guidance, along 

with practical information on how to make 

good use of food creatively and healthily, while 

avoiding waste.

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/sustentabilidade2008
Learn more: www.groupccr.com/sustainability2008
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Diversidade

Valorizar as diferenças é um princípio da CCR, de forma a estimular a cida-

dania e o respeito. Em 2008, o equivalente a 34% do quadro de colabora-

dores era formado de mulheres, ou seja, a CCR conta com cerca de 1.730 

mulheres em sua equipe.

Lançado em 3 de dezembro de 2007, Dia Mundial da Pessoa com 

Deficiência, o Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência foi con-

solidado em 2008, com as concessionárias preenchendo novas vagas com 

portadores de deficiência. No balanço do ano, foram admitidos 49 colabo-

radores nessa condição. Com isso, a CCR encerrou o exercício com um total 

de 85 deficientes, ante os 72 contabilizados no período anterior.

Atendimento qualificado

Os colaboradores da CCR sempre participam de projetos que visam aperfeiçoar 

as práticas de atendimento aos usuários, sendo treinados, todos os anos, em 

cursos e encontros de qualificação profissional. Instituído em 2008, o Projeto 

Aprimorando – Módulo Atendimento envolveu 3.800 pessoas, entre gestores, 

supervisores e agentes de atendimento, e teve como principal objetivo melhorar 

a qualidade da prestação de serviços nas atividades cotidianas da Companhia.

Diversity

Giving value to differences is one of CCR’s 

principles, in order to stimulate citizenship and 

respect. In 2008, 34% of the employees were 

women, that is, CCR has about 1,730 women 

on its staff.

Launched on December 3, 2007, which is the 

International Day of Persons with Disabilities 

the Handicapped Inclusion Program was 

consolidated in 2008, with the concessionaires 

filling new job vacancies with handicapped 

persons. Throughout the year, 49 employees 

in this s ituation were hired. Therefore, 

CCR closed out the year with a total of 85 

handicapped employees, as against 72 at the 

end of the previous year.

Qualified services

CCR’s employees always take part in projects for 

perfecting user services, and are trained, every year, 

in professional qualification courses and meetings. 

In 2008, the Aprimorando Project – Client Services 

Module was set up, and involved 3,800 people, 

with managers, supervisors, and service agents, 

and its main objective was to improve the quality 

of services provided during the Company’s day-to-

day activities.

Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/sustentabilidade2008
Learn more: www.groupccr.com/sustainability2008
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Política de benefícios

Além do que estabelece a própria legislação, todos os colaboradores da 

CCR recebem subsídio integral de planos de saúde, odontologia e seguro 

de vida em grupo. Também contam com subsídios parciais de alimentação, 

de acordo com as regras e os critérios do Programa de Alimentação dos 

Trabalhadores (PAT), e vale-transporte.

Liberdade de negociação

Aos colaboradores da CCR é concedida liberdade total para que participem 

de quaisquer negociações trabalhistas.

Contratações locais

A CCR procura dar prioridade à contratação de moradores locais por parte 

de suas unidades de negócio, principalmente para ocupar cargos de agentes 

e supervisores. Já para os postos de liderança, a contratação local não é um 

fator preponderante.

Estágio

Por meio de convênio firmado com o Centro de Integração Empresa 

Escola (Ciee), além de parcerias com entidades de ensino e empresas 

terceirizadas, a CCR mantém um programa de estágio, destinado aos 

colaboradores estudantes que frequentam cursos técnicos ou superiores, 

de modo a oferecer a eles novas oportunidades de desenvolvimento 

profissional. Para tanto, entre outras medidas, as áreas de treinamento 

e desenvolvimento têm como atribuições elaborar e acompanhar, em 

conjunto com os supervisores de estágio e coordenadores de serviços 

de administração de pessoas, o Plano de Estágio. A eles também cabe 

acompanhar o desenvolvimento técnico e comportamental dos esta-

giários, com base em avaliações efetuadas periodicamente. Também 

realizam treinamentos e organizam eventos, sempre com foco no de-

senvolvimento tanto pessoal quanto profissional dos estagiários.

Benefits policy

Besides what is set forth in the legislation, all of 

CCR’s employees receive a full subsidy for their 

health, dental, and group life insurance plans. They 

also have partial subsidies for meals, in accordance 

with the rules and criteria of the Workers Meal 

Program (PAT), and travel vouchers.

Freedom to negotiate

CCR’s employees have full freedom to participate 

in any type of labor negotiations.

Local hiring

CCR attempts to give priority to hiring local residents 

at its business units, especially to hold positions as 

agents and supervisors. However, for leadership 

positions, local hiring is not an overriding factor.

Trainees

Through an agreement signed with the 

Company-School Integration Center (Centro 

de Integração Empresa Escola – CIEE),  besides 

partnerships with educational institutions 

and outsourcing companies, CCR maintains a 

trainee program for student employees who 

are taking technical or university courses, 

in order to give them new opportunities for 

professional development. To this end, among 

other measures, the training and development 

areas prepare and follow up the Trainee Plan, 

in conjunction with the trainee supervisors and 

the coordinators of the people management 

services. It is also up to them to follow the 
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Rede de valor

A CCR busca incentivar o conjunto de seus fornecedores a disseminar con-

ceitos de responsabilidade social corporativa, de forma a consolidar ações 

sustentáveis ao longo da cadeia de negócios. Os fornecedores são avaliados, 

todos os anos, para saber se estão em conformidade com os quesitos exi-

gidos, devendo adotar as melhores práticas e recomendações ambientais, 

como produção limpa e descarte de produtos. Em 2008, nenhum contrato 

foi rompido unilateralmente.

Todos os fornecedores têm de estar em sintonia com o que determinam 

as legislações em vigor. Das empresas prestadoras de serviços exigem-se o 

cumprimento de regras vigentes e uma série de direitos sociais e trabalhistas. 

Os fornecedores não podem contratar, em hipótese alguma, por exemplo, 

mão de obra infantil ou escrava, sob pena de serem excluídos da base de 

empresas cadastradas.

Ética e transparência pautam o relacionamento com os fornecedores. O 

Código de Ética da CCR estabelece que, em princípio, não devem ocor-

rer contratações com pessoas físicas ou jurídicas cujos acionistas tenham 

participações relevantes na Companhia, ou que tenham parentesco com 

conselheiros, diretores e membros de cargos de chefia.

 

technical and behavioral development of 

the trainees, based on periodic evaluations. 

They also give training and organize events, 

always with a focus on both the personal and 

professional development of the trainees.

Value network

CCR attempts to give incentive to all of its 

suppliers in spreading the concepts of corporate 

social responsibility, in order to firmly establish 

sustainable actions throughout the business 

chain. Suppliers are evaluated, every year, so as 

to know if they are complying with the required 

items, and they must adopt best practices and 

environmental recommendations, such as clean 

production and product discarding. In 2008, no 

contract was broken unilaterally.

All of the suppliers must be in harmony with 

the legislation in effect. Service providers are 

required to comply with current rules and a 

series of social and labor rights. For example, 

suppliers cannot, under any circumstance, 

use child or slave labor, under penalty of 

being excluded from the base of registered 

companies.

Ethics and transparency are the basis of the 

relationship with suppliers. CCR’s Code of Ethics 

states that, in essence, no individuals or firms 

should be hired who are relevant shareholders 

in the Company, or who are relatives of a 

Board member, directors, and those in top 

management positions.

 

Plano de Estágio
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Acesso a atividades culturais e de lazer

Criado em 2004, o programa CCR Cultura nas Estradas foi desenvolvido a 

partir de um amplo estudo, cujo objetivo foi mapear os eventos culturais 

existentes nas cidades cortadas pelas rodovias administradas pelo Grupo. 

Assim, o projeto atua com mais destaque nas áreas de maior carência 

cultural, oferecendo eventos artísticos de qualidade para as regiões de 

abrangência de suas concessionárias. Os dois principais carros-chefes do 

programa são o Cine Tela Brasil e o Circo Roda Brasil, que incorporaram 

importantes novidades, em 2008.

Em 2008, a CCR concebeu e planejou a primeira edição da Festa do Teatro, 

um evento inédito, realizado entre 19 e 28 de junho de 2009, em São Paulo, 

com a distribuição de mais de 30 mil ingressos gratuitos de espetáculos em 

cartaz na cidade.

Access to cultural and leisure 
activities

Created in 2004, the CCR Culture on the 

Highways program was developed after a 

broad study, whose objective was to map out 

the cultural events existing in the cities crossed 

by the highways administrated by the Group. 

Thus, the project works more heavily in the 

areas that have greater cultural needs, offering 

quality artistic events to the regions covered by 

its concessionaires. The two main events of the 

program are Cine Tela Brasil and Circo Roda Brasil 

that made important new additions in 2008.

In 2008, CCR conceived of and planned the first 

edition of the Theater Festival, a pioneering event 

held June 19 to 28, 2009, in São Paulo, with the 

distribution of more than 30,000 free tickets to 

shows being staged in the city.

Circo Roda Brasil

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/sustentabilidade2008
Learn more: www.groupccr.com/sustainability2008
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Cine Tela Brasil

As the Nation’s first traveling movie theater, the 

project, which was created in 2004 by filmmakers 

Laís Bodanzky and Luiz Bolognesi, celebrated 

its fifth anniversary in 2008, with one of the 

highest occupation rates in the national cinema 

business (86%) and there was something new: in 

a partnership with Telefonica, its second traveling 

movie theater was inaugurated, expanding even 

more the initiative’s outreach.

The project established video workshops for low-

income young people, with the participation of 

renowned Brazilian filmmakers, including Cao Ham-

burguer, Marina Person, and João Moreira Salles. In 

2008, a total of 242 young people participated in the 

Traveling Audiovisual Workshops, whose function 

was to attract young people by experimenting with 

audiovisual media.

During its five years, the project has benefited 

over 500,000 people living in around 100 cities 

in the states of São Paulo, Rio de Janeiro, and 

Paraná. Interested persons can attend the quality 

national productions in the traveling tents installed 

on a truck equipped with the latest materials, air 

conditioning, cinemascope projectors, and stereo 

surround sound.

Cine Tela Brasil

Primeira sala itinerante do País, o projeto, idealizado em 2004, pelos cineastas 

Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi, completou cinco anos em 2008, com uma 

das maiores taxas de ocupação do cinema nacional (86%) e uma novidade: 

em parceria com a Telefônica, foi inaugurada a sua segunda tela itinerante, 

ampliando ainda mais o alcance da iniciativa.

O projeto consolidou a realização de oficinas de vídeo para jovens de baixa 

renda, com a participação de cineastas renomados, entre eles Cao Hambur-

guer, Marina Person e João Moreira Salles. Em 2008, um total de 242 jovens 

participou das Oficinas Itinerantes de Audiovisual, que têm como função 

capacitar jovens por meio da experimentação com meios audiovisuais.

Em cinco anos de existência, o projeto já beneficiou mais de 500 mil pes-

soas, residentes em cerca de 100 cidades dos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Paraná. Os interessados podem assistir a produções nacionais de 

qualidade nas tendas itinerantes, instaladas em caminhão equipado com 

material de última geração, ar-condicionado, projeção cinemascope e som 

estéreo surround.

Cine Tela Brasil
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Circo Roda Brasil

Em 2008, o projeto teve a estreia de um novo espetáculo, Oceano, apresenta-

do nas cidades de São Paulo, Jundiaí, Sorocaba e Osasco, sendo assistido por 

aproximadamente 44 mil pessoas. A iniciativa de apoio à arte circense surgiu 

em 2006, com o espetáculo Stapafúrdyo. Dirigido pelos grupos Parlapatões e 

Pia Fraus, o Circo Roda Brasil viajou, desde seu início, por cerca de dez cidades 

servidas pelas rodovias do Grupo CCR e foi visto por mais de 90 mil pessoas.

Bossa Nova, 50 anos

Por meio do programa CCR Cultura nas Estradas, a Companhia participou da 

comemoração dos 50 anos da bossa nova, um dos mais importantes movimen-

tos artísticos surgidos no Brasil, no século 20, apoiando o show Bossa Nova, 50 

anos, realizado no dia 1º de março, na praia de Ipanema. O evento também 

fez parte das comemorações do 443º aniversário da cidade do Rio de Janeiro.

O show teve a participação de artistas consagrados, como João Donato, 

Roberto Menescal, Carlos Lyra, Wanda Sá, Zimbo Trio e Oscar Castro Neves, 

que representam os criadores do gênero musical. As novas gerações também 

foram representadas pelas cantoras Maria Rita, Leila Pinheiro, Fernanda 

Takai, Joyce e Leny Andrade, acompanhadas pelos cantores Emílio Santiago, 

Mascos Valle e Bossacucanova.

Circo Roda Brasil

In 2008, the project premiered a new show, 

Oceano, which was presented in the cities of 

São Paulo, Jundiaí, Sorocaba, and Osasco, 

and was attended by approximately 44,000 

people. The initiative for supporting the circus 

arose in 2006, with the show Stapafúrdyo. 

Under the direction of the Parlapatões and Pia 

Fraus groups, Circo Roda Brasil has traveled, 

from its beginning, to some ten cities served 

by the highways of the CCR Group and has 

been attended by over 90,000 people.

Bossa Nova, 50 anos

With the CCR Culture on the Highways program, 

the Company participated in commemorating 

the 50th anniversary of Bossa Nova, which is 

one of the most important artistic movements 

to appear in Brazil, in the 20th century, by 

supporting the show Bossa Nova, 50 anos, 

held on March 1, on Ipanema Beach. The event 

was also a part of the celebration of the 443rd 

anniversary of the city of Rio de Janeiro.

The show had the participation of consecrated 

Brazilian performers, like João Donato, Roberto 

Menescal, Carlos Lyra, Wanda Sá, Zimbo Trio, and 

Oscar Castro Neves, who represented the creators 

of this musical genre. The younger generations 

were also represented by vocalists Maria Rita, Leila 

Pinheiro, Fernanda Takai, Joyce, and Leny Andrade, 

who were accompanied by singers Emílio Santiago, 

Mascos Valle, and Bossacucanova.

Bossa Nova, 50 anos

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/sustentabilidade2008
Learn more: www.groupccr.com/sustainability2008
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Ações regionais

A preocupação com a preservação da cultura local representa outra vertente 

de atuação cultural da CCR. Desde 2004, diversas iniciativas regionais são 

patrocinadas, como o Festival Vale do Café, o Revelando São Paulo o Vale 

do Paraíba, a Orquestra e Coro Jovem Sinfônico de São José dos Campos e 

o Festival Nacional de Teatro de Ponta Grossa. Consideradas em conjunto, 

tais iniciativas têm levado entretenimento a 1 milhão de pessoas, de 43 

cidades, dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

Esportes

Por acreditar que o esporte constitui um importante elemento de transfor-

mação social, a CCR também passou a apoiar projetos esportivos, comple-

mentando sua atuação na área de educação.

Caravana do Esporte

Com o propósito de utilizar o esporte como ferramenta de educação e de 

inclusão social, o projeto, realizado pelo Instituto Esporte e Educação (IEE) 

e pela ESPN Brasil, conta com o apoio do Unicef e a coordenação da ex-

jogadora de vôlei Ana Moser. As ações do programa são definidas de acordo 

com o perfil de cada município e envolvem a realização de atividades em 

várias modalidades esportivas, para crianças, jovens e educadores. 

Regional actions

A concern for preserving local culture is another 

side of CCR’s cultural involvement. Since 

2004, numerous regional initiatives have been 

sponsored, such as the Festival Vale do Café, 

Revealing São Paulo and the Paraíba Valley, the 

Youth Symphony Orchestra and Choir of São 

José dos Campos, and the National Theater 

Festival of Ponta Grossa. All together, these 

initiatives have taken entertainment to one 

million people in 43 cities of the states of São 

Paulo, Rio de Janeiro, and Paraná.

Sports

Because it believes that sports are an important 

element for social transformation, CCR also began 

supporting sports projects, thus complementing its 

work in the educational area.

Sports Caravan

For the purpose of using sports as a tool for 

education and social inclusion, the project, 

which is carried out by the Sport and Education 

Institute (Instituto Esporte e Educação – IEE) and 

by ESPN Brazil, has the support of UNICEF and 

is coordinated by former women’s volleyball 

star Ana Moser. The program’s actions are 

established according to the profile of each 

municipality and involve holding activities in a 

variety of sports modalities for children, young 

people and educators.  

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/sustentabilidade2008
Learn more: www.groupccr.com/sustainability2008
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Grael Project

Since 2007, the CCR Group has supported the Rumo 

Náutico Institute, better known as the Grael Project, 

because it is led by brothers and athletes Torben 

and Axel Grael. The objective of the partnership 

is to promote the social inclusion of children and 

adolescents, via participation in aquatic sports.

Communication

New visual identity 

Since 2006, CCR has been expanding the scope 

of its work, by entering the mass transportation 

segment, where it is involved with a much 

larger number of users. In this context, in order 

to support its project for growing beyond the 

highway concession business, CCR launched its 

first institutional media campaign, appearing 

on radio, TV, and the Internet, as well as in 

newspaper and magazine advertisements.

Projeto Grael

Desde 2007, o Grupo CCR apoia o Instituto Rumo Náutico, mais conhecido 

como Projeto Grael, justamente por ser conduzido pelos irmãos e atletas 

Torben e Axel Grael. A parceria tem como objetivo promover a inclusão social 

de crianças e adolescentes, por meio da prática de esportes náuticos.

Comunicação

Nova identidade visual 

Desde 2006, a CCR vem ampliando seu escopo de atuação, com o ingresso 

no segmento de transporte coletivo, no qual atua com um número muito 

maior de usuários. Nesse contexto, para apoiar seu projeto de crescimento 

além do setor de concessões de rodovias, a CCR lançou, em 2008, sua pri-

meira campanha institucional na mídia, marcando presença com comerciais 

veiculados no rádio, na televisão, na Internet, em jornais e revistas.

Projeto Grael

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/sustentabilidade2008
Learn more: www.groupccr.com/sustainability2008



82

A campanha, idealizada pela MPM Propaganda, teve como objetivo apro-

ximar a CCR de seus públicos de interesse estratégico, buscando que os 

usuários tenham maior conhecimento sobre as concessionárias que integram 

o Grupo, os benefícios trazidos pelos seus dez anos de atuação e os valores 

com que a CCR conduz seus negócios.

A CCR também aprimorou a sua comunicação interna, consolidando a 

adoção da terminologia Grupo, em substituição à palavra Sistema. Todas 

as concessionárias do Grupo passaram a ter a assinatura da holding em seu 

nome. O site corporativo da CCR também passou por uma reformulação e 

teve todo o seu visual modernizado.

Colaboradores

Organização em constante crescimento, o Grupo CCR busca se comunicar 

periodicamente com seus colaboradores, apresentando suas estratégias, metas 

e objetivos empresariais, além de fornecer dicas e informações sobre qualidade 

de vida e cultura. No segundo semestre de 2008, criada e concebida com base 

em pesquisa interna, foi lançada a publicação impressa Nosso Mundo CCR, 

dirigida exclusivamente aos colaboradores, contendo notícias sobre o Grupo, 

suas unidades de negócio e dicas sobre saúde e bem-estar. A publicação tem 

periodicidade bimestral e chega diretamente à casa do colaborador. 

The objective of the campaign, which was created 

by MPM Propaganda, was to bring CCR closer to 

its stakeholders, for users to have more knowledge 

about the concessionaires the form the Group, and 

the benefits arising from its ten years of work and 

the values with which CCR conducts its business.

CCR also improved its internal communication, 

consolidating the Group’s terminology by 

substituting the word System. All of the Group’s 

concessionaires began to have the signature of the 

holding company in their name. CCR’s corporate 

site was also reformulated and its visual identity 

was modernized.

Employees

As a constantly growing organization, the CCR 

Group seeks to communicate periodically with 

its employees, presenting its strategies, goals and 

business objectives, besides providing tips and 

information regarding quality of life and culture. 

In the second half of 2008, after being conceived 

and created based on an internal poll, the print 

publication Nosso Mundo CCR (Our CCR World) 

was launched, directed exclusively at employees, 

with news about the Group, its business units, and 

tips on health and well-being. The publication comes 

out every two months and goes directly to the home 

of the employee. 

Site de Relações com Investidores

Site Institucional

Nosso Mundo CCR
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Comunicação com usuários

A CCR sempre procurou manter um contato direto com seus usuários, ado-

tando como estratégia a distribuição gratuita de publicações impressas. Para 

os caminhoneiros, é produzida, a cada bimestre, a revista Amigo Chapa do 

Caminhoneiro, com o objetivo de contribuir para o bem-estar da categoria, 

com a publicação de matérias relacionadas a lazer, educação, cultura, saúde e 

entretenimento. Distribuída nas principais rodovias, em pontos de grande aglo-

meração de caminhoneiros, a revista tem tiragem de 100 mil exemplares.

A CCR também publica a Giro das Estradas, revista bimestral regionalizada, 

com produção diferenciada de cada concessionária – a iniciativa visa man-

ter um relacionamento mais estreito com os usuários. As matérias focam 

o funcionamento das concessionárias e os programas sociais, esportivos e 

culturais conduzidos por elas e trazem, também, informações culturais sobre 

as cidades cortadas pelas rodovias.

Em períodos de maior movimento nas rodovias, nas festas de fim de ano e 

durante o período de Carnaval, as concessionárias da CCR realizam cam-

panhas de prevenção de acidentes, com distribuição de material educativo 

alertando para a importância do comportamento seguro na direção.

Communication with users

CCR always attempts to maintain direct contact 

with its users, by adopting a strategy of distributing 

printed publications free of charge. For truck drivers, 

the magazine Amigo Chapa do Caminhoneiro is 

produced every two months for the purpose of 

contributing to the well-being of those professionals, 

with articles on leisure, education, culture, health, 

and entertainment. The magazine is distributed 

on the main highways at points where many truck 

drivers gather, and 100,000 copies are printed.

CCR also publishes Giro das Estradas, a regional 

magazine coming out every two months, with 

production tailored to each concessionaire. This 

initiative attempts to maintain a closer relationship 

with users. The articles focus on the work of the 

concessionaires; social, sports and cultural programs 

conducted by them; and cultural information 

regarding the cities crossed by the highways.

At times of heavier traffic on the highways, during 

the year-end festivities, and during Carnaval, CCR’s 

concessionaires have accident prevention campaigns, 

with the distribution of educational material alerting 

to the importance of safe behavior when driving.

Giro das Estradas

Amigo Chapa 
do Caminhoneiro
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Portais com serviços

Cada uma das concessionárias da CCR divulga em seus sites informações 

atualizadas sobre as condições de tráfego nas rodovias, previsão de tem-

po, pedágios e tarifas, cálculo de distância entre cidades e muitas dicas 

de viagem. Também são informados os telefones, caso o usuário queira 

obter alguma outra informação que os portais não forneçam. O usuário 

tem, ainda, a possibilidade de assistir, em tempo real, às condições da 

rodovia, por meio de câmeras que transmitem imagens on-line.

Transparência

A CCR procura se comunicar, sempre de maneira transparente, com seus 

cerca de 6.300 acionistas. Em 2008, o site da Companhia foi moderni-

zado e, agora, conta com seções exclusivas direcionadas a investidores 

institucionais, analistas de mercado e investidores pessoa física, de forma 

que cada público específico tenha mais facilidade para encontrar as in-

formações de que necessite.

Ouvidoria

As concessionárias que integram o Grupo CCR mantêm serviços de ouvidoria 

para os usuários que desejarem fazer reclamações, sugestões ou mesmo 

elogios. Tais instâncias são ligadas ao setor de Controle de Qualidade da 

Companhia, de forma que eventuais críticas são utilizadas como subsídio 

para aprimorar a qualidade da prestação de serviços ao público.

Ao longo das rodovias também são disponibilizados telefones 0800, pelos 

quais os usuários podem pedir socorro mecânico ou médico aos colabo-

radores da CCR. 

Service portals

Each of CCR’s concessionaires publishes updated 

information on their web sites regarding traffic 

conditions on the highways, weather forecasts, 

toll plazas and rates, distances calculated between 

cities and many travel tips. The telephones are 

also shown, if the user wants to obtain other 

information that is not found on the web sites. 

Users also can see, in real time, the highway’s 

conditions, via cameras that put images online.

Transparency

CCR attempts to communicate, always in a 

transparent manner, with its approximately 6,300 

shareholders. In 2008, the Company’s web site 

was modernized and, now, has sections directed 

exclusively at institutional investors, market 

analysts, and individual investors, so that each 

specific group has an easier time finding the 

information they need.

Ombudsman

The concessionaires belonging to the CCR Group 

have Ombudsman services for users who want to 

make complaints, suggestions or even express praise. 

These moments are connected with the Company’s 

Quality Control area, so that eventual criticisms 

are used as a basis for improving the quality of the 

services provided to the public.

Along the highways, there are also phones with 0800 

numbers, by which users can request mechanical or 

medical assistance from CCR’s employees. 

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/sustentabilidade2008
Learn more: www.groupccr.com/sustainability2008
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Governo e sociedade

Discussões setoriais

Além de seus investimentos e da eficiência na gestão de seus contratos, a 

CCR busca contribuir para o desenvolvimento do setor de transportes, pro-

movendo o debate de soluções para seu crescimento. Uma dessas vertentes 

é o Núcleo de Infraestrutura e Logística, criado em 2007, em parceria com a 

Fundação Dom Cabral, com o propósito de incentivar o desenvolvimento de 

projetos, pesquisas e outras ações, de forma a consolidar estudos na área de 

infraestrutura e logística no Brasil.

Em 2008, a CCR realizou algumas discussões sobre iniciativas que possam 

contribuir para aprimorar o desempenho do setor. Dentre algumas delas, 

destacam-se:

•	Metroferr – A CCR e a ViaQuatro patrocinaram o evento, realizado no 

mês de agosto, que reuniu as empresas mais representativas do setor me-

troferroviário, contando com a presença de cerca de 3 mil especialistas.

•	Workshop para jornalistas – Organizado em novembro, pela CCR, em par-

ceria com a Fundação Dom Cabral e a Associação Brasileira de Concessionárias 

de Rodovias (ABCR), com o objetivo de esclarecer as dúvidas apresentadas 

por jornalistas dos principais veículos de São Paulo sobre o setor.

•	Seminário	de	Mobilidade	Urbana – Evento organizado pela CCR, em 

parceria com o Instituto de Engenharia e a Fundação Dom Cabral, com 

o propósito de enriquecer a discussão e debater possíveis soluções para 

um dos principais problemas urbanos enfrentados atualmente: os con-

gestionamentos no trânsito.

Government and Society

Area discussions

Besides its investments and the efficiency with which 

it manages its contracts, CCR wants to contribute 

to the development of the transportation sector, 

by promoted a debate on solutions for its growth. 

One of these areas is the Infrastructure and Logistics 

Group, created in 2007, in a partnership with the 

Dom Cabral Foundation, for the purpose of giving 

incentive to the development of projects, research, 

and other actions to consolidate studies in the area 

of infrastructure and logistics in Brazil.

In 2008, CCR held several discussions on initiatives 

that could contribute to improving the sector’s 

performance. Among them were:

•	Metroferr	– CCR and ViaQuatro sponsored the 

event, held in August, bringing together the most 

representative companies from the Metro-railway 

business, attended by around 3,000 specialists

•	Workshop	 for	 journalists	 	 – Organized in 

November by CCR, in a partnership with the Dom 

Cabral Foundation and the Brazilian Association 

of Highway Concessionaires (Associação Brasileira 

de Concessionárias de Rodovias – ABCR), for the 

purpose of answering the questions raised by 

journalists from São Paulo’s main publications 

regarding the sector

•	Urban	Mobility	Seminar		– An event organized 

by CCR in a partnership with the Engineering 

Institute and the Dom Cabral Foundation, for 

the purpose of enriching the discussion on 

possible solutions for one of the main urban 

problems of our day: traffic congestion

Seminário de Mobilidade Urbana
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Poder concedente

Em obediência ao que rege o Código de Ética, os colaboradores da CCR 

atuam de forma ética e transparente no relacionamento com represen-

tantes do governo, de modo a sempre evitar que sua conduta possa 

parecer imprópria.

Os representantes de órgãos públicos são recebidos de maneira profissional 

e isenta, sendo apresentados e colocados à disposição deles, sempre que 

solicitados, os documentos pertinentes e exigidos por lei.

O Código de Ética também estabelece que os colaboradores e os conse-

lheiros devem se abster de manifestar sua opinião sobre atos ou atitudes 

de funcionários públicos.

Como um agente importante do setor de transportes, a CCR busca atuar 

com a associação representativa do setor – Associação Brasileira das Con-

cessionárias de Rodovias (ABCR) – na formulação de políticas e sugestões 

ao setor, sempre de forma ética e isenta.

Granting Authority

In compliance with the Code of Ethics, CCR’s 

employees maintain an ethical and transparent 

relationship with government officials, so as to always 

avoid any appearance of improper conduct.

The representatives of public agencies are received 

in a professional and impartial manner, and are 

presented and made available to them, as well 

as the pertinent documents required by law, 

whenever requested.

The Code of Ethics also states that employees 

and board members must refrain from giving 

their opinions regarding the actions or attitudes 

of public officials.

As an important agent in the transportation 

sector, CCR seeks to work with the association 

representing the sector – the Brazilian Association 

of Highway Concessionaires (Associação 

Brasileira das Concessionárias de Rodovias – 

ABCR) – in formulating policies and making 

suggestions for the sector, always in an ethical 

and impartial manner.
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Preservação ambiental

Como estabelece sua Política Ambiental, instituída em 2006, todos os inves-

timentos realizados pela CCR são realizados de forma a minimizar impactos 

significativos ao meio ambiente. A CCR Engelog, empresa controlada pela 

CCR que atua na gestão dos contratos, conta com uma equipe especia-

lizada para acompanhar o trabalho das concessionárias e das empresas 

terceirizadas, sempre em busca de alternativas para reduzir as ocorrências 

que comprometam o equilíbrio ambiental.

Todas as concessionárias do Grupo controlam e monitoram, periodicamente, 

o ar, a água, o solo e o nível de ruído. Além disso, possuem programas de 

gestão de impactos diretos e indiretos sobre o meio ambiente e investem 

em projetos ambientais de preservação das áreas localizadas no entorno 

das rodovias, assim como mantêm equipes especializadas para o manejo 

adequado de animais silvestres.

Em outra frente de atuação, as concessionárias realizam ações de conscienti-

zação ambiental com as comunidades lindeiras. O desafio consiste em fazer 

com que a população local compreenda a importância de modificar velhos 

hábitos e adotar uma postura ambiental responsável para que as próximas 

gerações possam desfrutar do meio ambiente.

A CCR pretende reforçar seus procedimentos no segmento. Em fevereiro 

de 2009, a Companhia criou o grupo de estudos sobre sustentabilidade, 

com os objetivos de discutir e disseminar boas práticas socioambientais 

em todas as suas unidades de negócios.

Environmental protection

As set forth in its Environmental Policy, 

instituted in 2006, all of the investments made 

by CCR are done in such a way as to minimize 

significant impact on the environment. CCR 

Engelog, a subsidiary of CCR involved with 

contract management, has a specialized team 

that follows up the work of the concessionaires 

and outsourced companies in search of 

alternatives that will reduce the occurrences 

that compromised environmental balance.

All of the Group’s concessionaires periodically 

control and monitor the air, water, soil and 

noise levels. They also have programs for 

managing direct and indirect impact on the 

environment, and they invest in environmental 

preservation projects in the areas along their 

highways, as well as maintaining specialized 

teams for handling wild animals.

On another work front, the concessionaires 

perform environment awareness actions in 

bordering communities. The challenge is to make 

local inhabitants understand the importance of 

changing old habits and taking an environmentally 

responsible stance, so that the coming generations 

can enjoy the environment.

CCR plans to reinforce its procedures in this 

segment. In February 2009, the Company created 

a sustainability study group in order to discuss and 

spread good socioenvironmental practices in all of 

its business units.

CCR AutoBAn
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Redução dos impactos operacionais

Consumo racional

A CCR também tem como preocupação reduzir o consumo de energia elé-

trica. Em 2008, ocorreram avanços nessa direção: no Sistema Anhanguera-

Bandeirantes, as praças de pedágio incorporaram uma nova tecnologia de 

iluminação, baseada em LED (diodo emissor de luz), que consome menos 

energia do que o sistema convencional e não emite raios infravermelhos ou 

ultravioletas, além de ser considerada ecologicamente correta.

As novas lâmpadas são consideradas lixo comum e dispensam tratamento 

especial quando fora de operação. A nova tecnologia proporcionou uma 

economia de 7.408.000 watts, energia suficiente para abastecer 360 pessoas 

por mês. A intenção é replicar a experiência em todas as outras praças de 

pedágios das concessionárias.

Reducing operational impact

Rational consumption

CCR is also concerned about reducing the 

consumption of electricity. In 2008, several 

advances were made in this direction: on the 

Anhanguera-Bandeirantes System, the toll plazas 

incorporated a new lighting technology, based 

on LED (light-emitting diodes) that consume less 

energy than the conventional system, and do not 

emit infrared or ultraviolet rays, making them 

ecologically correct.

The new bulbs are considered to be common 

waste and need no special treatment when 

they go out of operation. The new technology 

provided a savings of 7,408,000 watts, which is 

enough energy to supply 360 people per month. 

The plan is to replicate the experience at all of the 

other toll plazas of the concessionaires.

Iluminação Baseada em LED – CCR AutoBAn



89

Asfalto ecológico

Por princípio, a CCR sempre procura utilizar produtos que tenham impacto 

reduzido sobre o meio ambiente. A CCR RodoNorte, por exemplo, adota uma 

tecnologia inovadora de recuperação de asfalto ecologicamente correto que 

combina a borracha granulada dos pneus reciclados com o cimento asfáltico 

convencional. A técnica possibilita maior vida útil ao pavimento e amplia o 

atrito com os pneus dos veículos, além de assegurar mais conforto e seguran-

ça aos usuários, assim como um menor nível de ruídos. Com essa medida, a 

concessionária consegue reaproveitar 100% do pavimento desgastado, ou seja, 

praticamente não existe sobra de resíduos para ser descartada.

No caso do asfalto ecologicamente correto, são reaproveitados mais de 

mil pneus por quilômetro de rodovia recuperada. Os pneus, cujo descarte 

sempre representou um grande problema ambiental, por causa dos muitos 

anos que levam para se decompor, são reaproveitados, contribuindo para 

a fabricação de um asfalto até quatro vezes mais durável do que o obtido 

pela tecnologia tradicional.

Na CCR RodoNorte, desde 2003, mais de 360 mil pneus inservíveis foram 

reaproveitados para recuperar cerca de 300 km de rodovias – quase metade 

da extensão das rodovias administradas pela concessionária. Ao reaproveitar os 

pneus, a concessionária também reduz os riscos de proliferação do mosquito 

transmissor da dengue nas águas depositadas dentro de pneus velhos, 

descartados com negligência, sem se tomar os devidos cuidados.

Ecological asphalt

As a matter of principle, CCR always seeks to 

use products that have a reduced impact on the 

environment. CCR RodoNorte, for example, uses 

an ecologically correct innovative technology 

for recuperating asphalt, by combining 

granulated rubber from recycled tires with 

conventional asphalt cement. The technique 

gives the pavement a longer useful life and 

gives a better “grip” for vehicle tires, as well 

as ensuring more comfort and safety for users, 

and a lower noise level. With this measure, the 

concessionaire is able to reuse 100% of the 

worn pavement, that is, there is practically no 

residue left over to be discarded.

In the case of ecologically correct asphalt, more 

than one thousand tires are reused per kilometer 

of highway recuperated. The tires, which have 

always been a big environmental problem, 

because of the many years it takes for them 

to decompose, are reused, making an asphalt 

that is four times as durable than that which is 

obtained through traditional technology.

At CCR RodoNorte, since 2003, more than 

360,000 unusable tires have been reused to 

recuperate about 300 km of highways – or 

nearly half of the length of the highways 

administrated by the concessionaire. By 

reusing the tires, the concessionaire also 

reduces the risk of a proliferation of the 

mosquito that transmits dengue fever, that 

breed in the water accumulated in old tires 

and irresponsibly thrown anywhere, without 

taking due care of their disposal.
Asfalto ecológico – CCR RodoNorte
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Resíduos sólidos de saúde

Gerir os resíduos de sua área de saúde está entre as preocupações da CCR, 

visando a proteção de seus colaboradores, usuários e dos recursos naturais. 

A CCR ViaOeste constitui um bom exemplo dessa estratégia. Desde 2007, 

a concessionária adotou o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

de Saúde, destinado aos resíduos produzidos pelas unidades de resgate de 

atendimento pré-hospitalar em todo o Sistema Castello-Raposo. Até então, 

esse tipo de resíduo era depositado em hospitais credenciados.

Dentro do plano, foram escolhidas três bases operacionais (km 24 e 54 da 

Castello e km 79 da Raposo) para o recolhimento, armazenamento tempo-

rário, coleta e destinação final dos resíduos. O serviço é realizado por uma 

empresa especializada, com a devida certificação de destinação.

Proteção da fauna

Assim como podem causar acidentes para os usuários, os atropelamentos 

em rodovias também são uma das causas de mortalidade para várias es-

pécies de animais silvestres em todo o mundo. As concessionárias da CCR 

mantêm equipes de atendimento especializadas, que realizam o manejo 

adequado dos animais silvestres. O resultado é um menor índice de acidentes 

nas rodovias, uma melhor colaboração com a Polícia Militar Ambiental e a 

contribuição para a preservação da fauna local.

Healthcare solid wastes

Managing the waste from its healthcare area is one 

of CCR’s concerns, for protecting its employees, 

highway users, and natural resources. CCR 

ViaOeste is a good example of this strategy. Since 

2007, the concessionaire has followed a Plan for 

Managing Healthcare Solid Wastes, focusing on 

the waste produced by the pre-hospital rescue 

units along the entire Castello-Raposo System. 

Prior to that time, this type of waste was taken to 

accredited hospitals.

According to the plan, three operating bases were 

chosen (km 24 and 54 of the Castello Branco, and 

km 79 of the Raposo Tavares) to collect, provide 

temporary storage, pick up and take the wastes 

to a final destination. The service is performed 

by a specialized company, which has the proper 

destination certification.

Protecting the fauna

Just as they can cause accidents for highway 

users, vehicles on the highways are also one 

of the causes of death for a number of animal 

species all over the world. CCR’s concessionaires 

have specialized teams for handling wild 

animals. The result is fewer accidents on the 

highways, better cooperation with the Military 

Environmental Police, and a contribution to the 

preservation of local fauna.

Manejo de animais silvestres
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Reflorestamento – CCR AutoBAn

Reflorestamento

Os investimentos da CCR são realizados em estrito cumprimento da legisla-

ção ambiental, com a necessária preservação do meio ambiente em todas 

as áreas do entorno das concessionárias. Nas localidades com ocorrência de 

impacto ambiental, a Companhia procura compensar a vegetação com o 

reflorestamento das áreas afetadas. Um exemplo é dado pela CCR AutoBAn, 

que iniciou em 2008, o reflorestamento de 12 áreas de preservação perma-

nente, ao longo do prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes, de forma 

a preservar as áreas de mananciais das microbacias da região paulista.

No total, serão reflorestados 146 hectares às margens das represas do 

Córrego Recanto e 120 hectares às margens da represa do Córrego Lopes. 

As mudas serão plantadas e cuidadas por dois anos, sem custos para os 

proprietários ou para a prefeitura. Árvores são barreiras naturais contra o 

assoreamento causado pela erosão do solo, contra o descarte de embala-

gens usadas e outros tipos de lixo, principalmente material plástico, assim 

como garantem a permeabilidade do solo, evitando a evaporação rápida 

das águas das chuvas e alimentando o lençol freático.

As rodovias administradas pela CCR podem estar localizadas 

parcialmente em áreas de proteção ambiental (APA), em áreas 

adjacentes ou em zonas de amortecimento de unidades de con-

servação (UN).

EN11

Reforestation

CCR’s investments are made in strict compliance 

with environmental legislation, for the necessary 

preservation of the environment in all areas 

along the highways under concession. At 

places where there is an environmental impact, 

the Company attempts to compensate the 

vegetation by reforesting the affected areas. 

One example is CCR AutoBAn, which began 

reforesting 12 permanent preservation areas 

along the extension of  Bandeirantes Highway, 

so as to preserve the water sources of the micro 

basins in the São Paulo region.

In all, 146 hectares will be reforested on the 

banks of the Córrego Recanto reservoir and 

120 hectares on the banks of the Córrego Lopes 

reservoir. The seedlings will be planted and cared 

for for two years, at no cost to the owners or to 

the city government. Trees are natural barriers 

against the silting caused by soil erosion, 

against the dumping of used packaging, and 

other types of waste, mainly plastic materials, 

and they also ensure that the soil is permeable, 

avoiding evaporation too quickly of rain water 

and feeding into the water table.

EN11 The highways administrated by CCR can 

be located partially in environmental protection 

areas, in adjacent areas, or in absorption zones 

of conservation units.
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Estratégias para gestão de impactos na biodiversidadeEN14

Impactos das atividades da CCR e as medidas adotadas

Impactos de pequena duração e reversíveis

Atropelamento de fauna, focos de incêndios e acidente com produtos perigosos

Medidas preventivas, corretivas, compensatórias e mitigadoras

Implantação de passagens de fauna

Plano de Ação Emergencial, treinamento da equipe de atendimento, implantação de caixas de contenção 
de produtos perigosos em locais estratégicos

Monitoramento, disponibilidade de caminhão-pipa

Impactos de longa duração e irreversíveis

Corte de vegetação para obras de ampliação, interferência em recursos hídricos para obras de ampliação

Medidas preventivas, corretivas, compensatórias e mitigadoras

Plantios compensatórios e recuperação de áreas de proteção permanente (APP)

Presença da CCR em áreas protegidas ou adjacentes e ricas em biodiversidade

CCR AutoBAn

Parque Estadual do Jaraguá – Rodovia Anhanguera, na altura do km 18

Parque Municipal Anhanguera – Rodovia Anhanguera, na altura do km 24

Área de Proteção Ambiental Jundiaí-Cabreuva-Cajamar – Rodovias Anhanguera (km 30 ao 70) e Bandeirantes 
(km 43 ao 70)

CCR ViaOeste

Área de Proteção Ambiental Itupararanga

Floresta Nacional de Ipanema

CCR NovaDutra

Floresta Nacional de Lorena – Instituto Chico Mendes

Serra das Araras

CCR ViaLagos

Área de Proteção Ambiental de Sapiatiba

CCR RodoAnel

Parque Tizo: abrange quatro municípios e é cortado pelo Rodoanel na altura do km 21

Parque das Nascentes: em Cotia (SP)

Parque dos Paturis: em Carapicuíba (SP), na altura do km 16 do Rodoanel

Área de Proteção Ambiental da Várzea do Tietê, localizado entre os km 15 e 16 do Rodoanel
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Strategies for managing impact on biodiversity

Impact of CCR’s activities and measures taken

Short-term, reversible impact

Fauna hit by vehicles, fires, and accident with hazardous materials

Preventive, corrective, compensatory and mitigating measures

Implementation of fauna crossings

Emergency Action Plan, training for the service team, implementation of collection boxes for hazardous 
products at strategic locations

Monitoring, availability of a water tanker

Long-term, irreversible impact

Cutting vegetation for expansion work, interference with water resources when expanding construction 

Preventive, corrective, compensatory and mitigating measures

Compensatory planting and recovery of permanent protection areas

CCR’s presence in protected or adjacent areas, that are rich in biodiversity

CCR AutoBAn

Jaraguá State Park – Anhanguera Highway, km 18

Anhanguera Municipal Park – Anhanguera Highway, km 24

Environmental Protection Area Jundiaí-Cabreuva-Cajamar – Anhanguera (km 30 to 70) and Bandeirantes 
(km 43 to 70) Highways

CCR ViaOeste

Environmental Protection Area Itupararanga

Ipanema National Forest

CCR NovaDutra

Lorena National Forest – Chico Mendes Institute

Serra das Araras

CCR ViaLagos

Environmental Protection Area Sapiatiba

CCR RodoAnel

Tizo Park: covers four municipalities and is crossed by the Ring Road, km 21

Nascentes Park: in Cotia, São Paulo

Paturis Park: in Carapicuíba, São Paulo, km 16 of the Ring Road

Environmental Protection Area Várzea do Tietê, between km 15 and 16 of the Ring Road
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Mudanças climáticas

Aquecimento global

As concessionárias de rodovias não são fontes relevantes de emissão de 

gases de efeito estufa (GEE), mas os investimentos que realizam para 

assegurar maior fluidez ao tráfego contribuem para a redução da emissão 

de poluentes globais.

Rodovias em boas condições e com sinalização adequada representam 

relevantes ganhos para o meio ambiente. Ao circular por estradas bem 

pavimentadas, caminhões reduzem em 4,5% as emissões de gás carbônico 

na atmosfera, segundo dados da tese de doutorado da pesquisadora 

Daniela Bacchi, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), 

da Universidade de São Paulo (USP).

As empresas que integram o Grupo CCR têm como um claro compromisso a 

adoção de iniciativas que reduzam as emissões de GEE. A CCR ViaOeste, por 

exemplo, realizou, em 2008, seminário sobre Educação Ambiental – Ética e 

Cidadania na Construção de um Modelo Sustentável de Desenvolvimento. 

As emissões de GEE originadas durante o evento foram neutralizadas com 

o plantio de árvores pelo projeto Carbono Zero, da VP Tropical Flora. Em 

2007, outro seminário realizado pela concessionária já havia sido objeto da 

iniciativa de carbono zero.

Os investimentos planejados pela CCR para aumentar a fluidez do tráfego 

proporcionarão bons resultados ambientais. Com a conclusão do Complexo 

Anhanguera em 2010, que deverá melhorar o acesso dos veículos à capital 

paulista, cerca de 26 mil veículos por dia devem deixar de circular pela Vila 

Anastácio, na zona oeste, o suficiente para diminuir a emissão diária em 70 

toneladas em gás carbônico.

A CCR tem realizado estudos para utilizar combustíveis como o etanol e o gás na-

tural em sua frota de veículos, buscando justamente reduzir a emissão de GEE.

Climate change

Global warming

Highway concessionaires are not relevant sources of 

greenhouse gas (GHG) emissions, but the investments 

they make to ensure better traffic flow contribute to 

reducing the emission of global pollutants.

Highways that are in good condition and well-

marked by signs represent relevant gains for the 

environment. When traveling on well-paved roads, 

trucks reduce CO2 emissions by 4.5%, according to 

data from the doctoral thesis of researcher Daniela 

Bacchi, from Luiz de Queiroz Agricultural School 

(ESALQ) of the University of São Paulo (USP).

The companies belonging to the CCR Group have 

a clear commitment to adopt initiatives that reduce 

GHG emissions. In 2008, CCR ViaOeste, for example, 

held a seminar on Environmental Education – 

Ethics and Citizenship in Building a Sustainable 

Development Model. The GHG emissions coming 

from the event were neutralized by planting trees 

in the Carbon Zero project, of VP Tropical Flora. In 

2007, another seminar held by the concessionaire 

was the object of a carbon zero initiative.

The investments planned by CCR to increase traffic 

flow will provide good environmental results. With 

the conclusion of the Anhanguera Complex, in 

2010, which should improve vehicle access to the 

city of São Paulo, around 26,000 vehicles per day 

should no longer circulate through Vila Anastácio, 

on the west side, which is enough to lower the 

daily emissions in 70 tons of CO2.

CCR has performed studies regarding the use of 

ethanol and natural gas in its fleet of vehicles, in its 

attempt to reduce GHG emissions.
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Qualidade do ar

Os veículos são considerados um dos principais responsáveis pela poluição 

do ar. Automóveis e motocicletas constituem as maiores fontes de emissão 

de poluentes, como o monóxido de carbono (CO) e os hidrocarbonetos 

(HC), enquanto os veículos pesados (caminhões e ônibus) respondem pela 

maior parte das emissões de poluentes do tipo óxidos de nitrogênio (NOx) 

e materiais particulados (MP).

As concessionárias da CCR oferecem aos caminhoneiros e aos motoristas 

de veículos de passeio, sem custo e periodicamente, inspeções veiculares ao 

longo das rodovias, de forma que os veículos possam circular obedecendo 

aos critérios de motorização estabelecidos pelas montadoras. A falta de 

regulagem dos motores, por exemplo, eleva a emissão de gases tóxicos. 

Com a aquisição de 45% da Controlar, cujos foco e atuação principal con-

sistem na inspeção veicular ambiental, o papel da CCR nessa área poderá 

ser ampliado, aumentando, assim, os benefícios ao meio ambiente.

Centro de Inspeção Veicular - Controlar, na  Barra Funda, 
zona oeste da capital paulista

Emissões diretas e indiretas de GHG e consumo de energia elétrica
Itens Consumo anual 2008 Fator de conversão Toneladas de CO2

Gasolina/ácool (1) 1.965.461 litros 1,83 kg CO2/litro (2) 3.597

Óleo diesel 4.352.525 litros 2,63 kg CO2/litro (2) 11.447

Energia elétrica (3) 29.428.042 kWh 0,0002677 t CO2/kWh 7.878

Total 2008 22.922

Total 2007 20.756

Total 2006 20.683

(1) Considerada a proporção de 75% de gasolina e 26% de álcool.

(2) Fonte: Fábrica Éthica (Balanço Nacional de Energia do Ministério da Ciência e Tecnologia de 2005).

(3) Fonte: Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) registrados no Comitê Executivo da 
Organização das Nações Unidas (ONU).

Direct and indirect GHG emissions and consumption of electricity
Items Annual consumption 

2008
Conversion factor Tons of CO2

Gasoline/alcohol (1) 1,965,461 liters 1.83 kg CO2/liter (2) 3,597

Diesel oil 4,352,525 liters 2.63 kg CO2/liter (2) 11,447

Electricity (3) 29,428,042 kWh 0.0002677 t CO2/kWh 7,878

Total 2008 22,922

Total 2007 20,756

Total 2006 20,683

(1) Considering the proportion of 75% gasoline and 26% alcohol.

(2) Source: Fábrica Éthica (Balanço Nacional de Energia do Ministério da Ciência e Tecnologia de 2005).

(3) Source: Clean Development Mechanism (CDM) Projects registered with the Executive Committee of 
the United Nations (UN).

Air quality

Vehicles are considered to be one of the 

main causes of air pollution. Automobiles 

and motorcycles are the major sources of 

such pollutants as carbon monoxide (CO) and 

hydrocarbons (HC), while heavy vehicles (trucks 

and buses) are responsible for most of the nitrous 

oxide (NOx) and particulate material pollutants.

CCR’s concessionaires periodically offer vehicular 

inspections to truck drivers and drivers of passenger 

vehicles, at no cost, along the highways, so that 

the vehicles can circulate in compliance with the 

motor criteria established by the automakers. The 

lack of engine tuning, for example, raises the level 

of toxic gas emissions. With the acquisition of 

45% of Controlar, a company whose core focus 

is on environmental vehicular inspection, CCR’s 

role in this area could grow, thus expanding the 

benefits for the environment.
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Gestão de impactos indiretos

Resíduos de usuários

As concessionárias do Grupo CCR contam com diversos programas para 

recolher e tratar lixo, como forma de preservar o meio ambiente e evitar que 

o acúmulo de resíduos possa gerar acidentes nas rodovias. 

Em 2008, a STP avançou em suas práticas no segmento ao realizar a sua primei-

ra destinação de resíduos tóxicos (metais pesados de uma tonelada, baterias 

e 10 mil caixas de PVC), que foram depositados num local específico.

Um dos desafios das ações de sustentabilidade, em 2009 e 2010, será visto 

na área de gestão de resíduos sólidos. Pretende-se fazer um amplo levanta-

mento nas concessionárias sobre seu ciclo completo de coleta e destinação 

final do lixo recolhido, de forma que o mapeamento mostre os ajustes que 

deverão ser realizados.

Combate a incêndios

As rodovias administradas pela CCR contam com equipamentos modernos 

de combate a incêndio, que propiciam maior eficácia no combate a quei-

madas, assegurando, assim, maior segurança aos usuários e minimizando 

riscos ambientais.

A concessionária CCR Ponte, por exemplo, dispõe de equipamento de 

combate a incêndio de última geração, que utiliza um nebulizador de 

água pressurizada que mistura água com ar comprimido, pulverizando-a 

em alta velocidade e com baixa pressão. O equipamento, que combate os 

mais diversos tipos de incêndio, incluindo em sólidos, elétricos e líquidos 

inflamáveis, é utilizado pela equipe do SOS Usuário – Médico.

Managing indirect impact

Waste left by users

The concessionaires of the CCR Group have 

several programs for collecting and treating 

waste, as a means of preserving the environment 

and avoiding the accumulation of waste that 

could cause accidents on the highways. 

In 2008, STP advanced in its practices, by 

disposing of its first toxic wastes (one ton of heavy 

metals, batteries, and 10,000 boxes of PVC) that 

were deposited at a specific location.

One of the challenges of sustainability actions, in 

2009 and 2010, will be seen in the area of solid 

waste management. The CCR intents to make 

a wide ranging survey of the concessionaires 

regarding their complete cycle of collection and 

final destination for wastes, so that the mapping 

shows adjustments that must be made.

Combating fires

The highways administrated by CCR have 

modern and effective firefighting equipment for 

combating burn-offs, thus ensuring greater safety 

for users and minimizing environmental risks.

The CCR Ponte concessionaire, for example, has 

cutting-edge firefighting equipment that uses 

a pressurized water sprayer, mixing water with 

compressed air, and providing a high-speed spray 

at low pressure. The equipment,, which combats 

a broad range of types of fires, including solids, 

electrical, and inflammable liquids, is used by the 

SOS User – medical team.
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Ações de conscientização

Educação ambiental

A CCR acredita que a educação ambiental constitui a base para a trans-

formação do comportamento das pessoas em prol da defesa do meio am-

biente. Nesse contexto, as concessionárias que integram o Grupo adotam 

uma série de iniciativas.

Todos os anos, no dia 21 de setembro, os motoristas que passam pelas 

rodovias administradas pela CCR RodoNorte recebem sementes de árvo-

res nativas. A distribuição ocorre há nove anos e faz parte da campanha 

Plante esta Ideia, realizada em comemoração ao Dia da Árvore. Em 2008, 

foram distribuídas mais de mil sementes de paineira-rosa, muito utilizada 

no paisagismo urbano, também chamada de “barriguda”. As sementes são 

acompanhadas de um cartão com as instruções de plantio.

No dia 6 de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, 

as concessionárias da CCR realizam ações de conscientização ambiental. A 

CCR ViaLagos, por exemplo, distribui sementes de acácia e ipês amarelo e 

rosa aos usuários que passam pela praça de pedágio. Por sua vez, no âmbito 

do seu programa de visitação aberto a jovens, a concessionária CCR Ponte 

procura disseminar a importância da consciência ambiental com a realização 

de palestras e a distribuição de panfletos educativos.

Awareness actions

Environmental education

CCR believes that environmental education 

is the basis for transforming the behavior of 

people in defense of the environment. In this 

context, the concessionaires belonging to the 

Group adopt a series of initiatives.

Every year, on September 21, the drivers who 

travel on the highways administrated by CCR 

RodoNorte receive seed of native trees. This 

distribution has been done for nine years 

and is part of the Plant this Idea campaign, 

commemorating Arbor Day. In 2008, over 

one thousand paineira-rosa seeds were 

distributed, which are popularly used in urban 

landscaping. The seeds are accompanied by a 

card with planting instructions.

On June 6, when World Environment Day is 

commemorated, CCR’s concessionaires carry 

out environmental awareness actions. CCR 

ViaLagos, for example, distributes acacia, and 

yellow and pink mimosa seeds to drivers who 

go through the toll plazas. Within the scope 

of its visitation program that is open to young 

people, the CCR Ponte concessionaire seeks to 

emphasize the importance of environmental 

awareness, by offering lectures and distributing 

educational pamphlets.

Equipamento de combate a incêndio – CCR Ponte
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Balanço Social Ibase

Ibase Social Statement

Balanço Social Anual / 2008

1 – Base de cálculo 2008 Valor (mil reais)

Receita líquida (RL) 2.734.214

Resultado operacional (RO) 1.114.904

Folha de pagamento bruta (FPB) 160.718

2 - Indicadores sociais internos Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 12.005 7,47 0,44

Encargos sociais compulsórios 3.430 2,13 0,13

Previdência privada 4.393 2,73 0,16

Saúde 13.014 8,10 0,48

Segurança e saúde no trabalho 884 0,55 0,03

Educação 1.774 1,10 0,06

Cultura 0 0,00 0,00

Capacitação e desenvolvimento profissional 2.299 1,43 0,08

Creches ou auxílio-creche 64 0,04 0,00

Participação nos lucros ou resultados 47.510 29,56 1,74

Outros 5.389 3,35 0,20

Total – Indicadores sociais internos 90.759 56,47 3,32

3 - Indicadores sociais externos Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Educação 2.490 0,22 0,09

Cultura 5.446 0,49 0,20

Saúde e saneamento 1.122 0,10 0,04

Esporte 0 0,00 0,00

Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00 0,00

Outros 360 0,03 0,01

Total das contribuições para a sociedade 9.419 0,84 0,34

Tributos (excluídos encargos sociais) 0 0,00 0,00

Total – Indicadores sociais externos 9.419 0,84 0,34
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Anual Social Statement / 2008

1 – Basis for calculation 2008 Value (R$ 1,000)

Net revenues (RL) 2,734,214

Operational results (RO) 1,114,904

Gross payroll (FPB) 160,718

2 – Internal social indicators Value (1,000) % over FPB % over RL

Meals 12,005 7.47 0.44

Compulsory social taxes 3,430 2.13 0.13

Private retirement 4,393 2.73 0.16

Health 13,014 8.10 0.48

Labor safety and health 884 0.55 0.03

Education 1,774 1.10 0.06

Culture 0 0.00 0.00

Professional enablement and development 2,299 1.43 0.08

Daycare or daycare assistance 64 0.04 0.00

Profit and results sharing 47,510 29.56 1.74

Others 5,389 3.35 0.20

Total – Internal social indicators 90,759 56.47 3.32

3 – External social indicators Valor (1,000) % over RO % over RL

Education 2,490 0.22 0.09

Culture 5,446 0.49 0.20

Health and sanitation 1,122 0.10 0.04

Sports 0 0.00 0.00

Combating hunger, and providing food protection 0 0.00 0.00

Others 360 0.03 0.01

Total contributions to society 9,419 0.84 0.34

Taxes (except social taxes) 0 0.00 0.00

Total – External social indicators 9,419 0.84 0.34
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Balanço Social Anual / 2008

4 - Indicadores ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa 0 0,00 0,00

Investimentos em programas e/ou projetos externos 0 0,00 0,00

Total dos investimentos em meio ambiente 0 0,00 0,00

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo 
em geral na produção/operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos 
naturais, a empresa

(   )  não possui metas

(   )  cumpre de 0 a 50%

(   )  cumpre de 51 a 75%

(   )  cumpre de 76 a 100%

5 - Indicadores do corpo funcional 2.008

Número de empregados(as) ao final do período 5.090

Número de admissões durante o período 1.600

Número de empregados(as) terceirizados(as) 0

Número de estagiários(as) 21

Número de empregados(as) acima de 45 anos 555

Número de mulheres que trabalham na empresa 1.858

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 16,36

Número de negros(as) que trabalham na empresa 864

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 4,46

Número de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais 85

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 114,06

Número total de acidentes de trabalho 74

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram 
definidos por:

direção X direção e gerências todos(as) os(as) 
empregados(as)

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram 
definidos por:

X direção e gerências todos(as) os(as) 
empregados(as)

X todos (as) + Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à 
representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

não se envolve segue as normas 
da OIT

X incentiva e segue a OIT

A previdência privada contempla: direção direção e gerências X todos(as) os(as) 
empregados(as)

A participação nos lucros ou resultados contempla: direção direção e gerências X todos(as) os(as) 
empregados(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de 
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:

não são considerados X são sugeridos são exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho 
voluntário, a empresa:

não se envolve apoia X organiza e incentiva

Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): 0 na empresa 0 no Procon 0 na Justiça

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: 0,00 % na empresa 0,00 % no Procon 0,00 % na Justiça
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Anual Social Statement / 2008

4 – Environmental indicators Valor (1,000) % over RO % over RL

Investments related to company production/operation 0 0.00 0.00

Investments in external programs and/or projects 0 0.00 0.00

Total environmental investments 0 0.00 0.00

As for establishing “annual goals” to minimize waste, consumption in general 
in production/operation, and increase the effective use of natural resources, the 
company

(   ) has no goals

(   ) fulfills 0 - 50%

(   ) fulfills 51 - 75%

(   ) fulfills 76 - 100%

5 – Workforce indicators 2,008

Number of employees at the end of the period 5,090

Number of dismissals during the period 1,600

Number of outsourced workers 0

Number of trainees 21

Number of employees over 45 years 555

Number of women working for the company 1,858

% of leadership positions held by women 16.36

Number of negroes working for the company 864

% of leadership positions held by negroes 4.46

Number of handicapped or special needs people 85

Ratio between the highest and lowest remuneration in the company 114.06

Total number of job-related accidents 74

Social and environmental projects developed by the company were 
established by:

directors X directors and 
managers

all employees

Standards of safety and health in the workplace were established by: X directors and 
managers

all employees X all + Cipa

As for union freedom, the right to collective bargaining, and internal 
representation of workers, the company:

not involved follows ILO standards X stimulates and follows ILO

Private retirement fund includes: directors directors and 
managers

X all employees

Profit and results sharing includes: directors directors and 
managers

X all employees

When selecting suppliers, the same ethical, social responsibility, and 
environmental standards followed by the company:

not considered X suggested required

As for employee participation in volunteer programs, the company: not involved supports X organizes and stimulates

Total number of complaints and criticisms from consumers: 0 at the company 0 at Procon 0 in Court

% of complaints and criticisms handled or resolved: 0,00 % at the company 0,00 % at Procon 0,00 % in Court
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O Relatório de Sustentabilidade 2008 apresenta informações consoli-

dadas sobre o desempenho do Grupo CCR, num relato perspectivo, sob 

as três dimensões da sustentabilidade – econômica, social e ambiental. A 

publicação consolida a prestação de contas das atividades da Companhia, no 

último exercício, para todos os públicos de relacionamento – funcionários, 

clientes, acionistas, investidores, fornecedores, concorrentes, organizações 

não governamentais, governo e a própria sociedade.

Pelo terceiro ano consecutivo, a CCR valeu-se da metodologia e das diretrizes 

propostas pela Global Reporting Initiative (GRI), organização multistakehol-

der, com sede em Amsterdã, Holanda, para desenvolver seu novo relatório de 

sustentabilidade. A exemplo da edição anterior, nesta os indicadores também 

são reportados com base na chamada Geração 3 (G3), que se alinha aos 

valores defendidos pelo Pacto Global e pelos Princípios do Equador, entre 

outras iniciativas globais relacionadas à responsabilidade corporativa – o 

que exige dos relatórios produzidos sob sua chancela prioridade quanto à 

transparência, relevância, confiabilidade, comparabilidade e abrangência.

Ao adotar as diretrizes da GRI, o Grupo CCR fortalece o compromisso com 

as boas práticas de governança e de transparência no momento de prestar 

contas às partes interessadas (stakeholders). A iniciativa também possibilita 

a avaliação do desempenho de suas principais operações, com base em 

critérios aceitos internacionalmente.

The Sustainability Report 2008 presents 

consolidated information regarding the 

performance of the CCR Group from the 

perspective of the three dimensions of sustainability 

– economic, social, and environmental. The 

publication brings together an accounting of the 

Company’s activities during the latest fiscal year 

for all of its stakeholders – employees, clients, 

shareholders, investors, suppliers, competitors, 

nongovernmental organizations, government, 

and society, itself.

For the third consecutive year, CCR has 

followed the methodology and guidelines 

proposed by the Global Reporting Initiative 

(GRI), a multistakeholder organization with 

headquarters in Amsterdam, The Netherlands, 

to develop its new sustainability report. Like 

the previous edition, these indicators are also 

reported based on the so-called Generation 

3 (G3) that is aligned with the values set 

forth in the Global Compact, the Principles of 

Ecuador, and other global initiatives related 

to corporate responsibility, which demand 

that the reports produced under its aegis give 

priority to transparency, relevance, reliability, 

comparability, and scope.

Conteúdo GRI

GRI (Global Reporting Initiative) Contents

Transparência na prestação de contas

Transparent accountability
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Esta edição não apresenta mudanças significativas quanto à forma de apre-

sentação ou à obtenção das informações, se comparada com o relatório 

anterior. Eventuais alterações na base de dados são informadas ao longo 

do texto do relatório. Todas as respostas elaboradas para o conjunto de 

indicadores GRI estão apresentadas diretamente e/ou referidas na tabela a 

seguir, organizada como um índice remissivo.

Numa iniciativa inovadora, a edição deste ano conta com uma versão 

on-line, mais ampla e detalhada, disponível para consulta no endereço 

www.grupoccr.com.br/ri

Para esclarecer dúvidas, encaminhar sugestões e/ou eventuais críti-

cas sobre o conteúdo deste relatório, entre em contato pelo e-mail: 

invest@grupoccr.com.br

By adopting the GRI guidelines, the CCR 

Group strengthens its commitment to good 

governance and transparency practices, when 

being accountable to its stakeholders. The 

initiative also makes it possible to evaluate the 

performance of its main operations, based on 

internationally accepted criteria.

This edition presents no significant changes, in 

terms of the way it is presented or the information 

is obtained, compared to the previous report. 

Eventual changes in the data bases are informed 

throughout the report. All of the answers prepared 

for the set of GRI indicators are presented directly 

and/or referred to in the table, which follows, 

organized as a cross-reference index.

In an innovative move, this year’s edition has 

an online version, which is more complete and 

detailed and is available for consultation at 

www.grupoccr.com.br/ri

For answers to questions or to send suggestions 

and eventual criticisms of the content of 

this  publ icat ion, contact us by e-mai l : 

invest@grupoccr.com.br

Atendimento ao Usuário - CCR AutoBAn
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C C+ B+ A A+

Responder aos itens:
1.1;
2.1 a 2.10;
3.1 a 3.8, 3.10 a 3.12;
4.1 a 4.4, 4.14 a 4.15;
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ex
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Responder a todos os critérios 
elencados para o Nível C mais: 
1.2;
3.9, 3.13;
4.5 a 4.13,
4.16 e 4.17
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m
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çã
o 
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a

O mesmo exigido para o Nível B
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o 
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rn
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Não exigido Informações sobre a Forma de 
Gestão para cada Categoria de 
Indicador

Forma de Gestão divulgada para 
cada Categoria de Indicador

Responder a um mínimo de 10 
Indicadores de Desempenho, 
incluindo pelo menos um de 
cada uma das seguintes áreas de 
desempenho: social, econômico e 
ambiental.

Responder a um mínimo de 20 
Indicadores de Desempenho, 
incluindo pelo menos um de 
cada uma das seguintes áreas 
de desempenho: econômico, 
ambiental, direitos humanos, 
práticas trabalhistas, sociedade, 
responsabilidade pelo produto.

Responder a cada Indicador 
essencial da G3 e do Suplemento 
Setorial* com a devida 
consideração ao Princípio da 
Materialidade de uma das 
seguintes formas: (a) respondendo 
ao indicador ou (b) explicando o 
motivo da omissão.

* Suplemento setorial em sua versão final
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Perfil da G3

Informações 
sobre a Forma de 
Gestão da G3

Indicadores de
Desempenho da G3
& Indicadores de
Desempenho do
Suplemento 
Setorial

Re
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lta
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Re
su

lta
do

Re
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Nível de aplicação do relatório

O Relatório de Sustentabilidade 2008 do Grupo CCR alcançou o Nível de Aplicação B, como 

demonstrado no quadro abaixo, que apresenta os principais critérios de abrangência da Estrutura de 

Relatórios da Global Reporting Initiative (GRI).

Índice GRI

A tabela a seguir apresenta todos os indicadores GRI consolidados neste relatório. Parte deles foi 

respondida diretamente e parte traz a indicação dos capítulos em que podem ser encontrados, entre 

outras referências e orientações para a consulta. Para saber mais sobre os protocolos de limites de cada 

indicador, acesse www.globalreporting.org

Indicadores gerais
Estratégia e análise

1.1 Declaração sobre a relevância da sustentabilidade para a empresa Mensagem da Administração (Págs. 6 e 7)

1.2 Declaração dos principais impactos, riscos e oportunidades Mensagem da Administração (Págs. 6 e 7)

B

GRI
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C C+ B+ A A+

Report on:
1.1;
2.1 to 2.10;
3.1 to 3.8, 3.10 to 3.12;
4.1 to 4.4, 4.14 to 4.15;

Re
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rt 
Ex

te
rn

al
ly 

As
su

re
d

Report on all criteria listed for 
Level C, plus: 
1.2;
3.9, 3.13;
4.5 to 4.13,
4.16 and 4.17

Re
po

rt 
Ex

te
rn
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ly 

As
su
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d

Same as required for Level B
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rt 
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rn
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ly 

As
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re
d

Not Required Management Approach 
Disclosures for each Indicator 
Category

Management Approach disclosed 
for each Indicator Category 

Report on a minimum of 10 
Performance Indicators, including 
at least one from each of: social, 
economic and environmental.

Report on a minimum of 20 
Performance Indicators, including at 
least one from each of: economic, 
environment, human rights, labor, 
society, product  responsibility.

Respond to each core G3 and Sector 
Supplement* Indicator with due regard 
for the materiality Principle by either: 
(a) reporting on the indicator, or (b) 
explaining the reason for its omission.

* Sector supplement in final version
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G3 Profile
Disclosures

G3 Management
Approach
Disclosures

G3 Performance 
Indicators & 
Sector Supplement 
Performance
Indicators
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Report application level 

The Sustainability Report 2008 of the CCR Group achieved Application Level B, as shown in the 

following chart, which presents the main criteria for the scope of the Report Structures of the Global 

Reporting Initiative (GRI).

GRI Index

The following table presents all of the GRI indicators consolidated in this report. Some of them were 

answered directly and others indicate the chapters where they can be found, among other references 

and consulting guidance. To know more about the protocol boundaries of each indicator, visit 

www.globalreporting.org

Overall indicators
Strategy and analysis

1.1 Declaration of the relevance of sustainability for the company Message from the Administration (Pages 6 - 7)

1.2 Declaration of the main impacts, risks, and opportunities Message from the Administration (Pages 6 - 7)

B
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Perfil organizacional

2.1 Nome da empresa Grupo CCR (Pág. 10)

2.2 Principais marcas Grupo CCR (Págs. 12 a 16)

2.3 Estrutura operacional da organização Grupo CCR (Págs. 11 a 16)

2.4 Localização da sede da organização Informações corporativas (Pág. 120)

2.5 Número de países em que opera e em quais tem operações relevantes 
para a sustentabilidade

Grupo CCR (Págs. 10 e 15)

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade Grupo CCR (Págs. 10)

2.7 Mercados atendidos Grupo CCR (Págs. 11 a 16)

2.8 Porte da organização Grupo CCR (Págs. 11 a 16)

2.9 Principais decisões no período coberto pelo relatório Grupo CCR (Pág. 19)

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório Grupo CCR (Págs. 4 e 5)

Parâmetros para o relatório

Perfil do Relatório

3.1 Período coberto pelo relatório Conteúdo GRI (Pág. 102)

3.2 Data do relatório anterior mais recente Conteúdo GRI (Pág. 102)

3.3 Periodicidade do relatório Conteúdo GRI (Pág. 102)

3.4 Dados para contato sobre o conteúdo do relatório Conteúdo GRI (Pág. 103)

Escopo

3.5 Processo para a definição do conteúdo do relatório Conteúdo GRI (Págs. 102 e 103)

3.6 Limite do relatório Conteúdo GRI (Pág. 102)

3.7 Limitações quanto ao escopo ou ao limite do relatório Conteúdo GRI (Págs. 102 e 103)

3.8 Base para a elaboração do relatório Conteúdo GRI (Págs. 102 e 103)

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos Conteúdo GRI (Pág.103)

3.10 Consequências da reformulação de informações Conteúdo GRI (Pág. 103)

3.11 Mudanças sobre anos anteriores quanto ao escopo, limitações ou 
métodos de medição aplicados no relatório

Conteúdo GRI (Pág. 103)

Sumário GRI 

3.12 Tabela com a localização das informações Índice GRI (Págs. 104 e 118)

Verificação

3.13 Política e prática atual de verificação externa do relatório Somente as informações consolidadas nos relatórios de demonstrações 
financeiras do Grupo CCR são submetidas ao processo de verificação 
externa, realizada pela consultoria KPMG Auditores Independentes.
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Organizational profile

2.1 Company name CCR Group (Page 10)

2.2 Main brands CCR Group (Pages 12 -16)

2.3 Operational structure of the organization CCR Group (Pages 11 -16)

2.4 Operational structure of the organization Corporate information (Page 120)

2.5 Number of countries in which it operates and the name of those 
countries with operations that are especially relevant to sustainability

CCR Group (Pages 10 -15)

2.6 Legal type and nature of the property CCR Group (Page 10)

2.7 Markets served CCR Group (Pages 11 -16)

2.8 Size of the organization CCR Group (Pages 11 - 16)

2.9 Main decisions during the period covered by the report CCR Group (Page 19)

2.10 Awards received during the period covered by the report CCR Group (Pages 4 -5)

Report parameters

Report profiles

3.1 Period covered by the report GRI Contents (Page 102)

3.2 Data of most recent previous report GRI Contents (Page 102)

3.3 Periodicity of report GRI Contents (Page 102)

3.4 Data for contacts regarding report contents GRI Contents (Page 103)

Scope

3.5 Process for defining report content GRI Contents (Pages 102 - 103)

3.6 Report limit GRI Contents (Page 102)

3.7 Limitations on scope or report limits GRI Contents (Pages 102 - 103)

3.8 Basis for preparing the report GRI Contents (Pages 102 - 103)

3.9 Techniques for measuring data, and basis for calculation GRI Contents (Page 103)

3.10 Consequences of reformulating the information GRI Contents (Page 103)

3.11 Significant changes in comparison with previous years, in terms of 
scope, limitations or measurement methods applied

GRI Contents (Page 103)

GRI Summary

3.12 Table that identifies and locates the information GRI Index (Pages 104 and 118)

Verification

3.13 Current policy and practice for outside check of the report Only the information in the financial statements of the CCR Group 
go through an outside verification process, which is done by KPMG 
Independent Auditors.
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Governança, compromissos e engajamento

Governança

4.1 Estrutura de governança da organização Grupo CCR / Governança corporativa (Págs. 25 a 30) / www.grupoccr.com.br/ri

4.2 Indicação se o presidente do mais alto órgão de 
governança também for um diretor executivo

Governança corporativa (Pág. 28) / www.grupoccr.com.br/ri

4.3 Declaração do número de membros independentes ou 
não-executivos do mais alto órgão de governança

Governança corporativa (Pág.28) / www.grupoccr.com.br/ri

4.4 Mecanismos para que acionistas e empregados façam 
recomendações ao mais alto órgão de governança

Governança corporativa (Pág. 28) / www.grupoccr.com.br/ri

4.5 Relação entre a remuneração dos membros do mais 
alto órgão de governança, Diretoria Executiva e demais 
executivos e o desempenho da organização, inclusive 
socioambiental

Governança corporativa (Págs. 28 e 29) / www.grupoccr.com.br/ri

4.6 Processos da alta direção para evitar conflitos de 
interesse 

Governança corporativa (Pág. 26) / www.grupoccr.com.br/ri

4.7 Processo para determinação das qualificações e 
conhecimento dos membros do mais alto órgão de 
governança

Governança corporativa (Pág. 29) / www.grupoccr.com.br/ri

4.8 Declarações de missão e valores, códigos de conduta e 
princípios internos

Grupo CCR / Governança corporativa (Págs. 20 a 22 e 31) / www.grupoccr.com.br/ri

4.9 Procedimentos do mais alto órgão de governança 
para supervisionar a gestão do desempenho econômico, 
ambiental e social

Governança corporativa (Pág. 30) / www.grupoccr.com.br/ri

4.10 Processos para a autoavaliação do desempenho do 
mais alto órgão de governança

Governança corporativa (Pág.30) / www.grupoccr.com.br/ri

Compromissos com iniciativas externas

4.11 Princípio da precaução O Grupo CCR não aplica o princípio da precaução.

4.12 Cartas, conjuntos de princípios ou outras iniciativas 
voluntárias desenvolvidas externamente de caráter 
econômico e socioambiental que a organização subscreve 
ou endossa

O Grupo CCR apoia iniciativas como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 
estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2000. Também participa, 
por meio de suas concessionárias, do Programa Na Mão Certa, que visa a combater a 
exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras.

4.13 Participação em associações e/ou organismos 
nacionais/internacionais de defesa em que a organização 
tem assento, integra projetos ou comitês, contribui com 
recursos significativos e/ou considera estratégica sua 
atuação como associada

O Grupo CCR integra algumas entidades de classe: Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias (ABCR), International Bridge Tunnels Turnpike 
Association (IBTTA) e Associação Nacional dos Transportes de Carga e Logística 
(NTC). A organização também participa das seguintes entidades setoriais: 
Associação Brasileira da Infra-Estrutura e Indústrias de Base (ABDIB), Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Associação dos Dirigentes de 
Vendas e Marketing do País (ADVB) e Associação Brasileira de Comunicação 
Empresarial (Aberje).

Engajamento das partes interessadas

4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela 
organização

Visão de sustentabilidade (Págs. 34 e 38 a 46)

4.15 Base para a identificação e seleção de stakeholders Visão de sustentabilidade (Págs. 34 e 35)

4.16 Abordagens para o engajamento de stakeholders Visão de sustentabilidade (Págs. 34 e 35)

4.17 Principais temas e preocupações levantados por 
stakeholders

Visão de sustentabilidade (Págs. 38 a 46)
Sustentabilidade na prática (Págs. 50 a 52)
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Governance, commitments and engagement

Governance

4.1 Organization’s governance structure Corporate governance (Pages 25 - 30) / www.grupoccr.com.br/ri

4.2 Indication whether the president of the highest 
governance group is also an executive director

Corporate governance (Page 28) / www.grupoccr.com.br/ri

4.3 Declaration of the number of independent members, 
or nonexecutives, of the highest governance group

Corporate governance (Page 28) / www.grupoccr.com.br/ri

4.4 Mechanisms for shareholders and employees to make 
recommendations to the highest governance group

Corporate governance (Page 28) / www.grupoccr.com.br/ri

4.5 Relationship between the remuneration of the 
members of the highest governance group, board of 
directors, and other executives, and the performance of 
the organization, including socioenvironmental

Corporate governance (Pages 28 - 29) / www.grupoccr.com.br/ri

4.6 Processes of top management for preventing conflicts 
of interest

Corporate governance (Page 26) / www.grupoccr.com.br/ri

4.7 Process for determining the qualifications and 
knowledge of the members of the highest governance 
group

Corporate governance (Page 29) / www.grupoccr.com.br/ri

4.8 Mission and value declarations, codes of conduct, and 
internal principles

CCR Group / Corporate governance 
(Pages 20 - 22 and 31) / www.grupoccr.com.br/ri

4.9 Procedures of the highest governance group for 
supervising the management of economic, environmental 
and social performance

Corporate governance (Page 30) / www.grupoccr.com.br/ri

4.10 Processes for self-evaluation of the performance of 
the highest governance group

Corporate governance (Page 30) / www.grupoccr.com.br/ri

Commitments to external initiatives

4.11 Precautionary principle The activities of the CCR Group do not require the use of the precautionary principle.

4.12 Letters, sets of principles, or other voluntary 
initiatives developed externally, of an economic and 
socioenvironmental nature, that the organization 
subscribes to or endorses

The CCR Group agrees with the eight Millennium Development Objectives (MDO), established 
by the United Nations (UN), in 2000. Furthermore, via its concessionaires, it participates in 
the “In the Right Direction” Program, which is a social initiative for fighting the sexual and 
commercial exploitation of children and adolescents along Brazilian highways.

4.13 Participation in national/international associations 
and/or organizations where the organization has a 
seat, takes part in projects or committees, contributes 
significant resources and/or considers its involvement as a 
member as being strategic

The CCR Group has a seat in several representative organizations, including: the Brazilian 
Association of Highway Concessionaires (Associação Brasileira de Concessionárias de 
Rodovias-ABCR), International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (IBTTA), and the 
National Association of Cargo Transportation and Logistics (Associação Nacional dos 
Transportes de Carga e Logística-NTC). The organization also participates in other industry 
entities, including: the Brazilian Association of Infrastructure and Basic Industries (Associação 
Brasileira da Infra-Estrutura e Indústrias de Base-ABDIB), the Brazilian Institute of Corporate 
Governance (Instituto Brasileiro de Governance Corporativa-IBGC), the Association of Sales 
and Marketing Directors of Brazil (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil-
ADVB), and the Brazilian Association of Corporate Communication (Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial-ABERJE).

Engagement of interested parties

4.14 List of groups of stakeholders engaged in the 
organization

Vision of Sustainability (Pages 34 and 38 - 46)

4.15 Basis for identifying and selecting stakeholders Vision of Sustainability (Pages 34 - 35)

4.16 Approaches to engaging stakeholders Vision of Sustainability (Pages 34 - 35)

4.17 Main subjects and concerns raised by stakeholders Vision of Sustainability (Pages 38 - 46)
Sustainability in practice (Pages 50 - 52)
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Indicadores de desempenho

Desempenho econômico

Abordagem sobre a forma de gestão 

econômica

Relatório Anual 2008 (Págs. 36 e 38) / www.grupoccr.com.br/ri 

EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído Sustentabilidade na prática (Pág. 57)

EC2 Implicações financeiras, riscos e oportunidades para 
as atividades da organização relacionados a mudanças 
climáticas

As operações do Grupo CCR estão sujeitas a eventos climáticos extremos, que podem 
causar danos à infraestrutura viária e/ou interrupções de tráfego. Na gestão de riscos 
relacionados a esses fatores, a companhia dispõe de recursos específicos, provisionados 
para atender às necessidades de obras e manutenções de emergência. Contudo, não 
possui estudos que possam fornecer novas oportunidades de negócio nem eventuais 
vantagens competitivas.

EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão de 
benefício definido oferecido pela organização

O CCRPrev PGBL é um plano de previdência privada complementar, com o objetivo 
de acumular recursos ao longo do período de atividade profissional, garantindo aos 
colaboradores uma renda extra, no momento da aposentadoria, independentemente 
do vínculo com a Previdência Social. A contribuição mensal mínima para o benefício é 
de 1% do salário nominal, com limite mínimo de R$ 24,76 (valor reajustado por acordo 
coletivo). Os empregados que recebem menos de R$ 2.475,76 contribuem com 1% do 
salário. Para os que ganham acima disso, as contribuições podem corresponder a 3% 
a 8% do salário-base. A adesão ao plano de previdência complementar é voluntária, 
mas, a priori, todos os funcionários são elegíveis, e a regra de participação, tanto para 
a empresa quanto para cada empregado, também é igual para todos.

EC4 Ajuda financeira significativa recebida do governo O Grupo CCR não recebe qualquer tipo de contribuição ou ajuda financeira do governo.

Presença de mercado

EC6 Políticas, práticas e proporções de gastos com 
fornecedores locais

O Grupo CCR não possui uma política definida ou práticas específicas para orientar os 
gastos com fornecedores locais. No entanto, 97,7% das compras realizadas em 2008 foram 
fechadas com parceiros nas regiões de atuação das concessionárias.

EC7 Procedimentos para contratações locais e proporção 
de membros da alta gerência recrutados na comunidade 
local

A CCR sempre procura priorizar a contratação de mão de obra local, por meio de suas 
concessionárias, principalmente para ocupar cargos de agentes e supervisores. No caso 
dos postos de liderança, a admissão local não é um fator preponderante.

Impactos econômicos indiretos

EC8 Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços que 
proporcionam benefício público, por meio de engajamento 
comercial, em espécie ou atividades pro bono

As principais ações colocadas em prática e os investimentos realizados na área de atuação 
do Grupo CCR – infraestrutura de transporte – são descritos ao longo deste relatório, 
destacando-se, em particular, no capítulo Sustentabilidade na prática.

EC1

Desempenho ambiental

Abordagem sobre a forma de 

gestão ambiental

Sustentabilidade na prática / Preservação ambiental (Pág. 87)

Materiais

EN1 Materiais usados por peso e volume Não há um levantamento sistemático pelas empresas do Grupo CCR sobre as informações 
requeridas pelo indicador.

EN2 Porcentagem dos materiais usados provenientes de 
reciclagem

As unidades de negócios do Grupo CCR utilizam papel reciclado. Por sua vez, a CCR 
RodoNorte criou o projeto “asfalto ecológico”, que utiliza pneus reciclados em obras 
de recuperação do pavimento das vias. Sustentabilidade na prática / Preservação 
ambiental (Págs. 87 e 88)
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Performance indicators

Economic performance

Approach to economic management Annual Report 2008 (Pages 36 and 38) / www.grupoccr.com.br/ri 

EC1 Direct economic value generated and distributed Sustainability in practice (Page 57)

EC2 Financial implications, risks, and opportunities for the 
activities of the organization, related to climate change

The operations of the CCR Group are subject to extreme weather events that could 
damage highway infrastructure and/or cause traffic interruptions. When managing 
the risks related to these factors, the Company has specific resources at hand, 
which are provided to meet the needs of emergency construction and maintenance. 
However, it has no studies that can furnish new business opportunities or eventual 
competitive advantages.

EC3 Coverage of the obligations of the pension plan 
benefit offered by the organization

CCRPrev PGBL is a complementary pension plan with the objective of accumulating 
resources during the period of professional activity, in order to guarantee that 
employees have extra income after retirement, beyond Social Security. The minimum 
monthly contribution for this benefit is 1% of the nominal salary, with a minimum 
of R$ 24.76 (readjusted every month of April, according to collective bargaining 
agreement). Employees who receive less than R$ 2,475.76 contribute 1% of their 
salary. For those who earn more than this, the contributions can be from 3% to 
8% of the base salary. Joining the complementary pension plan is voluntary, but, 
a priori, all employees are eligible, and the rules for participating, for both the 
Company and each employee are the same for everyone.

EC4 Significant financial aid received from the government The CCR Group receives no type of financial aid from the government.

Market presence

EC6 Policies, practices and proportion of expenses with 
local suppliers

The CCR Group has no definite policy or specific practice for managing expenses with 
local suppliers. Nevertheless, 97.7% of the purchases made, in 2008, were made 
from partners in the regions where the concessionaires are involved

EC7 Procedures for local hiring and the proportion of the 
top management recruited from the local community

CCR always attempts to give priority to hiring a local labor force, through its 
concessionaires, mainly for positions of agents and supervisors. In the case of 
leadership positions, local hiring is not an overriding factor.

Indirect economic impacts

EC8 Investments in infrastructure and support for services 
that provide public benefits, via commercial engagement, 
either in cash or pro bono

The main actions put into practice and the investments made in the area of 
involvement of the CCR Group – transportation infrastructure – are described 
throughout this report, highlighted, also, in Sustainability in practice.

Environmental performance

Approach to environmental management Sustainability in practice / Environmental preservation (Page 87)

Materials

EN1 Materials used by weight and volume The CCR Group makes no systematic study of this type of information.

EN2 Percentage of the material used which come from The business units of the CCR Group use recycled paper. CCR RodoNorte created an 
“ecological asphalt” project that uses recycled tires to restore highway pavement. 
Sustainability in practice / Environmental preservation (Pages 87 - 88)
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EN11

Energia

EN3 Consumo de energia direta discriminado por fonte de 
energia primária

O consumo total de energia elétrica do Grupo CCR, em 2008, alcançou 29.428.042 
kWh. (Esse resultado não incluir a concessionária Renovias)

EN4 Consumo de energia indireta discriminado por fonte 
de energia primária

O Grupo CCR não contabiliza esse tipo de dado. Toda a energia consumida pela companhia se 
origina de fonte renovável, com geração predominantemente hidrelétrica.

EN5 Energia economizada devido a melhorias em 
conservação e eficiência

Em 2008, no Sistema Anhaguera-Bandeirantes, as praças de pedágio incorporaram uma nova 
tecnologia de iluminação, que consome menos energia do que o sistema convencional. A 
novidade já permitiu uma economia de 7.408.000 watts, o suficiente para atender um grupo 
de 360 pessoas por mês. A intenção da empresa é replicar a experiência em todas as outras 
praças de pedágios de suas concessionárias.
Numa outra iniciativa, desenvolvida por meio do Projeto Uso Inteligente da Energia, a CCR 
já economizou energia para abastecer cerca de seis bases operacionais por um ano, ou seja, 
cerca de 260.000 kWh. A meta anual é reduzir em 10% o consumo em cada posto, mesmo 
percentual previsto para 2009.

Água

EN8 Uso total de água por fonte Toda a água consumida pelas concessionárias e unidades de negócios do Grupo CCR é 
fornecida, em cada localidade, pela rede pública de abastecimento. As informações disponíveis 
são apresentadas na tabela, a seguir:
Volume total de água consumida (m3/ano)

Concessionárias Consumo

CCR Ponte 14.013

CCR NovaDutra 11.424

CCR AutoBAn   8.472

CCR ViaLagos   1.140

CCR RodoNorte* 11.160

    2.941

CCR ViaOeste**   1.000

CCR RodoAnel ***       70

(*) Estimativa para todas as praças, bases e balanças, referente a três hidrômetros instalados nos poços artesianos. 
O volume de 2.941 m3 refere-se ao abastecimento à sede administrativa, em Ponta Grossa e Ortigueira, e ao 
almoxarifado pela Sanepar Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).
(**) Volume estimado, considerado o consumo médio mensal de 1.000 m³, abrangendo as instalações da sede, 
dos pedágios e das bases.
(***) Volume estimado, com base em um consumo médio mensal de 10 m³, no período de junho a dezembro de 
2008, e somente na sede administrativa da concessionária.

Biodiversidade

EN11 Localização e tamanho de área possuída, arrendada 
ou administrada dentro de áreas protegidas ou adjacente 
a elas e as demais áreas externas com elevado índice de 
biodiversidade

As concessionárias CCR AutoBAn, CCR NovaDutra, CCR Ponte, CCR RodoNorte, CCR Via Lagos 
e CCR ViaOeste possuem parte de sua malha rodoviária localizada no entorno (num raio de até 
10 km) de áreas de proteção ambiental (APAs) ou unidades de conservação. As áreas e suas 
respectivas localidades são as seguintes:
• CCR AutoBAn – APA da Serra do Japi (Cajamar, Jundiaí e Cabreúva) e Parque Estadual 
do Jaraguá (zona oeste da cidade de São Paulo)
• CCR NovaDutra – Parque Nacional de Itatiaia (Itatiaia e Rezende - RJ)
• CCR Ponte – Baía da Guanabara (Rio de Janeiro e Niterói - RJ)
• CCR RodoNorte – Parque de Vila Velha (Ponta Grossa - PR)
• CCR ViaLagos – APA de Sapiatiba (Iguaba e São Pedro da Aldeia – RJ)
• CCR ViaOeste – Floresta Nacional de Iperó (Iperó - SP), APA da Várzea do Rio Tietê (Osasco, 
Carapicuíba e Barueri - SP), APA de Itupararanga (Cotia, Vargem Grande, São Roque, Mairinque 
e Alumínio - SP) e reserva florestal Morro Grande (Cotia e Vargem Grande - SP).

EN12 Descrição de impactos significativos de atividades, 
produtos e serviços em áreas protegidas e de alto índice 
de biodiversidade fora delas

Os atropelamentos em rodovias causam a morte de animais silvestres, mas as concessionárias 
do Grupo CCR mantêm equipes especializadas para prestar o atendimento e manejo adequados 
para as espécies. O resultado: o menor índice de ocorrências nas rodovias e melhor colaboração 
com a Polícia Militar Ambiental, o que tem contribuído para preservar a fauna que habita as 
localidades do entorno do traçado das vias.

EN13 Habitats protegidos ou restaurados Nas localidades em que suas operações acarretem impacto ambiental, a CCR procura 
compensar as ocorrências com o reflorestamento das áreas afetadas. Um exemplo pode ser 
visto na concessionária CCR AutoBAn, que iniciou, em 2008, o reflorestamento de 12 áreas de 
preservação permanente ao longo do prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes.

EN14 Estratégias, medidas em vigor e planos para a 
gestão de impactos na biodiversidade

Sustentabilidade na prática / Preservação ambiental (Pág. 92)
EN14
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Energy

EN3 Energy consumption directly listed according to 
primary energy source

In 2008, the total electricity consumed by the CCR Group was 29,428,042 kWh.
(This result does not include the Renovias concessionaire).

EN4 Energy consumption indirectly listed according to 
primary energy source

The CCR Group does not quantify this type of indicator. All energy consumed by the 
Organization comes from a renewable source, predominantly hydroelectric.

EN5 Energy saved due to improved conservation and 
efficiency

In 2008, on the Anhanguera-Bandeirantes System, the toll plazas incorporated a new lighting 
technology that consumes less energy than the conventional system. This brought a savings 
of 7,408,000 Watts, which is enough to serve 360 people per month. The Company plans to 
replicate the experience on all of the other toll plazas of its concessionaires.
Another initiative, developed by the Intelligent Energy Use Project, CCR has saved 
enough energy to supply about six operating bases for one year, that is, around 
260,000 kWh. The annual goal is to reduce consumption by 10% at each post, 
which is the percentage expected in 2009.

Water

EN8 Total use of water, per source. All of the water consumed by the concessionaires and business units of the CCR Group is 
supplied by public utility companies at each location. The available information is presented 
in the following table:
Total volume of water consumed (m3/year)

Concessionaries Average

CCR Ponte 14,013

CCR NovaDutra 11,424

CCR AutoBAn   8,472

CCR ViaLagos   1,140

CCR RodoNorte*  11,160

   2,941

CCR ViaOeste**   1,000

CCR RodoAnel ***       70

(*) Estimate for all plazas, bases and weigh stations, referring to three water meters installed in artesian wells. The 
volume of 2,941 m3 refers to supplying the administrative headquarters, in Ponta Grossa and in Ortigueira, and to 
the storeroom of the Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR).
(**) Estimated volume, considering average monthly consumption of 1,000 m³, covering all of the headquarters 
facilities, toll plazas, and bases.
(***) Estimated volume, based on an average monthly consumption of 10 m³, from June to December 2008, and 
only the concessionaire’s headquarters.

Biodiversity

EN11 Location and size of area owned, leased or 
administrated within protected areas, or adjacent to 
them, and the other external areas with a high rate of 
biodiversity

The CCR AutoBAn, CCR NovaDutra, CCR Ponte, CCR RodoNorte, CCR Via Lagos, 
and CCR ViaOeste concessionaires have part of their highway systems located in 
the vicinity (up to 10 km) of Environmental Protection Areas (EPA) or conservation 
units. The areas and their respective locations are as follows:
• CCR AutoBAn – Serra do Japi EPA (cities of Cajamar, Jundiaí, and Cabreúva, SP) 
and Jaraguá State Park (west side of the city of São Paulo)
• CCR NovaDutra – Itatiaia National Park (cities of Itatiaia and Rezende, RJ)
• CCR Ponte – Guanabara Bay (cities of Rio de Janeiro and Niterói, RJ)
• CCR RodoNorte – Vila Velha Park (city of Ponta Grossa, PR)
• CCR ViaLagos – Sapiatiba EPA (cities of Iguaba and São Pedro da Aldeia, RJ)
• CCR ViaOeste – Iperó National Forest (city of Iperó, SP) Várzea do Rio Tietê EPA 
(cities of Osasco, Carapicuíba, and Barueri, SP), Itupararanga EPA (cities of Cotia, 
Vargem Grande, São Roque, Mairinque, and Alumínio, SP), and Morro Grande 
forest reserve (cities of Cotia and Vargem Grande, SP).

EN12 Description of significant impacts of activities, 
products, and services on protected areas, and with high 
rates of biodiversity outside of those areas

Accidents on highways cause the death of wild animals, but the concessionaires 
of the CCR Group have specialized teams for adequately handling the species. 
The result: a lower rate of occurrences on the highways and better collaboration 
with the Military Environmental Police, which has contributed to preserving the 
fauna that inhabits locations in the vicinity of the highways.

EN13 Protected or restored habitats At locations where its operations cause environmental impacts, CCR attempts to 
compensate the occurrences by reforesting the affected areas. One example is CCR 
AutoBAn, which began, in 2008, the reforestation of 12 permanent preservation areas 
along the extension of Bandeirantes Highway.

EN14 Strategies, measures in effect and plans for 
managing impacts on biodiversity

Sustainability in practice / Environmental preservation (Page 92)
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Emissões, efluentes e resíduos

EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases de 
efeito estufa, por peso.

Não há, ainda, um levantamento sistemático de emissões diretas e indiretas de GEE 
derivadas das operações do Grupo CCR.

EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito 
estufa, por peso

A CCR não realiza o monitoramento de outros tipos de emissões indiretas de gases causadores 
de efeito estufa (GEE), mas tem realizado estudos que visam aumentar o uso de álcool 
combustível (etanol) e gás natural na frota de veículos, com o objetivo de reduzir o volume 
de emissão de GEE.

EN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação O Grupo CCR não contabiliza esse tipo de informação.

EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de 
descarte

O Grupo CCR ainda não dispõe de informações consolidadas para responder ao 
indicador. Um dos desafios, entre suas ações de sustentabilidade, entre 2009 e 2010, 
será justamente tentar avançar na gestão de resíduos sólidos, área que será alvo de 
um amplo levantamento, envolvendo todas as concessionárias, para que seja possível 
traçar o ciclo completo de coleta e destinação final do lixo recolhido nas rodovias 
administradas. Uma vez concluída essa etapa, o objetivo é que o mapeamento indique 
quais as melhorias que deverão ser realizadas.

EN23 Número e volume total de derramamentos 
significativos

A exemplo do ano anterior, em 2008 não houve qualquer ocorrência significativa, no período 
coberto pelo relatório.

Produtos e serviços

EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de 
produtos e serviços

Sustentabilidade na prática / Preservação ambiental (Págs. 87 a 92)

EN27 Percentual de produtos e respectivas embalagens 
recuperadas em relação ao total de produtos vendido, por 
categoria de produto

O indicador não se aplica ao negócio do Grupo CCR.

Conformidade

EN28 Multas significativas e número total de sanções 
não-monetárias resultantes da não conformidade com leis 
e regulamentos ambientais

No período coberto pelo relatório (2008), o Grupo CCR não registrou multas com valores 
significativos e/ou sanções não-monetárias na área ambiental.

Desempenho social – Práticas trabalhistas e trabalho decente

Abordagem sobre a forma de gestão social Visão de sustentabilidade (Pág. 34) /
Sustentabilidade na prática /Respeito pelas pessoas (Págs. 70 a 76)

Emprego

LA1 Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de 
trabalho e região

Sustentabilidade na prática / Respeito pelas pessoas (Pág. 70)

LA3 Comparação entre benefícios concedidos aos 
empregados de tempo integral e para os temporários

Os colaboradores de tempo integral, parcial ou com contrato de trabalho por prazo 
determinado têm direito a todos os benefícios, exceto o CCRPrev (previdência privada), 
que também não abrange os estagiários. No caso dos contratos temporários, que, 
atualmente, são praticados em menor número pelo Grupo CCR, principalmente para a 
cobertura de eventuais afastamentos ou férias, são oferecidos, e pagos diretamente pelas 
agências de serviços temporários, vale-transporte e vale-alimentação ou refeição.

Relações entre trabalhadores e a administração

LA4 Porcentagem de funcionários abrangidos por acordos 
de negociação coletiva

Os acordos de negociação coletiva abrangem a totalidade do quadro de funcionários do 
Grupo CCR.

LA5 Prazo mínimo para notificação de mudanças 
operacionais e informação se está especificado em 
acordos de negociação coletiva

No escopo dos acordos de negociação coletiva não há um prazo estabelecido previamente 
para comunicar aos funcionários eventuais mudanças operacionais. Mas, quando necessário, 
eles são notificados com, pelo menos, três semanas de antecedência.

LA1
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Emissions, effluents and waste

EN16 Total direct and indirect emissions of greenhouse 
gases, by weight

There is still no systematic study of direct and indirect GHG emissions derived from the operations 
of the CCR Group.

EN17 Other relevant indirect emissions of greenhouse gases, 
by weight

The CCR Group does not monitor other types of significant indirect emissions of 
greenhouse gases (GHG), but it has performed studies for the purpose of increasing 
the use of ethanol as a fuel, and natural gas, in its fleet of vehicles, in order to reduce 
the volume of GHG emissions.

EN21 Total water disposal, by quality and destination The CCR Group does not quantify this indicator.

EN22 Total weight of waste, by type and method of 
disposal

The CCR Group still has no consolidated information for responding to this indicator. One of 
the challenges for its sustainability actions, in 2009 and 2010, will be specifically to attempt to 
advance in solid waste management, which will be the focus of a wide-ranging study involving 
all of the concessionaires, so that it will be possible to trace the complete cycle from collection 
to final destination of the waste picked up on the highways being administrated. Once this 
phase has been concluded, the objective is for the mapping to indicate which improvements 
should be implemented.

EN23 Number and total volume of significant spills As in the previous year, there were no significant occurrences, in 2008.

Products and services

EN26 Initiatives for alleviating the environmental impacts of 
products and services

Sustainability in practice / Environmental preservation 
(Pages 87 - 92)

EN27 Percentage of products and their respective 
packaging recovered, in relation to the total products sold, 
by product category

This indicator does not apply to the business of the CCR Group.

Compliance

EN28 Significant fines and the total number of non-
monetary sanctions resulting from noncompliance with 
environmental laws and regulations

During the period covered by the report (2008), the CCR Group did not record any 
significant fines or non-monetary sanctions in the environmental area.

Social performance – Labor practices and decent work

Approach to social management Vision of Sustainability (Page 34) /
Sustainability in practice / Respect for people (Pages 70 - 76)

Employment

LA1 Total workers by type of job, work contract, and region Sustainability in practice / Respect for people (Page 70)

LA3 Comparison of benefits granted to full-time and part-
time employees

Full-time or part-time employees, or those with a time-limited work contract, have 
the right to all benefits, except CCRPrev (private pension plan), which also does not 
cover trainees. In the case of temporary contracts that are currently few in number 
in the CCR Group, mainly for covering eventual leaves of absence or vacations, 
transportation and grocery or meal vouchers are offered and paid directly by the 
temporary services agencies.

Relations between workers and the administrators

LA4 Percentage of employees covered by collective 
bargaining agreements

All employees of the CCR Group are covered by collective bargaining agreements.

LA5 Minimum notification period for operational and 
information changes, if this is specified in collective 
bargaining agreements

Within the scope of the collective bargaining agreements, there is no pre-
established period for notifying employees of significant operational changes. 
When necessary, they are notified at least three weeks in advance.
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LA14

Treinamento e educação

LA12 Percentual de empregados que recebem regularmente 
análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira

Sustentabilidade na prática / Respeito pelas pessoas
(versão on-line)

Diversidade e igualdade de oportunidades

LA14 Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por 
categoria funcional

Sustentabilidade na prática / Respeito pelas pessoas (Pág. 71)

Desempenho social – Direitos humanos

Abordagem sobre a forma de gestão social Visão de sustentabilidade (Pág. 35 a 37)

Práticas de gestão e investimento

HR1 Percentual e número de contratos de investimentos 
significativos com cláusulas referentes a direitos humanos

O Grupo CCR não inclui cláusulas referentes a direitos humanos em seus contratos 
de investimento. A obediência aos critérios sobre o tema insere-se no escopo dos 
contratos de produtos e serviços firmados com as empresas fornecedoras.

HR2 Empresas contratadas (percentual) e fornecedores 
críticos submetidos a avaliações sobre direitos humanos

A CCR iniciou, em 2008, a avaliação de contratos de fornecedores com critérios de 
direitos humanos. Assim, todos os 145 fornecedores mais significativos para o Grupo 
foram analisados sob esse enfoque, incluindo cláusulas sobre legislação trabalhista e 
a própria rescisão contratual, caso existam indícios de trabalho infantil e/ou análogo 
ao escravo.

Não discriminação

HR4 Número total de casos de discriminação e as medidas 
tomadas

Não há registro de casos de discriminação no Grupo CCR.

Liberdade de associação e negociação coletiva

HR5 Operações em que o direito de exercer a liberdade de 
associação e a negociação coletiva corra risco significativo e as 
medidas tomadas

Os colaboradores da CCR têm total liberdade para participar de negociações 
trabalhistas, e não existe nenhum risco que ameace a liberdade de associação e a 
negociação coletiva.

Trabalho infantil

HR6 Operações identificadas com risco significativo de 
casos de trabalho infantil e as medidas tomadas para 
contribuir com sua erradicação

Não há operações com risco potencial de trabalho infantil. A partir de 2008, o Grupo 
CCR passou a incluir em seus contratos cláusulas de rescisão dos acordos firmados 
entre as partes no caso de haver comprovação do uso de mão de obra infantil. A 
medida alinha-se ao que preconizam o próprio Código de Ética e a sua Política de 
Responsabilidade Social.

Trabalho forçado e escravo

HR7 Operações identificadas com risco significativo de 
casos de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as 
medidas tomadas para contribuir com sua abolição

Do mesmo modo, não há registro de operações com risco potencial de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo. A partir de 2008, a CCR também passou a incluir 
em seus contratos cláusulas referentes à rescisão contratual sumária caso seja 
comprovada a existência desse tipo de violência social.
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Training and education

LA12 Percentage of employees who regulary go through 
performance and career path analyses

Sustainability in practice /  Respect for people
(online version)

Diversity and equal opportunities

LA14 Proportion of base salary between men and women, by 
functional category

Sustainability in practice / Respect for people (Page 71)

Social performance – Human rights

Approach to social management Vision of Sustainability (Pages 35 - 37)

Investment and purchase process practices

HR1 Percentage and number of significant investment 
contracts with clauses referring to human rights

The CCR Group does not include human rights clauses in its investment contracts. 
Compliance with the criteria for this subject is a part of the scope of product and service 
contracts signed with suppliers.

HR2 Percentage of contracted companies and critical 
suppliers subjected to human rights evaluations

In 2008, CCR began to evaluate supplier contracts in light of human rights criteria. 
Therefore, 145 of the Group’s most significant suppliers were analyzed from this 
standpoint, including clauses referring to labor legislation and contract rescission, if 
there are indications of child and/or slave labor.

Non-discrimination

HR4  Total number of cases of discrimination, and 
measures taken

There is no record of discrimination cases for the period covered by the report.

Freedom of association and collective bargaining

HR5  Operations where the right to freely associate and to 
collective bargaining runs significant risk, and the measures 
taken

CCR employees have full freedom to participate in labor negotiations, and there is no risk 
that threatens the right to freely associate or be involved in collective bargaining.

Child labor

HR6  Operations identified as a significant risk for cases 
of child labor, and the measures taken to contribute to its 
eradication

There are no operations with potential risk of child labor. As of 2008, the CCR Group 
began to include rescission clauses in its contracts, if it is proven that child labor is 
being used. The measure is in line with the Company’s Code of Ethics and its Social 
Responsibility Policy.

Forced and slave labor

HR7  Operations identified as a significant risk for cases of 
forced labor, or analogous with slave labor, and the measures 
taken to contribute to abolishing them

Neither is their a record of operations with potential risk of forced or slave labor. As of 
2008, CCR also began to include immediate contract rescission clauses, if it is proven 
that this type of social violence exists.
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Desempenho social – Sociedade

Abordagem sobre a forma de gestão social Visão de sustentabilidade (Pág. 35 a 37)

Comunidade

SO1 Programas e práticas para avaliar e gerir os impactos 
das operações nas comunidades

Sustentabilidade na prática (Pág. 53 a 55)

Corrupção

SO2 Percentual e número total de unidades de negócios 
submetidas a avaliações de riscos relacionados à corrupção

As unidades de negócio da CCR não são analisadas, de maneira sistemática, por riscos 
relacionados à corrupção.

SO3 Percentual de funcionários treinados nas políticas e 
procedimentos anticorrupção da organização

O Código de Ética orienta a conduta dos colaboradores em relação às políticas e 
procedimentos anticorrupção. No entanto, a CCR não realiza treinamentos específicos 
com foco em políticas e procedimentos anticorrupção.

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção O Grupo CCR não teve nenhum funcionário demitido ou punido devido a atos de 
corrupção, em 2008. A companhia também não registra ações judiciais relacionadas 
a esse tipo de ocorrência, nem rompeu ou cancelou contratos devido a violações 
motivadas por tal conduta.

Políticas públicas

SO5 Posicionamento e participação na elaboração de 
políticas públicas e lobbies

A CCR apoia a criação de políticas públicas no setor de transportes por meio de parcerias 
público-privadas (PPP). Em 2006, o Grupo estabeleceu a primeira PPP do setor de transportes 
de massa, no Brasil, para operar os serviços de concessão da Linha 4 do Metrô paulistano.
O Grupo tem como um de seus princípios atuar em sintonia com autoridades e poderes 
constituídos no apoio a políticas e práticas públicas que promovam o desenvolvimento econômico 
e o bem-estar social. Contudo, não possui uma política estruturada e específica que oriente sua 
participação no desenvolvimento de políticas públicas e lobbies.

Conformidade

SO8 Multas significativas e número de sanções não-
monetárias resultantes da não conformidade com leis e 
regulamentos

As empresas do Grupo CCR estão sujeitas a autuações do Poder Concedente, em 
eventual descumprimento do Contrato de Concessão, com a aplicação de sanções, em 
casos muito raros.
No âmbito administrativo, as sanções podem ser apenas de advertência ou pecuniária 
proporcional à infração.

Desempenho social – Responsabilidade pelo produto

Abordagem sobre a forma de gestão social Visão de sustentabilidade (Págs. 35 a 37)

Saúde e segurança do cliente

PR1 Avaliação dos impactos na saúde e segurança 
durante o ciclo de vida de produtos e serviços

Visão de sustentabilidade (Págs. 34 a 48)

Comunicação de marketing

PR6 Programas de adesão às leis, normas e códigos 
voluntários de marketing, incluindo publicidade, 
promoção e patrocínio

A CCR realizou, em 2008, sua primeira campanha publicitária. Também promove 
campanhas de conscientização sobre direção defensiva, como o programa Estrada 
para a Cidadania, que já beneficiou mais de 700 mil pessoas com a divulgação de 
informações sobre segurança no trânsito. Em períodos de maior movimento nas rodovias, 
as concessionárias realizam campanhas de prevenção de acidentes, com distribuição de 
material educativo, alertando para a importância do comportamento seguro ao volante. 
Todas as iniciativas nessa área obedecem às normas e à legislação estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).

Conformidade

PR9 Valor de multas significativas por não-cumprimento 
de leis e regulamentos sobre o fornecimento e uso de 
produtos e serviços

A CCR não tem registro de multas em razão de ações promovidas por usuários no período 
de abrangência do relatório (2008). Em casos muitos raros, as sanções aplicadas pelo 
Poder Concedente, devido ao eventual descumprimento dos contratos de concessão, 
não são significativas.

SO1
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Social performance – Society

Approach to social management Vision of Sustainability (Pages 35 - 37)

Community

SO1 Programs and practices for evaluating and managing 
the impacts of the operations on the communities

Sustainability in practice (Pages 53 - 55)

Corruption

SO2 Percentage and total number of business units 
subjected to risk evaluations related to corruption

The business units of the CCR Group are not subjected to evaluations related to risks 
of corruption.

SO3 Percentage of employees trained in the anticorruption 
policies and procedures of the organization

The Code of Ethics guides the conduct of employees, regarding anticorruption policies and 
procedures. However, CCR  has no specific training for employees that focuses on anticorruption 
policies and procedures.

SO4  Measures taken in response to cases of corruption The CCR Group had no dismissed and/o punished for corruption, in 2008. The Company has 
record of any court action related to this type of occurrence, neither did it break or cancel contracts 
due to violations caused by this type of conduct.

Public policies

SO5  Position and participation in preparing public policies 
and lobbies

CCR supports the creation of public policies in the transportation area, via public-private 
partnerships (PPP). In 2006, the Group established the first PPP in the mass transportation 
area, in Brazil, for operating the concession of  Line 4 of the São Paulo Metro.
One of the Group’s principles is to act in harmony with the established authorities and 
powers, in support of public policies and practices that promote economic growth and social 
well-being. However, it has no structured and specific policy that guides its participation in 
developing public policies and lobbies.

Compliance

SO8  Significant fines and the total number of non-
monetary sanctions resulting from noncompliance with 
environmental laws and regulations

The companies of the CCR Group are subject to assessments by the Granting Authorities, 
for alleged nonfulfillment of the Concession Contract, with the application of sanctions, 
except in very rare cases. At the administrative level, the sanctions can merely be warnings, 
or pecuniary, in proportion to the infraction.

Social Performance – Responsibility for the product

Approach to social management Vision of Sustainability (Pages 35 - 37)

Customer health and safety

PR1 Evaluation of the impacts on health and safety during 
the life cycle of products and services

Vision of Sustainability (Pages 34 - 48)

Marketing communication

PR6 Programs for compliance with the laws, norms and 
voluntary marketing codes, including publicity, promotion, 
and sponsorships

In 2008, CCR held its first advertising campaign. The Company also holds awareness 
campaigns regarding defensive driving, such as the Road to Citizenship program 
that has already benefited over 700,000 people by releasing information on traffic 
safety. At times when traffic is heavier on the highways, the concessionaires hold 
accident prevention campaigns, by distributing educational materials that alert to the 
importance of practicing safe conduct at the wheel. All of the norms and laws established 
by the National Council of Advertising Self-Regulation (Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária-CONAR) are followed.

Compliance

PR9 Value of significant fines for noncompliance with laws 
and regulations regarding supplying and using products 
and services

CCR has no record of fines due to actions caused by users during the period covered by 
the report (2008). In very rare cases, the sanctions applied by the Granting Authority, due 
to eventual nonfulfillment of the concession contracts, are not significant.
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CCR – Companhia de Concessões Rodoviárias

Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar

04551-065 – São Paulo – SP

Tel.: 55 11 3048-5900

Fax.: 55 11 3048-5903

www.grupoccr.com.br

Relações com Investidores  |  Investor Relations

www.grupoccr.com.br/ri

Empresas do Grupo  |  Companies of the Group

Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A.

Rua Mário Neves, 1 – Ilha da Conceição

24050 290 – Niterói – RJ

www.grupoccr.com.br/ponte

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.

Rodovia Presidente Dutra, km 184,3 – Sentido SP/RJ

Caixa postal 183 – 07500 000 – Santa Isabel – SP

Tel.: 0800 0173536  |  www.grupoccr.com.br/novadutra

Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A.

RJ-124, km 22 – Latino Mello

28800 000 – Rio Bonito – RJ

Tel.: 0800 7020124  |  www.grupoccr.com.br/vialagos

CCR RodoNorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A.

Rua Afonso Pena, 87 – Vila Estrela

84040 170 – Ponta Grossa – PR

Tel.: 0800 421500  |  www.grupoccr.com.br/rodonorte

Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A.

Av. Profª. Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200

Bairro do Retiro – 13209 500 – Jundiaí – SP

Tel.: 0800 0555550  |  www.grupoccr.com.br/autoban

Informações corporativas
Corporate information
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Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A.

Estrada Gregório Spina, 1001 – Distrito Industrial

18147 000 – Araçariguama – SP

Caixa postal 231 – 06453 970 – Alphaville – SP

Tel.: 0800 7015555  |  www.grupoccr.com.br/viaoeste

Concessionária do RodoAnel Oeste S.A.

Rodovia Presidente Castello Branco, km 24+000 s/n 

06463-400  – Alphaville – Barueri – SP – lado par

Caixa postal 231 – CEP 06453-970

Tel: 0800 7736699  |  www.grupoccr.com.br/rodoanel

Renovias Concessionária S.A.

Rodovia SP-340 – km 161, pista Sul, s/nº – Sobradinho

13805 280 – Mogi Mirim – SP

Tel.: 0800 0559696  |  www.renovias.com.br

Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.

Rua Bela Cintra, 904 – 14º Andar – Consolação

01415 000 – São Paulo – SP

Actua

Av. Profª. Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200 – Bloco A

Bairro do Retiro – 13209 500 – Jundiaí – SP

Engelog Centro de Engenharia Ltda.

Av. Profª. Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200 – Bloco E

Bairro do Retiro – 13209 500 – Jundiaí – SP

STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A.

Rua Minas Bogasian, 253 – Centro

06013 010 – Osasco – SP

Tel.: 0800 0150252  |  www.via-facil.net

CCR México

Av. Paseo de la Reforma 115 – 801

Col. Lomas de Chapultepec

Ciudad de México, DF – México 11000
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