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O nosso caminho é marcado por desafios e conquistas.
Our path is made by challenges and triumphs
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Presidente

Renato Alves Vale
Presidente

The results achieved by CCR in 2006 confirm that the Company has fulfilled its planning in a 
consistent and responsible manner. This is how we provide benefits to shareholders, employees, 
users, suppliers, and the communities served by the System’s concessionaires.

Economic performance has grown year after year – net profits, in 2006, surpassed the 9% of the 
previous year – and financial dividends increase in the same proportion as our socio-environmental 
responsibility. We  believe that the more than forty social, cultural and environmental actions 
carried out by CCR, today, strengthen the relationship with our stakeholders, helping to create 
an atmosphere which is appropriate for building a sustainable  business chain.

CCR’s business is based on providing public infrastructure services. Therefore, we are aware of 
the importance of serving customers with quality, adequately planning our enterprises, paying 
close attention to transparency, and being ethical with shareholders and employees, respecting 
human rights, and protecting the environment. Since this aspects are solidly present in our 
operations, they have a decisive influence on the success of our business.

As the first company to be listed with the Novo Mercado (New Market), a category of the São 
Paulo Stock Exchange (BOVESPA) that includes companies with a high degree of corporate 
governance, CCR aligns its operations with the main world-accepted principles having to do 
with human rights and the environment. This position has been evidenced by the Company’s 
presence, since 2005, on the Social Responsibility Index (ISE) of the São Paulo Stock Exchange 
(BOVESPA).

The approval of our Social Responsibility Policy, in 2006, based on the concepts of corporate 
governance and our CCR System values, the Company’s commitment to the sustainable 
development of the country was formalized, in a socio-economic scenario that is favorable to 
the expansion of business over the coming years.

This moment presents great opportunities for investing in infrastructure, building a support basis 
for meeting the demands arising from the economic growth of Brazil and of other countries, 
where public funds are not sufficient to meet those demands.

All of this, added to the opportunities beginning to arise in new federal and state highway 
concessions, railroad and subway connections, and the expansion of our activities abroad – 
especially in the United States and Mexico – will most certainly improve, even more, the relationship 
with our stakeholders, seeking results that go beyond the most immediate interests. To do this, 
the Company has an executive group that is able to make consensual decisions, evaluated by a 
special governance committee and accompanied transparently by shareholders.

Based on this structure, CCR is paving the way to a sustainable development that is able 
to generate dividends for its shareholders and gains for strategic stakeholders, without 
compromising the environment. The Company hopes to contribute to the growth of the Nation 
and to building a better world for future generations.

Eduardo Borges de Andrade
Chairman of the Board of Administration

Futuro pavimentado
A paved future

Os resultados alcançados pela CCR em 2006 confirmam que a Companhia tem cumprido seu 
planejamento de forma consistente e responsável. Essa é a maneira como proporcionamos 
benefícios aos acionistas, colaboradores, usuários, fornecedores e comunidades atendidas pelas 
concessionárias do Sistema.

Com o desempenho econômico crescendo ano a ano – o lucro líquido, em 2006, superou 
em mais de 9% o patamar registrado no ano anterior –, os dividendos financeiros aumentam 
na mesma medida que a nossa responsabilidade socioambiental. Acreditamos que as mais 
de quarenta ações sociais, culturais e ambientais desenvolvidas, hoje, pela CCR fortalecem o 
relacionamento com nossos públicos, ajudando a criar um ambiente propício à construção de 
uma cadeia de negócios sustentável.

O negócio da CCR baseia-se na prestação de serviço público em infra-estrutura. Assim, temos 
consciência da importância de atender com qualidade o cliente, planejar adequadamente novos 
empreendimentos, prezar pela transparência e pela ética com os acionistas e colaboradores, 
respeitar os direitos humanos e preservar o meio ambiente. Solidamente presentes nas operações, 
tais aspectos têm influência decisiva para o sucesso do nosso negócio.

Primeira empresa a ingressar no Novo Mercado, categoria da Bolsa de Valores de São Paulo 
(Bovespa) que reúne as companhias com mais alto grau de governança corporativa, a CCR alinha 
suas operações aos principais princípios mundiais referentes aos direitos humanos e ao meio 
ambiente. Esse posicionamento tem-se manifestado por meio da presença da Companhia, desde 
2005, no Índice de Responsabilidade Social (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

A aprovação, em 2006, da nossa Política de Responsabilidade Social, baseada nos conceitos de 
governança corporativa e nos valores do Sistema CCR, formalizou o compromisso da Empresa 
com o desenvolvimento sustentável do País, num cenário socioeconômico favorável à expansão 
dos negócios nos próximos anos.

O momento atual é de grandes oportunidades para os investimentos em infra-estrutura, base de 
sustentação para atender às demandas decorrentes do crescimento econômico no Brasil e em 
outros países, onde os recursos públicos não são suficientes para atender a essas demandas.

Tudo isso, somado às oportunidades vislumbradas em novas concessões de rodovias federais e 
estaduais, ligações ferroviárias e metroviárias, e à expansão das nossas atividades no exterior 
– sobretudo nos Estados Unidos e México –, certamente nos levará a aprimorar ainda mais a relação 
com nossos stakeholders, buscando resultados que extrapolem os interesses mais imediatos. Para 
tanto, a Companhia conta com um grupo executivo capaz de tomar decisões coletivas, avaliado 
por um comitê especial de governança e acompanhado de forma transparente pelos acionistas.

Com base nessa estrutura, a CCR pavimenta o caminho para um desenvolvimento sustentável 
capaz de gerar dividendos para seus acionistas e ganhos para os demais públicos estratégicos, 
sem comprometer o meio ambiente. A Companhia espera contribuir para o crescimento do País 
e para a construção de um mundo melhor para as futuras gerações.

Eduardo Borges de Andrade
Presidente do Conselho de Administração
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A Companhia de Concessões Rodoviárias 
(CCR) é o maior grupo privado de concessões 
de rodovias na América Latina. Comprometida 
com o desenvolvimento socioeconômico 
do País, a Empresa mantém uma postura 
responsável, criando valor para a sociedade 
e preservando o meio ambiente para as 
gerações futuras.

Companhia de capital aberto, a CCR tem 
suas ações listadas no Novo Mercado, da 
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), 
categoria que congrega as empresas com 
mais alto grau de governança corporativa. 
As ações da CCR também compõem o Índice 
de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da 
Bovespa. O ISE reflete as ações de empresas 
com os melhores desempenhos relacionados 
à sustentabilidade empresarial. Foi criado 
para se tornar marca de referência no que 
diz respeito a investimento socialmente 
responsável.

The Highway Concession Company (Companhia 
de Concessões Rodoviárias-CCR) is the biggest 
private highway concession group in Latin 
America. The Company is committed to the 
Nation’s socioeconomic development and 
holds a responsible stance, creating value for 
society and protecting the environment for 
future generations.

As a publicly-owned company, CCR’s shares 
are listed on the Novo Mercado of the São 
Paulo Stock Exchange (BOVESPA), which lists 
companies with the highest level of corporate 
governance. CCR’s shares are also listed on 
BOVESPA’s Corporate Sustainability Index (ISE). 
The ISE reflects the shares of companies with 
the best performance, in terms of corporate 
sustainability. It was created to become the 
point of reference for socially responsible 
investments.

A CCR   CCR

NovaDutra

Postura responsável
Responsible stance

O Sistema CCR

Seis concessionárias de rodovias, nos Estados 
do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro, 
compõem o Sistema CCR, que detém 1.452 
quilômetros, representando 15,7% da malha 
viária do País. As estradas administradas pela 
CCR passam por 95 municípios, com um total 
superior a 36 milhões de habitantes. Por dia, 
cerca de 1,5 milhão de usuários trafegam 
pelas rodovias do Sistema CCR.

The CCR System

Six highway concessionaires, in the States 
of Paraná, São Paulo, and Rio de Janeiro, 
form the CCR System, which controls 
1,452 kilometers of highways, or 15.7% of 
the Nation’s highway network. The roads 
administrated by CCR run through 95 
municipalities, which have a total of over 
36 million inhabitants. Every day, around 
1.5 million users travel on the highways of 
the CCR System.

As concessionárias

AutoBan  –  Administra o S istema 
Anhangüera-Bandeirantes, composto 
por quatro rodovias: Anhangüera, 
Bandeirantes, Adalberto Panzan e Dom 
Gabriel Paulino Bueno Couto. Juntas, as 
estradas somam 316,8 quilômetros e ligam 
a capital paulista à região de Campinas, 
Jundiaí e Ribeirão Preto. O sistema 
inclui 545 telefones de emergência, 32 
painéis de mensagens e 71 câmeras de 
controle por vídeo espalhadas ao longo 
das rodovias, além de 322 quilômetros 
cobertos com fibra ótica.

NovaDutra – Opera na Rodovia Presidente 
Dutra, estrada com 402,2 quilômetros 
de extensão, ligando as duas regiões 
metropolitanas mais importantes do País: 
São Paulo e Rio de Janeiro. A NovaDutra 
possui 777 telefones de emergência, 30 
painéis de mensagens e 22 câmeras de 
controle por vídeo em sua estrutura, e está 
100% cabeada com fibra ótica. 

•

•

The concessionaires

AutoBan – Administrates the Anhanguera-
Bandeirantes System, composed of four 
highways: Anhanguera, Bandeirantes, 
Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, and 
Adalberto Panzan. The highways total 
316.8 kilometers and connect the capital 
of São Paulo with the region around the 
cities of Campinas, Jundiaí, and Ribeirão 
Preto. The system includes 545 emergency 
telephones, 32 message panels, and 
71 traffic control cameras spread along 
the highways, as well as 322 kilometers 
covered by fiber optical cable.

NovaDutra – Operates the Presidente 
Dutra Highway, 402.2 kilometers long, 
linking the Nation’s two most important 
metropolitan regions: São Paulo and Rio 
de Janeiro. NovaDutra has 777 emergency 
telephones, 30 message panels, and 22 
traffic control cameras in its structure, and 
is 100% covered by fiber optical cable.

•

•

A CCR também controla as subsidiárias 
Actua e Engelog (prestadoras de serviços) e 
detém 38,2% de participação acionária na 
STP, empresa que opera os serviços de meios 
eletrônicos de pagamentos. Em 2006, a CCR 
assinou a primeira PPP (Parceria Público-
Privada) do Brasil e criou a Via Quatro, que 
operará a Linha 4 do Metrô de São Paulo.

CCR also controls the Actua and Engelog 
service-provider subsidiaries and hold 38.2% 
of the shares of STP, which provides services 
for electronic payment. In 2006, CCR signed 
the first PPP (Public-Private Partnership) in 
Brazil, which created ViaQuatro, which will 
operate Line 4 of the São Paulo Metro.
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RodoNorte – As rodovias administradas 
pela RodoNorte, no Paraná, somam 487,5 
quilômetros de extensão e formam o corredor 
de escoamento de um dos principais pólos de 
produção agrícola do Estado até o Porto de 
Paranaguá. As rodovias ligam a região Norte 
do Estado à sua capital, Curitiba, e a cidade 
de Ponta Grossa à divisa com o Estado de São 
Paulo. Em extensão, volume de investimentos 
e arrecadação de pedágio, a RodoNorte é a 
maior das concessionárias do Programa de 
Concessão de Rodovias do Paraná.

ViaOeste – Inclui as rodovias Castello Branco, 
Raposo Tavares, Senador José Ermírio de 
Moraes e Dr. Celso Charuri, com extensão total 
de 162 quilômetros. O sistema administrado 
pela concessionária compõe a principal ligação 
entre a capital e o Oeste do Estado de São 
Paulo, atendendo 15 municípios, entre os 
quais Barueri, Osasco, Itapevi, Sorocaba e São 
Roque. Suas 53 câmeras de vídeo captam 
imagens e as transmitem pelo sistema de 
cabos de fibra ótica, que atualmente conta 
com 80 quilômetros. Além disso, o sistema 
possui 300 telefones de emergência e 24 
painéis de mensagens variáveis.

•

•

RodoNorte – The highways administrated by 
RodoNorte, in Paraná, total 487.5 kilometers 
and form a corridor for the flow from one of 
the State’s main agricultural centers to the 
Port of Paranaguá. The highways link the 
northern region of the State to its capital 
city, Curitiba, and the city of Ponta Grossa 
to the border of the State of São Paulo. 
In terms of length, volume of investments 
and tolls received, RodoNorte is the biggest 
concessionaire of the Highway Concession 
Program in the State of Paraná.

ViaOeste – ViaOeste includes the Castello 
Branco, Raposo Tavares, Senador José Ermírio 
de Moraes, and Dr. Celso Charuri highways 
for a total of 162 kilometers. It is the main 
connection between the capital and the 
Western region of the State of São Paulo, 
serving around 15 municipalities, including 
Barueri, Osasco, Itapevi, Sorocaba, and São 
Roque. Its 53 video cameras relay images 
via the system of fiber optical cables, that is 
currently 80 kilometers long. Furthermore, 
it has 300 emergency telephones and 24 
variable message panels.

•

•

ViaOeste

Ponte – The Presidente Costa e Silva Bridge, 
better known as the Rio-Niterói Bridge, is 
23 kilometers long, including 10 kilometers 
of access ramps. Inaugurated in 1974, it is 
the main access to the Lakes Region tourist 
area, in the State of Rio de Janeiro. Besides 
its 100% coverage by fiber optical cables, 
the Bridge has 11 message panels and 25 
traffic control video cameras.

ViaLagos – The Lakes Highway system is 
formed by three highways (RJ-124 , RJ-
106, and the new parallel highway) and it 
interconnects the cities of Araruama, São 
Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Búzios, and 
Arraial do Cabo, in the Lakes region of the 
State of Rio de Janeiro. The highway has 
three message panels, and 30 kilometers 
covered by fiber optics.

•

•

Ponte – A Ponte Presidente Costa e Silva, 
conhecida como Ponte Rio-Niterói, tem 
extensão total de 23 quilômetros, sendo 10 
quilômetros de vias de acesso. É o principal 
acesso ao pólo turístico da Região dos Lagos, 
no Estado do Rio de Janeiro. Além de estar 
100% cabeada com fibra ótica, a Ponte tem 
11 painéis de mensagens e 25 câmeras de 
controle por vídeo.

ViaLagos – A Rodovia dos Lagos, sistema 
composto por três rodovias (RJ-124, RJ-
106 e a nova rodovia paralela), interliga 
as cidades de Araruama, São Pedro da 
Aldeia, Cabo Frio, Búzios e Arraial do 
Cabo, na região dos Lagos, no Estado 
do Rio de Janeiro. O sistema possui três 
painéis de mensagens e 30 quilômetros 
cobertos com fibra ótica.

•

•

Ponte
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Estrutura acionária

Mais de dois terços do controle acionário da 
CCR estão distribuídos entre três grandes 
empresas nacionais e uma estrangeira (os 
outros cerca de 30% se encontram no 
mercado). As controladoras da CCR são 
Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e 
Serveng-Civilsan, além do grupo português 
Brisa, a maior operadora de auto-estradas 
de Portugal.

Shareholder structure

Over two-thirds of the shareholder control 
of CCR is distributed among three large 
Brazi l ian companies and one foreign 
company (the other 30% are on the market). 
CCR’s controllers are Camargo Corrêa, 
Andrade Gutierrez, and Serveng-Civilsan, 
plus Portugal’s Brisa Group, the biggest 
highway operator in Portugal.

Divisão do capital /

28,98%

17,88%

 Division of capital

17,88%

17,88%

17,39%

O ano da Companhia

Receita líquida – R$ 2,1 bilhões (aumento 
de 9,8% em relação a 2005)

Lucro l íquido – R$ 547,3 milhões 
(crescimento de 9,3% em relação a 2005)

Número de funcionários – 4.260 (em 31 de 
dezembro de 2006)

Patrimônio – R$ 1.566,3 bilhões

•

•

•

•

The Company’s fiscal year

Net revenues – R$ 2.1 billion (increase of 
9.8% over 2005)

Net profits – R$ 547.3 million (growth of 
9.3% over 2005)

Number of employees – 4,260 (on December 
31, 2006)

Assets – R$ 1,566,300,000

•

•

•

•

100%

100%

100%

100%

100%

86%

58% 100%

100%

38,25%

Empresas de Serviço
Service Companies

Concessão de Rodovias
Highway Concessions

Transporte de Passageiros
Passenger Transportation

Empresa
Company

Participação
Share

Empresa
Company

Participação
Share

Empresa
Company

Participação
Share

As empresas

ViaQuatro – Mais nova empresa do 
Sistema CCR, foi criada para operar a Linha 
4 do Metrô de São Paulo. É um consórcio 
formado por CCR (com 58% do capital 
acionário), Montgomery Participações S.A., 
Ratp Development S.A. e Benito Roggio 
Transportes S.A. A ViaQuatro operará a 
chamada Linha Amarela (operação dos 
trens, sinalização, controle de pátio, etc.). 
O sistema constitui a primeira Parceria 
Público-Privada no País.

Engelog – Responsável pela engenharia, a 
construção de rodovias e a minimização de 
possíveis impactos negativos na segurança, 
no conforto, no fluxo dos usuários, no meio 
ambiente e nas comunidades vizinhas às 
rodovias. 

Actua – Atende a holding das concessionárias 
nos serviços administrativos e financeiros, 
permitindo a racionalização dos processos 
em todo o Sistema CCR.

STP – Opera os serviços de meios eletrônicos 
de pagamento, viabilizando a arrecadação 
eletrônica de pedágio, servindo à CCR e a 
outras concessionárias do País. A CCR tem 
participação acionária de 38,2% na STP.

•

•

•

•

As empresas

ViaQuatro – This newest company of the 
CCR System was created to operate Line 4 
of the São Paulo Metro. It is the consortium 
formed by CCR (with 58% of the share 
capital), Montgomery Participações S.A., 
Ratp Development S.A., and Benito 
Roggio Transportes S.A. ViaQuatro will 
operate the so-called Yellow Line (the 
trains, signals, yard controls, etc.). The 
system constitutes the first Public-Private 
Partnership in Brazil.

Engelog – Responsible for the engineering, 
highway construction, and minimizing 
possible negative impacts on safety, 
comfort, traffic flow, environment, and 
the communities neighboring on the 
highways. 

Actua – Works for the concessionaire 
holding company, providing administrative 
and financial services, thus allowing the 
rationalization of the processes throughout 
the entire CCR System.

STP – Operates the services for electronic 
means of payment, facilitating electronic 
toll collection, serving CCR and the Nation’s 
other concessionaires. CCR holds 38.2% of 
STP’s shares.

•

•

•

•
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Criação da CCR, pelos grupos Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Serveng-Civilsan.

A portuguesa Brisa ingressa na participação do capital da CCR. No mesmo ano, a CCR 
torna-se a primeira empresa a aderir ao Novo Mercado, da Bovespa.

As ações da CCR começam a ser negociadas na Bovespa.

Criação do STP – Serviço de Tecnologia de Pagamentos, empresa responsável 
pela cobrança eletrônica de pedágio para todo o País. Tem início o CCR 
Cultura nas Estradas, programa que visa ao estímulo e ao incremento da 
cultura brasileira.

Aquisição da ViaOeste, em São Paulo. Em parceria com a 
Fundação Dom Cabral, é lançado o Núcleo CCR de Governança 
Corporativa.

A CCR é incluída no Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE), da Bovespa. No mesmo ano, a 
Companhia aumento sua participação acionária na 
RodoNorte, do Paraná, e conquista o 1º Prêmio de 
Governança Corporativa do Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa (IBGC).

As ações da CCR passam a integrar o 
Ibovespa, o mais importante indicador 
de desempenho do mercado acionário 
brasileiro, e são listadas pelo segundo 
ano consecutivo no ISE. A Empresa 
celebra o Contrato de Concessão 
com o Governo de São Paulo, 
para operação dos serviços de 
transporte de passageiros da 
Linha 4 do Metrô. Ao lado 
de mais de 60 empresas, a 
CCR participa do Programa 
Na Mão Certa, programa de 
combate à exploração sexual 
de crianças e adolescentes 
nas rodovias brasileiras.

CCR s created by 
Andrade Gutierrez, 

Camargo Corrêa, 
a n d  S e r v e n g -

Civilsan.

Portugal’s Brisa takes a 
share in CCR’s capital. The 

same year, CCR becomes 
the first company to be listed 

with BOVESPA’s Novo Mercado 
Exchange.

CCR’s shares begin to be traded on 
BOVESPA.

Serviço de Tecnologia de Pagamentos (STP) created; 
the Company is responsible for electronic toll 

collections throughout Brazil. CCR’s Culture on the 
Highways program begins, to encourage and boost 

Brazilian culture.

ViaOeste acquired, in São Paulo. In a partnership with the Dom 
Cabral Foundation, the CCR Corporate Governance Center is 

launched.

CCR is included in  BOVESPA’s Corporate Sustainability Index (Índice 
de Sustentabilidade Empresarial - ISE). That same year, the Company 

increases it holding of shares in the State of Paraná’s RodoNorte and wins 
the 1st IBGC Corporate Governance Award.

CCR’s shares are listed with IBOVESPA, which is the most important 
performance indicator of Brazil’s stock market, and they are listed for the 
second year in a row with the ISE. The Company signs the Concession Contract 
with the State of São Paulo to operate the passenger transportation services 
of Line 4 of the Metro. Along with over 60 other companies, CCR participates 
in the In Good Hands program that combats the sexual exploitation of children 
and teens on Brazilian highways.

1�
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RECONHECIMENTOS

As concessionárias que compõem o Sistema 
CCR receberam várias premiações em 2006. 
As principais distinções são as seguintes:

NovaDutra 

Melhor concessionária de rodovia do 
Brasil, no Prêmio NTC

Segunda melhor empresa do setor de 
transporte e logística do País, conforme 
Pesquisa do Jornal Valor Econômico

Melhor operadora de rodovia do Brasil, no 
Prêmio da Revista “O Empreiteiro”

RECOGNITION

The concessionaires that make up the CCR 
System received several awards in 2006. The 
main honors are:

NovaDutra 

The best highway concessionaire in Brazil, 
at the NTC Awards

Second best transportation and logistics 
company in the Nation, according to a poll 
by the Valor Econômico Journal

Best highway operator in Brazil, at the O 
Empreiteiro magazine awards

RodoNorte

Empresa concessionária de rodovias mais 
conhecida no Paraná no prêmio Top 
Of Mind 2006, concedido pela Revista 
Amanhã 

Selo Social – pelo quarto ano consecutivo, 
a empresa recebeu o Selo Social 
concedido pela Prefeitura de Ponta 
Grossa em reconhecimento à realização 
e à participação em projetos sociais de 
interesse comunitário no município

A única rodovia paranaense no ranking 
das melhores estradas do Brasil foi a do 
trecho entre Ponta Grossa e Curitiba, 
formado pela BR-277 e BR-376 (Ranking 
Quatro Rodas)

RodoNorte

Best known highway concessionaire in the 
State of Paraná, for the 2006 Top Of Mind 
Awards, granted by Amanhã Magazine

Social Seal – for the fourth consecutive year, 
the company received the Social Seal from 
the City of Ponta Grossa, in recognition 
of having held and participated in social 
projects that are of community interest 
to the city

The only Paraná highway in the ranking of 
the best highways in Brazil was the section 
between Ponta Grossa and Curitiba, 
formed by the BR-277 and the BR-376 
(Quatro Rodas Ranking)

AutoBAn

A Rodovia dos Bandeirantes foi escolhida 
como a melhor rodovia do Brasil pelo 
Guia 4 Rodas e pela Pesquisa Rodoviária 
CNT 2006

AutoBAn

Bandeirantes Highway was chosen the 
best Brazilian highway by the 4 Rodas 
Guidebook and by the CNT 2006 Highway 
Study

17

AutoBAn

16
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Desde sua criação, como empresa prestadora 
de serviços públicos em infra-estrutura 
rodoviária, a CCR dedica especial atenção 
às pessoas e ao meio ambiente. As práticas 
socioambientais desenvolvidas nos últimos 
anos confirmam o esforço da Companhia para 
o desenvolvimento de uma gestão voltada à 
sustentabilidade dos negócios. 

Em 2006, a CCR deu mais um passo 
nesse sentido, aprovando a sua Política de 
Responsabilidade Social. O compromisso 
expresso na Polít ica é “proporcionar 
sustentabilidade ao negócio do Sistema CCR, 
com benefícios para acionistas, colaboradores, 
usuários, fornecedores e comunidades 
próximas a seus locais de atuação, contribuindo 
para o desenvolvimento social”. 

A Política de Responsabilidade Social foi 
elaborada à luz das experiências acumuladas 
pela Companhia desde a sua criação, em 
práticas simples, (como campanhas de educação 
de trânsito ou de segurança de pedestres), e 
ações inovadoras (como desenvolvimento 
de uniformes de trabalho para colaborares 
que atuam no atendimento ao usuário, 
confeccionados com tecidos que proporcionam 
maior conforto, e a aplicação nas rodovias de 
tinta à base de água como forma de diminuição 
da agressão ao meio ambiente).

Ever since it was created, as a public service 
provider of highway infrastructure, CCR has 
given special attention to both people and 
the environment. The socioenvironmental 
practices developed in recent years confirm 
the Company’s  efforts  to develop a 
management style focused on business 
sustainability.

In 2006, CCR took another step in this 
direction by approving its Social Responsibility 
Policy. The commitment set forth in the 
Policy is “to provide sustainability for the 
business of the CCR System, with benefits 
for shareholders, employees, users, suppliers 
and the neighboring communities in the 
areas in which it is involved, contributing 
to social development.”

The Social Responsibility Policy was prepared 
in light of the accumulated experience of 
the Company, since it was created, in 
simple practices (like traffic or pedestrian 
safety education campaigns) and innovative 
actions (like developing work uniforms for 
customer service employees, made with 
fabrics that provide more comfort, and 
the application of water-based paints on 
the highways, as a means of lessening the 
aggressive impact on the environment).

VISÃO DE SUSTENTABILIDADE   VISION REGARDING SUSTAINABILITY

Rumo à sustentabilidade
On the way to sustainability

A Política de Responsabilidade Social

Assegurar aos acionistas segurança, 
transparência e ética nas informações;

Garantir elevado padrão de atendimento 
aos usuários, sem discriminação de raça, 
cor, religião, condição social, opção sexual, 
idade e nacionalidade;

Garantir aos fornecedores igualdade de 
disputa e jamais firmar contrato com 
empresas que utilizam o trabalho infantil 
ou escravo;

Respeitar todos os conceitos de direitos 
humanos e trabalhistas para com os 
colaboradores e garantir igualdade nas 
oportunidades de desenvolvimento 
profissional;

Desenvolver ações para manter um 
ambiente sustentável nas concessões 
sob a administração da CCR, respeitando 
a legislação e adotando medidas de 
compensação ambiental;

Evitar que o negócio cause impacto negativo 
nas 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 Policies

Guarantee secure, transparent and ethical 
information for shareholders;

Guarantee a high standard of service for 
users, with no discrimination based on race, 
color, religion, social standing, gender and 
gender orientation, age and nationality;

Guarantee that suppliers will have equal 
chances and contracts will never be signed 
with companies that use child or slave 
labor;

Respect all concepts of human and labor 
rights regarding employees and guarantee 
equal opportunities for professional 
development;

Develop actions for maintaining the 
sustainable environment in the concessions 
being administrated by CCR, respecting 
the law and adopting environmental 
compensation measures;

Avoid having the business cause a negative 
impact on the communities where the 
Company is involved, as well as keep an 
open and standing dialog for resolving 
conflicts between the parties.

•

•

•

•

•

•

RodoNorte
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Benefícios em cadeia

Os impactos da CCR (*) nas suas partes interessadas, sob vários aspectos:

Segurança

Redução do número
de acidentes

As rodovias administradas pelo Sistema CCR registraram redução de 
50% nas mortes e de 10% no número de acidentes, já no primeiro 
ano de concessão.

•

Aumento de
visibilidade

Utilização de pavimento com a especificação francesa BBTM (béton 
bitumuneux trés mince) reduz o “spray” (lançamento de água do 
veículo que está à frente sobre o pára-brisa do veículo que está atrás, 
em dias de chuva) (ViaOeste)

•

Manutenção e
melhoria das rodovias

Asfalto ecológico tem maior resistência à propagação de trincas e à 
formação de trilhas de roda. Por conseqüência, tem maior vida útil 
do que o piso convencional (RodoNorte)
Programa contínuo de limpeza das pistas e do sistema de drenagem 
(Ponte)
Inauguração de passarela em todas as concessionárias do Sistema CCR
Contenção de encostas contra deslizamento (AutoBAn)

•

•

•
•

Uso de tecnologia
e inovação

Asfalto ecológico tem melhor aderência pneu-pavimento (RodoNorte)
Treinamento internacional dos médicos (AutoBAn)
Adoção de equipamento de última geração pela equipe SOS Usuário
Utilização de medicamento inédito pré-hospitalar (AutoBAn)

•
•
•
•

Ações de orientação
e educação

Campanha Crianças Amigas da Dutra (NovaDutra)
Campanha “Eu Uso a Passarela” (RodoNorte)
Blitze educativas (NovaDutra), em parceria com a Polícia Rodoviária 
Federal
Ação “Travessia Segura” na rodovia Raposo Tavares (SP-270) (ViaOeste)

•
•
•

•

Conforto

Redução de ruído O uso do asfalto ecológico gera entre 65% e 85% menos ruído no 
tráfego do que os pavimentos convencionais (RodoNorte)
O uso de pavimento desenvolvido com base na especificação 
francesa BBTM (béton bitumuneux trés mince) gera redução de ruído 
(ViaOeste)

•

•

Melhor dirigibilidade Asfalto ecológico tem maior resistência à propagação de trincas 
e à formação de trilhas de roda, melhorando as condições de 
dirigibilidade (RodoNorte)

•

* Muitas das iniciativas mencionadas no quadro – especialmente as ações de manutenção e melhoria – são realizadas por todas as 
concessionárias, de forma contínua. Entretanto, as ações relacionadas no quadro  referem-se exclusivamente a 2006.

Chain of benefits

The impact of CCR (*) on its interested parties, under various aspects:

Safety

Reduction of number of 
accidents

The highways administrated by the CCR System recorded a reduction 
of 50% in fatalities and 10% in the number of accidents, right away 
in the concession’s first year.

•

Increased visibility The use of pavement that meets France’s BBTM (béton bitumuneux 
trés mince) specifications reduces the spray (water thrown up onto 
the windshields of following vehicles, on rainy days) (ViaOeste)

•

Highway maintenance 
and improvements

Ecological asphalt has greater resistance to the spread of cracks and 
the formation of ruts. Consequently, its useful life is longer than 
conventional paving (RodoNorte)
Continuous program for cleaning the lanes and the drainage system 
(Ponte)
Inauguration of a pedestrian overpass in every concessionary in the 
CCR System 
Containment of the slopes against sliding (AutoBAn)

•

•

•

•

Using technology and 
innovations

Ecological asphalt gives a better grip on the pavement for the tires 
(RodoNorte)
International training for doctors (AutoBAn)
Adoption of the latest equipment by the SOS User team 
Use of brand-new pre-hospital medicine (AutoBAn)

•

•
•
•

Guidance and 
educational actions

Children: Friends of the Dutra Campaign (NovaDutra)
“I use the overpass” campaign (RodoNorte)
Educational blitzes (NovaDutra), in a partnership with the Federal Highway 
Police
“Safe Crossing” program on Raposo Tavares highway (SP-270) 
(ViaOeste)

•
•
•

•

Comfort

Noise reduction The use of ecological asphalt generates from 65% to 85% less traffic 
noise than conventional pavement (RodoNorte)
- The use of pavement developed on French BBTM (béton bitumuneux 
trés mince) specifications provides reduced noise levels (ViaOeste)

•

•

Better drivability Ecological asphalt has greater resistance to the spread of cracks and 
the formation of ruts, improving driving conditions (RodoNorte)

•

* Many of the initiatives mentioned, above, especially those dealing with maintenance and improvements, are performed by all of the 
concessionaires, on a continuous basis. However, this list of actions is only for 2006.

Travessia Segura / Safe Crossing

Ponte
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Benefícios em cadeia

Os impactos da CCR (*) nas suas partes interessadas, sob vários aspectos:

Meio ambiente

Educação ambiental Campanha para evitar a invasão de animais nas rodovias (ViaOeste)
Curso de manejo de animais selvagens (ViaOeste)
Seminário de Consciência Ambiental (ViaLagos)

•
•
•

Ações de
reflorestamento

Plantio de mudas em Nova Odessa e Americana (AutoBAn)
Plantio de mudas e conservação das existentes no Parque da Gruta 
(AutoBAn)
Plantio de mudas de árvores nas obras de prolongamento na Dutra 
(NovaDutra)
Distribuição de sementes de ipê amarelo (ViaLagos)

•
•

•

•

Racionalização
de consumo

Projeto piloto de redução de energia nas praças de pedágio (NovaDutra)
Campanha de conscientização sobre o uso racional da água (AutoBAn)

•
•

Diminuição de
passivos ambientais

O uso do asfalto ecológico ajuda a diminuir a deposição de pneus 
em aterros sanitários e reduz o assoreamento de rios, lagos e baías, 
causado, em parte, pelo indevido descarte de pneus (RodoNorte)

•

Redução da demanda
de petróleo

Asfalto ecológico substitui parte do asfalto por borracha moída 
de pneus, garantindo maior durabilidade na vida útil das estradas 
(RodoNorte)

•

Estímulo à ação Curso de reciclagem de garrafas PET e produção de artesanato 
(ViaLagos)
Campanha “Plante esta Idéia”, com a distribuição de sementes 
(Rodonorte)
Campanha com distribuição de sacos plásticos para lixo (ViaLagos)
Distribuição de sementes de pau-brasil nas praças de pedágio 
(ViaLagos)
Campanha para erradicação do caramujo destruidor de plantações 
(ViaLagos)

•

•

•
•

•

Redução do risco
de incêndios

A diminuição do número de pneus usados em depósitos, resultado 
do uso do asfalto-borracha, reduz o risco de incêndios incontroláveis 
(RodoNorte)

•

Direitos humanos

Combate à exploração
sexual de crianças
e adolescentes

Por meio do Programa Na Mão Certa (Sistema CCR)•

Ação visando à
redução da 
mortalidade infantil

Campanha Parto Humanizado (RodoNorte)•

Inclusão de pessoas
com deficiência

Gincana educativa para crianças especiais (Ponte)•

Localização de
crianças desaparecidas

Campanha De Volta Pra Casa ajuda a encontrar crianças desaparecidas 
(RodoNorte/NovaDutra)

•

Ações solidárias Arrecadação de alimentos e de brinquedos para a campanha “Natal 
sem Fome” (RodoNorte)
Campanhas de coleta de materiais e distribuição de centenas de 
cestas básicas, brinquedos e roupas (ViaLagos)

•

•

* Muitas das iniciativas mencionadas no quadro – especialmente as ações de manutenção e melhoria – são realizadas por todas as 
concessionárias, de forma contínua. Entretanto, as ações relacionadas no quadro  referem-se exclusivamente a 2006.

Chain of benefits

The impact of CCR (*) on its interested parties, under various aspects:

Environment

Environmental 
education

Campaign to avoid animals invading the highways (ViaOeste)
Course on how to handle wild animals (ViaOeste)
Environmental Awareness Seminar (ViaLagos)

•
•
•

Reforestation actions Planting seedlings in Nova Odessa and Americana (AutoBAn)
Planting seedlings and caring for existing ones in Gruta Park 
(AutoBAn)
Planting tree seedlings along the extension of the Dutra (NovaDutra)
Distributing Yellow Ipê seeds (ViaLagos)

•
•

•
•

Rationalization of 
consumption

Pilot-project for reducing energy consumption at the toll plazas 
(NovaDutra)
Awareness campaign regarding the rational use of water (AutoBAn)

•

•

Diminishing 
environmental 
liabilities

Using ecological asphalt helps lessen the dumping of used tires in 
sanitary landfills and reduces silting in rivers, lakes and bays, which is 
caused, in part, by the improper dumping of tires (RodoNorte)

•

Reducing the demand 
for petroleum

Ecological asphalt substitutes part of the asphalt with ground tire 
rubber, guaranteeing greater durability and a longer life to the roads 
(RodoNorte)

•

Stimulation for action Course on recycling PET bottles and use by artisans (ViaLagos)
“Plant this idea” campaign, with seed distribution (Rodonorte)
Campaign to distribute plastic garbage bags (ViaLagos)
Distribution of Brazil Wood seeds at the toll plazas (ViaLagos)
Campaign to eradicate snails that destroy plants (ViaLagos)

•
•
•
•
•

Reducing the risk 
of fires

Lessening the number of used tires in storage, due to their use in 
rubber-asphalt, reduces the risk of uncontrollable fires (RodoNorte)

•

Human Rights

Combating the sexual 
exploitation of children 
and adolescents

Via the In Good Hands Program (CCR System)•

Action taken to reduce 
the infant mortality 
rate

Humanized Birth Campaign (RodoNorte)•

Including the 
handicapped

Educational games for handicapped children (Ponte)•

Locating missing 
children

Coming Home Campaign helps find missing children (RodoNorte/
NovaDutra)

•

Solidarity actions Collecting food and toys for the “Christmas without Hunger” 
campaign (RodoNorte)
Campaigns for collecting materials and distributing hundreds of basic 
food baskets, toys and clothing (ViaLagos)

•

•

* Many of the initiatives mentioned, above, especially those dealing with maintenance and improvements, are performed by all of the 
concessionaires, on a continuous basis. However, this list of actions is only for 2006.

Parto Humanizado / Humanized Birth Campaign
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Benefícios em cadeia

Os impactos da CCR (*) nas suas partes interessadas, sob vários aspectos:

Saúde

Doação de sangue Campanhas de doação de sangue (RodoNorte/AutoBAn)•

Acesso/melhoria de 
serviços de saúde

Estrada para a Saúde facilita o acesso dos motoristas a serviços de 
saúde (CCR)
Doação de equipamentos oftalmológicos (ViaOeste)

•

•

Redução de
focos de insetos

Uso do asfalto-borracha ajuda a reduzir o número de pneus como 
foco de criação de insetos prejudiciais à saúde (RodoNorte)

•

Educação

Qualificação e
geração de renda

Curso de capacitação para produção de compotas e geléias 
(ViaLagos)
Apoio à manutenção da Junior Achievement Paraná (RodoNorte)
Projeto de Requalificação Profissional de Adultos, dentro do Ponte 
Cidadã (Ponte)
Curso Mecânica de Batom para mulheres motoristas (Ponte)

•

•
•

•

Cidadania Estrada para Cidadania oferece educação no trânsito, tratando assuntos 
como ecologia, ética, cidadania e auto-estima (AutoBAn, NovaDutra e 
ViaOeste)
Atividades de estímulo à cidadania ambiental (ViaLagos)

•

•

Cultura e lazer

Acesso a atrações
culturais (Projeto
CCR Cultura nas
Estradas)

O Cine Tela Brasil promove sessões gratuitas de cinema em áreas 
periféricas 
O Circo Roda Brasil apresenta atividades circenses
O Programa de Fomento ao Cinema Paulista apóia filmes e 
documentários
Revelando São Paulo, NovaDutra patrocinou a quinta edição do 
festival
Peça “Fica Comigo esta Noite”, apresentação especial em 2006 e 
apresentações itinerantes em 2007
Patrocínio para exposição de Miró no Museu de Arte Contemporânea 
(MAC) de Niterói (RJ)
O Festival Nacional de Teatro (Fenata) reúne candidatos de 30 países 
(RodoNorte)
O Festival Vale do Café mescla cultura popular e erudita (apoio da 
NovaDutra)
Apoio à Orquestra e Coro Jovem Sinfônico de São José dos Campos

•

•
•

•

•

•

•

•

•
* Muitas das iniciativas mencionadas no quadro – especialmente as ações de manutenção e melhoria – são realizadas por todas as 
concessionárias, de forma contínua. Entretanto, as ações relacionadas no quadro  referem-se exclusivamente a 2006.

“Sou Sangue Bom” / I’m Good Blood

Estrada para a Saúde / Road to Health

Cine Tela Brasil

Chain of benefits

The impact of CCR (*) on its interested parties, under various aspects:

Health

Blood donations Blood donation campaigns (RodoNorte/AutoBAn)•

Access to/Improvement 
of health services

Road to Health facilitates access of drivers to health services (CCR)
Donation of ophthalmologic equipment (ViaOeste)

•
•

Reducing insect 
concentrations

Use of rubber-asphalt helps reduce stored tires as places for the 
proliferation of health-endangering insects (RodoNorte)

•

Education

Income qualification
and generation

Training course for producing jams and jellies (ViaLagos)
Support for maintaining Junior Achievement Paraná (RodoNorte)
Project for Professional Retraining for Adults, within Bridge Citizenship 
(Ponte)
Mechanic in Lipstick Course for women drivers (Ponte)

•
•
•

•

Citizenship Road to Citizenship offers traffic education, dealing with such subjects 
as ecology, ethics, citizenship and self-esteem (AutoBAn, NovaDutra 
and ViaOeste)
Activities to encourage environmental citizens (ViaLagos)

•

•

Culture and Leisure

Access to cultural 
attractions
(Projeto CCR Culture on 
the Highways)

Cine Tela Brasil shows free movies in outlying areas 
Circo Roda Brasil puts on circus shows
Program for Encouraging São Paulo cinema backs movies and 
documentaries
Revealing São Paulo – NovaDutra sponsored the fifth edition of the 
festival
The play "Fica Comigo esta Noite" (Stay with me Tonight), special 
presentation in 2006 and itinerant presentations in 2007
Sponsorship for the Miró exhibit at the Contemporary Art Museum 
(MAC) in Niterói (RJ)
The National Theater Festival (FENATA) brings together candidates 
from 30 countries (RodoNorte)
The Coffee Valley Festival blends popular and scholarly culture  
(backed by NovaDutra)
Support for the São José dos Campos Symphonic Orchestra and Choir 

•
•
•

•

•

•

•

•

•
* Many of the initiatives mentioned, above, especially those dealing with maintenance and improvements, are performed by all of the 
concessionaires, on a continuous basis. However, this list of actions is only for 2006.
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Mobilidade sustentável

As metas para a construção de um sistema 
mundial de transportes sustentável foram listadas 
por um grupo de 12 Companhias globais do setor, 
por iniciativa do Conselho Empresarial Mundial 
para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD). 
O relatório Mobility 2030 enumera os principais 
desafios para a mobilidade sustentável, entre eles 
a redução das emissões, dos congestionamentos 
e do número de mortes nas estradas. Abaixo, 
uma reflexão sobre as maneiras pelas quais a CCR 
vem contribuindo para o alcance dos desafios do 
transporte no século XXI. 

Sustainable mobility

The goals for building a worldwide transportation 
system were listed by the group of 12 global 
companies from this area, on the initiative of 
the World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD). The Mobility 2030 
report lists the main challenges to sustainable 
mobility, including the reduction of emissions, 
traffic congestion, and the number of highway 
fatalities. The following reflects on the ways CCR 
has contributed to dealing with the transportation 
challenges of the 21st century.

Os desafios da 
mobilidade sustentável A contribuição da CCR

Reduzir as emissões dos meios 
de transporte, a fim de que 
deixem de representar um 
problema de saúde pública.

Estradas bem conservadas e sinalizadas proporcionam mais fluidez do tráfego e, 
conseqüentemente, menor emissão de gases poluentes. Em 2006, a CCR investiu cerca de 
R$ 460 milhões na manutenção das rodovias que administra.

•

Reduzir, a níveis sustentáveis, as 
emissões de gases causadores 
do efeito estufa produzidas 
pelos meios de transporte.

Mitigar os 
congestionamentos.

Reduzir significativamente 
o número de mortes e 
acidentes relacionados aos 
meios de transporte.

Rodovias bem conservadas, aliadas a itens como sinalização eficiente, disponibilização de 
equipamentos, pessoas e veículos para o atendimento de emergências e orientação às 
comunidades lindeiras, ajudam a reduzir os índices de acidentes.
Já no primeiro ano de concessão, as rodovias administradas pelo Sistema CCR registraram 
redução de 50% nas mortes e de 10% no número de acidentes.

•

•

Reduzir os níveis de ruído 
relacionados aos meios de 
transporte.

O uso do asfalto ecológico, aplicado desde 2005 pela RodoNorte, assegura uma redução (entre 
65 e 85%) do ruído provocado pelo tráfego.
A Engelog estudou e implantou uma alternativa de pavimento, com base em especificação 
francesa, a BBTM (béton bitumuneux trés mince), reduzindo o nível de ruído no tráfego na 
rodovia Castello Branco, administrada pela ViaOeste.

•

•

Diminuir as disparidades 
das condições de transporte 
existentes entre as nações 
ricas e pobres.

Desde o início de suas operações, a CCR atua fortemente para que as estradas que administra 
ofereçam serviços e qualidade equivalentes aos das melhores rodovias do planeta. Para tanto, 
investe em conservação, ampliação e sinalização das rodovias. A utilização de novas tecnologias, 
como a cobrança eletrônica nas praças de pedágio, aliada às melhores técnicas de construção 
rodoviária, tem elevado expressivamente a qualidade e a fluidez de rodagem das estradas. Além 
disso, para garantir segurança e atendimento rápido, as rodovias do Sistema CCR oferecem 
monitoramento por meio de câmeras em toda a sua extensão. As concessionárias também 
investem no treinamento e na capacitação dos colaboradores, o que permite um atendimento 
qualificado e diferenciado a todos os usuários das rodovias.
Segundo o Instituto Datafolha, o índice de aprovação (por parte usuários) dos serviços nas rodovias do 
Sistema CCR chegou a 86% em 2005. 
Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes apontou que a satisfação dos usuários das 
rodovias administradas pela iniciativa privada é bem maior do que as estradas geridas pelo poder público. 
Em média, 80% dos motoristas consideram as rodovias concedidas “ótimas” ou “boas”. Entre as 
não concedidas, o índice é de apenas 17%. De acordo com o mesmo levantamento, as 23 primeiras 
rodovias do ranking são pedagiadas, 20 delas administradas pela iniciativa privada.

•

•

•

Melhorar o transporte 
para as populações dos 
países desenvolvidos e em 
desenvolvimento.

The challenges of 
sustainable mobility CCR’s contribution

Reduce the emissions of the 
means of transportation, in 
order to keep them from 
being the public health 
problem.

Well-kept and marked roads provide better traffic flow and, consequently, less emission of 
polluting gases. In 2006, CCR invested around R$ 460 million in the maintenance of the highways 
it administrates.

•

Reduce  em i s s i ons  o f 
greenhouse gases produced by 
transportation, to sustainable 
levels.

Ease traffic congestion.

Significantly reduce the 
number of fatalities and 
accidents related to the 
means of transportation.

Well-kept highways, along with such items as efficient signing and equipment, people and 
vehicles available to handle emergencies and to guide neighboring communities, help reduce 
accident rates.
During the first year of the concession, the highways administrated by the CCR System showed 
a 50% reduction in fatalities and 10% in the number of accidents.

•

•

Reduce the noise levels 
related to the means of 
transportation.

The use of ecological asphalt, which has been laid since 2005 by RodoNorte, assures the reduction 
(between 65% and 85%) of traffic noise.
Engelog studied and implemented the alternative paving, based on the French BBTM (béton 
bitumuneux trés mince) specifications, reduce traffic noise levels on the Castello Branco highway, 
administrated by ViaOeste.

•

•

Lessen the disparity in the 
transportation conditions 
existing between rich and 
poor nations.

Since the beginning of its operations, CCR has been heavily involved in making sure that the 
roads it administrates provide world-class services and quality. To do this, it invests in highway 
preservation, expansion, and signing. The use of new technologies, like electronic toll payment 
at the toll plazas, along with the best highway building techniques, have significantly raised the 
quality and flow of vehicle travel. Furthermore, in order to guarantee safety and quick response, 
the highways of the CCR System offer monitoring by closed-circuit TV along their entire length. 
The concessionaires also invest in training and skill building provided to employees, which allows 
qualified and distinctive services to all highway users.
According to the Datafolha Institute, the approval rate (by users) of the services on the highways 
of the CCR System, climbed to 86%, in 2005. 
A poll taken by the National Transportation Confederation indicated that the satisfaction of users 
of the highways administrated by private enterprise is much greater than the roads managed 
by public authorities. On the average, 80% of the drivers consider concession highways to be 
“excellent” or “good”. For non- concession roads, the rate is 17%. According to the same 
study, the top 23 highways of the ranking are toll roads, and 20 of them are administrated by 
private enterprise.

•

•

•

Improve transportation for 
the inhabitants of developed 
and developing nations.

ViaOeste
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CCRDay

Existem canais de interlocução nas reuniões 
mensais com acionistas e instrumentos de 
comunicação interna entre os funcionários e 
os seus executivos.

A eleição e a destituição de cargos-chave 
da Companhia mostram como se efetiva na 
prática essa dinâmica: a pessoa que propõe 
um nome não confirma nem aprova o nome 
proposto. Na Política de Remuneração ocorre 
o mesmo procedimento: o Conselho de 
Administração define as remunerações do 
Presidente, do Vice-Presidente Executivo e 
do Vice-Presidente de Gestão de Negócios 
do Sistema CCR. O presidente, por sua vez, 
propõe a política de remuneração da CCR 
e das subsidiárias, aprovada pelo próprio 
Conselho. O resultado de todo esse processo 
permite que a Diretoria e os membros do 
Conselho estejam em total consonância nas 
decisões tomadas.

Outra importante prática da CCR é a apreciação 
dos desempenhos de seus diretores e executivos 
por meio do Programa de Desenvolvimento 
Individual (PDI), realizado por uma consultoria 
de recursos humanos independente.

O Comitê de Governança (leia a seguir) 
coordena o processo de avaliação do Conselho, 
feito pelos Conselheiros e pelo Presidente da 
empresa, e estes também avaliam anualmente 
o Presidente.

There are channels for interchange in the 
monthly meetings with shareholders, as 
well as internal communications instruments 
between employees and executives.

Naming and firing from key positions in the 
Company shows how effective this dynamic is 
in practice: the person who indicates the name 
does not take part in confirming or approving 
the proposed name. The same procedure is 
followed in the Remuneration Policy: the Board 
of Administration establishes the remuneration of 
the President, Executive Vice President, and the 
Vice President of Business Management of the 
CCR System. The President, then, proposes the 
remuneration policy for CCR and its subsidiaries, 
which is approved by the Board. The result of 
this process is that the Board of Directors and 
the members of the Board of Administration see 
eye-to-eye on all decisions made.

Another important practice at CCR is the 
appreciation shown for the performance of its 
directors and executives through the Individual 
Development Program (PDI), which is handled by 
an independent human resources consultancy.

The Governance Committee coordinates the 
process of evaluating the Board, done by 
the Board members and by the Company 
President, and they also evaluate the President, 
annually.

A adoção das melhores práticas de governança 
corporativa tem sido o suporte fundamental 
para a CCR crescer de maneira sustentável, 
respeitando pessoas e o meio ambiente. 
Desde sua criação, a CCR vem aprimorando 
seus mecanismos de gestão e de direção.

Em 2002, foi  a primeira Companhia a aderir ao 
Novo Mercado – mais alto nível de governança 
preconizado pela Bovespa – e a primeira a 
pôr em prática o Comitê de Governança, cuja 
função principal é avaliar o desempenho dos 
membros do Conselho de Administração. 
Pelo segundo ano consecutivo integra o 
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), 
fato que denota seu excelente desempenho 
nessa questão. E, em maio de 2006, passou 
também a integrar o Ibovespa e mais tarde, o 
IGC, o que demonstra a importância de atuar 
com base na transparência e na ética.

No modelo de governança corporativa 
adotado pela CCR, a tomada de decisões por 
parte do corpo de Executivos torna-se um 
processo coletivo, com evidente equilíbrio 
entre quem propõe, analisa e aprova as 
matérias em discussão. Os papéis de cada 
um, tanto individual quanto coletivamente, 
estão delineados no Manual de Governança 
Corporativa e no Regulamento Interno da 
Companhia.

Adopting the best practices of corporate 
governance has provided the underlying 
support for CCR to grow in a sustainable 
manner, while respecting people and the 
environment. Since its founding, CCR has been 
improving its management and leadership 
mechanisms.

In 2002, it became the first company to join 
the Novo Mercado (New Market) – the highest 
level of governance recognized by the São 
Paulo Stock Exchange (BOVESPA) – and the 
first to put a Governance Committee into 
practice, whose main function is to evaluate 
the performance of the members of the Board 
of Administration. For the second consecutive 
year, it has been listed on the Corporate 
Sustainability Index (ISE), which recognizes 
its excellent performance in this area. And, in 
May 2006, it also was listed with IBOVESPA 
and, later, with IGC, thus demonstrating 
the importance of a transparent and ethical 
working basis.

In the corporate government model adopted 
by CCR, decision making by the Executives is 
a collective process, with an evident balance 
between those who propose, analyze and 
approve the subjects under discussion. The 
roles of each one, both individually and 
collectively, are set forth in the Manual of 
Corporate Governance and in the Company’s 
By-Laws.

GOVERNANÇA CORPORATIVA   CORPORATE GOVERNANCE

Governança Corporativa
Corporate Governance
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Comitê de Recursos Humanos: opina 
e propõe alterações sobre a política de 
remuneração da CCR e das subsidiárias. 
Auxilia nas definições sobre os Programas 
de Participação nos Resultados (PPR), 
nos processos de nomeação de diretores 
e potenciais candidatos indicados pelo 
Presidente e na metodologia de avaliação dos 
diretores da CCR, entre outros assuntos.

Mais informações sobre as funções dos Comitês 
estão no link www.ccrnet.com.br/ri

Por fim, a Diretoria Executiva é o órgão de 
representação e executivo de administração da 
Companhia. Seus membros são eleitos para um 
mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos.

• Human Resources Committee: gives 
opinions and proposes changes regarding 
the remuneration policy for CCR and the 
subsidiaries. Aids in defining the Income 
Sharing Programs (PPR), the processes 
for nominating directors and potential 
candidates indicated by the President, 
the methodology for evaluating CCR’s 
directors, among other issues.

More information on the funct ions 
of the Committees can be found at 
www.ccrnet.com.br/ri

Finally, the Executive Board is the representative 
and executive body for administrating the 
Company. Its members are elected to a two-
year mandate, and can be reelected.

•

A governança da CCR

Outros destaques no modelo de governança 
da Companhia.

Os controladores têm participações 
equilibradas, não havendo nenhum veto 
e/ou aprovação singular por nenhum dos 
acionistas controladores (quórum especial 
de 67% para determinadas matérias).

A CCR , como companhia aberta e 
participante do Novo Mercado, deve 
informar regularmente à Bovespa todos 
os contratos com partes relacionadas. 
Qualquer conselheiro pode pedir uma 
auditoria em eventual contratação em 
que haja participação de alguma parte 
relacionada, em contratos acima de R$ 1 
milhão. Mais informações relacionadas a 
mecanismos para evitar conflitos de interesse 
podem ser verificadas por meio do link:   
www.ccrnet.com.br/ri, e também no Código 
de Ética da Companhia, disponível no 
mesmo endereço eletrônico.

O Plano de Investimentos é previamente 
aprovado para cada um dos negócios 
da CCR.

 Os investimentos da CCR são financiados 
por terceiros, que constantemente fiscalizam 
os preços e a execução por meio de 
engenheiros e auditores independentes.

Toda a Administração é profissional, 
desvinculada dos acionistas controladores.

•

•

•

•

•

CCR’s Governance

Other highlights of the Company’s governance 
model.

The controlling shareholders have balanced 
share holdings, and they have no veto and/or 
approval powers (special quorum of 67% for 
certain issues).

CCR is a public company and a participant 
in the Novo Mercado, must regularly inform 
BOVESPA regarding all contracts with related 
parties. Any Board member may request an 
audit of an eventual contract which involves 
the related party, on contracts of more 
than one million Reals. More information 
regarding the mechanisms for avoiding 
conflicts of interest can be found at www.
ccrnet.com.br/ri, and the Company’s Code of 
Ethics is also available at the same address.

The Investment Plan for each of CCR’s 
businesses is approved in advance.

CCR’s investments are financed by third 
parties which constantly check prices 
and execution through engineers and 
independent auditors.

The entire Administration is professional and 
not linked to the controlling shareholders.

•

•

•

•

•

Comitês de Gestão

Para dar sustentação ao Conselho de 
Administração – composto por dez membros, 
sendo dois independentes –, a CCR possui 
seis Comitês, que propiciam mais eficiência 
e agilidade à Empresa. Esses comitês não 
têm poder de decisão ou funções executivas. 
Suas análises se submetem ao Conselho de 
Administração. 

Comitê de Auditoria: auxilia na definição 
dos padrões de qualidade dos relatórios 
financeiros e dos controles internos, além 
de avaliar a qualidade desses relatórios e os 
riscos envolvidos nos princípios contábeis 
utilizados. Fazem parte desse Comitê os 
dois conselheiros independentes.

Comitê de Estratégia: avalia os objetivos 
gerais e as diretrizes do Sistema CCR.

Comitê de Finanças: examina a política 
financeira da Empresa, analisando sua 
estrutura e recomendando ações corretivas. 
Acompanha e informa o Conselho de 
Administração sobre questões financeiras-
chave (empréstimos/refinanciamentos 
de dívidas, análise de risco, política de 
dividendos, emissão de ações e de títulos, 
etc). Fazem parte desse Comitê os dois 
conselheiros independentes.

Comitê de Governança:  sugere e 
supervisiona o formato e o processo 
de  cons t i tu i ção  do  Conse lho  de 
Administração. Propõe a dinâmica de 
funcionamento do Conselho e coordena a 
avaliação periódica deste, dos Comitês, do 
Presidente e do Secretário do Conselho. 
Propõe e revisa as responsabilidades 
dos comitês e reavalia regularmente sua 
estrutura e as necessidades de novos 
membros.

Comitê de Novos Negócios: avalia, a 
pedido do Conselho de Administração, o 
desenvolvimento de estudos para potenciais 
aquisições e participações em novos 
negócios.

•

•

•

•

•

Management Committees

In order to sustain the Board of Administration 
– composed of 10 members, of which two 
are independent – CCR has six Committees 
that make the Company more  efficient and 
agile. These committees have no decision-
making power or executive functions. Their 
analyses are submitted to the Board of 
Administration.

Auditing Committee: helps set the 
standards of quality for the financial reports 
and the internal controls, and evaluates 
the quality of these reports and the risks 
involved in the accounting principles used. 
The two independent Board members are 
on this Committee.

Strategy Committee: evaluates the 
overall objectives and guidelines of the 
CCR System.

Finance Committee: examines the 
Company’s financial policy, analyzing its 
structure and recommending corrective 
actions. Accompanies and informs the 
Board of Administration regarding key 
financial issues (loans/refinancing for loans, 
risk analysis, dividend policy, issuing shares 
and bonds, etc.). The two independent 
Board members are on this Committee.

Governance Committee: suggests and 
supervises the format and the process 
for the formation of the Board of 
Administration. Proposes the dynamics 
for the working of the Board and 
coordinates the periodic evaluation of 
the Board, the Committees, the President, 
and the Secretary of the Board. Proposes 
and reviews the responsibilities of the 
committees and regularly reevaluates 
its structure and the need for new 
members.

New Business Committee: at the request 
of the Board of Administration, evaluates 
the development of studies of potential 
acquisitions and participation in new 
business.

•

•

•

•

•
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Crenças

Valores

Na importância da parceria entre a 
iniciativa privada (empresários, investidores, 
f inanciadores)  e  o Estado para o 
desenvolvimento do setor de infra-estrutura 
do País. 

No empresariamento de vanguarda, 
sustentado 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. 

•

•

•

•

•

•

•

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

•

•

•

•

•

Beliefs

In the importance of private enterprise 
(business people, investors, financiers) 
and public partnerships 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 
for motivating the commitment of people 
and accruing value to the business.

Values

Selflessness – “the path to growth for 
people and the company”

Integrity – “basis of personal and 
professional relationships”

Boldness – “proactivity, creativity and 
persistence in seeking challenges and 
surpassing limits”

Respect – “for others, for life and for 
Nature”

Autonomy – “responsible freedom of 
action”

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Código de Ética

Os princípios do Código de Ética aplicam-se 
a todos os conselheiros de administração, 
diretores e funcionários da CCR e das empresas 
por ela controladas. Esses funcionários e os 
diretores serão conjuntamente denominados 
nesse Código de Ética por Funcionários, e os 
Funcionários juntamente com os conselheiros 
serão denominados de Colaboradores. 

O Código de Ética tem a função de guiar 
o Sistema 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. 

Princípios do Código de Ética:

Relacionamento com o Governo, a 
sociedade e a comunidade em geral.

Relacionamento com os acionistas e 
investidores e política de informações.

Relacionamento com concorrentes.

Integridade profissional e pessoal dos 
colaboradores. 

Transações comerciais e contratação de 
parentes

Gestão do código de ética

Conselho de Administração

•

•

•

•

•

•

•

Code of Ethics

The principles of the Code of Ethics apply to 
all of the Board of Administration members, 
directors and employees of CCR and of the 
companies it controls. These employees and 
directors will be jointly called Employees 
in this Code of Ethics and the Employees, 
together with the Board members will be 
called Collaborators. 

The function of the Code of Ethics is to guide 
the CCR System in its objective to be a reliable, 
profitable and perennial business, always 
accruing value and allowing it to maintain a 
solid and respected public image.

Principles of the Code of Ethics:

Relationship with the Government, society 
and community, in general.

Relationship with shareholders and 
investors, and information policy.

Relationship with competitors.

Professional and personal integrity of the 
Collaborators. 

Commercial transactions and hiring of 
relatives.

Management of the Code of Ethics.

Board of Administration.

•

•

•

•

•

•

•

ViaOeste
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RodoNorte

MAPA DOS STAKEHOLDERS

Aproximadamente 5.000 acionistas

547,5 milhões de usuários/ano

4,2 mil funcionários

95 municípios (com um total de 36 milhões 
de habitantes) cortados pelas rodovias do 
Sistema CCR

Concessões em três Estados (São Paulo,  
Rio de Janeiro e Paraná)

•

•

•

•

•

Sistema CCR. Além disso, os preceitos para 
o relacionamento com todos os stakeholders 
(incluindo os concorrentes) são descritos no 
Código de Ética do Sistema CCR.

competitors) are described in the Code of 
Ethics of the CCR System.

LIST OF STAKEHOLDERS

Approximately 5,000 shareholders

547.5 million users/year

4,200 employees

95 municipalities (with a total of 36 million 
inhabitants) crossed by the CCR System

Concessions in three States (São Paulo,  
Rio de Janeiro, and Paraná)

•

•

•

•

•

A CCR considera o relacionamento com 
todas as partes interessadas – acionistas, 
poder concedente, usuários, colaboradores, 
meio ambiente, comunidade, fornecedores, 
entre outros – um elemento essencial 
para a consolidação dos projetos e o 
crescimento sustentável da Companhia. 
A partir da implantação de sua Política de 
Responsabilidade Social, em 2006, a CCR 
vem procurando identificar e promover ações 
que, cada vez mais, possam contribuir para o 
desenvolvimento sustentável das comunidades 
onde atua, sempre procurando corresponder 
às expectativas e aos anseios de seus públicos 
estratégicos.

A Política de Responsabilidade Social leva em 
conta os conceitos de governança corporativa, 
os documentos normativos e os valores do 

For CCR, the relationship with all interested 
parties – shareholders, granting power, users, 
collaborators, the environment, community, 
suppliers, and others – is an essential element 
for consolidating the Company’s projects 
and sustainable growth. Starting with the 
implementation of its Social Responsibility 
Policy, in 2006, CCR has sought to identify and 
promote actions that increasingly contribute 
to the sustainable development of the 
communities in which it is involved, always 
seeking to meet the expectations and desires 
of its strategic stakeholders.

The Social Responsibility Policy takes into 
account the concepts of corporate governance, 
the normative documents, and the values of 
the CCR System. Furthermore, the rules for the 
relationship with all stakeholders (including 

RELACIONAMENTO COM AS PARTES INTERESSADAS

Diálogo estratégico
Strategic dialog

 RELATIONSHIP WITH INTERESTED PARTIES
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Acionistas e investidores

As expectativas do 
stakeholder

Os compromissos 
da CCR

O balanço de 2006

Remuneração justa do 
capital aplicado
Gestão eficiente da 
Companhia
Ética e transparência no 
relacionamento

•

•

•

Distribuição anual de mais 
de 50% do lucro líquido 
ajustado
Informações preservadas, 
divulgadas de acordo com 
as disposições legais e 
regulamentares, de forma 
transparente e ética
Relacionamentos baseados 
na filosofia do Sistema CCR, 
fundamentados nos seus 
Valores

•

•

•

A Empresa distribuiu R$ 456 milhões a seus acionistas
O percentual sobre o lucro líquido distribuído foi de 83%
Por meio de uma série de veículos específicos, a CCR 
ofereceu aos acionistas informações claras, oportunas e 
abundantes

•
•
•

Usuários

As expectativas do 
stakeholder

Os compromissos 
da CCR

O balanço de 2006

Rodovias conservadas, em 
boas condições de tráfego 
e segurança
Tarifas de pedágio justas
Atendimento qualificado e 
atencioso em emergências

•

•
•

Padrão de atendimento nas 
concessões administradas. 
Garantia de 
atendimento adequado, 
independentemente de 
condição social, raça, 
sexo, cor, idade, religião, 
nacionalidade ou opção 
sexual
Investimento em pessoal, 
equipamentos e tecnologia 
para garantir maior 
segurança, conforto, fluidez 
e orientação aos usuários, 
objetivando reduzir o índice 
de acidentes

•

•

•

O Sistema CCR implantou o ciclo de prestação de serviço 
como prática de Gestão de Atendimento ao Usuário, 
fundamentado na busca permanente do entendimento e 
satisfação de suas necessidades, por meio de serviço com 
valor reconhecido
O investimento em manutenção de rodovias e outras 
melhorias chegou a R$ 460 milhões
As tarifas não tiveram aumento real, principalmente em São 
Paulo, onde o reajuste é calculado com base no Índice Geral 
dos Preços do Mercado (IGP-M), que ficou próximo de zero
Implantação de telefones para deficientes auditivos 
(NovaDutra)
Instalação de telefones especiais em postos de combustíveis 
na Castello Branco e na Raposo Tavares (ViaOeste)  
Instalação de equipamentos especiais para pessoas com 
limitações de locomoção (AutoBAn)

•

•

•

•

•

•

Funcionários

As expectativas do 
stakeholder

Os compromissos 
da CCR

O balanço de 2006

Respeito à diversidade
Remuneração compatível 
com a função exercida
Cumprimento das 
legislações trabalhistas
Carga horária dentro dos 
limites estabelecidos por lei
Bom ambiente de trabalho
Programas de qualidade 
de vida e que zelem pela 
saúde física, emocional e 
mental dos colaboradores

•
•

•

•

•
•

Valorização da diversidade 
Respeito a todos os 
conceitos dos direitos 
humanos nas relações
Incentivo às relações 
de cortesia, respeito e 
honestidade no ambiente de 
trabalho
Igualdade de acesso 
às oportunidades de 
desenvolvimento profissional
Valorização da criatividade e 
da proatividade

•
•

•

•

•

A CCR desenvolveu o programa Qualidade de Vida, 
voltado ao bem-estar físico e mental dos colaboradores. 
A iniciativa inclui ações e atividades de combate ao stress, 
ergonomia, incentivo à prática esportiva, à alimentação 
correta e à realização de check-ups periódicos. 
Os funcionários dispõem de diversos benefícios, incluindo 
alguns subsidiados integralmente pela CCR

•

•

Shareholders and investors

Stakeholder expectations CCR’s commitments Balance for 2006

Fair remuneration on 
capital invested
Efficient Company 
management
Ethical and transparent 
relationship

•

•

•

Annual distribution of over 
50% of the net adjusted 
profits
Information preserved, and 
released according to legal 
and regulatory provisos, in 
a transparent and ethical 
manner
Relationships based on 
the philosophy of the CCR 
System,  and founded on its 
Values

•

•

•

The Company distributed R$ 456 million to its 
shareholders
83% of net profits were distributed
Through a series of means, CCR offered shareholders clear, 
opportune and abundant information

•

•
•

Users

Stakeholder expectations CCR’s commitments Balance for 2006

Highways kept in good 
traffic and safety condition 
Fair toll charges
Qualified and careful 
services in emergencies

•

•
•

A high standard of service 
by the concessions being 
administrated. 
Guarantee adequate service, 
independently of social 
standing, race, gender, color, 
age, religion, nationality, or 
sexual orientation
Invest in personnel, 
equipment and technology, 
in order to guarantee greater 
safety, comfort, traffic flow, 
and guidance to users, for 
the purpose of reducing 
accident rates

•

•

•

The CCR System implemented a service-providing cycle as 
a practice for Managing User Services, based on a constant 
attempt to understand and meet their needs, through 
services of recognized value
Investments in highway maintenance and other 
improvements came to R$ 460 million
Toll fares had no real increase, mainly in São Paulo, where 
the readjustment is calculated based on the Market Price 
General Index (IGP-M), which was near zero
Installation of telephones for the hearing impaired 
(NovaDutra)
Installation of special telephones at fuel stations on the 
Castello Branco and the Raposo Tavares (ViaOeste)  
Installation of special equipment for the physically 
handicapped (AutoBAn)

•

•

•

•

•

•

Employees

Stakeholder expectations CCR’s commitments Balance for 2006

Respect for diversity
Remuneration compatible 
with the job performed
Fulfillment of labor 
legislation
Work day within the limits 
established by law
Good work environment
Quality of life programs 
that focus on physical, 
emotional, and mental 
health of Employees

•
•

•

•

•
•

Value given to diversity 
Respect for all of the 
concepts of human rights in 
relationships
Incentive for courteous, 
respectful and honest 
relationships in the work 
environment
Equal access to opportunities  
for professional growth
Value given to creativity and 
proactivity

•
•

•

•

•

CCR developed the Quality of Life program, focusing on 
the physical and mental well-being of Collaborators. The 
initiative includes actions and activities for combating 
stress with ergonomics, encouraging involvement in 
sports, correct eating habits, and holding periodical check-
ups. 
Employees have several benefits available to them, 
including some which are fully subsidized by CCR

•

•
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Fornecedores

As expectativas do 
stakeholder

Os compromissos 
da CCR

O balanço de 2006

Cumprimento de contratos
Transparência e ética nas 
relações
Pagamento dentro dos 
prazos previstos
Preço justo para produtos 
adquiridos e serviços 
contratados

•
•

•

•

Relacionamento 
transparente e nos 
termos estabelecidos nas 
concorrências
Veto a empresas que 
mantenham trabalho infantil, 
forçado ou compulsório de 
forma ativa ou passiva

•

•

Nenhum dos contratos foi rompido de forma unilateral 
pela CCR

•

Comunidade

As expectativas do 
stakeholder

Os compromissos 
da CCR

O balanço de 2006

Impacto positivo para a 
melhoria na qualidade de 
vida, por meio de projetos 
que levam às comunidades 
cultura, entretenimento e 
educação
Não-geração (ou 
mitigação) de possíveis 
impactos negativos 
da atividade sobre a 
comunidade

•

•

Contribuição para 
o desenvolvimento 
socioeconômico das 
comunidades onde atua
Planejamento para evitar 
que o negócio cause 
impacto negativo à vida das 
populações 
Manutenção de um diálogo 
próximo e permanente 
visando evitar (ou mesmo 
solucionar) qualquer 
conflito entre as partes

•

•

•

Investimento de R$ 4,5 milhões em projetos culturais, 
educativos, de saúde, lazer e entretenimento nas cidades 
localizadas no entorno das rodovias administradas
Em 2006, o Cine Tela Brasil completou dois anos, período 
em que visitou mais de 90 cidades, propiciando a mais 
de 200 mil pessoas a possibilidade de assistirem a filmes 
nacionais gratuitamente
Teve início o projeto Circo Roda Brasil. Somente em São 
Paulo, mais de 40 mil pessoas assistiram ao espetáculo 
Peça “Fica Comigo esta Noite”, apresentação especial em 
2006 e apresentações itinerantes em 2007
Doação de sangue (RodoNorte/AutoBAn)
Campanha Parto Humanizado (RodoNorte)
Arrecadação de alimentos e agasalhos (RodoNorte e 
ViaLagos)
Palestras educativas, ambientais de cidadania (RodoNorte, 
ViaOeste e AutoBAn)
Iniciativas visando à formação profissional na comunidade 
(Ponte)
Atendimento odontológico (ViaOeste)
Doação de equipamentos oftalmológicos (ViaOeste)
Gincana para crianças especiais (Ponte)

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

Suppliers

Stakeholder expectations CCR’s commitments Balance for 2006

Fulfill contracts
Transparent and ethical 
relationships
On time payment
Fair price for products 
acquired and services hired

•
•

•
•

Transparent relationship and 
terms established by the 
bidding contests 
Veto for companies that use 
child, forced or slave labor, 
either actively or passively

•

•

None of the  contracts was broken unilaterally by CCR•

Community

Stakeholder expectations CCR’s commitments Balance for 2006

Positive impact for 
improving quality of life, 
through projects that take 
culture, entertainment and 
education to communities  
No generation (or easing) 
of possible negative 
impacts of the activity on 
the community

•

•

Contribute to the 
socioeconomic 
development of the 
communities in which it is 
involved 
Planning, in order to avoid 
that the business has a 
negative impact on the 
lives of people near the 
highways
Maintain a close and 
permanent dialog for the 
purpose of avoiding (or 
even resolving) any conflicts 
between the parties

•

•

•

Investment of R$ 4.5 million in cultural, educational, 
health, leisure, and entertainment projects in the cities 
located along the highways administrated
In 2006, Cine Tela Brasil completed its second year, having 
visited over 90 cities, giving over 200,000 people a chance 
to watch Brazilian movies at no charge
The Circo Roda Brasil project began. In São Paulo, alone, 
over 40,000 people attended the show
The play "Fica Comigo esta Noite" (Stay with me Tonight), 
special presentation in 2006 and itinerant presentations in 
2007
Blood donation (RodoNorte/AutoBAn)
Humanized birth campaign (RodoNorte)
Collection of food and warm clothes (RodoNorte and 
ViaLagos)
Educational, environmental and citizenship lectures 
(RodoNorte, ViaOeste and AutoBAn)
Initiatives for the purpose of forming professionals in the 
community (Ponte)
Dental assistance (ViaOeste)
Donations of ophthalmologic equipment (ViaOeste)
Games for special children (Ponte)

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

AutoBAn

Estrada para a Saúde / Road to Health
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Governo e sociedade

As expectativas do 
stakeholder

Os compromissos 
da CCR

O balanço de 2006

Cumprimento do contrato 
de concessão
Pagamento de tributos
Parceria e apoio a políticas 
públicas

•

•
•

Colaboração para 
o desenvolvimento 
socioeconômico das 
regiões onde atua
Empenho e planejamento 
para evitar impactos 
negativos na vida dessas 
populações

•

•

Apoio a campanhas governamentais como a vacinação 
contra a poliomelite, o uso racional da água e 
programas de educação para o trânsito
Parceria com a Polícia Rodoviária Federal em blitze 
educativas (NovaDutra)
Estabelecimento dos Comitês do Fórum de 
Desenvolvimento da Região Oeste Paulista para a 
discussão de propostas e projetos de desenvolvimento 
sócio-econômico (ViaOeste)
Como participante do Programa de Concessões 
Rodoviárias, a CCR contribui para o desenvolvimento 
do País e dos estados. Em São Paulo, desde o início 
do programa, em 1998, até fevereiro de 2007, as 
concessionárias investiram, juntas, R$ 7,6 bilhões nas 
rodovias concedidas, significando uma economia para 
o Estado de R$ 16,2 bilhões

•

•

•

•

Meio ambiente

As expectativas do 
stakeholder

Os compromissos 
da CCR

O balanço de 2006

Não-geração de impactos 
negativos
Mitigação/compensação 
de possíveis impactos 
negativos
Contribuição para 
a preservação do 
meio ambiente nas 
comunidades e no País

•

•

•

Desenvolvimento de 
ações para manter um 
ambiente sustentável 
nas concessões sob 
sua administração, 
respeitando a legislação 
e adotando medidas de 
compensação ambiental
Desenvolvimento e 
aplicação de novas 
tecnologias, com o 
objetivo de causar menos 
impacto ambiental, 
reduzindo o nível de 
resíduos e priorizando a 
utilização de materiais 
recicláveis

•

•

Utilização de asfalto ecológico, evitando que milhares 
de pneus deixem se ser lançados no meio ambiente. 
Desde 2003 a RodoNorte recapeou 260 quilômetros, 
reutilizando a borracha de 260 mil pneus, que 
deixaram de virar entulho, tornando-se matéria-prima 
para o asfalto ecológico
Distribuição de sementes de Pau-Brasil nas praças de 
pedágio (ViaLagos)
Distribuição de sacos plásticos para lixo (ViaLagos)
Criação do projeto de coleta seletiva de lixo (ViaOeste)
Recolhimento diário de resíduos lançados na pista 
(Ponte)
Palestras e campanhas educativas (ViaOeste e 
ViaLagos)
Recuperação de matas ciliares (NovaDutra)
Plantio de mudas em várias localidades (AutoBAn, 
NovaDutra e ViaOeste)
Campanha Plante esta Idéia, no Dia da Árvore 
(RodoNorte)
Implantação de projeto de redução de uso de energia 
nas praças de pedágio (NovaDutra)
Criação do projeto Queimada, com equipe de combate 
a incêndios (ViaOeste)

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

Government and society

Stakeholder expectations CCR’s commitments Balance for 2006

Fulfill the concession 
contract
Pay taxes
Partnership with and 
support for public policies

•

•
•

Collaborate in the 
socioeconomic 
development of the 
regions where involved
Efforts and planning to 
avoid the negative impact 
on the lives of these 
people

•

•

Support for government campaigns, like polio 
vaccination, rational water usage, and traffic 
education programs
Partnership with the Federal Highway Police in 
educational blitzes (NovaDutra)
Establishing Development Forum Committees in 
Western São Paulo for discussing proposals for 
socioeconomic development (ViaOeste)
As a participant in the Highway Concession Program, 
CCR contributes to the development of the Nation 
and of the States. In São Paulo, from the beginning 
of the program, in 1998, to February 2007, the 
concessionaires invested, together, R$ 7.6 billion in 
concession highways, meaning a savings of R$ 16.2 
billion for the State

•

•

•

•

Environment

Stakeholder expectations CCR’s commitments Balance for 2006

Not generate negative 
impact
Ease/compensate possible 
negative impact
Contribute to protect 
the environment in the 
communities and the 
Nation

•

•

•

Develop actions for 
maintaining a sustainable 
environment in the 
concessions under 
its administration, 
respecting the law and 
adopting environmental 
compensation measures
Develop and apply new 
technologies, with the 
objective of causing less 
environmental impact, 
reducing the amount of 
waste and giving priority 
to the use of recyclable 
materials

•

•

Using ecological asphalt, keeping thousands of tires 
from being dumped in the environment. Since 2003, 
RodoNorte has resurfaced 260 kilometers, reusing 
the rubber from 260,000 tires that once were junk, 
making raw materials for ecological asphalt
Distributing Brazil wood seeds at the toll plazas 
(ViaLagos)
Distributing plastic bags for waste (ViaLagos)
Creating the selective waste pickup project (ViaOeste)
Daily pickup of litter thrown on the lanes (Ponte)
Educational lectures and campaigns (ViaOeste and 
ViaLagos)
Recovery of riverbank vegetation (NovaDutra)
Planting seedlings in several places (AutoBAn, 
NovaDutra and ViaOeste)
Plant this Idea campaign, on Arbor Day (RodoNorte)
Implementing the project for reducing the use of 
electricity at the toll plazas (NovaDutra)
Creating the Burn-off project, with the firefighting 
team (ViaOeste)

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
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Pioneirismo no Novo Mercado

A CCR foi a primeira empresa a ingressar 
no Novo Mercado da Bolsa de Valores de 
São Paulo, que exige as melhores práticas 
de governança corporativa. Seguindo 
exemplo de companhias estrangeiras de 
mesmo perfil, a Empresa projeta a abertura 
de capital como parte de sua plataforma 
de crescimento no mercado.

A Companhia também foi a primeira do 
País a instituir um Comitê de Governança 
Corporativa, cuja principal função é avaliar 
o desempenho dos membros do Conselho 
de Administração. Isso demonstra o total 
comprometimento da Empresa e de seus 
administradores com a transparência e as 
melhores práticas de governança corporativa. 
Em maio de 2006, foi oficializado o ingresso 
da CCR no Índice da Bolsa de Valores de São 
Paulo (Ibovespa). Dessa forma, a CCR tornou-
se a primeira Companhia do Novo Mercado 
a participar do índice, o mais importante 
indicador de desempenho do mercado 
brasileiro.

Pioneering the Novo Mercado

CCR was the first company to join the 
Novo Mercado of the São Paulo Stock 
Exchange, which requires the best practices 
of corporate governance. Following the 
example of foreign companies which have 
the same profile, the Company projects 
the opening of more capital as part of its 
platform for growth in the market. 

The Company was also the first in the 
Nation to set up a Corporate Governance 
Committee, whose main job is to evaluate 
the performance of the members of the 
Board of Administration. This shows total 
commitment of the Company and its 
administrators to transparency and the 
best practices of corporate governance. 
In May 2006, CCR’s listing with the São 
Paulo Stock Exchange Index (IBOVESPA) 
was made official. Thus, CCR became the 
first Company of the Novo Mercado to join 
the Index, which is the most important 
performance indicator of the Brazilian 
market.

Com um rígido Código de Ética, a CCR 
acredita que transparência é um elemento 
fundamental na relação com acionistas, 
investidores e profissionais do mercado de 
capitais. Por isso, a Empresa oferece a esses 
públicos informações claras, oportunas e 
abundantes, por meio de uma série de veículos 
específicos. Além de beneficiarem o mercado 
como um todo, facilitando sua avaliação, 
os informes também trazem para a Alta 
Administração as opiniões da comunidade 
financeira acerca de seu desempenho.

A Companhia também procura remunerar 
adequadamente seus acionistas. Nesse 
sentido, tem como política a distribuição 
anual de no mínimo 50% do lucro líquido 
ajustado. Em 2006, a Empresa distribuiu  
R$ 456 milhões a seus acionistas.

Em seu site, a CCR mantém um espaço 
destinado ao relacionamento com os seus 
acionistas e investidores. Entre outras 
informações úteis, a Companhia disponibiliza, 
no endereço www.ccrnet.com.br/ri, os mais 
recentes informes ao mercado, os resultados 
(por trimestre ou exercício) e a cotação do dia 
das ações CCR03 no mercado acionário.

With its rigid Code of Ethics, CCR believes that 
transparency is the fundamental element in its 
relationship with shareholders, investors, and 
capital market professionals. For that reason, 
the Company offers these stakeholders clear, 
opportune and abundant information, through 
a series of specific means. Besides benefiting 
the market, in general, by facilitating its 
evaluation, the information also brings the 
opinions of the financial community to the 
attention of Top Management regarding their 
performance.

The Company also seeks to adequately 
remunerate its shareholders. In this sense, 
its policy is to distribute at least 50% of the 
net adjusted profits, per year. In 2006, the 
Company distributed R$ 456 million to its 
shareholders.

At its site, CCR has the space that focuses 
on the relationship with its shareholders 
and investors .  Among other  usefu l 
information, the Company, at its site  
www.ccrnet.com.br/ri, makes available the 
most recent market reports, the results (by 
quarter or fiscal year), and the daily price of 
CCR03 shares on the stock market.

ACIONISTAS E INVESTIDORES   SHAREHOLDERS AND INVESTORS

Transparência e respeito
Transparency and respect
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ViaOeste

Novo pavimento

Em 2006, a Engelog estudou e implantou uma 
alternativa de pavimento na ViaOeste (rodovia 
Castello Branco), com base em especificação 
francesa, a BBTM (béton bitumuneux trés 
mince). Os benefícios dessa aplicação são a 
redução do “spray” (produzido pelos veículos 
em dias de chuva) e também do nível de ruído 
no tráfego. Dessa forma, a sua aplicação nas 
rodovias do Sistema CCR resulta em maior 
conforto e segurança aos usuários.

New pavement

In 2006, Engelog studied and implemented 
an alternative pavement for ViaOeste (Castello 
Branco highway), based on French BBTM 
(béton bitumuneux trés mince) specifications. 
The benefits of this usage are a reduction 
in the spray produced by vehicles on rainy 
days, as well as a reduction of traffic noise. 
Therefore, its use on the highways of the CCR 
System results in greater comfort and safety 
for users.

Serviços aprimorados

Com base em pesquisas qualitativas, a 
CCR mapeou as principais expectativas 
de seus usuários quanto aos serviços das 
rodovias administradas. A partir de tais 
informações, a Companhia elaborou um Ciclo 
de Necessidades do Cliente, fazendo com que 
os serviços e produtos já existentes fossem 
aprimorados, além de criar outros específicos. 
Em 2006, a CCR investiu R$ 460 milhões em 
manutenção e outras práticas visando ao 
melhor atendimento dos usuários.

Improved services

Based on qualitative studies, CCR charted 
the main expectations of its users, in terms 
of services on the highways it administrates. 
From that information, the Company prepared 
a Cycle of Customer Needs, improving already 
existing services and products, and creating 
other specific ones. In 2006, CCR invested 
R$ 460 million in maintenance and other 
practices, in order to improve user services.

Como um dos fundamentos para o sucesso 
do negócio em longo prazo, a CCR procura 
prestar serviços de qualidade, atendendo 
adequadamente às necessidades dos 
usuários das rodovias concedidas. Para a 
Companhia, a prestação de bons serviços não 
se resume ao atendimento de emergências 
ou nas cabines de pedágio, mas implica 
principalmente trabalho visando evitar 
emergências, congestionamentos e riscos à 
segurança dos usuários. Assim, a excelência 
dos serviços está em itens como a fluidez, 
a segurança e o conforto do usuário 
durante sua passagem pelo Sistema – uma 
série de benefícios que muitas vezes são 
imperceptíveis para os mais desatentos.

Dessa forma, a criação de valor para o usuário 
está diretamente relacionada à satisfação 
de suas necessidades com segurança e 
conforto. Satisfeito ao trafegar em rodovias 
rápidas e seguras, o usuário percebe que o 
pagamento de pedágios não é um ônus, mas 
uma vantagem.

As one of the fundamentals for the long-
term success of the business, CCR seeks to 
provide quality services, adequately meeting 
the needs of the users of the highways under 
concession. For the Company, providing 
good services is not limited to handling 
emergencies or running the toll booths, 
but it especially implies working to avoid 
emergencies, traffic tie-ups, and risks to 
the safety of highway users. In this way, the 
excellence of the services is found in such 
items as traffic flow, safety, and comfort 
while using the System – which is a series of 
benefits that often are not perceived by the 
more distracted types.

Thus, creating value for users is directly 
related to meeting their needs of safety and 
comfort. When satisfied by riding on quick 
and safe highways, users see that paying tolls 
is not a burden, but an advantage.

USUÁRIOS   USERS

Fluidez, segurança e conforto
Traffic flow, safety and comfort
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A AutoBAn também construiu equipamentos 
especiais para deficientes, a fim de atender 
pessoas com limitações de locomoção. Foram 
instaladas rampas de acesso nas passarelas para 
permitir o trânsito de cadeirantes.

Comunicação e marketing

A Assessoria de Comunicação e Marketing do 
Centro Corporativo é responsável pela criação, 
a implantação e a divulgação das diretrizes 
dos projetos, das ações e das atividades da 
Política de Responsabilidade Social da CCR. 
Também é de responsabilidade da Assessoria 
de Comunicação promover a integração e a 
busca de sinergia entre os projetos, as ações 
e as atividades relacionadas e garantir o 
alinhamento e a otimização de recursos dos 
projetos, das ações e das atividades referentes 
à Política, inclusive nos aspectos ligados à 
imagem institucional. A CCR mantém algumas 
publicações voltadas à comunicação e ao 
relacionamento com os usuários das rodovias 
concedidas:

Giro das Estradas – Revista bimestral 
com tiragem de 450 mil exemplares, 
distribuída gratuitamente nas praças 
de pedágios, com informações sobre a 
Companhia e assuntos relacionados a 
cultura, turismo e variedades.

•

Communication and marketing

The Communicat ion and Market ing 
Department of the Corporate Center is 
responsible for creating, implementing and 
issuing the guidelines of the projects, actions 
and activities of CCR’s Social Responsibility 
Policy. It is also responsible for promoting 
integration and synergy between these 
projects, actions and activities and for 
guaranteeing their alignment and optimizing 
the resources involved with the Policy, including 
aspects related to the Company’s institutional 
image. CCR has a few publications focusing on 
communication and on the relationship with 
users of the highways under concession:

Giro das Estradas  – A bimonthly 
magazine with a print run of 450,000 
copies, distributed at no charge at the 
toll plazas, with information about the 
Company and dealing with subjects 
related to culture, tourism, and general 
interest.

•

AutoBAn also built special equipment for 
the physically handicapped. Access ramps 
were built on the pedestrian overpasses for 
wheelchair users.

Giro das Estradas

Portadores de deficiência

Visando ampliar e aprimorar a prestação 
de serviços aos clientes, a CCR também 
desenvolve ações para as pessoas portadoras 
de deficiência. Em 2005, a Empresa iniciou 
a implantação de telefones para deficientes 
auditivos na Casa do Usuário na ViaOeste. Em 
2006, os equipamentos foram implementados 
nas bases operacionais próprias da NovaDutra. 
Na AutoBAn, como não há instalações próprias 
para esse fim, foram instalados telefones 
para deficientes auditivos, em parceria com 
os postos de serviços existentes ao longo 
das rodovias do Sistema Anhangüera-
Bandeirantes.

Os investimentos incluem a modernização 
dos equipamentos utilizados no suporte ao 
atendimento dos usuários das rodovias. A equipe 
do SOS Usuário-Médico, da concessionária 
Ponte, por exemplo, passou em 2006 a utilizar 
um novo equipamento de combate a incêndio, 
de última geração. Trata-se de um nebulizador 
de água pressurizada, baseado em tecnologia 
russa, que mistura a água com ar comprimido, 
pulverizando o local do fogo em alta velocidade 
e com baixa pressão. O equipamento combate os 
mais diversos tipos de incêndio, até mesmo com 
sólidos, elétricos e líquidos inflamáveis.

Entre as principais necessidades do cliente 
mapeadas pela CCR estão localizar a rodovia 
com facilidade, trafegar sem risco de acidente, 
perceber visual agradável na rodovia, chegar 
ao lugar certo no tempo certo, ser socorrido 
em caso de emergência, confiar na atuação 
policial, contar com serviços complementares 
de qualidade e perceber vantagem em pagar 
pedágio. A partir dessas necessidades, a 
Companhia procura basear os produtos 
e as facilidades que oferece aos usuários 
das estradas: sinalização precisa, oportuna 
e conservada para indicar as rodovias, 
proteção e sinalização de obras e intervenções, 
equipamentos, sistemas e veículos disponíveis 
para o atendimento, segurança para os 
veículos, agilidade para identificar e sinalizar 
ocorrências, sistemas – viário e de cobrança 
– compatíveis com o tráfego, atendimento 
médico e mecânico 24 horas, atendimento 
pré-hospitalar cuidadoso e eficaz, entre 
outros.

The handicapped

With the purpose of expanding and improving 
customer services, CCR is also developing 
actions in support of the handicapped. In 2005, 
the Company began implementing telephones 
for the hearing impaired at Casa do Usuário 
on the ViaOeste. In 2006, the equipment was 
implemented at NovaDutra’s own operational 
bases. At AutoBAn, since it has no facilities 
of its own for this purpose, telephones for 
the hearing impaired were installed in a 
partnership with the service stations along the 
highways of the Anhanguera-Bandeirantes 
System.

The investments include modernizing the 
equipment used in support of user services 
on the highways. The SOS User-Medical team, 
of the Bridge concessionaire, for example, 
began to use a new piece of state-of-the-art 
firefighting equipment, in 2006. This is a water 
pressure fogger, based on Russian technology, 
that mixes water with compressed air, spraying 
the fire at high speed and at low pressure. 
The equipment can be used for a variety of 
types of fires, including solids, electrical, and 
flammable liquids.

Among the main needs of customers, as 
charted by CCR, are easily locating the highway, 
driving without the risk of accidents, pleasant 
visual scenery along the highway, arriving at 
their destination on time, being assisted in 
the case of an emergency, relying on police 
action, counting on quality complementary 
services, and seeing the advantage of paying 
tolls. The Company seeks to base the products 
and conveniences it offers highway users 
on these needs: precise, opportune and 
preserved signing that indicates the highways, 
protection and signing of construction work 
and interventions, equipment, systems and 
vehicles available for these services, vehicle 
safety, speed in identifying and marking 
occurrences, highway and toll collection 
systems that are compatible with the traffic, 
24-hour medical and mechanical assistance, 
careful and effective pre-hospitalization care, 
and others.
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As manifestações em 2006

AutoBAn

Tipo Número % do total

Elogios 47 0,92

Sugestões 245 4,78

Reclamações 3.576 69,7

Informações 917 17,88

Solicitações 345 6,72

Total 5.130 100

ViaOeste

Tipo Número % do total

Elogios, sugestões e 
informações 

2.792 65,8

Reclamações 1.452 34,2

Total 4.244 100

NovaDutra

Tipo Número % do total

Elogios 551 0,26

Sugestões 96 0,04

Reclamações 1.727 0,78

Informações 217.872 98,92

Total 220.246 100

Ponte

Tipo Número % do total

Elogios 951 2,7

Sugestões 73 0,2

Reclamações 547 1,5

Informações 33.794 95,6

Total 35.365 100

ViaLagos

Tipo Número % do total

Elogios 138 1,3

Sugestões 6 0,1

Reclamações 83 0,8

Informações 10.676 97,8

Total 10.903 100

RodoNorte

Tipo Número % do total

Elogios 248 0,8

Sugestões 45 0,2

Reclamações 674 2

Informações 32.129 97

Total 33.096 100

Contacts in 2006

AutoBAn

Type Number % of total

Praise 47 0.92

Suggestions 245 4.78

Complaints 3,576 69.7

Information 917 17.88

Requests 345 6.72

Total 5,130 100

ViaOeste

Type Number % of total

Praise, suggestions and 
information 

2,792 65.8

Complaints 1,452 34.2

Total 4,244 100

NovaDutra

Type Number % of total

Praise 551 0.26

Suggestions 96 0.04

Complaints 1,727 0.78

Information 217,872 98.92

Total 220,246 100

Ponte

Type Number % of total

Praise 951 2.7

Suggestions 73 0.2

Complaints 547 1.5

Information 33,794 95.6

Total 35,365 100

ViaLagos

Type Number % of total

Praise 138 1.3

Suggestions 6 0.1

Complaints 83 0.8

Information 10,676 97.8

Total 10,903 100

RodoNorte

Type Number % of total

Praise 248 0.8

Suggestions 45 0.2

Complaints 674 2

Information 32,129 97

Total 33,096 100

Na linha com a CCR / On the phone with CCR
Concessionária / Concessionaire Fone / Phone E-mail / E-mail

NovaDutra 0800-017-3536 ouvidoria@novadutra.com.br

AutoBAn 0800-055-5550 ouvidoria@autoban.com.br

ViaOeste 0800-701-5555 ouvidoria@viaoeste.com.br

RodoNorte 0800-42-1500 linhadireta@rodonorte.com.br

Ponte (21) 2620-9333 ponte@ponte.com.br

Via Lagos 0800-702-0124 vialagos@rodoviadoslagos.com.br

Ombudsman

The concessionaires of the CCR System have 
made an Ombudsman’s service available to 
users, whose main job is to receive complaints, 
suggestions, and praise and to mediate eventual 
conflicts and attempt to resolve then pacifically, 
from the citizen’s viewpoint. Although the 
Ombudsman service is required in the concession 
contracts, CCR sought to redefine it, by linking 
it directly to the Company’s Quality Control 
area. Therefore, the complaints and solutions 
presented by users also serve as a basis for 
organizing customer services. The users of the 
CCR System can also express themselves by 
mail, e-mail, or personal attention. The users of 
RodoNorte, NovaDutra, AutoBAn, ViaLagos, and 
ViaOeste also have 0800 telephone numbers. 
The Bridge (Ponte) concession has a special 
Disque Ponte (Dial Bridge) service.

Ouvidoria

As concessionárias do Sistema CCR têm à 
disposição dos usuários o serviço de Ouvidoria, 
cuja função principal é receber reclamações, 
sugestões e elogios, mediando eventuais 
conflitos e tentando solucioná-los de forma 
pacífica, a partir da ótica do cidadão. Embora o 
serviço de Ouvidoria seja uma exigência presente 
nos contratos de concessão, a CCR buscou 
requalificá-lo, vinculando-o diretamente ao 
setor de Controle de Qualidade da Companhia. 
Com esse procedimento, as reclamações e as 
soluções apresentadas pelos usuários servem 
também como subsídio para a organização do 
atendimento ao cliente. Os usuários do Sistema 
CCR ainda podem se manifestar por meio 
dos Correios, de endereço eletrônico ou pelo 
atendimento pessoal. Os usuários da RodoNorte, 
da NovaDutra, da AutoBAn, da ViaLagos e da 
ViaOeste ainda podem se manifestar por meio 
de telefones 0800. Já a concessionária Ponte 
oferece o fone especial Disque Ponte.

Portal  CCR  –  Canal  v ia  Internet  
(www.ccrnet.com.br) que oferece as 
principais informações sobre a Companhia. 
Por e-mail, o internauta tem a possibilidade 
de fazer sugestões e comentários a respeito 
dos serviços da Empresa. Além disso, tem 
acesso aos sites de todas as concessionárias 
que compõem o Sistema CCR. Em 2006, 
os sites corporativo e das concessionárias 
registraram, juntos, mais de 9,4 milhões 
de pageviews, um acréscimo de 81% em 
relação ao ano anterior.

Publicações diversas – Folhetos, catálogos 
e outras publicações com informações 
sobre serviços de coleta seletiva, saúde, 
segurança no trânsito, etc, distribuídos 
aos usuários nas praças de pedágio do 
Sistema CCR.

•

•

CCR’s Portal  – An Internet channel  
(www.ccrnet.com.br) that provides the 
main information on the Company. Internet 
users can e-mail suggestions and comments 
regarding the Company’s services. They 
also have access to the sites of all of the 
concessionaires of the CCR System. In 
2006, the corporate and concessionaire 
sites recorded, altogether, over 9.4 million 
page views, which was an increase of 81% 
over the previous year.

Various publications  – Pamphlets, 
catalogues and other publications with 
information on the services of selective 
trash collection, health, traffic safety, and 
others, which are distributed to users at the 
toll plazas of the CCR System.

•

•
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Promoção de um clima organizacional para 
o aprimoramento contínuo das pessoas, 
capacitando-as a dar respostas rápidas e 
eficazes às demandas internas e externas, 
tanto de ordem técnica, gerencial e 
intelectual, quanto humana, oferecendo-
lhes claras perspectivas de desenvolvimento 
profissional;

Desenvolvimento e implementação de uma 
política de remuneração capaz de atrair, 
reter e integrar os melhores talentos em 
todos os níveis;

Concentração de atenção especial 
aos processos de captação, fixação e 
desenvolvimento das pessoas com potencial 
para crescimento profissional;

Alocação de recursos e meios necessários 
para garantir a boa qualidade de vida no 
ambiente de trabalho dos colaboradores;

Desenvolvimento e manutenção de um clima 
interno de respeito e confiança mútuos, 
sustentado pelo diálogo permanente e pela 
prática dos valores institucionais;

Constituição de um relacionamento 
profissional, com os sindicatos e comissões 
de empregados, legalmente constituídos 
para representar a categoria, elegendo a 
negociação como o caminho preferencial 
para a prevenção e solução dos conflitos;

Observância total à letra e ao espírito 
da legislação e dos direitos dos seus 
colaboradores diretos e indiretos.

•

•

•

•

•

•

•

Promoting a climate in the Organization of 
people who continually improve, enabling 
them to make quick and effective responses 
to internal and external demands, whether 
technical, managerial or intellectual, or 
human, giving them a clear perspective of 
professional development;

Deve lop ing  and  imp lement ing  a 
remuneration policy that is able to attract, 
retain and integrate the best talent at all 
levels;

Concentrating special attention on the 
processes for recruiting, establishing and 
developing people who have the potential 
for professional growth;

Allocating resources and means needed 
to guarantee a good quality of life in the 
workplace of the employees;

Developing and maintaining an internal 
climate of mutual respect and trust, 
sustained by constant dialog and by the 
practice of institutional values;

Forming a professional relationship with 
unions and employee committees which 
are legally established to represent the 
workers, choosing negotiation as the 
preferred means of preventing or resolving 
conflict;

Being totally in line with the letter and the 
spirit of the law and of the rights of its direct 
and indirect collaborators.

•

•

•

•

•

•

•

Trabalhadores por tipo de emprego
Período integral 200� 200� 2006

Conselho 18 19 22

Diretoria 21 24 23

Gerência 167 188 191

Administrativo 359 467 502

Atendimento 2.896 3.384 3.473

Trainees 0 0 12

Estagiários 15 26 24

Terceiros temporários 0 0 0

Meio período 200� 200� 2006

Aprendizes 17 10 13

Total 3.493 4.118 4.260

Workers by type of job
Full-Time 200� 200� 2006

Board 18 19 22

Directorate 21 24 23

Management 167 188 191

Administrative 359 467 502

Customer Service 2,896 3,384 3,473

Trainees 0 0 12

Students 15 26 24

Outsourced Temps 0 0 0

Half-Day 200� 200� 2006

Apprentice 17 10 13

Total 3,493 4,118 4,260

A Política de Gestão de Pessoas da CCR 
fundamenta-se na capacidade criativa, 
realizadora e transformadora do ser humano. 
A Empresa estimula o trabalho em equipe, 
com mentalidade empresarial, capaz de levar 
a Organização a superar desafios e limites. 
Em 31 de dezembro de 2006, a Companhia 
contava com 4,2 mil funcionários.

A partir de sua política de recursos humanos, 
a CCR desenvolve mecanismos internos de 
integração e de reconhecimento com os 
colaboradores, tais como a gestão participativa 
e a remuneração por resultados. Essa 
experiência foi oficializada na CCR por meio 
do Programa de Gestão por Competências, 
implantado em 2006.

CCR’s People Management Policy is based 
on the creative, achieving and transforming 
capabilities of human beings. The Company 
encourages teamwork, with a corporate 
mentality that is able to lead the Organization 
to overcome challenges and limits. On 
December 31, 2006, the Company had 4,200 
employees.

Based on its human resource policy, CCR 
develops internal mechanisms for integrating 
and recognizing employees, such as 
participative management and results-based 
remuneration. This experimental program 
was made official at CCR through the 
Management by Competence Program which 
was implemented in 2006.

FUNCIONÁRIOS   EMPLOYEES

AutoBAn

Capacidade transformadora
Ability to transform

A Política de Gestão de Pessoas

Considerando a importância da atuação dos 
colaboradores para o sucesso de seu negócio, 
a Política de Gestão de Pessoas do Sistema 
CCR define condições favoráveis para que as 
pessoas se motivem, no sentido de exercer 
de maneira mais eficiente a parcela que lhes 
cabe na obtenção dos resultados empresariais 
desejados. Tal política prevê uma relação 
sustentável da visão estratégica da Empresa e 
de seus colaboradores. Para tanto, estimula:

Composição do quadro de colaboradores 
por pessoas empreendedoras, criativas, 
transformadoras e com habilidades 
requeridas para levar a Organização a 
superar desafios e limites;

•

People Management Policy

In light of the importance of the work of the 
employees for the success of its business, 
the People Management Policy of the CCR 
System sets favorable conditions for people 
to be motivated, in order to perform, more 
efficiently, the part they play in obtaining the 
desired corporate results. The policy provides 
for sustainable relations between the strategic 
vision of the Company and of its employees. 
To achieve this, it encourages:

Forming the employee base with people who 
are entrepreneurs, creative, transformers, 
and have the skills required to lead the 
Organization to overcome challenges and 
limits;

•
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Empregados negros (pretos e pardos) (%)
Mulheres Homens

200� 200� 2006 200� 200� 2006

Conselho 0 0 0 0 0 0

Diretoria 0 0 0 0 0 0

Gerência 0,15 0,13 0,13 0,76 0,94 1,01

Administrativo 2,9 2,83 2,77 4,89 4,59 4,92

Atendimento 22,75 26,05 25,35 66,72 64,24 65,07

Aprendizes 0,61 0,4 0,25 0,76 0,27 0

Trainees 0 0 0 0 0 0,13

Estagiários 0 0,27 0,13 0,46 0,27 0,25

Empregados portadores 

de deficiência (%)
200� 200� 2006

Conselho 0 0 0

Diretoria 0 0 0

Gerência 3,26 1,33 1,39

Administrativo 4,35 9,33 11,11

Atendimento 92,39 89,33 87,5

Aprendizes 0 0 0

Trainees 0 0 0

Estagiários 0 0 0

Trabalhadores 
permanentes 
Região 200� 200� 2006

Sul 615 626 647

Sudeste 2.878 3.492 3.613

* Em março de 2005, a CCR adquiriu a ViaOeste, com 637 colaboradores

Taxa de rotatividade de empregados que 
deixaram o emprego (por gênero)

Mulheres Homens

200� 200� 2006 200� 200� 2006

Total 237 270 265 426 496 362

Rotatividade 2,04 1,76 1,71 1,63 1,39 1,27

Total e a taxa de rotatividade de empregados que deixaram o emprego (por faixa etária)
 Abaixo de �0 anos Entre �0 e �0 anos Acima de �0 anos

200� 200� 2006 200� 200� 2006 200� 200� 2006

Total 316 425 353 305 307 246 42 34 28

Taxa de rotatividade 2,41 1,94 2,15 1,21 1,14 0,92 1,36 0,93 0,64

Negro workers (%)
Women Men

200� 200� 2006 200� 200� 2006

Board 0 0 0 0 0 0

Directorate 0 0 0 0 0 0

Management 0.15 0.13 0.13 0.76 0.94 1.01

Administrative 2.9 2.83 2.77 4.89 4.59 4.92

Customer Service 22.75 26.05 25.35 66.72 64.24 65.07

Apprentices 0.61 0.4 0.25 0.76 0.27 0

Trainees 0 0 0 0 0 0.13

Students 0 0.27 0.13 0.46 0.27 0.25

Handicapped workers (%)
200� 200� 2006

Board 0 0 0

Directorate 0 0 0

Management 3.26 1.33 1.39

Administrative 4.35 9.33 11.11

Customer Service 92.39 89.33 87.5

Apprentices 0 0 0

Trainees 0 0 0

Students 0 0 0

Turnover rate of workers who left their 
jobs (by gender)

Women Men

200� 200� 2006 200� 200� 2006

Total 237 270 265 426 496 362

Turnover 2.04 1.76 1.71 1.63 1.39 1.27

Total and turnover rate of workers who left their jobs (by age level)
 Below �0 years �0 to �0 years Over �0 years

200� 200� 2006 200� 200� 2006 200� 200� 2006

Total 316 425 353 305 307 246 42 34 28

Turnover rate 2.41 1.94 2.15 1.21 1.14 0.92 1.36 0.93 0.64

Permanent workers 
Region 200� 200� 2006

South 615 626 647

Southeast 2,878 3,492 3,613

 Empregados por faixa etária (%) Abaixo de �0 anos Entre �0 e �0 anos Acima de �0 anos

200� 200� 2006 200� 200� 2006 200� 200� 2006

Conselho 0,03 0,02 0,02 0,26 0,22 0,23 0,23 0,22 0,26

Diretoria 0 0 0 0,26 0,24 0,21 0,34 0,34 0,33

Gerência 0,17 0,1 0,16 3,29 3,21 3,12 1,32 1,26 1,2

Administrativo 3,92 4,3 4,37 5,44 5,85 6,2 0,92 1,19 1,22

Atendimento 40,45 40,48 38,31 39,62 39,05 40,02 2,83 2,65 3,19

Aprendizes 0,49 0,24 0,31 0 0 0 0 0 0

Trainees 0 0 0,28 0 0 0 0 0 0

Estagiários 0,40 0,58 0,52 0,03 0,05 0,05 0,00 0,00 0

Qual o total de trabalhadores por 
contrato de trabalho?

Permanente Temporário

Área 200� 200� 2006 200� 200� 2006

Conselho 18 19 22 0 0 0

Diretoria 21 24 23 0 0 0

Gerência 167 188 191 0 0 0

Administrativo 306 467 502 53 0 0

Atendimento 2.896 3.384 3.473 0 0 0

Aprendizes 0 0 0 17 10 13

Trainees 0 0 12 0 0 0

Estagiários 0 0 0 15 26 24

Total 3.408 4.082 4.223 85 36 37

Empregados por gênero (%)
Mulheres Homens

200� 200� 2006 200� 200� 2006

Conselho 0,03 0,02 0,02 0,49 0,44 0,49

Diretoria 0 0 0 0,6 0,58 0,54

Gerência 0,69 0,58 0,61 4,09 3,98 3,87

Administrativo 4,44 5,1 5,16 5,84 6,24 6,62

Atendimento 25,91 27,32 26,08 57 54,86 55,45

Aprendizes 0,17 0,12 0,16 0,31 0,12 0,14

Trainees 0 0 0,09 0 0 0,19

Estagiários 0,29 0,36 0,35 0,14 0,27 0,21

Total number of workers with work 
contracts?

Permanent Temporary

Area 200� 200� 2006 200� 200� 2006

Board 18 19 22 0 0 0

Directorate 21 24 23 0 0 0

Management 167 188 191 0 0 0

Administrative 306 467 502 53 0 0

Customer Service 2,896 3,384 3,473 0 0 0

Apprentice 0 0 0 17 10 13

Trainees 0 0 12 0 0 0

Students 0 0 0 15 26 24

Total 3,408 4,082 4,223 85 36 37

Workers by gender (%)
Women Men

200� 200� 2006 200� 200� 2006

Board 0.03 0.02 0.02 0.49 0.44 0.49

Directorate 0 0 0 0.6 0.58 0.54

Management 0.69 0.58 0.61 4.09 3.98 3.87

Administrative 4.44 5.1 5.16 5.84 6.24 6.62

Customer Service 25.91 27.32 26.08 57 54.86 55.45

Apprentices 0.17 0.12 0.16 0.31 0.12 0.14

Trainees 0 0 0,09 0 0 0.19

Students 0.29 0.36 0.35 0.14 0.27 0.21

 Workers by age level (%) Under �0 years �0 to �0 years Over �0 years

200� 200� 2006 200� 200� 2006 200� 200� 2006

Board 0.03 0.02 0.02 0.26 0.22 0.23 0.23 0.22 0.26

Directorate 0 0 0 0.26 0.24 0.21 0.34 0.34 0.33

Management 0.17 0.1 0.16 3.29 3.21 3.12 1.32 1.26 1.2

Administrative 3.92 4.3 4.37 5.44 5.85 6.2 0.92 1.19 1.22

Customer Service 40.45 40.48 38.31 39.62 39.05 40.02 2.83 2.65 3.19

Apprentices 0.49 0.24 0.31 0 0 0 0 0 0

Trainees 0 0 0.28 0 0 0 0 0 0

Students 0.40 0.58 0.52 0.03 0.05 0.05 0.00 0.00 0 * In March 2005, CCR acquired ViaOeste, with 637 employees
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Os benefícios

O Sistema CCR proporciona uma série de 
benefícios para seus colaboradores, alguns 
até mesmo subsidiados integralmente pela 
Empresa.

Benefícios subsidiados integralmente pela 
Empresa

Assistência médica de grupo – modelo 
de pré-pagamento, inclui consultas, exames 
e atendimento hospitalar

Assistência odontológica de grupo – 
modelo de pré-pagamento, inclui consultas, 
exames e atendimento hospitalar

Seguro de vida em grupo – na modalidade 
de “capitais segurados”, determinados 
uniformemente por múltiplos de salários 
básicos nominativos, com teto fixado em 
apólice

Benefícios subsidiados parcialmente pela 
Empresa, com participação diminuta do 
colaborador

Alimentação  – na modalidade de 
subsídio parcial dos custos de refeições 
pela Empresa, de acordo com as regras e 
critérios do Programa de Alimentação dos 
Trabalhadores (PAT)

Vale-transporte – totalmente padronizado 
em 2006, até com relação aos níveis de 
desconto salarial, com o objetivo de tratar 
com isonomia todos os colaboradores 
do Sistema CCR. A Empresa promove 
o fornecimento ao empregado de vale-
transporte ou outro meio de transporte 
(particular ou contratado, dependendo do 
local em que trabalha), para deslocamento 
de sua residência ao trabalho e vice-versa

Benefícios com paridade de participação 
entre a Empresa e o colaborador:

Previdência privada – na modalidade de 
PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), 
com a contrapartida da Empresa nos termos 
estabelecido no programa específico

•

•

•

•

•

•

The benefits

The CCR System provides a series of benefits 
for its employees, some of which are fully 
subsidized by the Company.

Benefits  ful ly  subsidized by the 
Company

Group medical assistance – prepaid 
model includes doctor’s appointments, 
exams, and hospitalization

Group dental assistance – prepaid model 
includes doctor’s appointments, exams, and 
hospitalization

Group life insurance – of the insured sum  
type, determined uniformly by multiples 
of basic salaries, with a limit fixed by the 
policy

Benefits partially subsidized by the 
Company, with a small share of the 
employee

Meals – with a partial subsidy of meal 
costs by the Company, according to the 
rules and criteria of the Worker’s Meal 
Program (PAT)

Transportation voucher – total ly 
standardized in 2006, also with respect 
to the levels of salary deductions, with 
the objective of dealing with equalizing 
all of the employees of the CCR System. 
The Company provides employees with 
a transportation voucher or a means of 
transportation (private or hired, depending 
on the place where they work), so they can 
get from home to work and back

Benefits with an equal share by the 
Company and the employee:

Private retirement program – of the 
PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) 
type, with the Company’s share established 
by the specific program

•

•

•

•

•

•

Lesões e doenças ocupacionais

A taxa de lesões registrou um ligeiro aumento 
em 2006, na comparação com 2005. Já a 
taxa de doenças ocupacionais caiu quase 
pela metade, no mesmo período. As taxas 
mencionadas neste relatório não incluem 
os trabalhadores terceirizados. O sistema de 
regras aplicado no registro e no relato das 
estatísticas de acidentes em 2006 segue a Lei 
no 6.514, a norma NBR 14280 e as diretrizes 
sobre Sistemas de Gestão da Segurança e 
Saúde no Trabalho do Fundacentro.

Taxa de lesões (TL), excluídas 

pequenas lesões* / Lesion 

Rate (TL), not counting small 

lesions*

200� 200� 2006

1,58 1,41 1,62

* Total de lesões/total de horas 
trabalhadas x 200 / * Total lesions/total 
hours worked x 200

Taxa de Doenças Ocupacionais 

(TODO)* /  Occupational 

Illness Rate (TODO)*

200� 200� 2006

0,04 0,15 0,07

* Total de casos de doenças ocupacionais/
total de horas trabalhadas x 200 / * Total 
cases of occupational illnesses/total hours 
worked x 200

Taxa de dias (de trabalho 

programado) perdidos (TDP)*

Rate of days lost (of scheduled 

work) (TDP)*

200� 200� 2006

174,01 196,65 463,78

* Dias perdidos/total de horas trabalhadas 
x 200 / * Days lost/total hours worked x 
200

Taxa de absenteísmo*

Rate of absenteeism*

200� 200� 2006

104,76 100,06 89,6

* Total de dias com faltas no período/total 
de dias trabalhados pelo público interno 
no mesmo período x 200
* Total absentee days/total days worked 
by internal employees during the same 
period x 200

Número absoluto de óbitos

Exact number of deaths

200� 200� 2006

4 0 11

Diversidade valorizada

A CCR valoriza a diversidade em seus quadros. 
Com média de idade de 23 anos, as mulheres 
correspondem a 40% dos colaboradores. 
Mesmo constituída em grande parte por 
jovens, a Companhia não deixa de oferecer 
oportunidades aos profissionais de idade mais 
avançada. Em 2006, a Empresa realizou um 
plano piloto, que incluiu a contratação de 
pessoas com mais de 50 anos, algumas até 
mesmo já aposentadas, com resultados muito 
positivos na atuação em algumas praças de 
pedágio. 

Por meio de contatos realizados com 
associações de pessoas com deficiência 
física e fissuras labiopalatais, a CCR iniciou 
em 2006 a contratação dessas pessoas, ao 
mesmo tempo em que começou um trabalho 
de conscientização para as lideranças e os 
colaboradores de todo o Sistema CCR sobre 
a inserção dessas pessoas no mercado de 
trabalho. Em 31 de dezembro de 2006, 
a Empresa mantinha 73 contratados com 
deficiência. 

A Companhia também iniciou um estudo 
para a capacitação profissional de futuros 
colaboradores. Sua preocupação, a exemplo 
do que acontece com os demais profissionais, 
é a capacitação integral e contínua, como 
forma de transformar os colaboradores em 
pessoas e profissionais melhores.  

Occupational lesions and illnesses

 The rate of lesions showed a slight 
increase in 2006, over 2005. But the rate 
of occupational illnesses was cut nearly in 
half, during the same period. These figures 
do not include outsourced workers. The 
rules applied to recording and reporting 
the accident statistics in 2006 complies 
with Law no. 6.514, NBR 14280 norms, 
and Fundacentro’s guidelines for Systems 
for Managing Labor Safety and Health.

Diversity is valued

CCR values diversity among its workers. 
With an average age of 23, women 
represent 40% of the employees. Although 
formed, in large part, by young people, 
the Company does not omit offering 
opportunities to older professionals. In 
2006, the Company carried out a pilot 
plan that included hiring people over 50 
years of age, even some who were already 
retired, with very positive results at some 
of the toll plazas.

Through contacts made with associations 
for people who are handicapped or cleft 
palate, in 2006, CCR began hiring these 
people, at the same time that it began to 
make leaders and employees throughout 
the CCR System aware of placing these 
people in the job market. On December 
31, 2006, the Company had hired 73 
handicapped people.

The Company also began a study of 
professional training for future employees. 
I ts  concern, l ike what happens with 
the other professionals, is for full and 
cont inuous t ra in ing,  as  a  means of 
transforming employees into better people 
and professionals.
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• Programa de Gestantes – Gerando Saúde 
– Voltados às funcionárias gestantes.

• Campanhas de prevenção a DSTs e 
HIV/AIDS – Distribuição de fôlders e 
preservativos.

• Campanhas de prevenção ao câncer 
ginecológico, de mama e de próstata 
– Ações desenvolvidas em parceria com 
a Rede de Combate ao Câncer.

• Programa de Controle Emocional 
e Combate ao Estresse – Estande 
itinerante com massagem terapêutica, 
acupuntura e alongamento.

• Orientação nutricional – Visa prevenir 
e controlar a hipertensão, a obesidade e 
o diabetes.

• Programa de Incentivo à Prevenção 
da Saúde Bucal Infantil – Utilização do 
ônibus Estrada para Saúde, distribuição 
de kits de prevenção e aplicação de flúor 
para limpeza bucal.

• Cuidados pessoais – Serviços de manicure, 
cabeleireiro, maquiagem e penteados.

• Equipamentos de segurança  – 
Disponibilização de equipamentos exigidos 
por lei e complementos (como protetores 
solares e bonés) aos colaboradores que 
desenvolvem suas atividades.

Relação entre o salário médio de 
mulheres e homens (em R$)

Mulheres Homens

200� 200� 2006 200� 200� 2006

Conselho 5.000 8.000 8.570 3.129 3.356 3.465

Diretoria 0 0 0 23.838 26.720 33.782

Gerência 6.454 8.696 9.210 8.935 10.084 11.284

Administrativo 1.735 2.006 2.276 2.049 2.102 2.332

Atendimento 721 818 886 1.005 1.142 1.255

Aprendizes 185 223 289 176 285 354

Trainees 0 0 2.824 0 0 2.845

Estagiários 587 663 640 536 666 651

Ratio between average salaries of men 
and women (R$)

Women Men

200� 200� 2006 200� 200� 2006

Board 5,000 8,000 8,570 3,129 3,356 3.,465

Directorate 0 0 0 23,838 26,720 33,782

Management 6,454 8,696 9,210 8,935 10,084 11,284

Administrative 1,735 2,006 2,276 2,049 2,102 2,332

Customer Service 721 818 886 1,005 1,142 1,255

Apprentices 185 223 289 176 285 354

Trainees 0 0 2,824 0 0 2,845

Students 587 663 640 536 666 651

• Expectant mother’s Generating 
Health Program – Focusing on pregnant 
employees.

• STD and HIV/AIDS prevention 
programs – Distribution of folders and 
condoms.

• P r e v e n t i o n  c a m p a i g n s  f o r 
gynecological, breast and prostate 
cancer – Actions held in partnership with 
Cancer Prevention Network.

• Program for Emotional Control and 
Combating Stress – An itinerant stand 
for therapeutic massages, acupuncture 
and stretching exercises.

• Nutritional guidance  – For the 
purpose of preventing and controlling 
hypertension, obesity and diabetes.

• Program for Encouraging Good Oral 
Health for Children – Using the Road 
to Health bus, distributing prevention kits 
and doing fluoride treatments for oral 
cleaning.

• Personal care – Manicure, hair cuts, 
make-up and hair styling.

• Safety equipment – Making equipment 
and complementary items required by 
law (like sun block and caps) available to 
employees for their work.

Ponte

Benefícios para uma boa qualidade de 
vida

Acompanhamento para doenças 
psíquicas e ocupacionais  – ação 
desenvolvida pela área de recursos humanos 
da Empresa, juntamente com assistentes 
sociais,  para acompanhamento da 
qualidade de vida de seus colaboradores

Programa de estágios dentro da 
jornada de trabalho – O Sistema CCR, 
mediante acordo coletivo, instituiu um 
Programa de Facilitação do Estágio de 
seus colaboradores estudantes, em cursos 
técnicos e/ou superiores, na área de sua 
especialização. O programa conta com 
a parceria com as instituições de ensino, 
com o objetivo oferecer aos colaboradores 
a possibilidade de desenvolverem suas 
atividades nas áreas de atuação escolhidas 
em seu curso e aprimorar o relacionamento 
com a sua universidade, de modo que o 
trabalho desenvolvido pelo colaborador 
seja reconhecido como atividade técnica/
profissional

Programa Qualidade de Vida – Visa ao 
bem-estar físico e mental dos colaboradores. 
Atinge desde os funcionários que trabalham 
nas cabines de pedágio, verificando 
questões ergonômicas, até os funcionários 
dos escritórios, incentivando-os a praticar 
esportes, manter uma boa alimentação e 
realizar check-ups periódicos, entre outros 
aspectos. Inclui uma série de ações:

• Checkando aos 40 – Programa de check-
up, com 125 colaboradores em parceria 
com o Laboratório Unilab.

• Processo Pesar – Lançado em 2006, 
tem como objetivo mapear todos 
os colaboradores e seus familiares, 
combatendo os males da obesidade. 

• Controle ao tabagismo – Adesivo 
contra o fumo em todas as lixeiras nos 
locais de trabalho, num total de 456 
lixeiras.

•

•

•

Benefits for a good quality of life

Follow-up for psychological and 
occupational diseases – action developed 
by the Company’s Human Resources 
Department, in conjunction with social 
workers, to follow up the quality of life 
of its employees

Trainee program during regular 
working hours – The CCR System, via 
a collective agreement, set up a Trainee 
Facilitation Program for its employees 
who study through technical and/or 
university courses in the area of their 
special ization. The program works 
in partnership with the educational 
institutions, for the purpose of offering 
employees the possibility of developing 
their activities in the areas chosen by their 
courses and improving the relationship 
with their university, so that the work 
done by the employee is recognized as a 
technical/professional activity

Quality of Life Program – This is a focus 
on the physical and mental well-being of 
the employees. It affects employees who 
work in the toll booths, by checking 
ergonomic issues, as well as employees 
in offices, by encouraging them to 
participate in sports, eat properly and 
have periodic medical check-ups, among 
other aspects. This includes a series of 
actions:

• Check-up at 40 – A medical check-
up program, with 125 employees in a 
partnership with Laboratório Unilab.

• Weigh-in Process – Launched in 2006, 
its purpose is to chart all of the employees 
and their families, to combat the evils of 
obesity.

• Controlling tobacco use – A no smoking 
sticker on all of the 456 trash bins in the 
workplaces.

•

•

•
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Contratações locais

A CCR mantém uma política que privilegia a 
contratação preferencial de moradores locais 
em unidades importantes, especialmente para o 
internamente denominado Grupo de Prestação 
de Serviços, composto por agentes e supervisores. 
Entretanto, para o Grupo da Liderança, no qual 
estão os cargos de gerência, a contratação local 
não é fator determinante de preferência.

Capacitação profissional

Para a CCR, a capacitação integral e contínua 
transforma seus colaboradores em profissionais 
e pessoas melhores. Nesse sentido, a Empresa 
estimula o desenvolvimento de lideranças, 
ações com as quais procura identificar e 
promover colaboradores para novos cargos 
e posições. Dentro de sua Política de Gestão 
de Pessoas, o Sistema CCR realiza uma série 
de práticas voltadas para a integração, o 
treinamento e o desenvolvimento de seus 
colaboradores. As principais diretrizes desse 
processo são as seguintes:

O processo de integração deve ser 
contínuo, buscando constantes melhorias 
na comunicação interna, a fim de atingir e 
manter um excelente clima organizacional, 
um dos pontos fundamentais da estratégia 
de gestão de pessoas do Sistema CCR;

O processo de treinamento e aprimoramento 
deve ser encarado como uma necessidade 
para as adequações e as atualizações dos 
colaboradores (para o desempenho de suas 
atuais funções) ou para a preparação para 
outras funções (cujas necessidades devem 
ser determinadas pelos respectivos líderes);

O processo de desenvolvimento consiste 
na preparação do colaborador, para 
desempenhar funções ou tarefas diferentes 
das atuais. Devem ser considerados, 
obrigatoriamente, os planos de vida e 
de carreira profissional do colaborador 
quanto ao seu crescimento, bem como as 
expectativas e as possibilidades visualizadas 
pela Empresa;

•

•

•

Local hiring

CCR maintains a policy the gives preference 
to hiring local residents at important 
business units, especially for the internal 
Service Provider Group, composed by 
agents and supervisors. However, for 
the Leadership Group, which takes in 
management positions, local hiring is not 
the determining factor.

Professional enabling

For CCR, full and continuous enabling 
transforms its employees into better 
professionals and persons. In this sense, the 
Company encourages leadership development, 
and through these actions it seeks to identify 
and promote employees to new jobs and 
positions. Within its People Management 
Policy, the CCR System has a series of 
practices focusing on integrating, training and 
developing its employees. The main guidelines 
of this process are as follows:

The integration process must be continuous 
and seek to constantly improve internal 
communications, in order to achieve and 
maintain the excellent organizational 
climate, which is one of the basic points 
of the people management strategy of 
the CCR System;

The training and improvement process 
must be seen as a necessity for employee 
adjustments and updating (for performing 
their current functions) or for preparing 
for other functions (whose needs must be 
determined by the respective leaders);

The development process consists 
of preparing employees to perform 
functions or tasks that are different from 
their current ones. This must take into 
consideration the life and professional 
career plans of employees, in terms of 
their growth, as well as the expectations 
and possibi l it ies envisioned by the 
Company;

•

•

•

Entering the Market

The CCR System has apprentice, student and 
trainee programs to enable and bring young 
people into the job market:

Apprenticeship Program for Minors  – 
Developed in a partnership with the National 
Industrial Apprenticeship Services (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial-
SENAI), which hires two apprentices, in all 
of the companies: one with administrative 
functions and another in maintenance. The 
apprentices receive the same benefits as the 
other employees in the CCR System.

Hiring Young People  – This is done 
through the Trainee Curriculum Program, 
which is structured to provide opportunities 
at the technical and university levels.

School Trainee Program – Done in a 
partnership with the Integrated Company 
School Center (Centro Integrado Empresa 
Escola-CIEE). In 2006, the CCR System had 
a total of 640 student trainees.

Professional Leadership Formation 
Program – Implemented by CCR in 2006, 
this program focuses on the professional 
formation of young people, as trainees.

•

•

•

•

Ingresso no mercado

O Sistema CCR mantém programas de 
aprendizes, estágios e trainees, para a 
capacitação e o ingresso de jovens no mercado 
de trabalho: 

Programa Menor Aprendiz – Desenvolvido 
em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), que realiza 
a contratação, em todas as empresas, de dois 
aprendizes, um em função administrativa, 
outro na área de manutenção. Os aprendizes 
recebem os mesmos benefícios dos demais 
colaboradores do Sistema CCR.

Contratação de jovens – As contratações 
são efetivadas por meio do Programa 
de Estágio Curricular, estruturado para 
oferecer oportunidades em nível técnico e 
universitário.

Programa de estágio escolar – Atividade 
em parceria com o Centro Integrado Empresa 
Escola (CIEE). Em 2006, o Sistema CCR 
mantinha um total de 640 estagiários.

Programa de Formação Profissional 
de Líderes – Implementado pela CCR 
em 2006, o programa visa à formação 
profissional de jovens, a partir da condição 
de trainees.

•

•

•

•

RodoNorte
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Mais do que provedores de serviços, produtos 
e soluções, os fornecedores do Sistema 
CCR são importantes parceiros na trilha 
da sustentabilidade e em suas práticas de 
responsabilidade socioambiental. Uma das 
premissas do relacionamento do Sistema 
CCR com seus fornecedores é que estes, 
por normas contratuais, devem obedecer 
aos direitos trabalhistas e previdenciários 
constantes da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e outras normas trabalhistas 
e de direitos humanos. São exigências a 
não-contratação de mão-de-obra infantil ou 
trabalho escravo, a apresentação de certidões 
de recolhimento de impostos e fichas de 
pagamento dos colaboradores. 

Além disso, a CCR tem como padrão a 
busca de fornecedores que atendam a suas 
necessidades de padronização de preços, 
prazos de entrega e de validade, tempo 
de atendimento, embalagens adequadas e 
correta estocagem. Os fornecedores devem 
adotar as mais recentes indicações ambientais 
para a produção e o descarte de produtos, 
visando à total adequação de suas práticas às 
ações de negócios sustentáveis desenvolvidas 
pela CCR.

The suppliers of the CCR System are more 
than mere service, product and solution 
providers. They are important partners on 
the path to sustainability and the Company’s 
socioenvironmental responsibility practices. 
One of the premises of the relationship of 
the CCR System with its suppliers is that, 
according to contractual norms, they must 
comply with the labor and social security 
rights found in the Consolidated Labor Laws 
(Consolidação das Leis do Trabalho-CLT) and 
other labor and human rights norms. These 
require not using child or slave labor and 
presenting proof of payment of taxes and 
payroll stubs of their employees.

Furthermore, CCR routinely seeks suppliers 
who meet their need to standardize prices, 
delivery and validity dates, service time, 
adequate packaging, and correct storage. 
Suppliers must adopt the most recent 
environmental standards for producing and 
discarding products, in order to totally adapt 
their practices to the sustainable business 
actions developed by CCR.

FORNECEDORES   SUPPLIERS

AutoBAn

Engajamento total
Total engagement

Treinamento de terceirizados

O setor de treinamento do Sistema da CCR 
também desenvolve atividades com os 
prestadores de serviços terceirizados, em 
conjunto com a área de recursos humanos e 
a de interação do cliente. O resultado mais 
expressivo acontece com as oficinas mecânicas 
das rodovias, em convênio com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), 
para qualificação desses profissionais.

Training outsourced personnel

The training department of the CCR System 
also develops activities with outsourced service 
providers, in conjunction with the Human 
Resources Department and interaction with 
the client. The most significant result is seen in 
the mechanics workshops along the highways, 
in agreement with the National Industrial 
Apprenticeship Services (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial-SENAI), to qualify 
these professionals.

Média de treinamentos em temas 
específicos como segurança e saúde
Diretoria 0 / 23

Gerência 0 / 191

Administrativo 6 horas/mês / 527

Atendimento 6 horas/mês / 3.473

Total 4.214

Average training sessions for specific 
subjects, such as safety and health
Directorate 0 / 23

Management 0 / 191

Administrative 6 hours/month / 527

Customer Service 6 hours/month / 3,473

Total 4,214

Comunicação interna

Como meios de comunicação interna, a 
CCR dispõe de vários veículos, como o 
Voz Ativa (e-mail corporativo), a Revista 
Zoom, a Comunicação Foguete e a Notícia 
Boa, que funciona como lembrete aos 
colaboradores. A CCR também mantém um 
portal corporativo, com o objetivo de integrar 
ainda mais o trabalho de seus colaboradores. 
Em fase de implementação, o Projeto Integrar 
vai funcionar por meio da intranet, com 
identidade visual e conteúdo especialmente 
produzidos para esse fim.

Internal communications

CCR  has  severa l  means of  interna l 
communication, like corporate e-mail (Voz 
Ativa), Zoom magazine, Comunicação Foguete 
(Speedy Communication) and Good News, 
which serve as reminders to employees. CCR 
also has a corporate portal, for the purpose 
of integrating even more the work of its 
employees. The Integration project (Projeto 
Integrar) is still being implemented and will 
function, via Intranet, with a visual identity 
and content especially produced for this 
purpose.

O processo de integração requer 
atitudes por parte dos dirigentes das 
empresas do Sistema CCR, no sentido 
de patrocinar fatos e ou eventos que 
possam contribuir com o seu sucesso. 
A lista inclui comemorações, marcos 
fundamentais, campanhas de cidadania, 
solenidades relacionadas à história da 
Empresa e outros similares, buscando 
também a participação de familiares dos 
colaboradores em eventos específicos.

• The integration process requires specific 
attitudes on the part of the leadership of 
the companies of the CCR System, in the 
sense of sponsoring facts or events that 
could contribute to their success. The 
list includes commemorations, landmark 
events, citizenship campaigns, ceremonies 
regarding the history of the Company 
and similar acts, while also seeking the 
participation of family members of the 
employees in specific events.

•
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Em 2006, as ações de meio ambiente focaram 
as operações de campo e administrativas. Nas 
operações de campo a CCR adota as seguintes 
práticas:

Planejamento e desenvolvimento 
de projetos – Para atender a diretrizes, 
normas, regulamentos e a legislação 
ambiental.

Licenciamento ambiental – Coordenação 
centralizada dos procedimentos visando ao 
licenciamento ambiental.

Contro le  e  monitoramento da 
implantação – Para garantir que todos os 
serviços de construção e conservação sejam 
executados em estrita concordância com 
as melhores práticas ambientais. Incluem-
se controle ambiental de implantação, 
monitoramento de ruído, qualidade da água, 
gestão de resíduos, resgate arqueológico e 
apoio à relocação.

Controle e monitoramento ambiental 
das atividades de operação – Verificação 
periódica das condições de operação 
dos empreendimentos. Compreende as 
seguintes atividades: segurança viária, 
gerenciamento de riscos e ações de 
emergência, controle de incêndios, 
apreensão de atropelamento de fauna, 
recuperação de passivos ambientais, 
gerenciamento da faixa de domínio, 
incluindo remoção de invasões e eventuais 
reassentamentos de pessoas e atividades 
econômicas.

Gerenciamento ambiental – Análise 
do desempenho ambiental, por meio de 
auditorias periódicas, que avaliam a correta 
operacionalização das práticas ambientais 
da Companhia.

Comunicação, educação, treinamento 
e relacionamento – Visam assegurar uma 
atitude responsável das unidades em todas 
as atividades que impactam o ambiente, 
por meio de treinamentos e campanhas 
de conscientização e sensibil ização 
ambiental. Os públicos-alvo das ações são 
colaboradores, acionistas, prestadores de 
serviços, usuários e a comunidade.

•

•

•

•

•

•

In 2006, the environmental actions focused 
on field and administrative operations. In its 
field operations, CCR adopts the following 
practices:

Project planning and development  – To 
comply with environmental guidelines, 
norms, regulations, and legislation.

Environmental Licensing  – Central 
coordination of the procedures focusing 
on environmental licensing.

Implementing controls and monitoring 
– In order to guarantee that all of the 
construction and conservation services are 
performed in strict compliance with the bests 
environmental practices. This include the 
environmental control of implementation 
operations, monitoring noise, water quality, 
waste management, archeological protection 
and relocation support.

Environmental controls and monitoring 
the operation’s activities – Periodic 
checks of the operating conditions of the 
enterprises, taking in the following activities: 
highway safety, risk management and 
emergency actions, fire control, picking up 
road kill, recuperating environmental assets, 
managing the right of way, including the 
removal of invaders and eventual resettling 
of people and economic activities.

Environmental management  – Analysis 
of environmental performance, via 
periodic audits, which evaluate the correct 
operation of the Company’s environmental 
practices.

Communication, education, training, 
and relationships  – Focuses on ensuring 
a responsible attitude on the part of the 
business units in all of their activities that 
have an impact on the environment, 
through training sessions and environmental 
awareness and sensitivity campaigns. 
The target groups of these actions are 
employees, shareholders, service providers, 
highway users, and local communities.

•

•

•

•

•

•

A política de investimentos e as práticas 
operacionais da CCR estão permanentemente 
atreladas a uma visão de sustentabilidade 
dos negócios. Por isso, as aplicações de 
recursos e a execução dos serviços em 
infra-estrutura são planejadas de forma 
a utilizarem adequadamente os recursos 
naturais, atendendo às necessidades atuais 
do negócio sem comprometer as gerações 
futuras. Dessa maneira, a Empresa obtém 
bons resultados econômicos, capazes de gerar 
valor para os acionistas e demais stakeholders, 
ao mesmo tempo em que contribui para o 
desenvolvimento sustentável do País. 

A CCR introduziu em suas operações um 
sistema de melhores práticas, com metas 
a serem atingidas referentes aos serviços 
de construção, manutenção, segurança, 
emergência e gerenciamento do tráfego nas 
rodovias que opera. Para chegar a essas metas, 
além de obedecer às rígidas normas ambientais 
nacionais e internacionais, a Empresa ainda 
implementa outras medidas para garantir a 
preservação do meio ambiente.

MEIO AMBIENTE   THE ENVIRONMENT

ViaLagos

Intervenções planejadas
Planned interventions

CCR’s investment policy and operational 
practices are permanently linked to a vision 
of business sustainability. Therefore, the 
application of resources and execution of 
services in infrastructure are planned so as to 
adequately use natural resources and meet 
the current needs of the business, without 
compromising future generations. In this 
way, the Company obtains good economic 
results which are able to generate value for 
shareholders and other stakeholders while, at 
the same time, contributing to the Nation’s 
sustainable development.

CCR introduced a system of best practices, 
with goals to be achieved, in terms of 
construction, maintenance, safety, emergency, 
and traffic management services on the 
highways it operates. In order to achieve 
these goals, besides complying with rigid 
national and international environmental 
norms, the Company also implements other 
measures to guarantee the preservation of 
the environment.
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�. Resíduos gerados na manutenção das 
instalações
Lâmpadas fluorescentes e de vapor de sódio 
(resíduo perigoso)
Lâmpadas comuns
Restos de materiais elétricos
Resíduos de manutenção de geradores 
(resíduo perigoso)
Efluentes domésticos
Efluentes de lavagens externas de veículos 
(óleos e graxas)

�. Resíduos de operação da rodovia
Cancela plástica de pedágio danificada
Barreiras e cones plásticos ou de borracha 
danificados
Cavaletes de madeira danificados
Mercúrio

�. Resíduos de serviços de saúde
Resíduo de atendimento de emergência
Resíduo de atendimento odontológico
Efluente de desinfecção interna de veículos 
de resgate
Efluente de desinfecção de equipamentos

6. Resíduos gerados ou armazenados nas 
sedes
Lixo domiciliar
Efluente doméstico

7. Embalagens com restos de produtos 
perigosos
Xampu para superfícies metálicas
Desengraxante de pista
Defensivos agrícolas
Tintas de sinalização de pista
Solventes

8. Passivos ambientais
Baterias de disposição controlada (resíduo 
perigoso)
Baterias comuns
Móveis danificados
Cartuchos de impressoras
Uniformes, botas e botinas
Solo contaminado dos pátios de apreensão 
(resíduo perigoso)
Partes de veículos abandonados nos pátios 
de apreensão
Baterias veiculares (resíduo perigoso)
Baterias comuns usadas
Cargas perigosas envolvidas em acidentes

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

3. Residues generated by facil ity 
maintenance work
Fluorescent and sodium vapor bulbs 
(hazardous waste)
Common light bulbs
Pieces of electrical materials
Residues from generator maintenance work 
(hazardous waste)
Domestic run-off
Run-off from washing vehicles (oil and 
grease)

4. Residues from highway operations
Damaged plastic toll booth barrier
Damaged plastic or rubber barriers or 
cones
Damaged wooden saw horses
Mercury

5. Residues from health services
Emergency assistance residues
Dental assistance residues
Run-off from disinfecting interiors of rescue 
vehicles
Run-off from disinfecting equipment

6. Residues generated or stored at bases
Domestic trash
Domestic run-off

7. Packaging with leftover hazardous 
products
Shampoo for metallic surfaces
Highway grease remover
Agricultural pesticides
Paint for use on pavement
Solvents

8. Environmental assets
Batteries for control led discarding 
(hazardous waste)
Common batteries
Damaged furnishings
Printer cartridges
Uniforms, boots and shoes
Contaminated soil from the apprehended 
vehicle parking area (hazardous waste)
Parts from vehicles abandoned at the 
apprehended vehicle parking area
Vehicle batteries (hazardous waste)
Used common batteries
Hazardous cargoes involved in accidents

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Disseminação de idéias

Além das ações socioambientais sob 
responsabilidade direta do Sistema CCR, a 
Companhia também iniciou um trabalho em 
que procura disseminar essas práticas para 
outras entidades e parceiros, tais como agências 
fiscalizadoras, agentes financiadores, órgãos 
ambientais, ONGs, governos locais e acionistas. 
São ações que podem propiciar redução de 
custos de operação e riscos empresariais, além 
de possibilitar o desenvolvimento de novos 
negócios ou novos modelos de negócio, a 
partir das oportunidades oferecidas dentro 
da adoção de uma gestão sustentável. Alguns 
desses programas são descritos a seguir. 

Gestão de resíduos

É o mais complexo entre todos, por abranger 
um amplo espectro de resíduos. Inclui a 
contratação de empresas especializadas e 
habilitadas pelos órgãos ambientais para 
retirar os resíduos das instalações, exigindo o 
acompanhamento e o controle da disposição, 
assegurando a prevenção de possíveis riscos 
ao meio ambiente e à saúde pública.

Os resíduos

1. Resíduos gerados na limpeza da pista 
e da faixa de domínio:
Resíduo domiciliar ou comum
Lixo recolhido pela inspeção de tráfego
Material de l impeza de sistema de 
drenagem
Material de supressão de vegetação
Cargas não-perigosas envolvidas em 
acidentes
Carcaças de animais

2. Resíduos gerados pela manutenção 
da pista
Entulho (placas de asfalto, restos de 
concreto, etc)
Pavimento flexível fresado
Tachas refletivas
Alvenaria e defensas metálicas e seus 
acessórios
Placas de sinalização e seus suportes 
(metálicos e de madeira)

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•

Spreading ideas

Besides the socioenvironmental actions under 
the direct responsibility of the CCR System, 
the Company also began working to spread 
these practices to other organizations and 
partners, such as inspection agencies, financial 
agents, environmental organs, NGOs, local 
governments, and shareholders. These actions 
can result in reducing operating costs and 
corporate risks, as well as making it possible 
to develop new business or new business 
models, based on the opportunities offered 
by adopting sustainable management. Some 
of these programs are described, below.

Waste management

This is the most complex of all, since it covers 
a broad spectrum of wastes. It includes 
hiring companies that are specialized and 
authorized by environmental agencies to 
remove waste from the facilities, requiring 
follow-up and control of this control, thus 
ensuring the prevention of possible risks to 
the environment and to public health.

Waste

1. Residues generated from cleaning 
traffic lanes and the right of way:
Home or common waste
Junk collected by traffic inspectors
Cleaning materials for the drainage 
system
Material for controlling vegetation
Non-hazardous cargos involved in 
accidents
Animal carcasses

2. Residues generated by roadway 
maintenance
Debris (chunks of asphalt, broken concrete, 
etc.)
Fresh ground paving
Reflectors
Masonry and metallic defenses and their 
accessories
Signs and their supports (metallic and 
wooden)

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
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Segundo a Associação Nacional da Indústria 
de Pneumáticos, o Brasil produz cerca de 
41,3 milhões de pneus por ano. No mesmo 
período, são descartados 30 milhões de pneus, 
considerados inservíveis. Em todo o mundo, 
estima-se que o número de pneus descartados 
por ano ultrapasse 2 bilhões de unidades. 
Destes, menos de 20% são reciclados.

As vantagens práticas

Redução da suscetibilidade térmica: misturas 
com asfalto-borracha são mais resistentes 
às variações de temperatura. Assim, seu 
desempenho é melhor do que o de pavimentos 
construídos com ligante convencional, 
independentemente da temperatura a que 
for exposto.

Aumento da flexibilidade, em decorrência 
da maior concentração de elastômeros na 
borracha de pneus.

Aumento da vida útil do pavimento.

Maior resistência ao envelhecimento, em 
decorrência da presença de antioxidantes e 
carbono na borracha de pneus, que auxilia na 
redução do envelhecimento por oxidação.

Maior resistência à propagação de trincas e 
à formação de trilhas de roda.

Possibilidade de redução da espessura do 
pavimento.

Melhor aderência pneu-pavimento, 
garantindo maior segurança aos usuários.

Redução do ruído provocado pelo tráfego 
entre 65% e 85%.

•

•

•

•

•

•

•

•

According to the National Tire Industry 
Association (Associação Nacional da Indústria 
de Pneumáticos), Brazil produces around 41.3 
million tires per year. During the same period, 
30 million tires are discarded as unserviceable. 
Worldwide, it is estimated that more than two 
billion tires are discarded per year, of which 
20% are recycled.

Redução de consumo

O Sistema CCR realiza ações visando à redução 
de custos operacionais e à preservação 
dos recursos naturais. Entre essas ações 
estão a distribuição de impressos, adesivos 
e cartazes para a conscientização dos 
colaboradores. Baseadas na utilização de 
fontes alternativas de energia, as campanhas 
orientam e conscientizam os colaboradores 
sobre a necessidade de redução do número 
de cópias em papel, estimulando o uso de 
arquivos eletrônicos e processos inovadores 
de TI. Também incentivam o reaproveitamento 
de papel usado, a substituição do papel 
comum pelo reciclado, a substituição de 
torneiras comuns por dispositivos de fluxo 
com temporizador, o uso de veículos com 
combustíveis alternativos e a utilização de 
produtos que podem ser destinados para 
outras atividades.

Asfalto ecológico

Os pneus demoram pelo menos 600 anos 
para se decompor e, por isso, são hoje 
considerados um grave problema ambiental. 
No Paraná, a Rodonorte utiliza desde 2003 
uma tecnologia de pavimentação inovadora, 
o chamado “asfalto ecológico” (ou “asfalto-
borracha”), resultado da mistura de borracha 
moída (proveniente de pneus inservíveis) com 
cimento asfáltico convencional. Para cada 
tonelada de asfalto são adicionados 150 quilos 
de borracha moída. Essa tecnologia, já utilizada 
nos Estados Unidos, na Europa e na África do 
Sul, foi adaptada às particularidades do asfalto 
brasileiro, sobretudo o fornecido pelas refinarias 
do sul do País, de qualidade inferior.

O asfalto ecológico é utilizado na restauração 
de trechos danificados ou na execução de 
novos pavimentos asfálticos. Em cada 
quilômetro executado, são reaproveitados 
mil pneus. Entre 2003 e 2006, a Rodonorte 
recuperou 260 quilômetros de rodovias, 
utilizando 260 mil pneus, que deixaram 
de ser lançados no meio ambiente. Além 
disso, a execução do pavimento com esse 
tipo de asfalto assegura maior conforto e 
segurança para os usuários das rodovias, 
além de prolongar consideravelmente a vida 
útil do pavimento.

Reducing consumption

The CCR System works to reduce operating 
costs and to preserve natural resources. 
This includes distributing printed materials, 
stickers, and posters for employee awareness. 
Based on the use of alternative energy sources, 
the campaigns guide and sensitize employees 
regarding the need of reducing the number of 
paper copies, encouraging the use of electronic 
files and innovative processes from the IT 
Department. They also encourage recycling 
used paper, substituting common paper for 
the recycled variety, substituting common 
faucets for devices with flow control, the use 
of vehicles with alternative fuels and products 
that can be used for other activities.

Ecological Asphalt

Tires take at least 600 years to decompose 
and, for that reason, are one of today’s most 
serious environmental problems. In Paraná, 
Rodonorte has used an innovative paving 
technology, called “ecological asphalt” (or 
“rubber-asphalt”), since 2003, resulting from 
mixing ground rubber (from unusable tires) 
with conventional asphalt cement. To every 
ton of asphalt, 150 kilos of ground rubber are 
added. This technology, which is already in use 
in the United States, Europe and South Africa, 
was adapted to the peculiarities of Brazilian 
asphalt, especially that which is furnished by 
the refineries in the south of the country, which 
is of inferior quality.

Ecological asphalt is used to recuperate 
damaged sections or for new asphalt paving. 
For every kilometer paved, 1,000 old tires 
are used. From 2003 to 2006, Rodonorte 
recuperated 260 kilometers of highways 
and used 260,000 tires, which were kept 
from being dumped into the environment. 
Furthermore, pavement with this type of 
asphalt ensures greater comfort and safety for 
highway users, and considerably prolongs the 
useful life of the pavement.

The practical advantages

Reduction of thermal susceptibility: mixtures 
with rubber-asphalt are more resistant to 
temperature variations. Therefore, its 
performance is better than that of pavement 
made with conventional bitumen, no matter 
the temperature to which it is subjected.

Increased flexibility, due to the greater 
concentration of elastomer in tire rubber.

Increased useful life of the pavement.

Greater resistance to ageing, due to the 
presence of the anti-oxidants and carbon 
in tire rubber, which helps reduce ageing 
by oxidation.

Greater resistance to the spread of cracks 
and the formation of wheel ruts.

Possible to reduce pavement thickness.

Better tire-pavement grip, guaranteeing 
greater safety to users.

Reduction of traffic noise by 65% to 
85%.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Educação ambiental

A CCR mantém ações de educação ambiental 
e treinamentos sobre a responsabilidade 
ambiental, com o objetivo de conscientizar 
colaboradores, fornecedores, prestadores 
de serviço (até mesmo por intermédio de 
cláusulas contratuais), clientes e comunidades 
sobre a cultura da responsabilidade ambiental 
individual e coletiva. Também promove 
campanhas internas dirigidas aos colaboradores 
e a seus familiares e também à comunidade 
lindeira, além de participar de projetos e 
programas de educação ambiental voltados 
para a sociedade em geral e apoiá-los.

Patrimônio histórico

A CCR valoriza e preserva a arquitetura 
tombada associada a projetos que envolvem 
exposições culturais e preservação de 
equipamentos antigos. Também colabora 
com o desenvolvimento cultural e intelectual 
das comunidades, além de contribuir com a 
qualidade de vida e estética da região.

Environmental education

CCR maintains environmental education and 
training programs regarding environmental 
responsibility, for the purpose of raising the 
awareness of employees, suppliers, and service 
providers (including through contractual clauses), 
customers, and communities about the culture 
of individual and collective environmental 
responsibility. It also promotes internal campaigns 
focusing on employees and their families, as well 
as the communities neighboring the highways, 
and participates in or supports environmental 
education projects and programs for society, in 
general.

Historical assets

CCR values and preserves historic architecture 
associated with the projects that involve 
culture exhibits and the preservation of antique 
equipment. It also collaborates with the 
cultural and intellectual development of the 
communities, and contributes to the region’s 
quality of life and esthetics.

Unidades de conservação

Por meio de convênios com unidades de 
conservação ambiental, a CCR atua na 
recuperação de instalações, na criação de 
viveiros e de bancos de sementes e em outros 
tipos de programa, colaborando com o 
desenvolvimento de parques nacionais – como 
Itatiaia (RJ), na Rodovia Presidente Dutra, e a 
Floresta Nacional de Ipanema, em Iperó (SP) – e 
estaduais ou de regiões de preservação – como 
a Serra do Japi, em Jundiaí (SP). A Companhia 
também contribui para a elaboração de planos 
de manejo de unidades de conservação, como 
se deu na Floresta Nacional de Ipanema, onde 
estão presentes patrimônios históricos.

Agreements with organizations

CCR allies itself with the River Basin Committees 
and Consortiums, which manage the water 
resources of their regions and, via Federal law, 
generate funds through taxes on the use of 
water from Federal rivers. The consortiums are 
formed by city governments, NGOs, and private 
companies, which are heavy water consumers 
(or not) and are concerned about preserving 
the water resources of a given region and 
improving the quality of available water, 
whether for human or industrial consumption. 
The organizations maintain specific programs 
for developing environmental awareness, 
publishing educational books, and holding 
campaigns for recuperating riverside vegetation 
and for cleaning up rivers.

As vantagens ecológicas e sociais

Surgimento e fortalecimento de empresas 
especializadas na reciclagem de pneus para 
convertê-los em asfalto-borracha.

Criação de novas fontes de tributos 
a ingressar no erário. Adicionalmente 
serão criados novos empregos diretos 
nas empresas recicladoras, além de vagas 
indiretas ligadas ao processo de angariação 
e movimentação de pneus inservíveis.

Inibição aos focos de criação de insetos 
prejudiciais à saúde.

Redução da poluição visual causada pelo 
descarte de pneus em locais impróprios.

Diminuição do assoreamento de rios, lagos 
e baías, causado, em parte, pelo descarte 
indevido de pneus.

Diminuição do número de pneus em 
depósitos, com a conseqüente redução 
do risco de incêndios incontroláveis e da 
queda da deposição de pneus em aterros 
sanitários.

Redução da demanda de petróleo, pela 
substituição de parte do asfalto (por 
borracha moída de pneus) e pela maior 
durabilidade na vida útil das estradas.

•

•

•

•

•

•

•

The ecological and social advantages

Companies specialized in recycling tires to 
convert them into rubber-asphalt arise and 
are strengthened.

New tax sources are created for the 
government. There will also be new direct 
jobs created in the recycling companies, as 
well as indirect jobs linked to the process of 
collecting and shipping unusable tires.

Breeding places for health-threatening 
insects are reduced.

Visual pollution caused by tires dumped in 
inappropriate sites is reduced.

Silting of rivers, lakes and bays, caused, in 
part, by dumping tires, is lessened.

The number of tires in dumps is reduced, 
with the resulting reduction of the risk of 
incontrollable fires and a drop in discarding 
tires in sanitary landfills.

The demand for petroleum is reduced, 
by substituting part of the asphalt with 
ground rubber from tires and by the greater 
durability and useful life of the highways.

•

•

•

•

•

•

•

AutoBAn



70 71

Atuação ambiental

Ações desenvolvidas pelas concessionárias do 
Sistema CCR em 2006:

AutoBAn
Plantio de 20 mil mudas em Nova 
Odessa.
Plantio de 30 mil mudas em Americana.
Ações com unidades de conservação no 
Parque da Gruta. 

•

•
•

NovaDutra
Projetos com as comunidades para 
recuperação de áreas ciliares. Ação 
iniciada em parceria com a Prefeitura de 
Guaratinguetá, em São Paulo, com análise 
de duas áreas já indicadas.
Projeto piloto de redução de energia nas 
praças de pedágio.
Contenção de encostas em 209 pontos 
da rodovia.
Plantio de 15 mil mudas de árvores nas 
obras de prolongamento.

Ponte
Programação de limpeza das pistas e do 
sistema de drenagem da rodovia. Objetivo 
é manter o bom escoamento das águas 
pluviais, bem como a fluidez do tráfego 
em dias de chuva. Para auxiliar os trabalhos 
de limpeza, a concessionária dispõe de 
máquinas de varrição mecânica, utilizadas 
à noite, em verdadeiras faxinas nas pistas. 
Simultaneamente outra equipe prossegue 
com a programação diária de limpeza nas 
áreas de vegetação dos acessos a Niterói. 
Durante o serviço, a equipe trata o gramado 
e mantém limpa toda a região que circunda 
os acessos à via.
Além do programa de varrição manual 
e mecânica, a concessionária realiza, 
diariamente, a operação “cata-cata”, por 
meio da qual objetos (visualizados pelo 
Centro de Controle de Tráfego) são retirados 
das pistas. Com as operações de limpeza, a 
concessionária retira, anualmente, cerca de 
3 mil m³ de lixo da rodovia. Isso equivale 
a 3 mil caixas d’água (de mil litros) cheias 
de lixo, uma média de 250 por mês. Além 
da preservação ambiental, como resultado 
do programa de limpeza os usuários ainda 
encontram pistas limpas, que garantem 
maior segurança e boa trafegabilidade, até 
mesmo em dias de chuva.

RodoNorte
Campanha “Plante esta Idéia”, realizada pelo 
nono ano consecutivo, em comemoração 
ao Dia da Árvore. Os motoristas que passam 
pelas rodovias da região dos Campos Gerais 
recebem sementes da árvore paineira-rosa. 
Além da distribuição de 120 mil sementes, 
os usuários também ganham um cartão 
alusivo ao Dia da Árvore, com as instruções 
sobre como realizar o plantio.

•

•

•

•

•

•

•

Projetos socioambientais

Por meio de projetos socioambientais que 
envolvam capacitação profissional, educação 
ambiental, higiene e saúde, a CCR também 
procura colaborar com as comunidades 
carentes das regiões onde está presente. 
Um exemplo de ação desenvolvida nesse 
sentido é o Programa de Capacitação para 
os reassentados da Floresta Nacional de 
Ipanema, em Iperó. As comunidades foram 
treinadas e orientadas para as atividades de 
cultivo de mudas em viveiro e administração 
de cooperativas, resultando na criação da 
Cooperativa Agropecuária Filadélfia de 
Fruticultores, Avicultores e Pecuaristas de 
Gado Confinado (Coagrofil).

Escola da Vida / School of Life

Social-environmental projects

Through socioenvironmental projects that 
involve professional training, environmental 
education, hygiene, and health, CCR also seeks 
to collaborate with the needy communities in 
the regions where it is involved. One example 
of this type of action was the Enabling Program 
for those who were resettled from Ipanema 
National Forest, in Iperó (SP). The communities 
were trained and guided in cultivating seedlings 
in a plant nursery and administrating co-ops, 
which resulted in the creation of the Philadelphia 
Fruit, Poultry and Confined Cattle Farming 
Cooperative (Cooperativa Agropecuária Filadelfia 
de Fruticultores, Avicultores e Pecuaristas de 
Gado Confinado-COAGROFIL).

Environmental involvement

Actions developed by the concessionaires of 
the CCR System in 2006:

AutoBAn
Planting 20,000 seedlings in Nova 
Odessa.
Planting 30,000 seedlings in Americana.
Actions with conservation units in Parque 
da Gruta (Cavern Park).

•

•
•

NovaDutra
Projects with the communities to recuperate 
river bank vegetation. This was begun in a 
partnership with the City of Guaratinguetá, 
São Paulo, with the analysis of two areas 
which have already been indicated.
P i lot  project  for  reducing energy 
consumption at the toll plazas.
Slope retainers a 209 points along the 
highway.
Planting de 15,000 tree seedlings along the 
highway extension section.

Ponte
Schedule for cleaning the lanes and the 
drainage system of the highway. The 
objective is to maintain a good flow for 
rain water, as well as traffic flow on rainy 
days. To help with the cleaning work, 
the concessionaire has mechanical road 
sweepers, used at night. Simultaneously, 
another team carries out the daily schedule 
of cleaning the vegetation areas of the 
accesses to Niterói. During the work, the 
team gives the grass a treatment and keeps 
the entire area clean around the highway 
accesses.
Besides the manual and mechanical 
sweeping program, the concessionaire 
also performs a pick up operation every 
day, when objects (seen by the Traffic 
Control Center) are removed from the 
lanes. Via the cleaning operations, the 
concessionaire annually removes around 
3,000 m³ of debris from the highway. This 
is equivalent to 3,000 water tanks (of 1,000 
liters) filled with debris, for an average of 
250 per month. Besides protecting the 
environment, the result of the cleaning 
program is that users find clean lanes, 
which guarantee greater safety and good 
traffic flow, including rainy days

RodoNorte
The “Plant this Idea” program, was 
held for the ninth consecutive year, in 
commemoration of Arbor Day. Drivers who 
use the highways in the Campos Gerais 
region receive seeds of the paineira-rosa 
tree. Besides the distribution of 120,000 
seeds, users also get an Arbor Day card, 
with instructions on how to plant the 
seeds.

•

•

•

•

•

•

•
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ViaLagos
Na comemoração do Dia Mundial do Meio 
Ambiente, a concessionária distribuiu 
sementes de ipê amarelo aos usuários que 
passaram pela praça de pedágio. Essa ação 
faz parte do Plano de Gestão Ambiental 
que a Via Lagos desenvolve há oito anos 
nos municípios abrangidos pela rodovia 
(Rio Bonito, Araruama, Iguaba Grande e 
São Pedro da Aldeia). Além de palestras, 
atividades em escolas e informações para 
as comunidades, a concessionária realiza 
um trabalho de monitoramento do ar, da 
água, do solo e do nível de ruído e ainda 
contribui com uma proposta de plano 
diretor para a Área de Proteção Ambiental 
das Serras de Sapiatiba e Sapiatiba Mirim, 
nos municípios de Iguaba Grande e São 
Pedro da Aldeia.
O Curso de Reciclagem de Garrafas PET 
capacita jovens das escolas e comunidades 
próximas à rodovia a realizarem práticas 
artesanais com o uso de material plástico. 
A atividade contribui para a conscientização 
sobre a poluição causada por esse tipo 
de material. O curso é precedido por 
uma campanha de coleta de garrafas 
PET, que são usadas na confecção de 
utensílios domésticos, bolsas e brinquedos 
educativos.
Nas comemorações do aniversário de 
Rio Bonito, no dia 7 de maio, a equipe 
de multiplicadores ambientais da Via 
Lagos distribuiu sacos plásticos para 
acondicionamento de lixo e folhetos com 
o slogan “Respeito é bom, a gente gosta e 
a natureza agradece”, além do Almanaque 
de Trânsito da Via Lagos.
No Dia da Árvore (21 de setembro), a 
concessionária distribui sementes de pau-
brasil aos usuários que passam na praça 
de pedágio. Nas escolas lindeiras, os 
multiplicadores ambientais plantam mudas 
da árvore com os alunos. Em parceria da Via 
Lagos com a Emater Rio, o Consórcio Lagos 
São João, a Secretaria de Meio Ambiente 
de Rio Bonito e a Serla, grupos de alunos 
de escolas lindeiras e multiplicadores 
ambientais da concessionária plantaram 
250 mudas de árvores nativas da região às 
margens do Rio Boa Esperança, no trecho 
do rio junto à rodovia.

•

•

•

•

A Campanha Projeto Caramujo visa à 
erradicação do caramujo gigante africano. 
A atividade é realizada juntamente com o 
Colégio Cenecista Monsenhor Antônio de 
Souza Gens, de Rio Bonito.
O Seminário de Consciência Ambiental 
reuniu professores das escolas municipais 
lindeiras.
Na Semana do Meio Ambiente, funcionários 
da ViaLagos apresentaram no Colégio 
Cenecista Monsenhor Antônio de Souza 
Gens a encenação teatral Amigos do Meio 
Ambiente.
Palestras de Educação para o Trânsito e 
Meio Ambiente foram ministradas para 100 
alunos da Escola Estadual Dr. José Elias de 
Melo dos Santos, em Iguaba Grande. 

ViaOeste
Campanha de conscientização das 
comunidades lindeiras do Sistema Castello-
Raposo, para evitar a invasão de animais 
de grande porte nas rodovias. São blitze 
semanais realizadas pela equipe de tráfego 
da concessionária, avaliando as cercas das 
propriedades rurais existentes próximas às 
rodovias e orientando os proprietários sobre 
como conservar o isolamento da área.
Participação na campanha educativa do 
Comando de Policiamento Ambiental, 
visando conscientizar os usuários sobre 
o uso racional da água. A concessionária 
distribuiu material informativo nas praças 
de pedágios das rodovias Castello Branco 
e Raposo Tavares com orientações sobre o 
uso racional da água.
Realização de um Curso de Manejo de 
Animais Selvagens, em parceria com o 
Parque Zoológico Municipal Quinzinho de 
Barros, em Sorocaba. A atividade teve como 
objetivo treinar os inspetores na captura 
e no manejo adequado dos animais, 
evitando acidentes nas rodovias concedidas 
e colaborando com o trabalho da Polícia 
Militar Ambiental, contribuindo assim para 
a preservação da fauna da região.
Projeto para o plantio compensatório de 2 
mil árvores, por meio de hidrossemeadura 
(plantação de sementes, não de mudas). 
Projeto desenvolvido pela Escola Superior 
de Agr icultura “Luiz de Queiroz” 
(ESALQ), da Universidade de Piracicaba, 
e patrocinado pela CCR. Ainda aguarda 
aval dos órgãos regulatórios.

•

•

•

•

•

•

•

•

Dia da Árvore / Arbor Day

ViaLagos
For the commemorations of World 
Environment Day, the concessionaire 
distributes seeds of the yellow ipê tree 
to users who go through the toll plaza. 
This action is a part of the Environmental 
Management P lan that Via Lagos 
has developed for eight years in the 
municipalities covered by the highway 
(Rio Bonito, Araruama, Iguaba Grande, 
and São Pedro da Aldeia). Besides lectures, 
activities in schools, and information for the 
communities, the concessionaire monitors 
the air, water, soil, and noise level, and 
contributes a proposed master plan for 
the Environmental Protection Areas of the 
Sapiatiba and Sapiatiba Mirim Highlands, 
in the municipalities of Iguaba Grande and 
São Pedro da Aldeia.
The course on Recycling PET Bottles 
enables young people from the schools 
and communities in the vicinity of the 
highway to do arts and crafts with the use 
of this plastic. The activity contributes to 
raising awareness regarding the pollution 
caused by this type of material. The course 
is preceded by a campaign to collect PET 
bottles, which are used in making home 
utensils, handbags, and educational toys.
For the commemorations of the anniversary 
of the city of Rio Bonito, on May 7, 
the environmental team from ViaLagos 
distributed plastic trash bags and pamphlets 
with the slogan “Respect is good, we like 
it and Nature is grateful,” as well as the 
ViaLagos Traffic Almanac.
On Arbor Day (September 21), the 
concessionaire distributed Brazil wood 
seeds to users that went through the 
toll plaza. At the neighboring schools, 
the environmental team plants seedlings 
of the tree, along with the students. In 
a partnership of ViaLagos with Emater 
Rio, the Lagos São João Consortium, the 
Department of the Environment of Rio 
Bonito, and SERLA, student groups from 
bordering schools and the environmental 
team of the concessionaire planted 250 
seedlings of trees native to the banks of 
the section of the Boa Esperança River next 
to the highway.

•

•

•

•

The Snail Project Campaign seeks to 
eradicate the giant African snail. This activity 
is done in conjunction with Cenecista 
Monsenhor Antônio de Souza Gens High 
School, in Rio Bonito.
The Environmental Awareness Seminar 
brought together teachers from schools in 
municipalities bordering on the highway.
During Environment Week, ViaLagos 
employees put on the play “Friends of the 
Environment” at Cenecista Monsenhor 
Antônio de Souza Gens High School.
Educational lectures on Traffic and the 
Environment were given to 100 students 
at Dr. José Elias de Melo dos Santos State 
High School, in Iguaba Grande.

ViaOeste
Awareness campaign with the communities 
bordering on the Castello-Raposo system, 
in order to keep large animals from going 
onto the highways. Weekly blitzes are held 
by the concessionaire’s traffic team, to 
check the fences on the rural properties 
along the highways and instruct owners 
on how to keep the area isolated.
Participation in the educational campaign 
of the Environmental Rangers, for the 
purpose of making users aware of the 
rational use of water. The concessionaire 
distributed informative materials at the toll 
plazas on the Castello Branco and Raposo 
Tavares highways, with instructions on the 
rational use of water.
A course on Handling Wild Animals, in 
a partnership with Quinzinho de Barros 
Municipal Zoo, in Sorocaba. The objective 
of the activity was to train inspectors in 
how to capture and adequately handle the 
animals, avoiding accidents on the highways 
under concession and collaborating with 
the work of the Environmental Rangers, 
thus contributing to the preservation of 
the region’s fauna.
A project for the compensatory planting 
of 2,000 trees, by water seeding (planting 
seeds and not seedlings). Developed by 
the “Luiz de Queiroz” Agricultural College 
(ESALQ), of the University of Piracicaba, 
sponsored by CCR. It is awaiting the 
approval of regulatory agencies.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Estrada para a Saúde / Road to Health

Estrada para a Cidadania

O programa Estrada para Cidadania visa formar 
pedestres e futuros motoristas mais conscientes 
de suas responsabilidades, contribuindo assim 
para a diminuição do número de acidentes no 
trânsito. Já foram atendidas mais de 400 mil 
crianças de 3ª série em escolas das cidades 
ao longo das rodovias concedidas a AutoBan, 
Nova Dutra e ViaOeste.

Estrada para a Saúde

Iniciativa que tem como objetivo facilitar 
o acesso dos motoristas profissionais a 
serviços de saúde. O programa leva médicos, 
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e 
estudantes da área de saúde a postos de 
serviço situados às margens das rodovias, 
oferecendo exames de saúde gratuitos.

Road to Citizenship

The Road to Citizenship program seeks to 
prepare pedestrians and future drivers who are 
more conscious of their responsibilities, thus 
contributing to lessening the number of traffic 
accidents. More than 400,000 third-grade 
children have been reached from schools in the 
cities along the highways under concession to 
AutoBAn, Nova Dutra, and ViaOeste.

Road to Health

The objective of this initiative is to facilitate 
the access of professional drivers to health 
services. The program takes doctors, nurses, 
nurse’s aids, and students in the area of health 
care to clinics located at the edge of the 
highways, offering free health exams.

O  e s t í m u l o  a o  d e s e n v o l v i m e n t o 
socioeconômico, ambiental e cultural das 
comunidades localizadas ao longo das rodovias 
administradas pela CCR faz parte das diretrizes 
da Companhia desde sua criação. Tal prática 
tem relação direta com a filosofia empresarial 
da CCR e, conseqüentemente, com sua 
estratégia para o crescimento sustentável e a 
geração de valor para os públicos envolvidos. 
As populações dos municípios onde a Empresa 
mantém operações se beneficiam de sua 
presença por meio de apoios, patrocínios de 
eventos e pelo fomento a atividades culturais, 
de promoção à saúde, da cidadania, do meio 
ambiente, etc.

COMUNIDADE   COMMUNITY

Benefícios pulverizados
Widespread benefits

Na Mão Certa

Ao lado de mais de 60 empresas líderes em 
seus setores de atuação, a CCR colabora no 
combate à exploração sexual de menores. 
O Programa Na Mão Certa, idealizado pelos 
Institutos WCF-Brasil e Ethos, pretende reunir 
esforços e mobilizar governos, empresas e 
organizações da sociedade civil no combate 
efetivo à exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. 
O Instituto WCF-Brasil é o braço brasileiro da 
World Childhood Foundation, criada pela 
Rainha Silvia, da Suécia. 

The stimulus for the socioeconomic, 
environmental, and cultural development of 
the communities located along the highways 
administrated by CCR has been a part of 
the Company’s guidelines, ever since it was 
created. That practice is directly related to 
CCR’s corporate philosophy and, consequently, 
to its strategy for sustainable growth and for 
generating value for the stakeholders involved. 
The residents of the municipalities where the 
Company has operations are benefited by 
its presence via its support, sponsorship of 
events, and by encouraging cultural activities, 
and by promoting health, citizenship and the 
environment, among others.

In the Right Hands

Along with over 60 companies that are leaders 
in their areas, CCR collaborates in combating 
the sexual exploitation of minors. The In the 
Right Hands program, created by the WCF-
Brasil and Ethos Institutes, plans joint efforts 
and to mobilize governments, companies, 
and civil organizations to effectively combat 
the commercial and sexual exploitation of 
children and adolescents on Brazil’s highways. 
The WCF-Brasil Institute is the Brazilian arm 
of the World Childhood Foundation, created 
by Queen Silvia, of Sweden. 
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Programa de Fomento ao Cinema 
Paulista – Apoio à realização de filmes e 
documentários. Os projetos patrocinados 
em 2006 foram “Boleiros 2” (Ugo 
Giorgetti), “Chega de Saudade” (Laís 
Bodanzky) e “Antonia” (Tata Amaral). 
Além disso, a Empresa apoiou o filme 
“Insolação” (Felipe Hirsch) e o documentário 
“Caminhoneiros” (Rodrigo Meirelles). 
Projetos locais também receberam apoio 
da Companhia, entre eles “Sapucaia” 
(Sílvia Bigarelli), videodocumentário sobre 
a arqueologia no Vale do Paraíba, e “Nas 
Asas do Cinema”, projeto que exibe 
filmes de curta-metragem em São José 
dos Campos.

Revelando São Paulo – Vale do Paraíba 
– A NovaDutra patrocinou a quinta edição 
do festival, que atingiu a marca de 300 mil 
visitantes, em São José dos Campos.

Peça “Fica Comigo esta Noite” – 
Realização de apresentação especial 
em novembro de 2006 e apresentações 
itinerantes em 2007 pelas concessionárias 
do Sistema CCR.

Museu de Arte Contemporânea (MAC) 
– Apoio ao Museu de Arte Contemporânea 
de Niterói (RJ), patrocinando a exposição 
de Miró.

Festival Nacional de Teatro (Fenata) de 
Ponta Grossa – Concurso de teatro amador 
realizado pela Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (PR), com o apoio da 
RodoNorte, reunindo candidatos de mais 
de 30 países.

Festival Vale do Café – Programa apoiado 
pela NovaDutra, mescla cultura popular e 
música erudita. Em 2006, o festival ocorreu 
em oito municípios do Rio de Janeiro com 
a participação de 90 mil pessoas.

Orquestra e Coro Jovem Sinfônico 
de São José dos Campos – Apoio 
institucional da  NovaDutra a uma das 
principais formações musicais da região de 
São Jose dos Campos.

•

•

•

•

•

•

•

Program for Encouraging São Paulo’s 
Cinema Production – This is support 
for making movies and documentaries. 
The projects sponsored in 2006 were 
“Boleiros 2” (Ugo Giorgetti), “Chega de 
Saudade” (Laís Bodanzky), and “Antonia” 
(Tata Amaral). The Company also supported 
the movie “Insolação” (Felipe Hirsch) and 
the documentary “Caminhoneiros” (Rodrigo 
Meirelles). Local projects also receive support 
from the Company, including “Sapucaia” 
(Sílvia Bigarelli), which is a video documentary 
about archeology in São Paulo’s Paraíba 
Valley, and “Nas Asas do Cinema”, which 
shows short films in São José dos Campos.

Revealing São Paulo – Vale do Paraíba 
(Paraíba Valley)  –  NovaDutra sponsored the 
fifth edition of the festival, that had 300,000 
visitors, in the city of São José dos Campos.

The play "Fica Comigo esta Noite" (Stay 
with me Tonight) – The concessionaires 
of the CCR System promoted a special 
presentation in November 2006 and will 
support itinerant presentations in 2007.

Museu de Arte Contemporânea (MAC) 
– Support for the Museum of Contemporary 
Art (MAC) of Niterói (RJ), by sponsoring the 
Miró exhibit.

National Theater Festival (Fenata) 
of Ponta Grossa – An amateur theater 
competition held by the State University 
of Ponta Grossa (PR), with the support of 
RodoNorte, bringing together candidates 
from over 30 countries.

Coffee Valley Festival – This program 
supported by NovaDutra blends popular 
culture with scholarly music. In 2006, the 
festival took place in eight municipalities 
of Rio de Janeiro, with the participation of 
90,000 people.

Youth Symphony and Choir of São 
José dos Campos – Institutional support 
of NovaDutra for one of the main musical 
organizations in the region of São Jose dos 
Campos.

•

•

•

•

•

•

•

Festival Nacional de Teatro (Fenata) 
National Theater Festival

Festival Vale do Café / Coffee Valley Festival

Museu de Arte Contemporânea (MAC)  
Museum of Contemporary Art

Estrada cultural

O Projeto CCR Cultura nas Estradas é a política 
cultural desenvolvida pela Companhia. Reúne 
atividades diversas, nos segmentos de artes 
plásticas, cinema e música, entre outras. Foi 
estruturado com base em pesquisas realizadas 
para identificar o perfil cultural das regiões 
onde as concessionárias atuam e para mapear 
os equipamentos e movimentos culturais 
existentes, além das necessidades locais. O 
programa é uma forma de apoio a projetos 
que contemplam as diversidades locais e 
regionais:

Cine Tela Brasil – Promove sessões 
gratuitas de cinema em áreas periféricas 
das cidades atendidas, buscando atingir 
públicos que têm pouca (ou nenhuma) 
oportunidade de ir ao cinema.

Circo Roda Brasil  – O espetáculo 
Stapafurdyo estreou em julho, no 
Memorial da América Latina, em São 
Paulo, com apoio da CCR. Durante a 
temporada, o Circo Roda Brasil reuniu 
cerca de 40 mil pessoas.

•

•

Cultural highway

CCR’s Culture on the Highways Project is the 
cultural policy developed by the Company. 
It brings together a variety of activities, in 
the areas of art, cinema, and music, among 
others. The program was structured based on 
studies made to identify the cultural profile 
of the regions where the concessionaires are 
involved and to chart the existing equipment 
and cultural movements, as well as local 
needs. This is a way of supporting projects that 
deal with local and regional diversity:

Cine Tela Brasil – Provides free movie 
showings in outlying areas of the cities 
served, seeking to reach people who 
have little, or no, opportunity to go to the 
movies.

Circo Roda Brasil – The Stapafurdyo show 
premiered in July, at the Latin America 
Memorial, in São Paulo, with the support of 
CCR. During the circus season, Circo Roda 
Brasil played to around 40,000 people.

•

•

Circo Roda Brasil
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Programa “Estrada para a Saúde”– Tem 
por objetivo zelar pela saúde e melhora de 
qualidade de vida dos caminhoneiros que 
trafegam pelas rodovias administradas 
pela concessionária. Oferece exames 
médicos, tratamento odontológico e outros 
serviços gratuitos, além de orientações 
preventivas para promover o bem estar 
do caminhoneiro. A AutoBAn possui 
sede própria para a realização do projeto, 
localizada no km 56 da Rodovia dos 
Bandeirantes. Mais de 3,6 mil motoristas já 
foram beneficiados pelo programa.

NovaDutra
Programa “Estrada para a Cidadania”– 
Assim como a AutoBAn, a NovaDutra 
também realiza o projeto, mobilizando as 
escolas públicas do ensino fundamental 
localizadas nas comunidades cortadas 
pela rodovia Presidente Dutra. A iniciativa 
atingiu, em 2006, cerca de 50 mil alunos 
e 1.700 educadores de 33 cidades entre 
os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 
Além do treinamento oferecido nas escolas, 
a concessionária desenvolve, por meio 
do projeto, ações de sensibilização de 
motoristas na rodovia. Abordados pelas 
crianças, os usuários recebem dicas e 
instruções sobre como trafegar com 
mais segurança pelas rodovias, evitando 
acidentes e outras ocorrências. 
Ação “Crianças Desaparecidas”– Projeto 
que visa ajudar na busca de crianças 
desaparecidas, por meio da divulgação de 
fotos impressas nos recibos emitidos pelas 
seis praças de pedágio da concessionária.  
Em 2006, foram disponibilizadas fotografias 
de 24 crianças. 
Programa “Estrada para a Saúde”– O 
projeto tem por objetivo zelar pela melhora 
de qualidade de vida e bem estar do 
público caminhoneiro que trafega pela 
rodovia. Para tanto, a concessionária 
dispõe de equipe médica e estrutura 
apropriada para a realização de exames 
médicos, tratamento odontológicos e 
outros serviços que resultem no bem estar 
do caminhoneiro. 

•

•

•

•

Atuação social

Principais iniciativas desenvolvidas pelas 
concessionárias do Sistema CCR:

AutoBAn
Programa “Voluntários da Vida”–  
Trata-se de projeto social que visa o fomento 
à doação de sangue. Periodicamente, 
os colaboradores da concessionária 
participam da iniciativa, que resulta na 
distribuição de 334 bolsas de sangue. 
Distribuídas aos hospitais públicos e 
filantrópicos da região de abrangência 
do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, 
o projeto beneficia diretamente mais de 
1.000 pacientes. 
Programa “Estrada para a Cidadania”– 
O projeto tem por objetivo disseminar 
informações sobre trânsito e cidadania 
entre educadores e alunos das 3ª e 4ª séries 
das redes públicas de ensino fundamental. 
De maneira lúdica e divertida, as crianças 
aprendem noções de trânsito e segurança, 
as quais ajudarão a formar motoristas 
mais conscientes. Em 2006, somente no 
Sistema Anhanguera-Bandeirantes, foram 
atendidos mais de 75 mil alunos e 2.500 
educadores de 300 escolas de 17 cidades.

•

•

Concessionárias em ação

Além dos projetos corporativos, desenvolvidos 
por todas as concessionárias do Sistema 
CCR, as empresas também realizam ações 
individualmente, a partir de projetos próprios 
ou por meio de parcerias com ONGs e 
entidades governamentais. As iniciativas 
incluem projetos de educação ambiental, 
orientação para a segurança nas estradas, 
capacitação profissional e geração de renda, 
entre outros temas. 

O programa Estrada para Cidadania visa 
formar pedestres e futuros motoristas mais 
conscientes de suas responsabilidades, 
contribuindo assim para a diminuição do 
número de acidentes no trânsito. Já foram 
atendidas mais de 400 mil crianças de 3ª 
série em escolas das cidades ao longo das 
rodovias concedidas a AutoBan, Nova Dutra 
e ViaOeste.

Estrada para a Cidadania / Road to Citizenship

Concessionaires in action

Besides the corporate projects developed 
by all of the concessionaires of the CCR 
System, the companies also hold actions, 
individually, based on their own projects or 
via partnerships with NGOs and government 
agencies. The initiatives include such projects 
as environmental  education, highway safety 
instruction, professional enabling, and 
income generation, among others.

The Road to Citizenship program seeks to 
prepare pedestrians and future drivers who 
are more conscious of their responsibilities, 
thus contributing to lessening the number 
of traffic accidents. More than 400,000 
third-grade children have been reached 
from schools in the cit ies along the 
highways under concession to AutoBAn, 
Nova Dutra, and ViaOeste.

Social involvement

Main initiatives developed by the concessionaires 
of the CCR System:

AutoBAn
The “Life Volunteers” program 
is a social project that encourages 
blood donat ions.  Per iodical ly,  the 
concessionaire’s employees participate in 
the initiative, resulting in the distribution 
of 334 bags of blood to public and 
philanthropic hospitals in the region 
covered by the Anhanguera-Bandeirantes 
system. The project directly benefits over 
1,000 patients. 
The “Road to Citizenship” program 
spreads informat ion about t raff ic 
and citizenship among educators and 
students from 3rd and 4th grades in 
the public primary schools. In a fun 
and playful manner, children learn the 
basics of traffic safety, which will help 
prepare more aware drivers. In 2006, on 
the Anhanguera-Bandeirantes system, 
alone, over 75,000 students and 2,500 
educators from 300 schools in 17 cities 
were reached.

•

•

The “Road to Health” program works 
for the good health and improved 
quality of life of the truck drivers who 
travel on the highways administrated 
by the concessionaire. It offers medical 
examinations, dental treatment, and 
other free services, besides providing 
preventive guidance for promoting the 
well-being of truck drivers. AutoBAn 
has its own place for carrying out the 
project, located at the 56 km marker on 
Bandeirantes Highway. Over 3,600 drivers 
have been benefited by the program.

NovaDutra
Like with the AutoBAn ,  “Road to 
Citizenship” program, NovaDutra also 
mobilizes public primary schools located 
in the communities crossed by Presidente 
Dutra Highway. In 2006, the initiative 
reached some 50,000 students and 1,700 
educators in 33 cities in the States of 
Rio de Janeiro and São Paulo. Besides 
the training offered in the schools, 
the concessionaire develops actions, 
through this project, to make highway 
motorists more aware. When approached 
by the children, users receive tips and 
instructions on how to travel more safely 
on the highways, avoiding accidents and 
other types of occurrences.
The “Missing Children” project seeks 
to help find missing children, by printing 
photos on the receipts issued by the 
concessionaire’s six toll plazas. In 2006, 
the photographs of 24 mission children 
were printed.
The “Road to Health” program 
attempts to improve the quality of life 
and well-being of the truck drivers who 
travel on the highway. To do this, the 
concessionaire has a medical team and 
the appropriate structure for performing 
medical examinations, dental treatment, 
and other services that result in the well 
being of truck drivers.  

•

•

•

•
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RodoNorte
Campanha “De Volta pra Casa”– Os 
recibos emitidos nas praças de pedágio 
são utilizados com o objetivo de ajudar 
a encontrar crianças e adolescentes 
desaparecidos no Estado do Paraná. A 
campanha já ajudou a encontrar um 
adolescente de 15 anos que voltou para 
casa, em Campo Largo, no Paraná, depois 
de três anos desaparecido.
Campanha “Sou Sangue Bom”– Por meio 
da ação, é promovida a doação mensal de 
sangue para a Hemepar de Ponta Grossa 
(Centro de Hematologia do Paraná). Os 
próprios colaboradores da concessionária 
são os principais agentes da campanha.
Programa “Estrada para a Saúde”– Em 
uma unidade móvel adaptada com dois 
consultórios médicos, gabinete odontológico 
completo e sala de exames, o programa 
oferece, gratuitamente, consulta médica, 
exames de diabete, triglicérides e colesterol, 
além da medição da pressão arterial, índice 
de massa corporal e vacinas. O motorista 
ainda pode cortar o cabelo e participar 
da Oficina do Sexo Seguro, com palestras 
sobre doenças sexualmente transmissíveis 
e distribuição de preservativos. Em 2006, 
cerca de 3.200 motoristas de caminhão 
foram beneficiados.
Parto Humanizado – Motivando as 
gestantes a realizarem acompanhamento 
pré-natal, o programa Parto Humanizado, 
da RodoNorte, ajudou a reduzir em 43% o 
índice de mortalidade infantil na região de 
Ponta Grossa (PR).

Ponte S.A
Instituto Caminhos para a Vida – Há seis 
anos, o instituto atua em quatro frentes 
distintas: a Escola de Vida, com foco em 
jovens de 15 a 19 anos, sob risco social; 
a Requalificação Profissional, voltada para 
adultos; a Consciência Comunitária, na qual 
são desenvolvidas ações sócio-ambientais 
em comunidades carentes; e o Instituto 
Solidário, voltado para o apoio material 
e afetivo em instituições de caridade. Em 
2006, a Escola de Vida e a Requalificação 
Profissional do Instituto formaram 145 
alunos. Desde o início do projeto, mais 
de mil crianças foram atendidas pela 
iniciativa.

•

•

•

•

•

ViaLagos
Instituto Caminhos para a Vida – Assim 
como a concessionária Ponte S.A., a 
ViaLagos também está engajada no projeto, 
que tem por objetivo promover melhoras 
na qualidade de vida de jovens e adultos. 
Por meio da iniciativa, são realizados 
treinamentos de requalificação profissional, 
ações sócio-ambientais em comunidades 
carentes e outras iniciativas.

ViaOeste
Projeto “Estrada para a Saúde”–
Tem como objetivo avaliar a saúde do 
caminhoneiro por meio de exames médicos 
periódicos gratuitos, como glicemia, 
pressão arterial, massa corporal, acuidade 
visual e saliva. Apenas em 2006, passaram 
pelo projeto aproximadamente 1.400 
motoristas.
Atendimento Odontológico – Oferece 
aos caminhoneiros que viajam pelas 
rodovias do Sistema Castello-Raposo um 
amplo serviço de atendimento odontológico 
gratuito. Essa ação é desenvolvida em 
parceria com a Interodonto, empresa de 
assistência odontológica especializada em 
saúde bucal.

•

•

•

Escola de Vida / School of Life

RodoNorte
For the “Coming Home” program, 
receipts issued at the toll plazas are used 
to help find missing children and teens 
in the State of Paraná. The campaign 
already has helped find a 15-year-old, 
who returned home in Campo Largo, 
Paraná, after disappearing for three 
years. 
The “I’m Good Blood” campaign 
promotes monthly blood donations to 
Hemepar in the city of Ponta Grossa 
(Hematology Center of Paraná). The 
concessionaire’s own employees are the 
main campaign promoters. 
The “Road to Health” program has 
a mobile unit adapted for two doctor’s 
offices, a dental office and examining 
room, and offers, free of charge, doctor’s 
exams, diabetes, tr iglycerides, and 
cholesterol tests, besides taking blood 
pressure, measuring body mass and 
giving vaccines. Drivers can also get 
hair cuts and participate in the Safe 
Sex Workshop, with talks on sexually 
transmitted diseases (STD) and the 
distribution of condoms. In 2006, some 
3,200 truck drivers were benefited.
Parto Humanizado (Humanized 
Childbirth) – While motivating pregnant 
women to keep current with prenatal 
check-ups, RodoNorte’s Parto Humanizado 
program helped reduce infant mortality in 
the Ponta Grossa, Paraná, region by 43%.

Ponte S.A
The “Paths to Life Institute”  i s 
involved on four distinct fronts, School 
of Life (for 15 to 19-year-old socially 
at risk young people); Professional 
Requalification (for adults); Community 
Awareness (social-environmental actions 
in needy communities); and Solidarity 
Institute (material and affective support 
for assistance institutions). In 2006, 
the School of Life and Professional 
Requalification programs graduated 
134 students. Since the beginning of 
the project, thousands have directly 
benefited from the program.

•

•

•

•

•

ViaLagos
The Paths to Life Institute, like with 
Ponte S.A., is also engaged in the project, 
whose objective is to bring improvement 
in the quality of life of young people and 
adults. Through this initiative, professional 
retraining is done and social-environmental 
actions are carried out in needy communities, 
among other things.

ViaOeste
The “Road to Health” program focuses 
on evaluating the health of truck drivers, 
via periodic free medical examinations, 
such as glycemia, blood pressure, body 
mass, eyesight, and saliva. In 2006, alone, 
approximately 1,400 drivers went through 
the program.
Dental Treatment provides truck drivers 
who travel on the Castel lo-Raposo 
highway system a broad array of free 
dental services. This action is done in 
conjunction with Interodonto, which 
specializes in oral health.

•

•

•

Escola de Vida / School of Life
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Ponte

transportes, desonerando o Estado para que 
este possa investir em outras áreas essenciais 
para a população, como saúde, educação, 
saneamento básico, habitação, etc.

O Programa Brasileiro de Concessões surgiu em 
1995, como a solução encontrada pela União 
e pelos Estados para financiar a manutenção e 
a modernização da malha rodoviária nacional. 
Desde a sua fundação, a CCR apostou nessa 
parceria com os governos e a sociedade, 
transformando-se na maior operadora de 
concessões rodoviárias da América Latina. Seus 
1.452 quilômetros de rodovias administradas 
representam 15% e 41,2%, respectivamente, 
da extensão e das receitais geradas pelo 
programa de concessões.

Os resultados do Programa Brasileiro de 
Concessão de Rodovias são expressivos: foram 
gerados aproximadamente 14 mil empregos, 
enquanto as rodovias tornaram-se mais seguras, 
com a significativa redução de acidentes e 
mortes, a redução do custo de transporte (com 
viagens mais rápidas e menor manutenção dos 
veículos) e a satisfação dos usuários com os 
serviços das concessionárias (em torno de 80%, 
segundo as últimas pesquisas). 

savings to the State, so that it can invest in 
other essential areas for the population, like 
health, education, sanitation, housing, etc..

The Brazilian Concession Program came out 
in 1995, as the solution found by the Federal 
government and by the States for financing 
the maintenance and modernization of the 
Nation’s highway system. Since its founding, 
CCR has believed in this partnership with 
governments and society, and has become 
the largest operator of highway concessions 
in Latin America. The 1,452 kilometers of 
highways it administrates represent 15% 
and 41.2% of the length and revenues, 
respectively, generated by the concession 
program.

The results of the Brazi l ian Highway 
Concess ion Program are s ignif icant: 
approximately 14,000 jobs were created, 
while the highways became safer, with 
a significant reduction in accidents and 
fatalities, a reduction of transportation 
costs (with faster trips and lower vehicle 
maintenance) and user satisfaction with the 
concessionaires (around 80%, according to 
the latest polls).

Fundamentada em um relacionamento ético 
e em soluções de investimentos para melhoria 
da infra-estrutura, a CCR tem buscado uma 
maior aproximação com os poderes instituídos 
e a sociedade. O objetivo desse movimento 
é tornar o Sistema CCR reconhecido como 
promotor do desenvolvimento do País. Tal 
pensamento foi estruturado com base em 
pesquisas estatísticas que demonstram que 
estradas em mau estado podem provocar 
aumentos no custo operacional dos veículos, 
no consumo de combustível, no tempo 
de viagem e, principalmente, no índice de 
acidentes, acarretando uma perda variável 
entre 1% e 3% do PIB. Assim, quando não 
se conserva a malha rodoviária, onera-se toda 
a sociedade. 

Com a reduzida capacidade de investimento 
dos governos federal, estaduais e municipais, o 
desafio deste importante setor de infra-estrutura 
do País só pode ser atingido por intermédio 
de uma expressiva participação da iniciativa 
privada. Alinhado às atuais políticas públicas do 
País, o atual modelo de concessões de rodovias 
é um instrumento capaz de obter recursos 
suplementares para a recuperação e a ampliação 
da malha rodoviária. Nesse sentido, a CCR 
desenvolve uma parceria com o governo em 
consonância com as necessidades da sociedade. 
Viabiliza investimentos em infra-estrutura de 

GOVERNO E SOCIEDADE   GOVERNMENT AND SOCIETY

Promovendo o desenvolvimento
Promoting development

Based on an ethical relationship and 
on investment solutions to improve the 
infrastructure, CCR has sought a closer 
relationship with elected officials and society, 
in general. The objective of this movement 
is to make the CCR System recognized as a 
promoter of the Nation’s development. This 
thought was structured based on statistical 
studies showing that roads that are in a poor 
state of repair can cause increased operating 
costs for the vehicles, fuel consumption, 
travel time and, especially, accident rates, 
signifying a loss that varies between 1% and 
3% of the GDP. Therefore, when we do not 
keep up the highway system, it is costly to 
all of society.

With the reduced investment capacity of the 
Federal, State and municipal governments, the 
challenge of this important infrastructure area 
for the Nation can only be met by a significant 
participation on the part of private enterprise. 
In line with the Nation’s current public 
policies, the current highway concession 
model is an instrument that is able to obtain 
supplementary resources for recuperating 
and expanding the highway system. In this 
sense, CCR develops a partnership with the 
government in harmony with the needs of 
society. It makes investments possible in 
transportation infrastructure, bringing a 
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Pesquisas de opinião

Em dezembro de 2006, a Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo realizou uma pesquisa 
de satisfação com os usuários de todas as 
rodovias administradas por concessionárias 
no Estado. O índice de satisfação com o 
Programa de Concessões Rodoviárias de 
São Paulo atingiu 94,6%. Além disso, 89% 
dos usuários consideraram que a iniciativa 
privada é a melhor opção para administrar 
as rodovias. 

A variação mais significativa, na comparação 
com a pesquisa anterior, foi a elevação do 
número de motoristas que acham adequado 
o valor dos pedágios. A avaliação favorável 
subiu de 21% para 25%, caindo, na mesma 
proporção, o número de insatisfeitos com 
o valor da tarifa (de 77% para 73%). Além 
disso, 2% dos usuários opinaram que o preço 
do pedágio é baixo. Este ano, em vez de 
aumentarem, as tarifas de pedágio tiveram 
uma redução de 0,33%, em conseqüência da 
evolução negativa do Índice Geral de Preços 
do Mercado (IGP-M). A pesquisa constatou 
um aumento de 7% na utilização da cobrança 
eletrônica (Sem Parar): 45% dos motoristas 
afirmaram usar ou já ter usado o dispositivo.

Primeiro contrato assinado de PPP

O sucesso das concessões rodoviárias estimulou 
a CCR a expandir o seu negócio. A Empresa 
tornou-se a primeira do Brasil a firmar uma 
Parceria Público-Privada (PPP), com o governo 
do Estado de São Paulo, para administrar os 
serviços da Linha 4 do Metrô.

A nova concessionária, ViaQuatro, terá de 
comprar 29 trens (14 na primeira fase, até 
2009, e 15 na segunda, a partir de 2013) e 
será responsável pelos sistemas de controle, 
operação da linha e manutenção. A obra civil 
e construção da infra-estrutura são feitas pelo 
governo do Estado. O período da concessão 
é de 30 anos.

Opinion polls

In December 2006, the Transportation 
Agency of the State of São Paulo took a 
satisfaction poll among the users of all of the 
highways administrated by concessionaires 
in the State. The satisfaction rate for São 
Paulo’s Highway Concession Program came 
to 94.6%. Furthermore, 89% of the users 
feel that private initiative is the best option 
for administrating the highways.

The most significant variation, over the 
previous poll, was an increase in the number 
of drivers who think that the toll amount 
is appropriate. The favorable evaluation 
rose from 21% to 25%, and those who are 
not satisfied with the toll rate dropped by 
the same proportion, from 77% to 73%. 
Also, 2% of the users said that the toll 
rate is low. This year, the toll rates did not 
increase, but dropped by 0.33%, due to 
a negative General Price Index – Market 
(IGP-M). The poll found a 7% increase in 
the use of electronic payment (Sem Parar): 
45% of the drivers stated that they use or 
have used the device.

First PPP contract signed

The success of the highways under concession 
encouraged CCR to expand its business. The 
Company became the first in Brazil to sign a 
Public-Private Partnership (PPP), with the State 
of São Paulo, to administrate the services of 
the Metro’s Line 4.

The new ViaQuatro concessionaire must 
purchase 29 trains (14 during the first phase, 
by 2009, and 15 during the second, starting 
in 2013) and will be responsible for the Metro 
line’s control, operating and maintenance 
systems. The construction and infrastructure 
work are done by the State government. This 
is a 30-year concession.

Incremento de receitas

A implementação do Programa Brasileiro de 
Concessões assegurou resultados financeiros 
positivos para os municípios cortados por 
rodovias pedagiadas. As receitas com Imposto 
Sobre Serviços (ISS) dessas cidades no Estado 
de São Paulo mais que dobraram, em valores 
nominais, desde 2001. Segundo dados do 
governo do Estado, enquanto em 2001 foram 
repassados aos municípios R$ 63,6 milhões, 
o total em 2006 chegou a R$ 152,1 milhões 
(+139,15%). Atualmente, 168 municípios 
cortados por rodovias pedagiadas recebem o 
ISS em São Paulo pelo teto (ou seja, 5% do 
imposto). O Estado de São Paulo tem 3,5 mil 
quilômetros de rodovias concedidas.

Desde o início do Programa de Concessões 
Rodoviárias no Estado, em março de 1998, até 
fevereiro de 2007, as concessionárias investiram 
R$ 7,6 bilhões nos 3,5 mil quilômetros de rodovias 
concedidas. Isso significou uma desoneração 
(economia) para o Estado de R$ 16,2 bilhões.

Desoneração do Estado*
Março/1998 a fevereiro/2007  

(R$ bilhões)

Investimentos 7,6

Despesas operacionais 4,9

Conservação de rotina 1,2

Ônus fixo 2,0

Total 16,2 bilhões 

* Fonte: Artesp – Agência de Transporte 
do Estado de S.Paulo

Parceria com a sociedade

Para a CCR, o Programa Brasileiro de Concessão 
de Rodovias também resulta em uma parceria 
direta com a sociedade. A Companhia 
acredita que um trabalho dedicado, ético e 
transparente pode trazer resultados efetivos 
para todos os seus públicos. Essa parceria 
se consolidou em 2006, com o apoio da 
CCR a campanhas governamentais – como 
a vacinação contra a poliomielite, o uso 
racional da água e programas de educação 
para o trânsito – até o apoio a instituições da 
sociedade civil (como a Junior Achievement, 
no Paraná). Nos próximos anos, dentro da 
busca de alternativas para o desenvolvimento 
socioeconômico das regiões que circundam 
as rodovias administradas, a CCR pretende 
ampliar seu relacionamento com os governos 
e a sociedade civil organizada.

Uma iniciativa nesse sentido já foi implantada 
em 2006, com o estabelecimento dos Comitês 
do Fórum de Desenvolvimento da Região Oeste 
Paulista. Com a ação, iniciada em 2006, a 
ViaOeste reuniu 60 representantes de diversos 
setores da economia regional, para a apresentação 
de propostas e projetos de desenvolvimento 
socioeconômico para a região.

Easing the cost to the 
State *
March 1998 – February 2007  

(R$ billion)

Investments 7.6

Operating expenses 4.9

Routine conservation 1.2

Overhead cost 2.0

Total 16.2 billion 

* Source: Artesp – Agência de Transporte 
do Estado de S.Paulo

Increased revenues

The implementation of the Brazilian Highway 
Concession Program ensured positive 
financial results for the municipalities 
crossed by the toll roads. The revenues from 
the Service Tax (ISS) of these cities in the 
State of São Paulo have more than doubled, 
since 2001. According to data from the 
State government, in 2001, R$ 63.6 million 
were sent back to the municipalities, but in 
2006, the total came to R$ 152.1 million 
(+139.15%). Currently, 168 cities crossed 
by toll roads receive the ISS in São Paulo at 
the top rate, that is, 5%. The State of São 
Paulo has 3,500 kilometers of highways 
under concession.

 From the beginning of the Highway 
Concession Program in the State, in March 
1998, up to February 2007, the concessionaires 
invested R$ 7.6 billion in these 3,500 kilometers 
of highways under concession. This meant a 
savings of R$ 16.2 billion for the State.

Partnership with society

For CCR, the Brazilian Highway Concession 
Program also results in a direct partnership 
with soc iety.  The Company bel ieves 
that dedicated, ethical and transparent 
work can bring effective results for all 
of its stakeholders. This partnership was 
consolidated in 2006, with CCR’s support 
of government campaigns – like polio 
vaccination, the rational use of water, and 
traffic education programs – and support 
of civil institutions (like Junior Achievement, 
Paraná). Over the coming years, while 
seeking alternatives for the socioeconomic 
development of the regions in the vicinity 
of the highways being administrated, CCR 
intends to expand its relationship with 
governments and organized society.

An initiative of this type was implemented 
in 2006, by establishing the Development 
Forum Committees of Western São Paulo. 
In this action, ViaOeste brought together 60 
representatives from several economic areas 
to present socioeconomic development 
proposals and projects for the region.
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Statement of Aggregate Value (DVA) - R$ 1,000 2004 2005 2006
1 Revenues 1,�67,�9� 2,081,�86 2,�17,��1 

1.1 Sale of goods, products and services 1,568,220 2,103,599 2,317,892 

1.2 Doubtfull debtors accrual – Reversion / Constitution (1,592) (26,168) (54)

1.3 Non-operational 965 3,954 (307)

2 Materials and supplies acquired from third parties 

(includes ICMS and IPI )

(6�2,8�7) (68�,6�7) (771,866)

2.1 Raw materials consumed 0 0 0 

2.2 Costs of goods and services sold/administrative expenses (except personnel) (*) (425,579) (445,428) (469,912)

2.3 Materials, energy, outsourced services, and others (227,268) (239,229) (301,954)

2.4 Loss/Recovery of assets 0 0 0 

� Gross added value (1-2 ) 91�,7�6 1,�96,729 1,���,66� 

� Retentions (219,79�) (29�,620) (��7,�98)

4.1 Depreciation, amortization and depletion (219,794) (294,620) (337,498)

� Total added value to be distributed (�-�) 69�,9�2 1,102,109 1,208,167 

6 Added value received as transfer 81,��9 196,968 90,0�9 

6.1 Result of asset equivalence 0 0 0 

6.2 Financial income 81,449 196,968 90,059 

7 Total added value to be distributed 776,�01 1,299,077 1,298,226 

8 Distribution of added value 776,�01 1,299,077 1,298,226 

8.1 Personnel and charges 79,105 122,723 148,092 

8.2 Taxes, fees and contributions 259,975 449,629 314,624 

8.3 Interest and rent 275,474 218,842 283,650 

8.4 Interest on own capital and dividends 0 0 0 

8.5 Profits retained/losses for the period (40,143) 298,945 192,538 

8.6 Advance distribution of dividends 100,775 201,551 253,954 

8.7 Distribution of dividends 100,847 0 100,775 

8.8 Minority share 368 7,387 4,593 

Note: The statements for 2004 and 2005 were prepared by Deloitte Touché Tomatsu.
(*) Includes granting costs

Estrada para a Cidadania / Road to Citizenship

Demonstração do Valor Adicionado (DVA) - Em R$ mil 200� 200� 2006
1 Receitas 1.�67.�9� 2.081.�86 2.�17.��1 

1.1 Vendas de mercadorias, produtos e serviços 1.568.220 2.103.599 2.317.892 

1.2 Provisão para devedores duvidosos – Reversão/Constituição (1.592) (26.168) (54)

1.3 Não operacionais 965 3.954 (307)

2 Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI) (6�2.8�7) (68�.6�7) (771.866)

2.1 Matérias-primas consumidas 0 0 0 

2.2 Custos das mercadorias e serviços vendidos/despesas administrativas 
(exceto pessoal) (*)

(425.579) (445.428) (469.912)

2.3 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (227.268) (239.229) (301.954)

2.4 Perda/Recuperação de valores ativos 0 0 0 

� Valor Adicionado bruto (1-2 ) 91�.7�6 1.�96.729 1.���.66� 

� Retenções (219.79�) (29�.620) (��7.�98)

4.1 Depreciação, amortização e exaustão (219.794) (294.620) (337.498)

� Valor Adicionado total a distribuir (�-�) 69�.9�2 1.102.109 1.208.167 

6 Valor Adicionado recebido em transferência 81.��9 196.968 90.0�9 

6.1 Resultado de equivalência patrimonial 0 0 0 

6.2 Receitas financeiras 81.449 196.968 90.059 

7 Valor Adicionado total a distribuir 776.�01 1.299.077 1.298.226 

8 Distribuição do Valor Adicionado 776.�01 1.299.077 1.298.226 

8.1 Pessoal e encargos 79.105 122.723 148.092 

8.2 Impostos, taxas e contribuições 259.975 449.629 314.624 

8.3 Juros e alugueis 275.474 218.842 283.650 

8.4 Juros sobre capital próprio e dividendos 0 0 0 

8.5 Lucro retidos/prejuízo do exercício (40.143) 298.945 192.538 

8.6 Distribuição antecipada de dividendos 100.775 201.551 253.954 

8.7 Distribuição de dividendos 100.847 0 100.775 

8.8 Participação dos minoritários 368 7.387 4.593 

Obs.: As demonstrações de 2004 e 2005 foram realizadas pela Deloitte Touche Tomatsu.
(*) Inclui custos da outorga

ViaLagos
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Annual Social Statement / 2006

1 - Basis for calculation Amount (R$ 1,000)

Net revenues (RL) 2,144,972 

Operating revenues (RO) 662,098 

Gross Payroll (FPB) 124,969 

2 – Internal social indicators (R$ 1,000) % of FPB % of RL

Meals 8,704 6.96% 0.41%

Compulsory social charges 2,391  1.91% 0.11%

Private retirement 3,555  2.84% 0.17%

Health 8.818 7.06% 0.41%

Job safety and health 577 0.46% 0.03%

Education 227 0.18% 0.01%

Culture 0 0.00% 0.00%

Professional enablement and development 1,348 1.08% 0.06%

Day care or day care assistance 31 0.02% 0.00%

Profit or income sharing 24,089 19.28% 1.12%

Others 5,149 4.12% 0.24%

Total – Internal social indicators 54,890 43.92% 2.56%

� – External social indicators (R$ 1,000) % of RO % of RL

Education 1,019 0.15% 0.05%

Culture 3,085 0.47% 0.14%

Health and sanitation 559 0.08% 0.03%

Sports 0 0.00% 0.00%

Meals and appropriate food 0 0.00% 0.00%

Others 502  0.08% 0.02%

Total contributions to society 5,165 0.78% 0.24%

Taxes (except social contributions) 0 0.00% 0.00%

Total – External social indicators 5,165 0.78% 0.24%

� – Environmental indicators (R$ 1,000) % of RO % of RL

Investments related to the Company’s 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” for minimizing residues, the consumption, 
in general, for production/operation, and increasing the effective use of natural 
resources, the Company

(X) has no goals

(  ) achieves from 0 to 50%

(  ) achieves from 51 to 75%

(  ) achieves from 75 to 100%

Balanço Social Anual / 2006

1 – Base de cálculo Valor (Mil reais)

Receita líquida (RL) 2.144.972 

Resultado operacional (RO) 662.098 

Folha de pagamento bruta (FPB) 124.969 

2 – Indicadores sociais internos Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 8.704 6,96% 0,41%

Encargos sociais compulsórios 2.391  1,91% 0,11%

Previdência privada 3.555  2,84% 0,17%

Saúde 8.818 7,06% 0,41%

Segurança e saúde no trabalho 577 0,46% 0,03%

Educação 227 0,18% 0,01%

Cultura 0 0,00% 0,00%

Capacitação e desenvolvimento profissional 1.348 1,08% 0,06%

Creches ou auxílio-creche 31 0,02% 0,00%

Participação nos lucros ou resultados 24.089 19,28% 1,12%

Outros 5.149 4,12% 0,24%

Total – Indicadores sociais internos 54.890 43,92% 2,56%

� – Indicadores sociais externos Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Educação 1.019 0,15% 0,05%

Cultura 3.085 0,47% 0,14%

Saúde e saneamento 559 0,08% 0,03%

Esporte 0 0,00% 0,00%

Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00%

Outros 502  0,08% 0,02%

Total das contribuições para a sociedade 5.165 0,78% 0,24%

Tributos (excluídos encargos sociais) 0 0,00% 0,00%

Total - Indicadores sociais externos 5.165 0,78% 0,24%

� – 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, 
ao consumo em geral na produção/operação e a aumentar a eficácia na 
utilização de recursos naturais, a Empresa

(X) não possui metas

(  ) cumpre de 0 a  50%

(  ) cumpre de 51 a  75%

(  ) cumpre de 75 a 100%
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Annual Social Statement / 2006

� – Employee indicators 2006

No. of employees at the end of the period 4,214

No. hired during the period 771

No. of outsourced workers 0

No. of trainees 24

No. of workers over 45 years of age 553

No. of women working for the company 1,384

% of leadership positions held by women 11.02%

No. of negroes working for the Company 793

% of leadership positions held by negroes 3.81%

No. of handicapped or those with special needs 73

6 – Relevant information regarding the practice of corporate 

citizenship

2006

Relationship between the largest and the smallest remuneration in the Company 104.64

Total number of job-related accidents 71

The social and environmental projects developed by the Company were 
established by:

 directors X directors and 
managers

 all workers

The standards for safety and health in the workplace were established by: X directors and 
managers

 all workers X all + CIPA

As for freedom of association, the right to collective bargaining, and 
internal representation of the workers, the Company:

 no involvement  follows OIT norms  encourages and complies 
with OIT

Private retirement funding includes:  directors  directors and 
managers

X all workers

Profit or income sharing includes:  directors  directors and 
managers

X all workers

When selecting suppliers, the same ethical and social and environmental 
standards adopted by the Company:

 not considered X suggested  required

As for the participation of employees in voluntary work programs, the 
Company:

 not involved X supports  organizes and encourages

Total number of consumer complaints and criticisms: 0 in the Company 0 at Procon 0 in Court

% of complaints and criticisms handled or resolved: 0.00% % in the Company 0.00% % at Procon 0.00% % in Court

7 – Other information

The goal of CCR for 2007 is to establish an environmental policy.

Total added value to distribute (R$ 1,000): 2006

Distribution of added value (DVA): 24.00% % government

11.00% % employees

28.00% % shareholders

22.00% % third parties

15.00% % retained
     

Balanço Social Anual / 2006

� – Indicadores do corpo funcional 2006

Nº de empregados (as) ao final do período 4.214

Nº de admissões durante o período 771

Nº de empregados (as) terceirizados (as) 0

Nº de estagiários (as) 24

Nº de empregados (as) acima de 45 anos 553

Nº de mulheres que trabalham na Empresa 1.384

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 11,02%

Nº de negros (as) que trabalham na Empresa 793

% de cargos de chefia ocupados por negros (as) 3,81%

Nº de portadores (as) de deficiência ou necessidades especiais 73

6 – Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania 

empresarial

2006

Relação entre a maior e a menor remuneração na Empresa 104,64

Número total de acidentes de trabalho 71

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela Empresa foram 
definidos por:

 direção X direção e gerências  todos(as) os(as) 
empregados(as)

Os pradrões 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

 incentiva e segue a OIT

A previdência privada contempla:  direção  direção e gerências X todos(as) os(as) 
empregados(as)

A participação dos 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 X apóia  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

7 – Outras informações

A CCR tem como meta para 2007 estabelecer uma política ambiental.

Valor adicionado total a distribuir (em R$ mil): 2006

Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 24,00% % governo

11,00% % colaboradores (as) 

28,00% % acionistas

22,00% % terceiros

15,00% % retido 
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Annual Social Statement / 2005

1 - Basis for calculation Amount (R$ 1,000)

Net revenues (RL) 1,954,354 

Operating revenues (RO) 777,325 

Gross payroll (FPB) 103,317 

2 – Internal social indicators (R$ 1,000) % of FPB % of RL

Meals 7,658 7.41% 0.39%

Compulsory social contributions 1,864 1.80% 0.10%

Private retirement 3,027 2.93% 0.15%

Health 6,741 6.52% 0.34%

Job safety and health 552 0.53% 0.03%

Education 64 0.06% 0.00%

Culture 0 0.00% 0.00%

Professional enablement and development 986 0.95% 0.05%

Day care or day care assistance 0 0.00% 0.00%

Profit or income sharing 21,649 20.95% 1.11%

Others 4,307 4.17% 0.22%

Total – Internal social indicators 46,849 45.34% 2.40%

� – External social indicators (R$ 1,000) % of RO % of RL

Education 791 0.10% 0.04%

Culture 2,312 0.30% 0.12%

Health and sanitation 483 0.06% 0.02%

Sports 0 0.00% 0.00%

Meals and appropriate food 0 0.00% 0.00%

Others 542 0.07% 0.03%

Total contributions to society 4,128 0.53% 0.21%

Taxes (except social contributions) 0 0.00% 0.00%

Total – External social indicators 4,128 0.53% 0.21%

� – Environmental indicators (R$ 1,000) % of RO % of RL

Investments related to the Company’s production/operation 0 0.00% 0.00%

Investments in external programs and/or projects 0 0.00% 0.00%

Total investments in the environment 0 0.00% 0.00%

As for establishing “annual goals” to minimize residues, the consumption, 
in general, for production/operation, and increasing
the effective use of natural resources, the Company

(X) has no goals

(  ) achieves from 0 to 50%

(  ) achieves from 51 to 75%

(  ) achieves from 75 to 100%

Balanço Social Anual / 200�

1 – Base de cálculo Valor (Mil reais)

Receita líquida (RL) 1.954.354 

Resultado operacional (RO) 777.325 

Folha de pagamento bruta (FPB) 103.317 

2 – Indicadores sociais internos Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 7.658 7,41% 0,39%

Encargos sociais compulsórios 1.864 1,80% 0,10%

Previdência privada 3.027 2,93% 0,15%

Saúde 6.741 6,52% 0,34%

Segurança e saúde no trabalho 552 0,53% 0,03%

Educação 64 0,06% 0,00%

Cultura 0 0,00% 0,00%

Capacitação e desenvolvimento profissional 986 0,95% 0,05%

Creches ou auxílio-creche 0 0,00% 0,00%

Participação nos lucros ou resultados 21.649 20,95% 1,11%

Outros 4.307 4,17% 0,22%

Total – Indicadores sociais internos 46.849 45,34% 2,40%

� – Indicadores sociais externos Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Educação 791 0,10% 0,04%

Cultura 2.312 0,30% 0,12%

Saúde e saneamento 483 0,06% 0,02%

Esporte 0 0,00% 0,00%

Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00%

Outros 542 0,07% 0,03%

Total das contribuições para a sociedade 4.128 0,53% 0,21%

Tributos (excluídos encargos sociais) 0 0,00% 0,00%

Total – Indicadores sociais externos 4.128 0,53% 0,21%

� – 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, 
ao consumo em geral na produção/operação e a aumentar a eficácia na 
utilização de recursos naturais, a Empresa

(X) não possui metas

(  ) cumpre de 0 a  50%

(  ) cumpre de 51 a  75%

(  ) cumpre de 75 a 100%
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Annual Social Statement / 2005

� – Employee indicators 200�

No. of employees at the end of the period 4,070

No. hired during the period 722

No. of outsourced workers 0

No. of trainees 26

No. of employees over 45 years of age 559

No. of women working for the Company 1,380

% of leadership positions held by women 5.00%

No. of negroes who work for the Company 741

% of leadership positions held by negroes 3.00%

No. of handicapped or with special needs 67

6 – Relevant information regarding the practice of corporate 

citizenship

200�

Relationship between the highest and lowest remuneration in the Company 102.58

Total number of job-related accidents 51

The social and environmental projects developed by the Company were 
established by:

 directors X directors and 
managers

 all workers

The standards for safety and health in the workplace were established by: X directors and 
managers

 all workers X all + CIPA

As for freedom of association, the right to collective bargaining, and 
internal representation of the workers, the Company:

 not involved  follows OIT norms  encourages and complies 
with OIT

Private retirement funding includes:  directors  directors and 
managers

X all workers

Profit or income sharing includes:  directors  directors and 
managers

X all workers

When selecting suppliers, the same ethical and social and environmental 
standards adopted by the Company:

 not considered X suggested  required

As for the participation of employees in voluntary work programs, the 
Company:

 not involved X supports  organizes and encourages

Total number of consumer complaints and criticisms: 0 in the Company 0 at Procon 0 in Court

% of complaints and criticisms handled or resolved: 0,00% % in the Company 0,00% % at Procon 0,00% % in Court

Total added value to distribute (R$ thousand): 200�

Distribution of added value (DVA): 35.00% % government

9.00% % employees

17.00% % shareholders

16.00% % third parties

23.00% % retained
     

Balanço Social Anual / 200�

� – Indicadores do corpo funcional 200�

Nº de empregados (as) ao final do período 4.070

Nº de admissões durante o período 722

Nº de empregados (as) terceirizados (as) 0

Nº de estagiários (as) 26

Nº de empregados (as) acima de 45 anos 559

Nº de mulheres que trabalham na Empresa 1.380

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 5,00%

Nº de negros (as) que trabalham na Empresa 741

% de cargos de chefia ocupados por negros (as) 3,00%

Nº de portadores (as) de deficiência ou necessidades especiais 67

6 – Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania 

empresarial

200�

Relação entre a maior e a menor remuneração na Empresa 102,58

Número total de acidentes de trabalho 51

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela Empresa foram 
definidos por:

 direção X direção e gerências  todos(as) os(as) 
empregados(as)

Os pradrões 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

 incentiva e segue a OIT

A previdência privada contempla:  direção  direção e gerências X todos(as) os(as) 
empregados(as)

A participação dos 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 X apóia  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

Valor adicionado total a distribuir (em R$ mil): 200�

Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 35,00% % governo

9,00% % colaboradores (as) 

17,00% % acionistas

16,00% % terceiros

23,00% % retido 
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NovaDutra

A CCR adota a terceira (e mais recente) versão 
das diretrizes da GRI. Lançada em outubro, 
a chamada “G3” enfatiza aspectos como 
relevância, abrangência, transparência, 
con f i ab i l i dade  e  compa rab i l i dade , 
promovendo uma aproximação com o 
Pacto Global, os Princípios do Equador 
e outras ações mundiais relacionadas à 
responsabilidade corporativa.

O presente re latór io  engloba todas 
as atividades das concessionárias que 
compõem o Sistema CCR no Brasil. Não 
houve mudanças significativas em 2006 
nos métodos de geração e ordenamento de 
informações em relação ao exercício 2005. 
Eventuais alterações nas bases de análise e 
na comparação de dados estão expressas 
claramente, junto com as respectivas 
informações apresentadas ao longo do 
relatório.

A indicação das respostas para os indicadores 
GRI está disposta no capítulo Índice GRI (a 
seguir). Eventuais manifestações (dúvidas, 
reclamações, opiniões) a respeito do 
Relatório de Sustentabilidade devem ser 
dirigidas ao Departamento de Comunicação 
e Marketing do Sistema CCR. 

CCR has adopted the third and most recent 
version of the GRI guidelines, launched in 
October. The so-called “G3” emphasizes such 
aspects as relevance, scope, transparency, 
reliability, and comparability, in an approach 
to the Global Pact, the Principles of Ecuador, 
and other worldwide actions related to 
corporate responsibility.

This report covers all of the activities of 
the concessionaires that make up the 
CCR System in Brazil. There were no 
significant changes in 2006 in the methods 
of generating and ordering the information, 
as against 2005. Eventual changes in 
the bases for analysis and comparison of 
data are clearly expressed, together with 
the respective information presented 
throughout the report.

The answers to the GRI indicators are set forth 
in the GRI Index chapter (following). Eventual 
manifestations (questions, complaints, 
opinions) regarding the Sustainability Report 
should be sent to the Communication and 
Marketing Department of the CCR System.

O presente Relatório de Sustentabilidade 
é uma publicação anual, elaborada com o 
objetivo de mostrar aos públicos de interesse 
do Sistema CCR as ações da Companhia 
nos aspectos social e ambiental, além de 
outros temas ligados à sustentabilidade das 
operações. 

Já no exercício de 2006, a Empresa optou por 
uma abordagem diferenciada: os assuntos 
econômicos estão detalhados no Relatório 
Anual 2006, enquanto os temas referentes à 
sustentabilidade das operações são descritos 
no presente Relatório de Sustentabilidade 
2006. Juntas, as duas publicações fornecem 
ao leitor um verdadeiro raio X da atuação da 
CCR nos campos econômico, social e ambiental 
em 2006.

Em seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, 
a CCR decidiu adotar as diretrizes da Global 
Reporting Initiative (GRI). A GRI é uma 
organização multistakeholder que propõe um 
padrão mundial para a produção de relatórios. 
Dessa forma, ao utilizar tais diretrizes, a CCR 
tem a possibilidade de avaliar suas operações 
e práticas, por meio de critérios aceitos 
internacionalmente.

CONTEÚDO GRI   GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE) CONTENTS

Relato com base na GRI
Report based on GRI

This Sustainability Report is an annual 
publication, prepared for the purpose of 
showing the stakeholders of the CCR System 
the Company’s actions regarding social and 
environmental aspects, as well as other 
subjects connected with the sustainability of 
its operations. 

During fiscal 2006, the Company opted for 
a different approach: economic issues are 
detailed in the 2006 Annual Report, while 
the subjects dealing with the sustainability 
of the Company’s operations are described 
in this 2006 Sustainability Report. Together, 
the two publications give readers an X-ray 
of CCR’s involvement in the economic, 
social and environmental areas in 2006.

In its first Sustainabil ity Report, CCR 
decided to follow the guidelines of the 
Global Reporting Initiative (GRI). GRI 
is a multi-stakeholder that proposes a 
worldwide standard for producing reports. 
Therefore, by using those guidelines, 
CCR has the possibility of evaluating its 
operations and practices via internationally 
accepted criteria.
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Over all indicators 
Strategy and analysis

1.1 Declaration regarding the relevance of sustainability Message from the President (Page 6)

1.2 Description of the main impacts, risks and opportunities Message from the President (Page 6)

Organizational profile

2.1 Company name CCR (Page 8)

2.2 Main brands, products and/or services CCR (Pages 9-12)

2.3 Operational structure CCR (Page 12)

2.4 Location of the organization’s headquarters Contacts and addresses (Page 112)

2.5 Number of countries in which it operates and the name of 
those who are relevant for sustainability

CCR (Page 8)

2.6 Legal type and nature of the property CCR (Pages 8, 12)

2.7 Markets served CCR (Page 8)

2.8 Size of the organization CCR (Page 8)

2.9 Main changes during the period covered by the report CCR (Page 14)

2.10 Awards received during the period covered by the report CCR (Pages 16, 17)

Report parameters

Report profile

3.1 Period covered by the report GRI Contents (Page 96)

3.2 Date of the previous report (if exists) GRI Contents (Page 97)

3.3 Periodicity of the report GRI Contents (Page 96)

3.4 Data for contacts regarding the contents of the report GRI Contents (Page 97)

Scope

3.5 Process for defining the content of the report GRI Contents (Pages 96, 97)

3.6 Report limits GRI Contents (Pages 96, 97)

3.7 Declaration of any limitations on the scope or limits of the 
report

GRI Contents (Pages 96, 97)

3.8 Basis for preparing the report GRI Contents (Pages 96, 97)

3.9 Techniques for measuring the data and the bases for 
calculation

GRI Contents (Pages 96, 97)

3.10 Consequences of reformulating information GRI Contents (Pages 97)

3.11 Significant changes in comparison with previous years GRI Contents (Pages 97)

GRI summary

3.12 Table that indicates the location of information GRI Index (Pages 98-111)

Verification process

3.13 Current policy and practice for the outside verification of 
the report

Only the economic-financial data presented in the financial statements were 
audited. The work was done by KPMG Auditores Independentes.

The answers to some of the GRI indicators found in this report are shown directly in the table, 
below. The following table also shows the chapters in which the answers are found for the 
other indicators. The respective protocols that fill out each indicator are available at the site  
www.globalreporting.org

GRI Index

As respostas para alguns indicadores GRI presentes neste relatório estão expressas diretamente na 
tabela abaixo. O quadro a seguir também informa os capítulos onde se encontram as respostas para 
os demais indicadores. Os respectivos protocolos que detalham cada indicador estão disponíveis 
no site www.globalreporting.org

Índice GRI

Indicadores Gerais
Estratégia e análise

1.1 Declaração sobre a relevância da sustentabilidade Mensagem da Presidência (Pág. 6)

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades Mensagem da Presidência (Pág. 6)

Perfil organizacional

2.1 Nome da empresa A CCR (Pág. 8)

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços A CCR (Págs. 9-12)

2.3 Estrutura operacional A CCR (Pág. 12)

2.4 Localização da sede da organização Contatos e endereços (Pág. 112)

2.5 Número de países em que opera e o nome daqueles 
relevantes para a sustentabilidade

A CCR (Pág. 8)

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade A CCR (Págs. 8, 12)

2.7 Mercados atendidos A CCR (Pág. 8)

2.8 Porte da organização A CCR (Pág. 8)

2.9 Principais mudanças durante o período coberto pelo 
relatório

A CCR (Pág. 14)

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório A CCR (Págs. 16, 17)

Parâmetros para o relatório

Perfil do relatório

3.1 Período coberto pelo relatório Conteúdo GRI (Pág. 96)

3.2 Data do relatório anterior (se houver) Conteúdo GRI (Pág. 97)

3.3 Periodicidade do relatório Conteúdo GRI (Pág. 96)

3.4 Dados para contato sobre o conteúdo do relatório Conteúdo GRI (Pág. 97)

Escopo

3.5 Processo para a definição do conteúdo do relatório Conteúdo GRI (Págs. 96, 97)

3.6 Limite do relatório Conteúdo GRI (Págs. 96, 97)

3.7 Declaração de quaisquer limitações quanto ao escopo ou 
ao limite do relatório

Conteúdo GRI (Págs. 96, 97)

3.8 Base para a elaboração do relatório Conteúdo GRI (Págs. 96, 97)

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos Conteúdo GRI (Págs. 96, 97)

3.10 Conseqüências de reformulações de informações Conteúdo GRI (Pág. 97)

3.11 Mudanças significativas em comparação com anos 
anteriores.

Conteúdo GRI (Pág. 97)

Sumário GRI 

3.12 Tabela que identifica a localização das informações Índice GRI (Págs. 98-111)

Verificação

3.13 Política e prática atual de verificação externa para o 
relatório

Somente os dados econômico-financeiros, apresentados nas demonstrações 
financeiras, foram auditados. O trabalho foi realizado pela KPMG Auditores 
Independentes.
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Governance, commitments and engagement

Governance

4.1 The organization’s governance structure Corporate governance (Pages 28-31) / www.ccrnet.com.br/ri

4.2 Nomination, if the president of the highest governance 
organ is also an executive director

Corporate governance (Pages 28, 29) / www.ccrnet.com.br/ri

4.3 Declaration of the number of independent or non-
executive members of the highest governance organ

Does not apply to CCR, since the Company has a Board of Administration.

4.4 Mechanisms for shareholders and employees to make 
recommendations or offer suggestions to top leadership

Corporate governance (Pages 29, 30) / www.ccrnet.com.br/ri

4.5 Relationship between remuneration for top leadership, top 
management and executives (including decision agreements) 
and the performance of the organization (including social and 
environmental performance.

Corporate governance (Page 29) / www.ccrnet.com.br/ri

4.6 Processes of the highest governance organ for avoiding 
conflicts of interest

Corporate governance (Page 31) / www.ccrnet.com.br/ri

4.7 Process for determining the qualifications and knowledge 
of the members of the highest governance organ

Corporate governance (Page 31) / www.ccrnet.com.br/ri

4.8 Mission statements and values, codes of conduct, and 
internal principles

Corporate governance (Pages 32, 33) / www.ccrnet.com.br/ri

4.9 Procedures of the highest governance organ for 
supervising the management of economic, environmental and 
social management

Corporate governance (Page 30) / www.ccrnet.com.br/ri

4.10 Processes for the self-evaluation of the performance of 
the highest governance organ

Corporate governance (Pages 30, 31) / www.ccrnet.com.br/ri

Commitments to outside initiatives

4.11 Precautionary principle CCR’s work does not require the use of the precautionary principle

4.12 Letters, principles or other initiatives to which the 
organization subscribes

CCR participates in the In the Right Direction (Na Mão Certa) Program. 
Although there is no formal commitment, CCR also agrees with the 
Millennium Development Goals: the eight ways to change the world, 
established by the United Nations (UN), in 2000, when it analyzed the world’s 
major problems. The Millennium Development Goals are:
1) Eradicate extreme hunger and poverty
2) Achieve universal primary education
3) Promote gender equality and empower women
4) Reduce child mortality
5) Improve maternal health
6) Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases
7) Ensure environmental stability
8) Develop a global partnership for development

4.13 Participation in associations and/or national/international 
defense agencies

CCR participates in such organizations as the Brazilian Association of Highway 
Concessionaires (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias-
ABCR), International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (IBTTA), 
Brazilian Institute of Corporate Governance (Instituto Brasileiro de Corporate 
Governance-IBGC), National Association of Freight Forwarders and Logistics 
(Associação Nacional dos Transportes de Carga e Logística-NTC), Brazilian 
Association of Infrastructure and Basic Industries (Associação Brasileira da 
Infra-Estrutura e Indústrias de Base-Abdib), Association of Sales and Marketing 
Directors of Brazil (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brazil-
ADVB), and Brazilian Association of Corporate Communication (Associação 
Brasileira de Comunicação Empresarial-Aberje).

Engagement of stakeholders

4.14 List of stakeholders engaged by the organization Relationship with stakeholders (Pages 34, 35)

4.15 Basis for identifying and selecting stakeholders Relationship with stakeholders (Pages 34, 35)

4.16 Approaches for engaging stakeholders Relationship with stakeholders (Pages 36, 38)

4.17 Main themes and concerns raised by stakeholders Relationship with stakeholders (Pages 36, 38)

Governança, compromissos e engajamento

Governança

4.1 Estrutura de governança da organização Governança corporativa (Págs. 28-31) / www.ccrnet.com.br/ri

4.2 Indicação caso o presidente do mais alto órgão de 
governança também seja um diretor executivo

Governança corporativa (Págs. 28, 29) / www.ccrnet.com.br/ri

4.3 Declaração do número de membros independentes ou 
não-executivos do mais alto órgão de governança

Não se aplica à CCR, uma vez que a empresa possui um conselho de 
administração.

4.4 Mecanismos para acionistas e funcionários fazerem 
recomendações ou darem orientações à alta direção.

Governança corporativa (Págs. 29, 30) / www.ccrnet.com.br/ri

4.5 Relação entre remuneração para membros da alta direção, 
alta gerência e executivos (incluindo acordos decisórios) e o 
desempenho da organização (incluindo desempenho social e 
ambiental).

Governança corporativa (Pág. 29) / www.ccrnet.com.br/ri

4.6 Processos no mais alto órgão de governança para evitar 
conflitos de interesse

Governança corporativa (Pág. 31) / www.ccrnet.com.br/ri

4.7 Processo para determinação das qualificações e 
conhecimento dos membros do mais alto órgão de governança

Governança corporativa (Pág. 31) / www.ccrnet.com.br/ri

4.8 Declarações de missão e valores, códigos de conduta e 
princípios internos

Governança corporativa (Págs. 32, 33) / www.ccrnet.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.ccrnet.com.br/ri

4.10 Processos para a auto-avaliação do desempenho do mais 
alto órgão de governança

Governança corporativa (Págs. 30, 31) / www.ccrnet.com.br/ri

Compromissos com iniciativas externas

4.11 Princípio da precaução As atividades da CCR não exigem o uso do princípio de precaução

4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas que a organização 
subscreve

A CCR participa do Programa Na Mão Certa. Embora não haja um compromisso 
formal, a CCR também compactua com os Objetivos do Milênio, as oito formas 
de mudar o mundo, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
em 2000, ao analisar os maiores problemas mundiais. Os Objetivos do Milênio 
são os seguintes:
1) Acabar com a fome e a miséria
2) Atingir o ensino básico universal
3) Promover igualdade de gênero e autonomia das mulheres
4) Redução da mortalidade infantil
5) Melhorar a saúde materna
6) Combater a HIV/AIDS, a malária e outras doenças
7) Garantir a sustentabilidade ambiental
8) Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento

4.13 Participação em associações e/ou organismos nacionais/
internacionais de defesa

A CCR participa de entidades como Associação Brasileira de Concessionárias 
de Rodovias (ABCR), International Bridge Tunnels Turnpike Association 
(IBTTA), Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Associação 
Nacional dos Transportes de Carga e Logística (NTC), Associação Brasileira 
da Infra-Estrutura e Indústrias de Base (Abdib), 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 partes interessadas (stakeholders) 
engajadas pela organização

Relacionamento com as partes interessadas (Págs. 34, 35)

4.15 Base para a identificação e seleção de stakeholders Relacionamento com as partes interessadas (Págs. 34, 35)

4.16 Abordagens para o engajamento de stakeholders Relacionamento com as partes interessadas (Págs. 36, 38)

4.17 Principais temas e preocupações levantados por 
stakeholders

Relacionamento com as partes interessadas (Págs. 36, 38)
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An approach for the means 

of economic management 2006 Annual Report (Pages 42, 43) / www.ccrnet.com.br/ri 

Performance indicators

Economic performance

EC1 Direct economic value generated and distributed Government and society (Pages 84, 86)

EC2 Financial implications, risks and opportunities due to 
changes in the climate

CCR’s operations could be affected by extreme weather events, such as 
storms, winds, flooding and other natural phenomena, that could damage 
the highway infrastructure (roads, bridges, drainage galleries, fill areas and 
dams) and interrupt traffic. In order to minimize these risks, the projects for 
implementing the roads and improvements are developed with the most 
modern technologies, incorporating urban development plans, sealing the 
water basins and other conditions that could affect the durability and safety 
of the highways. 
Climate changes represent a risk to CCR’s business, because they could 
reduce traffic on the toll roads. The cultural change in the population, which 
is concerned about global warming, could also alter traffic profiles, bringing 
changes in the types of vehicles and how they are used (with more people 
traveling in each vehicle, for example), and a greater use of collective 
transportation. These changes could result in decreased highway travel and, 
consequently, in a reduction of the respective businesses.

EC3 Coverage of the obligations of the pension plan benefits CCRPrev PGBL is a private complementary pension plan that seeks to 
accumulate funds during the professional’s career, ensuring that employees 
have an income at the time of their retirement, independent from Social 
Security. To achieve this, the employee and the Company make monthly 
contributions, and the accumulated amount is invested, growing as returns 
come from the financial applications. The minimum monthly contribution 
for the benefit is 1% of the base salary, with the maximum being R$ 24,76 
(amount which is readjusted, in line with collective bargaining agreements). 
The workers who earn less than R$ 2,475.76 contribute 1% of their salary. 
Employees who earn more than this amount may contribute from 3% to 
8% of the base salary. Participation in this complementary retirement plan 
is voluntary, but all are eligible and the rules for participating in the plan, for 
both the Company and the employee, is equal to all employees. (Page 55)

EC4. Significant financial aid received from the government CCR does not receive financial aid from the government.

Market presence

EC6. Policies, practices and proportions of expenses with local 
suppliers

CCR does not maintain policies or practices structured specifically for 
managing expenses with local suppliers.

EC7. Procedures for hiring locally and proportion of members 
of top management recruited from the local community

Employees (Page 59)

Indirect economic impact

EC8. Investments in infrastructure and services CCR is involved in the transportation infrastructure. The company also makes 
several social investments, as described in the Community chapter. 

Abordagem sobre a forma de gestão econômica Relatório Anual 2006 (Págs. 42, 43) / www.ccrnet.com.br/ri

Indicadores de desempenho

Desempenho econômico

EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído Governo e sociedade (Págs. 84, 86)

EC2 Implicações financeiras, riscos e oportunidades devido a 
mudanças climáticas

As operações da CCR podem ser afetadas por eventos climáticos extremos, 
como tempestades, ventos, inundações e outros fenômenos naturais, que 
possam causar danos à infra-estrutura viária (estradas, pontes, galerias de 
escoamento, aterros e barragens) e interrupções de tráfego. Para minimizar 
esses riscos, os projetos de implantação das estradas e das obras de melhoria 
são desenvolvidos com as mais modernas tecnologias, incorporando os planos 
de desenvolvimento urbano, impermeabilização das bacias hidrográficas 
e outras condições que possam afetar a durabilidade e a segurança das 
rodovias. 
As mudanças climáticas representam um risco ao negócio da CCR porque 
podem causar a redução no tráfego nas estradas concedidas. A mudança 
cultural na população, preocupada com o aquecimento global, também pode 
alterar o perfil do tráfego, gerando mudanças nos tipos de veículo e em suas 
formas de utilização (com mais pessoas transitando em cada veículo, por 
exemplo) e o maior uso de transporte coletivo. Tais alterações podem resultar 
no decréscimo do movimento nas estradas e, por conseqüência, uma redução 
nas expectativas de negócios.

EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão de 
benefício

O CCRPrev PGBL é uma previdência privada complementar que visa acumular 
recursos durante a carreira profissional, garantindo aos colaboradores uma 
renda no momento de sua aposentadoria, independentemente da Previdência 
Social. Para isso, o colaborador e a empresa realizam contribuições mensais, e 
o valor acumulado é investido, crescendo em função do retorno das aplicações 
financeiras. A contribuição mensal mínima para o benefício é de 1% do salário 
nominal, com o limite mínimo de R$ 24,76 (valor reajustado conforme acordo 
coletivo). Os trabalhadores com ganhos inferiores a R$ 2.475,76 contribuem 
com 1% do salário. Para os funcionários com ganhos superiores a esta cifra, 
as contribuições podem ser de 3% a 8% do salário-base. A participação no 
plano de previdência complementar é voluntária, mas todos são elegíveis e 
a regra de participação no plano, tanto da empresa como para o empregado, 
é igual para todos os funcionários. (Pág. 55)

EC4. Ajuda financeira significativa recebida do governo A CCR não recebe ajuda financeira do governo.

Presença de mercado

EC6. Políticas, práticas e proporções de gastos em 
fornecedores locais

A CCR não mantém uma política ou práticas estruturadas específicas para 
a gestão de gastos com fornecedores locais.

EC7. Procedimentos para contratação local e proporção de 
membros de alta gerência recrutados na comunidade local

Funcionários (Pág. 59)

Impactos econômicos indiretos

EC8. Investimentos em infra-estrutura e serviços A CCR já atua no setor de infra-estrutura de transportes. Além disso, a 
empresa realiza diversos investimentos sociais, como descritos no capítulo 
Comunidade.



10� 10�

An approach to environmental management Vision for Sustainability (Pages 18, 19) / The Environment (Pages 62-64)

Environmental performance

Materials

EN1. Materials used by weight and volume CCR does not have a precise calculation of this information.

EN2. Percentage of the materials used that are recycled Up to 2006, CCR did not monitor the amount of material sent for recycling. 
As of 2007, all paper used by the CCR System is recycled.

Energy

EN3. Direct energy consumption 25,877,143 KWh (in 2006)

EN4. Indirect energy consumption CCR has no system for calculating this indicator

Water

EN8. Total water usage per source CCR has no system for calculating this indicator

Biodiversity

EN11. Area within protected areas, or adjacent to them, and 
areas with a high rate of biodiversity outside of protected 
areas

The AutoBAn, NovaDutra, Ponte, Rodonorte, Via Lagos, and ViaOeste 
concessionaires have part of their highways located around (10 kilometers) 
Environmental Protection Areas (APA) or conservation units. All of the protected 
areas are terrestrial ecosystems:
• AutoBAn – Serra do Japi APA (cities of Cajamar and Jundiaí/SP) and Jaraguá 
State Park (city of São Paulo/SP)
• NovaDutra – Itatiaia National Park (cities of Itatiaia and Rezende/RJ)
• Ponte – Guanabara Bay (cities of Rio de Janeiro and Niterói/RJ)
• Rodonorte – Vila Velha Park (city of Ponta Grossa/PR) 
• Via Lagos – Sapiatiba APA (cities of Iguaba and São Pedro da Aldeia/RJ)
• ViaOeste – Iperó National Forest (city of Iperó/SP), Várzea do Rio Tietê APA 
(cities of Osasco, Carapicuíba and Barueri/SP), Itupararanga APA (cities of Cotia, 
Vargem Grande, São Roque, Mairinque, and Alumínio/SP), and Morro Grande 
forest preserve (cities of Cotia and Vargem Grande/SP).

EN12. Description of significant impact on biodiversity The environmental impact of all of the concessionaires is characterized by 
building or improving highways. The impact is of medium duration (new 
construction), in general, and of short duration (improvements) and, most 
are reversible. In the case of the few impacts that are considered irreversible, 
compensatory measures are implemented, in compliance with the demands 
of environmental agencies.

Emissions, run-off and wastes

EN16. Total direct and indirect emissions of greenhouse-effect 
gases, by weight.

CCR’s direct emissions are produced by the vehicles in its operating and inspection 
fleet. Due to the nature of the Company’s business, the most significant emissions 
are indirect, coming from the vehicles that travel on the toll roads. However, 
the Company has no statistics on these emission levels. There are also indirect 
emissions of the gases that result from generating the electricity required for 
running the activities as a whole. The following table calculates the direct 
emissions from CCR’s fleet and those caused by generating the electricity used 
by the Company.

Item Annual 

Consumption 

(2006)

Conversion 

Factor

Tons of 

CO2

Gasoline (1) 1,327,422 liters 1.83 kg CO2/liter (2) 2,429

Diesel oil 4,306,741 liters 2.63 kg CO2/liter (2) 11,327

Electricity (3) 25,877,143 KWh 0.0002677t
CO2/KWh

6,927

Total 20,683

(1) Considering 75% gasoline and 25% alcohol
(2) Source: Fábrica Ethica (Energy Balance of the Ministry of Science and 
Technology in 2005)
(3) Source: Clean Development Mechanism (CLM) projects registered with 
the Executive Committee of the United States.

Abordagem sobre a forma de gestão ambiental Visão de sustentabilidade (Págs. 18, 19) / Meio ambiente (Págs. 62-64)

Desempenho Ambiental

Materiais

EN1. Materiais usados por peso e volume A CCR não dispõe de um levantamento preciso dessas informações.

EN2. Porcentagem dos materiais usados que são reciclados Até 2006, a CCR não monitorava a quantidade de material enviado para 
a reciclagem. A partir de 2007, todo o papel utilizado pelo Sistema CCR 
será reciclado.

Energia

EN3. Consumo direto de energia 25.877.143 KWh (em 2006)

EN4. Consumo indireto de energia A CCR não possui um sistema para quantificar esse indicador

Água

EN8. Uso total de água por fonte A CCR não possui um sistema para quantificar esse indicador

Biodiversidade

EN11.Área dentro de áreas protegidas, ou adjacente a 
elas, e áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas 
protegidas

As concessionárias AutoBAn, NovaDutra, Ponte, Rodonorte, Via Lagos 
e ViaOeste possuem parte de sua rede de rodovias situada no entorno 
(10 quilômetros) de Áreas de Proteção Ambiental (APAs) ou unidades de 
conservação. Todas as áreas protegidas são ecossistemas terrestres:
• AutoBAn – APA da Serra do Japi (municípios de Cajamar e Jundiaí/SP) e 
Parque Estadual do Jaraguá (município de São Paulo/SP)
• NovaDutra – Parque Nacional de Itatiaia (municípios de Itatiaia e Rezende/RJ)
• Ponte – Baía da Guanabara (municípios do Rio de Janeiro e Niterói/RJ)
• Rodonorte – Parque de Vila Velha (município de Ponta Grossa/PR) 
• Via Lagos – APA de Sapiatiba (municípios de Iguaba e São Pedro da Aldeia/RJ)
• ViaOeste – Floresta Nacional de Iperó (município de Iperó/SP), APA da 
Várzea do Rio Tietê (municípios de Osasco, Carapicuíba e Barueri/SP), APA 
de Itupararanga (municípios de Cotia, Vargem Grande, São Roque, Mairinque 
e Alumínio/SP) e reserva florestal Morro Grande (municípios de Cotia e 
Vargem Grande/SP).

EN12. Descrição de impactos significativos na biodiversidade Todas as concessionárias têm seu impacto ambiental caracterizado pela 
construção ou melhoria das rodovias. Os impactos, de maneira geral, são 
de média duração (obras novas) e de pequena duração (obras de melhorias) 
e, na sua maioria, reversíveis. No caso dos poucos impactos considerados 
irreversíveis, são implantadas medidas compensatórias, em concordância 
com as exigências dos órgãos ambientais.

Emissões, efluentes e resíduos

EN16. Total de emissões diretas e indiretas de gases 
causadores do efeito estufa por peso.

As emissões diretas da CCR são as produzidas pelos veículos de sua frota 
de operação e inspeção. Devido à natureza do negócio da Companhia, as 
emissões mais significativas são as indiretas, provenientes dos veículos que 
circulam pelas rodovias concedidas. A Companhia, no entanto, não tem um 
levantamento dessas emissões. Também são emissões indiretas os gases que 
resultam da geração de energia elétrica exigida para o desenvolvimento das 
atividades como um todo. A tabela a seguir contabiliza tanto as emissões 
diretas (da frota da CCR) quanto as causadas na geração da energia elétrica 
utilizada pela Companhia.

Item Consumo 

anual (2006)

Fator de 

conversão

Toneladas 

de CO2

Gasolina (1) 1.327.422 litros 1,83kg CO2/litro (2) 2.429

Óleo diesel 4.306.741 litros 2,63kg CO2/litro (2) 11.327

Energia elétrica (3) 25.877.143 KWh 0,0002677
t CO2/KWh

6.927

Total 20.683

(1) Considerando 75% de gasolina e 25% de álcool
(2) Fonte: Fábrica Ethica (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 dos Estados Unidos.
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EN17. Other relevant indirect emissions of greenhouse effect 
gases

CCR has no system for calculating this indicator.

EN19. Emissions of substances that destroy the ozone layer, 
by weight.

This indicator does not apply to CCR’s business.

EN20. Nox, Sox and other significant atmospheric emissions This indicator does not apply to CCR’s business.

EN21. Total disposal of water, by quality and destination This indicator does not apply to CCR’s business.

EN22. Total weight of wastes, by type and method of disposal CCR has no system for calculating this indicator.

EN23. Number and total volume of significant overflows This indicator does not apply to CCR’s business.

Products and services

EN26. Initiatives for mitigating the environmental impact of 
products and services and promoting reduced impact

Vision for sustainability  (Pages 18, 19) / Users (Pages 44-48)
Environment (Pages 62-72)

EN27. Percentage recovered of products cold and their 
packaging by category

This indicator does not apply to CCR’s business.

Compliance

EN28. Incidents and fines or non-monetary sanctions 
resulting from noncompliance with environmental law and its 
regulations 

Up to the present time, CCR has not recorded fines involving significant 
amounts related to the environmental area. There are no agreements 
with the granting authorities and/or the regulatory agency regarding this 
issue. Eventual terms of adjustment (TAC) were signed directly with Public 
Authorities or environmental agencies.

An approach to the means of social 

management

Corporate governance (Pages 28, 29, 31-33)
Employees (Pages 50, 51, 54, 58, 59, 60)

Social Performance – Labor practices and decent work

Employment

LA1. Total number of employees, by type of job, work contract 
and region.

Employees (Pages 51 e 52)

LA2. Total number and turnover rate of employees Employees (Page 53)

LA3. Benefits offered to full-time employees which are not 
offered to temporary or half-time employees at the main 
operational centers (additional)

For full-time, designated period, or half-time employees all benefits are offered, 
except CCRprev (private retirement), which is not extended to trainees.
For temporary contracts (temporary service agencies), that are currently used 
on a small scale by the CCR System, to cover eventual dismissal or vacation, 
only transportation and meal or food vouchers are offered and paid directly by 
the agencies.

Worker-management relations

LA4. Percentage of employees involved in collective bargaining 
agreements

100%

LA5. Minimum periods for notifying of operational changes There is no period established in the collective bargaining agreements for 
notifying of operational changes. In these cases, the employees are notified 
three weeks in advance.

Occupational health and safety

LA7. Rates of occupational injuries and diseases, lost work 
days, absenteeism and deaths

Employees (Page 54)

LA8. Education, training, counseling, risk control and 
prevention programs for employees, their families or members 
of the community, in terms of serious illnesses

Employees (Pages 56 e 57)
Users (Pages 44 e 49)

Training and education

LA10. Average number of hours of training, annually per 
employee and category of employee.

Employees (Page 60)

Diversity and equal opportunities

LA13. Composition of groups responsible for corporate 
governance and other employees

Employees (Page 52 e 53)

LA14. Proportion of average remuneration (base salary) for 
men and women

Employees (Page 57)

EN17. Outras emissões indiretas relevantes de gases 
causadores do efeito estufa

A CCR não possui um sistema para quantificar esse indicador.

EN19. Emissões de substâncias destruidoras da camada de 
ozônio por peso.

Esse indicador não se aplica ao negócio da CCR.

EN20. Nox, Sox e outras emissões atmosféricas significativas Esse indicador não se aplica ao negócio da CCR.

EN21. Descarte total de água por qualidade e destinação Esse indicador não se aplica ao negócio da CCR.

EN22. Peso total de resíduos por tipo e método de descarte A CCR não possui um sistema para quantificar esse indicador.

EN23. Número e volume total de derramamentos significativos Esse indicador não se aplica ao negócio da CCR.

Produtos e serviços

EN26. Iniciativas para mitigar impactos ambientais de 
produtos e serviços e promover a redução do impacto

Visão de sustentabilidade (Págs. 18, 19) / Usuários (Págs. 44-48)
Meio ambiente (Págs. 62-72)

EN27. Porcentagem recuperada de produtos vendidos e suas 
embalagens por categoria

Esse indicador não se aplica ao negócio da CCR.

Conformidade

EN28. Incidentes e multas ou sanções
não-monetárias resultantes da não conformidade com a lei 
ambiental e suas regulações. 

A CCR não registra, até o momento, autuações envolvendo valores 
expressivos relativas à área de meio ambiente. Não há acordos com o poder 
concedente e/ou a agência reguladora em relação a essa questão. Eventuais 
termos de ajustamento de conduta (TACs) foram celebrados diretamente com 
o Ministério Público ou órgãos ambientais.

Abordagem sobre a forma de gestão social Governança corporativa (Págs. 28, 29, 31-33)
Funcionários (Págs. 50, 51, 54, 58, 59, 60)

Desempenho Social – Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente

Emprego

LA1. Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de 
trabalho e região.

Funcionários (Págs. 51, 52)

LA2. Número total e taxa de rotatividade de empregados Funcionários (Pág. 53)

LA3. Benefícios oferecidos a funcionários de tempo integral 
que não são oferecidos a funcionários temporários ou de meio 
período nas principais operações (adicional)

Para os colaboradores de tempo integral, prazo determinado ou tempo parcial 
são oferecidos todos os benefícios, exceto, o CCRprev (previdência privada), 
que não é extensivo aos estagiários.
Para os contratos temporários (agências de serviços temporários), que 
atualmente são praticados em pequena escala pelo Sistema CCR, para 
a cobertura de eventuais afastamentos ou férias, são oferecidos e pagos 
diretamente pelas agências somente o vale-transporte e vale-alimentação 
ou refeição.

Relações entre trabalhadores e a administração

LA4. Porcentagem de funcionários englobados por acordos de 
negociação coletiva

100%

LA5. Prazos mínimos para notificação de mudanças 
operacionais.

Não há um período estabelecido nos acordos de negociação coletiva para a 
notificação acerca de mudanças operacionais. Nesses casos, os empregados 
são notificados com três semanas de antecedência.

Segurança e saúde ocupacional

LA7. Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e óbitos

Funcionários (Pág. 54)

LA8. Programas de educação, treinamento, aconselhamento, 
prevenção e controle de risco para empregados, seus familiares 
ou membros da comunidade com relação a doenças graves

Funcionários (Págs. 56, 57)
Usuários (Págs. 44-49)

Treinamento e educação

LA10. Média de horas anuais de treinamento por funcionário 
por categoria de funcionário.

Funcionários (Pág. 60)

Diversidade e igualdade de oportunidades

LA13. Composição dos grupos responsáveis pela governança 
corporativa e dos demais empregados

Funcionários (Págs. 52, 53)

LA14. Proporção de remuneração média (salário base) entre 
homens e mulheres

Funcionários (Pág. 57)
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An approach to the means of social management Vision for Sustainability  (Page 19) / Employees (Pages 50, 51)

Social Performance – Human Rights

Management and investment practices

HR1. Significant investment contracts with clauses referring to 
human rights.

CCR does not include human rights clauses in its investment contracts. 
However, compliance with human rights is included in the scope of the 
contracts for products and services hired from supplier companies.

HR2. Companies hired and critical suppliers subjected to 
evaluations, in terms of human rights

The suppliers and companies hired by CCR are not evaluated, in terms of 
human rights. 

No discrimination

HR4. Total number of cases of discrimination and the action 
taken

There is no record of discrimination cases at CCR.

Freedom of association and collective bargaining

HR5. Operations in which the right to freedom of association 
and collective bargaining could be at risk

There is no record of this type of case.

Child labor

HR6. Operations identified as running significant risk of the 
occurrence of child labor, and the measures taken

There are no operations identified as having potential risk of this type. CCR’s 
policy is to hire apprentices, according to the law, for the administrative area 
(with supervision), working part-time at the company and attending classes 
in school during another part of their time.

Forced and slave labor

HR7. Operations identified as presenting significant risk of the 
occurrence of forced or slave labor, and the measures taken

There are no operations identified as having potential risk of this type of 
occurrence.

An approach to the means of social management Vision for Sustainability (Pages 18-25)

Social Performance – Society

Community

SO1. Programs and practices for evaluating and managing the 
impact of the operations on the communities

Vision for sustainability (Pages 18-25)

Corruption

SO2. Number and percentage of units subjected to corruption 
risk evaluations

CCR’s business units are not analyzed for risk of corruption.

SO3. Number and percentage of employees trained in 
anticorruption policies and procedures

Although there is no training of employees in anticorruption policies and 
procedures, CCR’s Code of Ethics guides the conduct of employees regarding 
this subject.

SO4. Measures taken in response to corruption cases CCR had no employees dismissed or punished for corruption in 2006. Neither 
are there judicial actions for corruption.

Public policies

SO5. Positioning and participation in preparing public policies 
and lobbies

The CCR System works on the principle of harmony with government authorities and 
established agencies, supporting public policies and practices that promote social 
development and well-being. The highest standards of integrity are maintained 
in all contacts with administrators and employees from the public sector, always 
avoiding any conduct that could appear inappropriate. Employees must refrain 
from manifesting opinions on the acts or attitudes of public servants and the 
board members from manifesting themselves, in this respect, as members of the 
administration. When defending the interests of the CCR System, employees must 
act with confidence in the standards of the CCR System and always following ethical 
principles and respect for laws and norms in effect.

Compliance

SO8. Monetary value of the fines and total number of non-
monetary sanctions imposed for noncompliance with laws and 
regulations

Given the nature of CCR’s activities, one cannot speak in  terms of 
administrative or judicial sanctions imposed due to noncompliance with 
laws (required of Users). There are, on rare occasions, notifications by the 
granting authorities, in light of eventual and supposed nonfulfillment of the 
concession contract, with the use of sanctions.

Abordagem sobre a forma de gestão social Visão de sustentabilidade (Pág. 19) / Funcionários (Págs. 50, 51)

Desempenho Social – Direitos Humanos

Práticas de gestão e investimento

HR1. Contratos de investimentos significativos com cláusulas 
referentes a direitos humanos.

A CCR não inclui cláusulas referentes a direitos humanos em seus acordos 
de investimento. Entretanto, a obediência aos direitos humanos está no 
escopo dos contratos de contratação de produtos e serviços junto a empresas 
fornecedoras.

HR2. Empresas contratadas e fornecedores críticos submetidos 
a avaliações referentes a direitos humanos.

Os fornecedores e empresas contratados pela CCR não são avaliados em 
temas referentes a direitos humanos. 

Não discriminação

HR4. Número total de casos de discriminação e as ações 
tomadas

Não há registro de casos de discriminação na CCR.

Liberdade de associação e negociação coletiva

HR5. Operações em que o direito de exercer a liberdade de 
associação e a negociação coletiva pode estar em risco

Não há registro de casos desse gênero.

Trabalho infantil

HR6. Operações identificadas com significativo risco de 
ocorrência de trabalho infantil e as medidas adotadas

Não há operações identificadas como sendo de risco potencial para esse tipo 
de caso. A CCR tem como política a contratação de aprendizes, nos termos 
da Lei, para a área administrativa (com supervisão), atuando parte do tempo 
na empresa e dedicando outra parte do seu tempo à escola.

Trabalho forçado e escravo

HR7. Operações identificadas com significativo risco de 
ocorrência de trabalho forçado ou análogo a de escravo e as 
medidas tomadas

Não há operações identificadas como sendo de risco potencial para esse 
tipo de ocorrência.

Abordagem sobre a forma de gestão social Visão de sustentabilidade (Págs. 18-25)

Desempenho Social – Sociedade

Comunidade

SO1. Programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das 
operações nas comunidades

Visão de sustentabilidade (Págs. 18-25)

Corrupção

SO2. Número e percentual de unidades submetidas a 
avaliações de riscos relacionados à corrupção

As unidades de negócio da CCR não são analisadas por riscos relacionados 
à corrupção.

SO3. Número e percentual de funcionários treinados nas 
políticas e procedimentos anticorrupção

Embora não haja um treinamento para os funcionários em políticas e 
procedimentos anti-corrupção, o Código de Ética da CCR orienta a conduta 
dos colaboradores em relação a esse tema.

SO4. Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção A CCR não teve empregados demitidos ou punidos por corrupção em 2006. 
Também não possui ações judiciais referentes a casos de corrupção.

Políticas públicas

SO5. Posicionamento e participação na elaboração de políticas 
públicas e lobbies

O Sistema CCR tem como princípio atuar em sintonia com as autoridades e 
poderes constituídos, apoiando políticas e práticas públicas que promovam 
o desenvolvimento e o bem-estar social. São observados os mais elevados 
padrões de integridade em todos os contatos com administradores e 
funcionários do setor público, evitando sempre que a conduta possa parecer 
imprópria. Os funcionários devem abster-se de manifestar opinião sobre atos 
ou atitudes de funcionários públicos e os conselheiros de se manifestarem, a 
esse respeito, na qualidade de conselheiros de administração. Ao defender 
os interesses do Sistema CCR, os Colaboradores deverão agir com confiança, 
nos padrões de atuação do Sistema CCR e observando sempre os princípios 
éticos e o respeito às leis e normas vigentes.

Conformidade

SO8. Valor monetário das multas e número total de 
sanções não-monetárias por não cumprimento de leis e 
regulamentações.

Dada a natureza da atividade da CCR, não se pode falar em sanções 
administrativas ou judiciais decorrentes do descumprimento de leis 
(requeridas pelos usuários). Há, em raríssimos casos, autuações do poder 
concedente, diante de eventual e suposto descumprimento do contrato de 
concessão, com aplicação de sanções.
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management

Vision for Sustainability (Pages 18-25) / Users (Pages 44-48)
The Environment (Pages 62-73)

Social Performance – Product Responsibility

Customer health and safety

PR1. Evaluation of the impact on health and safety during the 
entire life cycle of products and services

Vision for sustainability  (Pages 18-25)
Relationship with interested parties (Pages 36-41)
Users (Pages 44-48) / Environment (Pages 62, 63)

Labeling products and services

PR3. Procedures for information and labeling products and 
services and percentage achieved by these means

Users of the CCR System have access to an extensive information bank 
on the services at the sites of the concessionaires. In 2006, the corporate 
portal and that of the concessionaires recorded, together, over 9.4 million 
page views, or a growth of 81% over the previous year. At the toll plazas, 
users receive the Giro nas Estradas magazine (bimonthly, with print run of 
450,000 copies). Also, the signing on the highway is a type of labeling and 
information to highway users.

Communication and marketing

PR6. Procedures and programs for complying with laws, norms 
and volunteer codes related to marketing communications, 
including publicity, promotion, and sponsorships

CCR runs no advertising campaigns. On he other hand, it promotes awareness 
campaigns regarding defensive driving, which is publicized by pamphlets 
and billboards. 

Compliance

PR9. Monetary value of fines for not complying with laws 
and regulations regarding supplying and using products and 
services

There is no record of fines levied on actions promoted by users. The sanctions 
applied by the granting authorities, due to contractual nonfulfillment are 
insignificant.

Abordagem sobre a forma de gestão social Visão de sustentabilidade (Págs. 18-25) / Usuários (Págs. 44-48)
Meio ambiente (Págs. 62-73)

Desempenho Social – Responsabilidade pelo produto

Saúde e segurança do cliente

PR1. Avaliação dos impactos na saúde e segurança em todo o 
ciclo de vida de produtos e serviços

Visão de sustentabilidade (Págs. 18-25)
Relacionamento com partes interessadas (Págs. 36-41)
Usuários (Págs. 44-48) / Meio ambiente (Págs. 62, 63)

Rotulagem de produtos e serviços

PR3. Procedimentos para informações e rotulagem de 
produtos e serviços e percentual alcançado por essas medidas

Os usuários do Sistema CCR têm acesso a uma extensa base de informações 
sobre os serviços nos sites das concessionárias. Em 2006, o portal corporativo 
e o das concessionárias registraram, juntos, mais de 9,4 milhões de pageviews, 
um acréscimo de 81% em relação ao ano anterior. Nas praças de pedágio, os 
usuários recebem a revista “Giro nas Estradas” (com periodicidade bimestral 
e tiragem de 450 mil exemplares). Além disso, a própria sinalização viária é 
uma forma de rotulagem e informação aos usuários das rodovias.

Comunicação e marketing

PR6. Procedimentos e programas para adesão às leis, normas 
e códigos voluntários relacionados a comunicações de 
marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio.

A CCR não realiza campanhas de publicidade. Por outro lado, promove 
campanhas de conscientização sobre direção defensiva, com divulgação por 
meio de folhetos e outdoors.

Conformidade

PR9. Valor das multas por não cumprimento das leis e 
regulamentações que dizem respeito ao fornecimento e uso de 
produtos e serviços

Não há registro de aplicação de multa nas ações promovidas pelos usuários. 
As sanções aplicadas pelo poder concedente em virtude de descumprimento 
contratual não são significativas.

Nível de aplicação GRI Level of application GRI

A CCR considera que este relatório alcançou o nível de aplicação B, que demonstra a abrangência 
da aplicação da Estrutura de Relatórios GRI (Global Reporting Initiative), conforme apresentado 
na tabela abaixo.

CCR considers that this report below reached the level of application B, that demonstrates the 
scope of the application of the Structure of Reports GRI (Global Reporting Initiative), as presented 
in the table.

C C+ B B+ A A+

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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m
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çã
o 

Ex
te

rn
a

Responder a todos os critérios 
elencados para o Nível C mais: 
1.2;
3.9, 3.13;
4.5 a 4.13,
4.16 a 4.17

Co
m
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ca

çã
o 

Ex
te
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a

O mesmo exigido para o Nível B
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m
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o 

Ex
te

rn
a

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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do

Re
su
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do
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do

C C+ B B+ A A+

Report on: 
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4 , 4.14 - 4.15
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rt 
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rn
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As
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d

Report on all criteria listed for Level 
C plus:
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17
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rt 
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al
ly 
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d

Same as requirement for Level B
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rt 
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ly 
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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 environment.

Report on a minimum of 20 
Performance Indicators, at least one 
from each of: economic, environment, 
human rights, labor, society, product 
responsibility.

Respond on each core G3 and Sector 
Supplement* indicator with due regard 
to 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 
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Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A.
Rua Mário Neves, 1 – Ilha da Conceição
24050 290 – Niterói – RJ
www.ponte.com.br

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.
Rua Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 550 – Parque Residencial 
Jardim Aquárius – 12246 000 – São José dos Campos – SP
www.novadutra.com.br

Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A.
RJ 124 km 22 – Latino Mello 
28800 000 – Rio Bonito – RJ
www.rodoviadoslagos.com.br

Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
Rua Afonso Pena, 87 – Vila Estrela
84040 170 – Ponta Grossa – PR
www.rodonorte.com.br

Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A.
Av. Profª. Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200
Bairro do Retiro – 13209 500 – Jundiaí – SP
www.autoban.com.br

Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo S.A.
Estr. Gregório Spina, 1001 – Distrito Industrial
18147 000 – Araçariguama – SP
Caixa postal 231 – 06453 970 – Alphaville – SP
www.viaoeste.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
Rua Minas Bogasian, 253 – Centro
06013 010 – Osasco – SP
www.via-facil.net

CCR – Companhia de Concessões Rodoviárias

Avenida Chedid Jaffet, 222, Bloco B, 5º andar
São Paulo (SP) – 04551-065

Tel 55 (11) 3048-5900
Fax 55 (11) 3048-5903
www.ccrnet.com.br

Comunicação e Marketing
Communication and Marketing

Francisco Bulhões 
francisco.bulhoes@ccrnet.com.br
Tel 55 (11) 3048-5961
Tel 55 (11) 3048-5923

Carla Fornasaro
carla.fornasaro@ccrnet.com.br
Tel 55 (11) 3048-5976

Relações com Investidores
Investor Relations

Ricardo Froes
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Director of Finance and Investor Relations
ricardo.froes@ccrnet.com.br
Tel 55 (11) 3048-5921

Arthur Piotto Filho
Gerente de Relações com Investidores
Manager of Investor Relations
arthur.piotto@ccrnet.com.br
Tel 55 (11) 3048-5932

Flávia Godoy
Relações com Investidores
Investor Relations
flavia.godoy@ccrnet.com.br
Tel 55 (11) 3048-5955

Contatos e Endereços
Contacts and Addresses
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Coordenação Geral
Overall Coordination
 Comunicação e Marketing da CCR – Companhia de Concessões Rodoviárias

Produção e Edição
Production and editing
 Report Comunicação

Fotografias
Photography
 Ponte – Acervo das Concessionárias
  Concessionaires’ Files
 NovaDutra – Digna Imagem – Clóvis Ferreira 
 ViaLagos – Acervo das Concessionárias
   Concessionaires’ Files
 RodoNorte – Mendonça Jr.
 AutoBAn – Virtual Photo – Marcos Peron
    Digna Imagem – Clóvis Ferreira
 ViaOeste – Digna Imagem
 CCRDay e Encontro Anual – Digna Imagem
 Fenata – ACERVO UEPG
 Revelando o Vale – Arquivo FCCR
 Festival Vale do Café – Paulo Rodrigues
 Circo Roda Brasil – Vivian Dozono

 
Projeto Gráfico e Produção
Layout and production
 Yemni Studio

Impressão e acabamento
Printing
 Tarfc Indústria Gráfica






