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Um novo ciclo
Há seis anos, o Grupo CCR deu início 
a um plano de expansão que previa 
dobrar seu tamanho e diversificar seu 
portfólio. Hoje, somos uma das maiores 
empresas de infraestrutura da América 
Latina: administramos mais de 
2,4 mil quilômetros de rodovias e ainda 
atuamos nos segmentos de transporte 
de passageiros, inspeção veicular e 
meios eletrônicos de pagamento.

Todo esse crescimento, porém, motivou 
o início de um novo ciclo de gestão. Com 
aproximadamente 9,6 mil colaboradores 
e um mapa de influência que abrange 
mais de 100 municípios de três estados 
do Brasil, a CCR decidiu reforçar suas 
políticas de gestão socioambiental e 
analisar seu desempenho. 

Durante o ano de 2010, refletimos e 
identificamos cinco temas críticos nos 
quais pretendemos investir para reduzir 
os impactos de nossas atividades. A nova 
perspectiva é de que, mais que cumprir 
metas e ampliar lucros, a CCR deve 
atuar de forma ativa no engajamento 
de seus colaboradores, parceiros e 
usuários a respeito da promoção do 
desenvolvimento responsável. 

O Relatório Anual e de Sustentabilidade 
2010 da Companhia, cuja versão 
resumida você tem em mãos, é um 
dos muitos passos que tomamos para 
assegurar a transparência e a prestação 
de contas de nossas atividades. Nele, 
são apontados os avanços, perspectivas 
e desafios da empresa – que trilha um 
caminho de crescimento e contribuição 
para a evolução do País.

Boa leitura!    
 

Renato Alves Vale
Presidente do Grupo CCR
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Perfil

O Grupo CCR 
Com um portfólio que agrega empresas 
de vários setores em cidades e estados 
fundamentais para a economia do 
País, a CCR é um dos maiores grupos 
privados da América Latina no setor de 
infraestrutura. Entre suas atividades, 
estão a administração de rodovias, a 
inspeção veicular e o transporte de 
passageiros, além de meios eletrônicos 
de pagamento utilizados em pedágios e 
estacionamentos.

A Companhia opera 2.437 quilômetros 
de rodovias em importantes ligações 
comerciais brasileiras, onde o principal 
desafio é garantir a segurança dos 
usuários, prestando um serviço de 
eficiência e qualidade. Desde 2009, a 
CCR também atua na inspeção veicular 
por meio da Controlar, empresa que 
detém a concessão para monitorar o nível 
de poluentes emitidos pela maior frota 

de veículos do Brasil – a da cidade de São 
Paulo –, prestando importante serviço 
para a melhoria da qualidade do ar.

Outro foco de atuação é o transporte 
de passageiros: com a ViaQuatro, 
concessionária da Linha 4 – Amarela 
do metrô de São Paulo, o Grupo 
assinou a primeira parceria público-
privada do Brasil e é responsável por 

Além das 
concessões de 
rodovias, a 
Companhia atua 
em segmentos 
como transporte 
de passageiros e 
inspeção veicular
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administrar a mais nova linha do metrô 
paulistano. As primeiras seis estações – 
inauguradas entre 2010 e setembro de 
2011 – já estão operando. Até 2014, 
a linha terá seu funcionamento pleno, 
com 12,8 quilômetros de trilhos e 11 
estações, e transportará cerca de 
1 milhão de pessoas diariamente. 

A CCR ainda oferece serviço de 
pagamento eletrônico nas praças 
de pedágios e estacionamentos de 
aeroportos e shoppings, por meio do 
sistema Sem Parar/Via Fácil, operados 
pela STP.

 Ações no Novo Mercado da BM&FBovespa

 Grupo Andrade Gutierrez*

 Grupo Camargo Corrêa**

 Grupo Soares Penido***

Composição acionária (%)

48,78

17

17

17,22

(*) Inclui as ações detidas por Andrade Gutierrez Concessões 
S.A., AGC Participações LTDA., Construtora Andrade 
Gutierrez S.A. e Aguilha Participações e Empreendimentos 
LTDA., sociedades pertencentes ao Grupo Andrade Gutierrez.

(**) Inclui as ações detidas por Camargo Corrêa 
Investimentos em Infraestrutura S.A., VBC Energia S.A. e 
Agulha Participações e Empreendimentos LTDA., sociedades 
pertencentes ao Grupo Camargo Corrêa.

(***) Inclui as ações detidas por Soares Penido Obras, 
Construções e Investimentos LTDA., Soares Penido 
Concessões S.A. e Aguilha Participações e Empreendimentos 
LTDA., sociedades pertencentes ao Grupo Soares Penido.
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TRANSPORTE URBANO  
DE PASSAGEIROS 
6 estações da Linha 4 – Amarela 
do metrô de São Paulo já estão 
operando Até 2014, outras 5 estações 
serão inauguradas

INSPEÇÃO VEICULAR 
3,2 milhões de veículos 
inspecionados em São Paulo, em 2010
126% a mais do que em 2009

Nossos números

RODOVIAS
2.437 quilômetros 
de rodovias em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Paraná

PAGAMENTO ELETRÔNICO
2,5 milhões de etiquetas 
eletrônicas ativas no fim de 2010,
38% a mais que em 2009
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Criação da Companhia de Concessões Rodoviárias

CCR se registra como companhia de capital aberto e ingressa 
na Bolsa de Valores de São Paulo

O grupo português Brisa, experiente em concessões 
rodoviárias, entra no grupo de acionistas controladores

CCR ingressa no Novo Mercado e faz sua primeira oferta 
pública de ações

E Companhia adquire ações da empresa STP (Serviço de 
Tecnologia de Pagamento), que opera pagamentos eletrônicos

Segunda oferta de ações no mercado, ampliando capital 
em R$ 334 milhões, e aquisição do Grupo CCR ViaOeste

CCR amplia sua participação no capital social do Grupo 
CCR RodoNorte para cerca de 86%

ViaQuatro, da qual CCR detém 58% do capital social, assina 
parceria público-privada (PPP) com o Governo de São Paulo 
para operar a Linha 4 – Amarela do metrô

Escritórios da empresa são abertos no México e nos Estados 
Unidos. Por meio da Brisa, assina contrato de concessão da 
Northwest Parkway, LLC, em Denver (EUA)

Companhia compra 40% da participação na Renovias e 
assina contrato de concessão do trecho oeste do Rodoanel 
Mário Covas, por meio do Grupo CCR RodoAnel

CCR faz terceira oferta pública de ações e adquire 
45% do capital social da Controlar, responsável pelo 
programa de inspeção veicular em São Paulo (SP)

Grupo CCR conclui aquisição da SPVias, ao custo de  
R$ 1,3 bilhão, e inaugura primeiras estações da Linha 4 – 
Amarela do metrô
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Empresas que 
formam a CCR

CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS
CCR AutoBAn
Participação do Grupo CCR: 100%
Prazo da concessão: até dezembro de 2026

CCR NovaDutra
Participação do Grupo CCR: 100%
Prazo da concessão: até fevereiro de 2021

CCR Ponte
Participação do Grupo CCR: 100%
Prazo da concessão: até maio de 2015

CCR RodoAnel
Participação do Grupo CCR: 95%
Prazo da concessão: até junho de 2038

CCR RodoNorte
Participação do Grupo CCR: 85,92%
Prazo da concessão: até novembro  
de 2021

CCR SPVias
Participação do Grupo CCR  
(por meio da CPC): 100%
Prazo da concessão: até setembro de 2027

CCR ViaLagos
Participação do Grupo CCR: 100%
Prazo da concessão: até dezembro de 2021
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CCR ViaOeste
Participação do Grupo CCR: 100%
Prazo da concessão: até janeiro de 2023

Renovias
Participação do Grupo CCR  
(por meio da CPC): 40%
Prazo da concessão: até junho de 2022

SERVIÇOS
Actua Assessoria, Parques e 
Inovap 5
Participação do Grupo CCR: 100%

Controlar
Participação do Grupo CCR  
(por meio da CPC): 45%
Prazo da concessão: até abril de 2018

CPC
Participação do Grupo CCR: 100%

CPCSP
Participação do Grupo CCR: 100%

SAMM
Participação do Grupo CCR: 100%

STP
Participação do Grupo CCR: 38,25%

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
ViaQuatro
Participação do Grupo CCR: 58%
Prazo da concessão: até abril de 2038
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Negócios

Um ano de 
conquistas
A inclusão de novas atividades e o 
fortalecimento no mercado nacional 
sempre figuraram entre os objetivos 
centrais do Grupo CCR, que completou 
12 anos em 2011. Os investimentos 
feitos pela Companhia resultaram em 
um crescimento de 22,3% da receita 
líquida da Companhia (arrecadação já 
descontados os impostos) em 2010. O 
total chegou a R$ 3,775 bilhões.

22%

RESUltAdOS dO ANO
A expansão dos negócios e o 
aumento do tráfego nas rodovias 
ampliaram a receita do Grupo CCR 
em mais de

Metrô
Entre os fatores que contribuíram para 
esse desempenho está o início das 
operações da Linha 4 – Amarela do 
metrô de São Paulo. As estações Faria 
Lima e Paulista receberam mais de 786 
mil usuários nos primeiros seis meses de 
funcionamento, em 2010. No primeiro 
trimestre de 2011, o serviço foi ampliado, 
com duas novas estações: Butantã e 
Pinheiros. O horário de funcionamento 
também foi estendido: das 4h40 às 21h.

Rodovias
O negócio também foi ampliado com 
a aquisição da CCR SPVias – Rodovias 
Integradas do Oeste S.A., que incluiu 
nas concessões da Companhia mais 
de 500 quilômetros de estradas do 
interior paulista.



11Relatório Anual e de Sustentabilidade 2010

Inspeção veicular
Outra empresa que impulsionou as 
atividades do Grupo CCR no ano foi a 
Controlar, responsável até 2018 pela 
inspeção veicular na cidade de São Paulo. 
Em 2010, 3,2 milhões de veículos foram 
inspecionados em 27 centros na capital, 
um incremento de 126% em relação 
a 2009. O crescimento ocorreu pela 
extensão da obrigatoriedade da inspeção 
para todos os veículos emplacados 
no município (antes, era apenas para 
veículos emplacados até 2003).

Investimento 
contínuo

O investimento em infraestrutura 
é contínuo. Em 2010, a CCR 
aplicou R$ 951,2 milhões em 
obras de conservação, ampliação 
e recuperação das rodovias. Na 
Anhanguera (SP-330), por exemplo, 
houve revitalização entre os 
quilômetros 12 e 19, instalação de um 
novo trevo e de cinco novos viadutos, 
14 quilômetros de vias marginais e 6 
quilômetros de faixas adicionais. As 
obras foram concluídas em setembro 
do ano passado.

No início de 2010, também foram 
entregues pela CCR ViaOeste as obras 
do Projeto Cebolão, que agilizaram 
a conexão entre a rodovia Castello 
Branco e a cidade de São Paulo.

A CCR NovaDutra, por sua vez, 
finalizou no ano a restauração de  
282 quilômetros da Via Dutra.

24%

tRáfEGO NAS ROdOVIAS
O tráfego de veículos cresceu 24% nas 
rodovias administradas pela CCR, o que 
alavancou a receita dos pedágios

SEGMENtO AMbIENtAl
A CCR inaugurou um centro de 
inspeção para atender mais de 

4 mil 

veículos por dia – o maior do mundo, 
segundo a International Motor Vehicle 
Inspection Committee (Cita)

126,5%

CONtROlAR
A Controlar inspecionou 3,2 milhões 
de veículos em 2010,

a mais que no ano anterior

Receita do Grupo CCR no ano 

R$ 3,775 bilhões
Investimentos em infraestrutura foram de

R$ 951,2 
milhões
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trabalho reconhecido
As atividades das empresas do Grupo 
CCR renderam prêmios importantes 
durante o ano. O ranking do Guia 
Estradas 2011, da revista Quatro Rodas, 
por exemplo, considerou a rodovia dos 
Bandeirantes a melhor do país pelo 
quinto ano consecutivo.

Em 2010, o Grupo CCR investiu cerca de 
R$ 18 milhões por meio de sua política 
de investimento social, beneficiando 
diretamente mais de 2 milhões de 
pessoas. Uma das principais iniciativas 

do Grupo CCR, o Programa Estrada 
para a Cidadania foi reconhecido 
como referência internacional em 
projeto social pelo IBTTA Awards 2010, 
da International Bridge, Tunnel and 
Turnpike Association, a mais importante 
organização do setor de concessão 
de rodovias. O foco do programa, 
desenvolvido em escolas públicas de 
municípios sob influência das rodovias 
sob concessão, é a prevenção da 
violência no trânsito por meio da 
educação (leia mais na página 25).

CCR INVEStIU

18
milhões 
em projetos sociais, entre eles o 
Estrada para a Cidadania, que foi 
premiado em

2010
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Confira os principais prêmios 
de 2010:

>   Melhor rodovia do Brasil

Rodovia dos Bandeirantes

Guia Estradas 2011, revista Quatro Rodas

> Melhor rodovia do Brasil

Castello Branco

Confederação Nacional do Transporte (CNT)

> Melhor concessionária do Brasil

CCR AutoBAn

NTC&Logística (Associação Nacional do 

Transporte de Cargas e Logística)

> Melhor equipe de Relações com 

Investidores (categoria Transporte, 

Indústria e Aviação)

Grupo CCR

Revista Institutional Investor

> Melhor projeto social

Estrada para a Cidadania

IBTTA Awards 2010, da International Bridge, 

Tunnel and Turnpike Association)
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A adoção de boas práticas de 
governança é o principal meio pelo qual 
as empresas asseguram uma gestão 
equilibrada e previnem riscos de fraudes 
e erros estratégicos. Nas companhias 
de capital aberto, como a CCR, isso 
é especialmente importante, já que a 
gestão deve corresponder às demandas 
e interesses de vários acionistas, 
minoritários ou controladores.
A CCR é hoje reconhecida no mercado 
corporativo como uma referência 
em boas práticas de governança e 
transparência. Há nove anos, por 

Governança

transparência é um  
valor reconhecido

exemplo, a Companhia foi a primeira a 
ingressar no Novo Mercado, segmento 
mais exigente da Bolsa de Valores de 
São Paulo (BM&FBovespa).
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A estrutura  
de governança 
corporativa 
garante a 
administração 
equilibrada e 
o controle dos 
processos da 
Companhia

Para entrar nesse grupo, que representa 
o grau máximo de governança no Brasil, 
as empresas têm de se comprometer 
com uma série de ações, como 
comunicar a assinatura de contratos 
com partes relacionadas e disponibilizar 
demonstrações financeiras periódicas.

Como funciona
A estrutura de governança do Grupo 
CCR é comandada pelo Conselho 
de Administração, formado por 
11 representantes dos acionistas 
controladores da empresa e dois 
gestores independentes. O órgão tem 
como atribuição analisar o planejamento 
estratégico, a liderança e os 
resultados, além de aprovar o plano de 
investimentos dos negócios do Grupo.

A Diretoria Executiva, formada por oito 
membros, é responsável pela execução 
das estratégias traçadas. O Conselho de 
Administração ainda conta com o apoio 
de seis comitês de gestão, organizados 
em áreas como Auditoria, Recursos 
Humanos e Estratégia, que auxiliam na 
avaliação de propostas da alta gestão.

Um desses comitês também é pioneiro 
no Brasil e contribui para uma 
gestão mais responsável. Trata-se do 
Comitê de Governança, que avalia o 
funcionamento do próprio Conselho de 
Administração e as estruturas de gestão 
do Grupo.
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Atenção ao colaborador
Com uma equipe que reúne cerca de 
9,6 mil colaboradores, somando as 
empresas controladas pela CCR ou 
administradas em conjunto, o Grupo 
CCR acredita que o bom desempenho 
da Companhia depende da valorização 
do capital humano.

Em sintonia com os planos de 
crescimento, os esforços na área de 
gestão de pessoas são para desenvolver 
e, principalmente, cultivar talentos. 

Gestão de Pessoas

Definida como prioridade para os 
próximos anos, a Gestão de Pessoas 
concentra esforços em atrair e reter 
colaboradores, além de treinar e capacitar 
seus funcionários.

Criada em 2003, a Divisão Actua é 
responsável por garantir o alinhamento 
entre ações e estratégias nas diferentes 
empresas que compõem a CCR. Para 
isso, possui postos avançados em cada 
uma delas.

Novos talentos
O aumento da competitividade do 
mercado brasileiro faz com que 
57% das empresas no Brasil tenham 
problemas na hora de preencher vagas 
de mão de obra qualificada em áreas 
como engenharia, segundo estudo 
da consultoria de recursos humanos 

Os colaboradores 
são parte 
fundamental  
do crescimento 
do Grupo CCR
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Programa de 
desenvolvimento  
de lideranças (Pdl)

Iniciado em 2010, em parceria com a 
Fundação Dom Cabral, o programa é 
uma das principais apostas do Grupo na 
formação de novos líderes dentro de 
suas empresas. O público principal são os 
colaboradores pertencentes ao Grupo de 
Análise e Gestão.

O funcionamento é semelhante ao de 
uma “universidade corporativa”: por 
meio de workshops, aulas e palestras, 
gestores internos são capacitados para 
disseminar conhecimentos em seus 
setores de atuação e assumir papéis 
de liderança.

O foco é na aplicação de boas práticas 
de gestão em projetos da Companhia, 
valorizando tanto novos negócios 
quanto experiências bem-sucedidas de 
financiamentos e contratos – como o da 
Linha 4 – Amarela do metrô e o do trecho 
oeste do Rodoanel, em São Paulo.

No ano passado, o programa abordou os 
temas Governança Corporativa, Gestão 
de Pessoas e Gestão de Finanças, em três 
módulos de 16 horas cada, capacitando 
cerca de 200 colaboradores. A ideia para 
o futuro é ampliá-lo e passar a atender 
até 600 pessoas por ano. 

Manpower divulgado no início de 2011.
Por lidar com esse segmento, a CCR 
investe para atrair profissionais com 
programas como o de Formação de 
Profissionais – Trainees, que teve sua 
quarta edição em 2010.

Principal incubador de talentos da 
Companhia, o projeto leva jovens 
profissionais a conhecer as operações 
do Grupo, incluindo-os no quadro de 
colaboradores após o treinamento. Hoje, 
há mais de 50 ex-trainees em atividade 
nas empresas do Grupo CCR.

Manter um alto padrão de qualidade 
nas operações, porém, também 
depende de bons métodos de 
avaliação. Anualmente, os profissionais 
do Grupo têm seu desempenho 
analisado por meio de um sistema 
online, que identifica potenciais e 
pontos vulneráveis e contribui para o 
planejamento de treinamentos e para o 
desenvolvimento de cada colaborador.

200
pessoas
participaram do PDL no ano de 2010
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Projeto Aprimorando

O nome no gerúndio faz jus à proposta: 
manter uma capacitação continuada de 
colaboradores dentro do Grupo CCR, de 
forma a disseminar a Visão, os Valores e as 
Crenças do Grupo.

A metodologia do programa prevê a 
capacitação de atendentes de todas as 
empresas do Grupo e tem o objetivo 
de formar, entre eles, instrutores que 
disseminem os princípios da Companhia 
aos demais colegas, com vistas à prestação 
de um atendimento de excelência.

Na etapa de 2010, o Aprimorando 
conseguiu atingir um público de 4 mil 
participantes, em 120 encontros.

4 mil
pessoas
passaram pelo aprimoramento

formação 
contínua dos 
colaboradores 
assegura 
atendimento  
de excelência  
ao público
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Os COLABORADORes DO GRuPO CCR 
(UNIDADES CONTROLADAS PELO GRUPO)

empresa Ativos Afastados Conselheiros estagiários Total efetivo  
(ativos + afastados)

Grupo CCR 5.730 313 61 15 6.043

Ponte 304 26 0 1 330

Lagos 141 5 8 0 146

RodoNorte 652 42 4 4 694

AutoBAn 1.251 60 8 0 1.311

CCR 297 4 10 2 301

NovaDutra* 1.249 92 6 0 1.341

ViaOeste 826 48 6 4 874

CPC 216 6 8 1 222

CPCSP 2 0 7 0 2
SAMM 5 0 0 0 5

SPVias 100 7 4 3 107

Inovap 5** 687 23 0 0 710

Os COLABORADORes DO GRuPO CCR 
(UNIDADES CONTROLADAS PELA CCR E OUTROS ACIONISTAS)

empresa Ativos Afastados Conselheiros estagiários Total efetivo  
(ativos +afastados)

Controladas 
pela CCR em 
conjunto com 
outros 
acionistas:***

3.477 122 30 1 3.599

ViaQuatro 487 4 6 1 491

Renovias 659 26 5 0 685

Controlar 864 34 4 0 898

STP 1.006 39 7 0 1.045

Rodoanel 461 19 8 0 480

Não estão sendo considerados nos Ativos os Conselheiros, Estagiários e Afastados. 
(*) NovaDutra: parte dos empregados que não trabalham nas atividades consideradas fim são terceirizados, em decorrência do 
contrato de prestação de serviços com o Coper (Consórcio Operador da Presidente Dutra). Diante disso, eram terceirizados em 
31/12/2010: 128 empregados da administração, 67 empregados de manutenção e 1.076 empregados da operação.
(**) Inovap 5: presta serviços exclusivamente à SPVias.  
(***) Os números referem-se ao total de empregados.
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Preocupação com  
a sustentabilidade 
A CCR tem consciência de sua 
importância nos mais de 100 municípios 
brasileiros onde está presente. Por meio 
de sua atuação, a empresa gera impactos 
positivos, seja por meio da contribuição 
tributária, dos empregos gerados ou da 
melhoria da infraestrutura rodoviária. No 
entanto, pela natureza de sua operação, 
gera também alguns negativos, 
como, por exemplo, o aumento do 
trânsito e, consequentemente, da 
poluição ambiental. Esses impactos são 
denominados externalidades.

Em 2010, o Grupo CCR iniciou um 
trabalho que incluiu análise, definição 
de prioridades e planejamento de 
ações para reduzir os impactos 
negativos – sociais, econômicos e 

Meio Ambiente

ambientais – e ampliar a geração de 
valor para essas localidades.

O trabalho envolveu todas as empresas 
do Grupo CCR em entrevistas, worshops 
e palestras e ajudou a definir cinco 
prioridades socioambientais, que serão 
trabalhadas pela Companhia nos próximos 
anos: acidentes, congestionamentos, 
emissões de CO

2
, gestão de resíduos e 

consumo de água e energia.

Esses temas estão mobilizando 
colaboradores e líderes da Companhia, 
que devem traçar estratégias de atuação 
e atividades. Três itens – acidentes, 
resíduos sólidos e emissões de gases de 
efeito estufa – passaram a ser discutidos 
já no primeiro trimestre de 2011.
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Em 2010, 
o Grupo 
CCR definiu 
prioridades 
socioambientais 
que serão 
trabalhadas nos 
próximos anos

Entre as ações já encaminhadas, está 
a criação do Comitê de Estratégia e 
Sustentabilidade – que, em substituição 
ao antigo Comitê de Estratégia, auxilia 
na gestão e avaliação dos negócios 
do Grupo CCR considerando o eixo 
socioambiental. Além disso, cada 
Unidade de Negócio criou seu próprio 

Comitê de Sustentabilidade, formado 
pelos principais gestores, cujas reuniões 
são realizadas periodicamente para 
discutir oportunidades de melhoria 
ligadas ao tema. 

Outra ação relevante foi a adesão 
do Grupo CCR ao Pacto Global, em 
2011. A iniciativa da Organização 
das Nações Unidas (ONU), que reúne 
empresas, trabalhadores e sociedade 
civil, reforça o papel da empresa 
na promoção do desenvolvimento 
sustentável. As organizações 
signatárias comprometem-se a divulgar 
regularmente suas ações referentes a 
dez princípios, relacionados a direitos 
humanos, direitos do trabalho, 
proteção ambiental e corrupção (mais 
informações em www.pactoglobal.
org.br).
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As nossas prioridades
Veja abaixo o que a CCR já faz em cada 
um dos temas

Reduzir acidentes
40 mil pessoas morreram, no Brasil, 
vítimas de acidentes de trânsito, em 2010, 
segundo a Polícia Rodoviária Federal.

A CCR já investe em ações educativas, 
como o Estrada para a Cidadania, que 
deve ganhar ainda mais relevância e 
ampliar o número de pessoas atendidas 
(leia mais na página 25).

Gestão de resíduos
Reduzir a geração de resíduos também 
é um objetivo do Grupo CCR nos 
próximos anos.

Entre as iniciativas de referência está o 
projeto SacoLona, que reutiliza faixas 
e outros materiais para a confecção de 
bolsas e nécessaires. Outra boa prática 
é o asfalto-borracha – produzido com 
pneus já descartados –, utilizado pela 
CCR RodoNorte e pela CCR AutoBAn 
(leia mais na página 23). 

Ew
As emissões de CO

2
 – o gás carbônico 

– na atmosfera estão entre os principais 
responsáveis pelo efeito estufa. 
Lançados, principalmente, pela queima 
de combustíveis fósseis, esses gases 
ficam concentrados na atmosfera, 

o que pode causar a elevação da 
temperatura na Terra.

A CCR monitora seus índices de
emissões – em 2010, elaborou 
um inventário que ajudará nesse 
acompanhamento – e busca iniciativas 
para compensar esse impacto. Ao investir 
em segmentos com baixa emissão de 
poluentes, como o metrô de São Paulo 
e a fiscalização de emissões veiculares, 
a CCR também amplia sua contribuição 
para a redução de danos ambientais.
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Para cada tonelada de asfalto, são 
utilizados 150 quilos de borracha. 
Ou seja, a cada quilômetro de rodovia 
repavimentada, são reaproveitados 

1000 pneus

Asfalto 
Ecológico

Práticas estabelecidas em algumas 
concessionárias do Grupo ajudam a 
reduzir o impacto da produção e uso 
do asfalto das rodovias. Desde 2002, 
por exemplo, a CCR RodoNorte utiliza 
o asfalto ecológico, produzido com 
pneus descartados. Em 2010, a CCR 
AutoBAn passou a utilizar a técnica.

Alinhando tecnologia, pesquisa 
e inovação foi possível chegar 
ao pavimento, que tem maior 
durabilidade, aumenta a segurança – 
pois proporciona menor dispersão da 
água da chuva – e ainda oferece mais 
conforto nas viagens, pela redução do 
ruído provocado pelo atrito do pneu 
com o asfalto.

Hoje, 15% das rodovias sob 
concessão do Grupo CCR utilizam 
o asfalto ecológico. Em 2011, mais 
duas unidades passarão a adotar o 
material: CCR NovaDutra e SPVias.

A reciclagem do asfalto é outra 
iniciativa adotada pela CCR RodoNorte. 
Assim, o pavimento removido das 
estradas é reutilizado como base antes 
da aplicação do asfalto-borracha, 
dando nova utilidade ao material 
já utilizado e reduzindo o índice de 
resíduos do processo.

Economia de recursos
O monitoramento da qualidade do ar, 
da água, do solo e do nível de ruídos 
nas regiões sob influência de sua 
atividade é foco da gestão ambiental 
do Grupo CCR. A Companhia também 
monitora os índices de emissões de CO

2
, 

causadoras do efeito estufa, por meio 
de um levantamento anual. A partir do 
resultado do inventário de carbono são 
definidas ações de compensação em 
relação às emissões da empresa.

Entre as melhorias previstas na gestão 
ambiental, estão o acompanhamento 
sistemático dos indicadores e a definição 
de metas de redução de consumo 
de recursos como água e energia, de 
geração de resíduos e de emissões.

laboratório de asfalto
A promoção do uso sustentável de 
recursos naturais ganhou impulso na 
CCR com a inauguração do laboratório 
de asfalto do Grupo CCR NovaDutra. O 
espaço, que iniciou suas atividades em 
2011, representa um avanço na área 
de pesquisas por soluções viáveis de 
reaproveitamento e gestão de resíduos 
combinadas à qualidade do pavimento.
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Cidadania e  
responsabilidade social 
Promover a melhoria da qualidade 
de vida de seus usuários e demais 
públicos de interesse é um 
compromisso formalizado na Política 
de Responsabilidade Social Corporativa 
do Grupo CCR e em seus investimentos 
sociais, com ou sem incentivos fiscais.

A Companhia atua em diversas áreas por 
meio de seu investimento social. 
Os programas culturais são destinados à 
formação das comunidades em música, 
cinema, teatro e circo. Já os programas 
de cidadania contemplam ações 
educativas, de saúde preventiva e de 
prevenção à exploração sexual infantil.

Sociedade

Programas 

sociais e
educativos
do Grupo CCR promovem um novo olhar 
sobre a cidadania

InvesTIMenTO sOCIAL – 2010

InvesTIMenTO R$ MIL

Direto 4.969

Lei Rouanet 8.678

Lei do Esporte 2.170

FIA/Fumcad 2.170

Total 17.987
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formar cidadãos
Idealizado em 2002, o programa 
estrada para a Cidadania foi eleito 
pela International Bridge, Tunnel and 
Turnpike Association (IBTTA) o melhor 
programa de responsabilidade social do 
setor rodoviário no mundo. Sua intenção 
é disseminar entre alunos do quarto e do 
quinto anos do Ensino Fundamental da 
rede pública noções capazes de reduzir 
a violência no trânsito e promover o 
respeito ao meio ambiente.

Seu principal diferencial é o material 
didático transversal, distribuído 
gratuitamente às unidades 
educacionais, que ainda possui versão 
em braile – fruto de uma parceria com 
a Fundação Norina Dowill, que também 
ajuda nas oficinas preparatórias. 
O sistema de capacitação inclui 
o recebimento do material e a 
preparação dos professores, que 
repassam os conteúdos em sala de aula 
e desenvolvem atividades externas. 
Desde sua criação, o Estrada para a 

Estrada para a Cidadania

149 mil crianças

5,1 mil professores

1,6 mil escolas

Os programas ambientais, por sua vez, 
estão relacionados à coleta seletiva, ao 
plantio de mudas e à conscientização 
de públicos de interesse. Há, ainda, os 
projetos socioesportivos, que visam a 
complementar as atividades escolares de 
crianças e jovens em situação de risco 
por meio de oficinas esportivas, palestras 
e materiais de fomento ao esporte.

Cidadania capacitou mais de 49 mil 
professores e 1,2 milhão de crianças. 
Em 2010, foram 149 mil crianças e 
5.176 educadores de 1.599 escolas, em 
72 municípios cruzados pelas rodovias 
sob concessão.
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Excelência no  
atendimento
A CCR trabalha para garantir a 
qualidade do atendimento na prestação 
dos serviços que opera. O início das 
operações da ViaQuatro e a expansão da 
Controlar e da STP representaram novos 
desafios. Somado ao fluxo de usuários 
das rodovias sob concessão – que foi 
24% maior –, esse crescimento exige 
ainda mais das Unidades de Negócio do 
Grupo, que precisam dar uma resposta 
adequada ao aumento da demanda.

Satisfação nas rodovias
A satisfação dos usuários com 
os serviços prestados também é 
constantemente monitorada. Realizada 
em 2010, pelo Instituto DataFolha, a 
última pesquisa de rodovias mostrou 
alta na satisfação dos motoristas nas 
concessionárias CCR NovaDutra e CCR 

Usuários

ViaLagos, que ficou em 74% e 60%, 
respectivamente. Em outras empresas, 
houve ligeira queda, com médias de 53% 
(CCR Ponte) e 65% (CCR RodoAnel e 
CCR AutoBAn), por exemplo.

Satisfação dos 
usuários é  
monitorada  
e resulta em 
melhorias  
aplicadas a todas  
as empresas do  
Grupo
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Mais usuários, 
menor tarifa
A cobrança de pedágio é a principal 
fonte de recursos das concessionárias 
para cobrir suas despesas de 
manutenção e investir em obras nas 
rodovias. As tarifas cobradas também 
dizem respeito aos custos com serviços 
como o SOS Usuário e tributos.

A CCR reajusta o valor dos pedágios 
com base em índices como o Geral de 
Preços do Mercado (IGPM), da Fundação 
Getulio Vargas – porém, sempre 
pesquisa formas mais inteligentes de 
distribuir custos entre os usuários.

Em janeiro de 2010, por exemplo, foi 
promovida uma redução de até 57% 
nos valores cobrados em praças da 
rodovia Castello Branco, do Grupo CCR 
ViaOeste, que teve sua estrutura de 
pedágio reconfigurada. Antes, quem 
usava a pista expressa para deixar 
ou acessar São Paulo era isento de 
cobrança. Com isso, o valor do pedágio 
nas pistas locais variava entre R$ 6,50 
e R$ 11,20.

Estudos feitos pela CCR, porém, 
apontaram que a cobrança em todas 
as pistas permitiria redução da tarifa. 
Com a instalação de novas praças, o 
preço passou para R$ 2,80 e R$ 5,60. E 
o volume de usuários pagantes subiu 
69%. Ou seja, mais usuários, pagando 
mais barato para usufruir de todos os 
benefícios de viajar com mais conforto, 
velocidade, suporte e segurança.

Condições das estradas
Informar o usuário sobre o melhor 
caminho também faz parte da política 
do Grupo CCR. Para isso, a Companhia 
disponibiliza, no site das concessionárias, 
boletins online de condições de tráfego 
nas rodovias. 

O sistema, gerenciado pelas equipes do 
Centro de Controle Operacional (CCO) de 
cada unidade, informa sobre retenções, 
trechos de lentidão e pontos em que há 
obras em andamento. Em alguns casos, 
como na CCR AutoBAn, na ViaOeste 
e na Ponte, há transmissão ao vivo de 
câmeras que captam a movimentação em 
trechos críticos das rodovias.

Satisfação dos 
usuários é  
monitorada  
e resulta em 
melhorias  
aplicadas a todas  
as empresas do  
Grupo
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Aprovação no metrô
A Linha 4 – Amarela do metrô também 
tem sido bem avaliada. Pesquisa 
realizada pelo Ibope (Instituto Brasileiro 
de Opinião Pública e Estatística), entre os 
dias 31 de agosto e 1º de setembro de 
2010, nas estações Paulista e Faria Lima, 
apontou que a aprovação dos usuários 
chegou a 99%.

Avaliação do 
Atendimento (%)

Avaliação da linha 4 
Amarela do metrô de São Paulo

Atendimento e comunicação
Preservar vidas e evitar expor o usuário 
a riscos e transtornos são os princípios 
que definem as ações de atendimento 
ao usuário do Grupo CCR. Disponível 
24h por dia em todas as rodovias sob 
concessão, o SOS Usuário é um sistema 
preparado para atender a ocorrências 
como acidentes e panes mecânicas.
O serviço pode ser acionado por telefone 
e conta com guinchos leves e pesados, 

 Ótimo

 Bom

 Regular

 Péssimo

ambulâncias, veículo para apreensão de 
animais e caminhão-pipa para combater 
princípios de incêndio. As equipes de 
resgate recebem treinamentos, além de 
serem submetidas a um programa de 
condicionamento físico. 

Já a Ouvidoria está presente em todas 
as concessionárias e nas empresas 
ViaQuatro, Controlar e STP. Por telefone, 
e-mail, pessoalmente ou por meio de 
formulários na internet, o usuário pode 
tirar dúvidas e propor melhorias nos 
serviços. O Fale Conosco, por sua vez, 
pode ser acessado por telefone ou no 
site das concessionárias.
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