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PENSANDO NO FUTURO, AGINDO NO PRESENTE.
SHAPING OUR FUTURE BY ACTING NOW.
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O balanço do ano

As ações da •	 CCR permaneceram  listadas no Ibovespa, principal ín-
dice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Os papéis também 
integraram, pelo terceiro exercício seguido, o Índice de Sustentabi-
lidade Empresarial (ISE), da Bovespa, que reúne as empresas com as 
melhores condutas no que se refere à responsabilidade socioambiental 
e governança corporativa.

Em agosto de 2007, o consórcio formado pela •	 CCR (10%) e a Brisa – 
Autoestradas de Portugal (90%) assinou contrato inédito de concessão 
da Northwest Parkway, dos EUA.

A Companhia registrou aumento em sua base de acionistas: de 3.993 (no •	
começo de 2007) para 9.666 (em 28 de dezembro do mesmo ano).

A receita líquida aumentou 9,7% em relação a 2006, para R$ 2,35 bilhões.•	

O lucro líquido alcançou R$ 583,6 milhões, 6,6% maior que no ano anterior.•	

O tráfego (medido em “veículos equivalentes”) nas rodovias concedidas do •	
Grupo cresceu 6,2%, atingindo a marca de 551,9 milhões de veículos.

Em abril, a •	 CCR complementou a distribuição de dividendos aos acionistas 
do exercício de 2006, com o pagamento de R$ 0,50 por ação, totalizan-
do R$ 201,5 milhões. Já em agosto, a Companhia iniciou a distribuição 
da antecipação de dividendos do exercício de 2007, no montante de 
R$ 330.543 mil, o equivalente a R$ 0,82 por ação.

A •	 CCR inaugurou, em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC), o 
Núcleo CCR de Infra-estrutura e Logística. A iniciativa tem por obje-
tivo ser um espaço dinâmico de geração de conhecimento, buscando 
contribuir para as discussões sobre os modelos de concessão, o papel 
da iniciativa privada no transporte brasileiro, o aprofundamento das 
questões relativas a parcerias público-privadas (PPPs), entre outros 
temas relacionados ao setor.
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The year at a glance

CCR•	 ’s continuted to be listed with IBOVESPA, which is the main index 
of the São Paulo Stock Exchange (Bolsa de Valores de São Paulo - 
BOVESPA). The shares were also included, for the third consecutive fiscal 
year,  on BOVESPA’s Corporate Sustainability Index (ISE), which includes 
the companies that behave the best in terms of socioenvironmental 
responsibility and corporate governance.

In August 2007, the consortium formed by •	 CCR (10%) and Brisa – 
Autoestradas de Portugal (90%) signed a first-time concession contract 
for the Northwest Parkway, in the USA.

The Company recorded an increase in its shareholder base: from 3,993 •	
(at the beginning of 2007) to 9,666 (on December 28).

Net income increased 9.7% over 2006, to R$ 2.35 billion.•	

Net profits reached R$ 583.6 million, or 6.6% higher than the previous year.•	

Traffic on the highways under concession to the Group (measured in •	
“equivalent vehicles”) grew 6.2%, reaching 551.9 million vehicles.

In April, •	 CCR complemented the dividends distributed to shareholders 
for fiscal year 2006, by paying R$ 0.50 per share, for a total of R$ 201.5 
million. In August, the Company began distributing early dividends 
for fiscal 2007, in the amount of R$ 330,543,000, or equivalent to 
R$ 0.82 per share.

In a partnership with the Fundação Dom Cabral (FDC), •	 CCR 
inaugurated the CCR Infrastructure and Logistics Group. The objective 
of the initiative is to be a dynamic place for generating knowledge, 
seeking to contribute to discussions regarding concession models, the 
role of private enterprise in Brazil’s transportation, delving deeper into 
issues regarding public-private partnerships (PPP), and other subjects 
related to the business.
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Tempo de concretizar novos negócios

O ano de 2007 representou um período de pleno êxito para o Grupo 
CCR. Dentro da meta de duplicar o valor de mercado da Companhia 
até 2010, todos os indicadores operacionais e financeiros apresentaram 
desempenho positivo no período, revelando-se bastante auspiciosos. 
O tráfego em veículos equivalentes nas rodovias concedidas aumentou 
6,2% em relação a 2006, atingindo a marca de 551,9 milhões de unida-
des. Com isso, obtivemos uma receita líquida de R$ 2,35 bilhões, 9,7% 
acima do exercício anterior, enquanto o lucro líquido aumentou 6,6%, 
para R$ 584 milhões.

Além de mais um período de ganhos para o Grupo CCR e o seu con-
junto de acionistas, 2007 também foi um ano de grande aprendizado. 
Numa época em que para atuar no mundo corporativo é preciso ter 
mais do que saúde financeira e competência operacional, a Compa-
nhia está cada vez mais ciente de que precisa estar atenta – e bem 
preparada – para novas oportunidades de expansão dos negócios que 
porventura venham a surgir no horizonte, seja no mercado nacional 
ou internacional.

Passado o último leilão de novos trechos de rodovias federais, que ocorreu 
em outubro, o Grupo CCR elegeu como uma de suas metas para 2008 
a conquista da concessão do trecho Oeste do Rodoanel Metropolitano 
Mário Covas. Neste sentido, não mediremos esforços para alcançar nosso 
objetivo, uma vez que isso nos permitirá continuar a crescer com robustez 
e manter bases ainda mais sólidas na Região Metropolitana de São Paulo, 
que reúne condições promissoras na área em que atuamos.

Além de buscar novas concessões, permanecemos atentos a novas opor-
tunidades de negócio em todo o País. Prova disso foi o compromisso de 
compra e venda, firmado em janeiro de 2008, para aquisição de 40% 
do capital social da Concessionária Renovias S.A. Como nesse caso, não 
descartamos outras aquisições no mercado secundário de concessões 
rodoviárias, que nos permitam aproveitar as sinergias.

A Renovias administra e opera a malha viária correspondente ao Lote 
11 do Programa de Concessões de Rodovias do Estado de São Paulo. A 
área sob sua administração abrange cinco rodovias na região nordeste 
do Estado de São Paulo (SP-215, SP-340, SP-342, SP-344 e SP-350), 
na ligação entre Campinas, Circuito das Águas Paulista e Sul de Minas 
Gerais, com uma extensão total de 345,6 quilômetros.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

8
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A negociação com a Renovias constitui mais uma demonstração da estratégia 
acertada de crescimento qualificado do Grupo CCR – que sempre se pautou pela 
disciplina de capital, um aspecto fundamental para a criação de valor aos acionistas. 
Temos plena confiança de que novas oportunidades de investimentos acontecerão 
no setor, seja por meio de outras concessões federais ou estaduais, seja por meio 
de aquisições de trechos já concedidos.

Outro acontecimento marcante em 2007 foi a movimentação da Companhia 
rumo ao mercado externo. Em agosto, consorciados com a Brisa – Autoestradas 
de Portugal, assinamos um contrato inédito de concessão da Northwest Parkway 
Public Highway, uma auto-estrada com extensão de 18 quilômetros, integrada 
ao cinturão rodoviário da cidade de Denver, Colorado, nos Estados Unidos. O 
negócio marca nossa estréia em um dos principais mercados de transporte ro-
doviário do mundo.

No que se refere à expansão dos negócios, como se vê, já haveria motivos suficientes 
para comemorar os resultados obtidos em 2007. Mas ainda há outras razões para 
celebrar. Pelo segundo ano consecutivo, as ações do Grupo CCR foram listadas no 
Ibovespa e, pelo terceiro exercício, integram a carteira do ISE, o que atesta nosso 
alinhamento às melhores práticas de responsabilidade socioambiental. 

Quanto à governança corporativa, também continuamos a manter uma posição de 
vanguarda no mercado brasileiro, ao criar o Núcleo CCR de Infra-estrutura e Logística, 
em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC), conceituado centro de desenvolvi-
mento e educação corporativa, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Por tudo isso, se me permitem usar o jargão rodoviário, estamos convictos de que 
seguimos pelo caminho certo, buscando sedimentar o futuro do Grupo CCR como 
uma organização saudável, lucrativa e, acima de tudo, sustentável. Nossa estrada está 
pavimentada e – por que não dizer? – bem sinalizada. Resta manter a direção rumo a 
um futuro ainda melhor, tanto para nossos acionistas como para os demais públicos 
com os quais nos relacionamos – colaboradores, governo, fornecedores, terceirizados 
e imprensa –, sem descuidar da preservação e do respeito ao meio ambiente.

Aguardamos com as melhores expectativas a chegada de um novo ano.

Francisco Caprino Neto
Presidente do Conselho de Administração

Renato Alves Vale
Presidente

9
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MESSAGE FROM THE ADMINISTRATION

Time to firm up new business

The year 2007 was a very successful period for the CCR	Group. Within 
the goal of doubling the Company’s market value by 2010, all of the 
operating and financial indicators demonstrated a positive performance 
record during the period, which showed to be quite auspicious. The traffic 
in equivalent vehicles on the concession highways increased 6.2% over 
2006, reaching 551.9 million units. Therefore, we received a net income 
of R$ 2.35 billion, or 9.7% above the former fiscal year, while net profits 
rose 6.6%, at R$ 584 million.

Besides being another year of gains for the CCR	Group and its shareholders, 
2007 was also a year for much learning. At a time when being involved in the 
corporate world, and it is necessary to have more than financial health and 
competent operations, the Company is increasingly aware that it must that might 
appear on the horizon, whether on the domestic or international market.

After the last auction of new sections of federal highways, which took place 
in October, the CCR	Group decided to make winning the concession for 
the western section of Mário Covas Metropolitan Beltway one of its goals 
for 2008. During that time, we will put forth every effort to achieve our 
objective, since this will allow us to continue a robust growth pattern and 
maintain even more solid bases in Metropolitan São Paulo, which is very 
promising in the area in which we work.

Together with the pursuit of new concessions, we remained alert to new 
business opportunities all over the Nation. The proof was in the sale com-
mitment signed in January 2008, for the acquisition of 40% of the capital of 
Concessionária Renovias S.A. As in this case, we do not dismiss the possibility 
of other acquisitions in the secondary highway concession market that allow 
us to take advantage of synergies.

Renovias administrates and operates the highway system in Lot 11 of the 
Highway Concession Program of the State of São Paulo. The area under its 
jurisdiction covers five highways in the northeastern region of the State of 
São Paulo (SP-215, SP-340, SP-342, SP-344, and SP-350), as a link between 
Campinas, São Paulo thermal springs region, and southern Minas Gerais, 
for a total length of 345.6 kilometers.

The negotiation with Renovias is one more demonstration of the correct 
qualified growth strategy of the CCR	Group, which has always focused on 
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the capital discipline that is a basic aspect for creating value for shareholders. We 
are fully confident and believe that new investment opportunities will take place 
in the this business area, whether as new federal or state concessions or even ac-
quisitions of sections already under concession.

Another remarkable happening in 2007 was the Company’s move toward the 
foreign market. In August, in a consortium with Brisa – Autoestradas de Portugal, 
we signed an unprecedented concession contract for the 18-kilometer Northwest 
Parkway Public Highway, which is part of the beltway around the city of Denver, 
Colorado, in the United States. The deal marked the debut of our involvement in 
one of the main highway transportation markets in the world.

In terms of expanding the business, as can be seen, there was already sufficient 
reason for commemorating the results obtained in 2007. But there are other rea-
sons to celebrate. For the second consecutive year, the shares of the CCR	Group 
were listed on the IBOVESPA and, for the third year in a row, they were on the ISE 
portfolio, which witnesses that we are in line with the best practices of socioenvi-
ronmental responsibility.

As for corporate governance, we also continued to be in the forefront of the 
Brazilian market, by creating the CCR Infrastructure and Logistics Group, in 
a partnership with the Fundação Dom Cabral, which is a renowned center 
for corporate development and education, headquartered in Belo Horizonte, 
Minas Gerais.

For all of this, if you will allow me to use highway jargon, we are convinced 
that we are on the right road, seeking to base the future of the CCR	Group 
with a healthy, profitable and, above all, sustainable organization. Our road 
is paved and well marked. All we have to do is stay on target toward an even 
better future, for both our shareholders and the other groups with which we 
relate – employees, government, suppliers, outsourcers, and the press – without 
forgetting to forgetting to protect and respect the environment.

We expectantly await the arrival of a new year.

Francisco Caprino Neto
President of the Board of Administration

Renato Alves Vale
President

11
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PERFIL DA ORGANIZAÇÃO   |   ORGANIZATION PROFILE

O Grupo CCR constitui uma das 

maiores organizações de concessão 

de rodovias do mundo. Com soluções 

e serviços de infra-estrutura, 

contribui para o desenvolvimento 

socioeconômico das regiões onde atua

The	CCR Group	is	one	of	the	largest	

highway	concession	organizations	

in	the	world.	Through	service	and	

infrastructure	solutions,	it	contributes	

to	the	socioeconomic	development	of	

the	regions	where	it	is	involved
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O Grupo CCR The CCR Group

Maior grupo privado de concessões de rodo-
vias da América Latina e um dos maiores do 
mundo, a CCR trabalha para viabilizar soluções 
de investimentos e serviços em infra-estrutura, 
contribuindo para o desenvolvimento socioe-
conômico das regiões em que atua.

O Grupo CCR reúne seis concessionárias de 
rodovias – Ponte, NovaDutra, ViaLagos, Rodo-
Norte, AutoBAn e ViaOeste –, que atuam nos 
estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, 
além da concessionária ViaQuatro, que foi criada 
para operar e manter a Linha 4 (Amarela) do Me-
trô de São Paulo. No total, a Companhia conta 
com mais de 4.500 colaboradores, dos quais 
cerca de 3.900 prestam, direta ou indiretamen-
te, serviços de atendimento nas rodovias.

A CCR também administra duas prestadoras 
de serviços, a Actua, que oferece serviços 
administrativos, e a Engelog, responsável pela 
gestão de engenharia das concessionárias. A 
Companhia tem participação ainda na STP, 
que oferece serviços de meios eletrônicos para 
pagamentos – Sem Parar/Via Fácil.

As the largest private group of highway concessions 
in Latin America and one of the biggest in the 
world, CCR works to facilitate infrastructure 
investment and service solutions, thus contributing 
to the socio-economic development of the regions 
in which it is involved.

The CCR	Group brings together six highway 
concessionaires – AutoBAn, NovaDutra, ViaOeste, 
Ponte, RodoNorte, and ViaLagos – that are active 
in the States of São Paulo, Paraná, and Rio de 
Janeiro, plus the ViaQuatro concessionaire that 
was created to operate and maintain Line 4 
(Yellow) of the São Paulo Subway. In all, the 
Company has over 4,500 employees, of which 
around 3,900 provide direct or indirect services 
on the highways.

CCR also administrates two service providers: Actua 
provides administrative services, and Engelog is 
responsible for the engineering management 
of the concessionaires. The Company also holds 
shares in STP, which provides electronic payment 
services – Sem Parar/Via Fácil.

Empresas de Serviço
Service Companies

Concessão de Rodovias
Highway Concessions

Transporte de Passageiros
Passenger Transportation

Empresa
Company

Empresa
Company

Empresa
Company

Participação
Share

Participação
Share

Participação
Share

Ponte

NovaDutra

ViaLagos

RodoNorte

AutoBAn

ViaOeste

Actua

Engelog

STP

ViaQuatro100%

100%

100%

86%

100%

100%

100%

100%

  38,25%

58%



15

Empresas controladas

Controlled Companies
O Grupo CCR é composto pelas seguintes con-
cessionárias de rodovias:

AutoBAn
Administra o sistema Anhangüera-Bandei-
rantes, formado pelas rodovias Anhangüera, 
Bandeirantes, Dom Gabriel Paulino Bueno 
Couto e Adalberto Panzan, que, somadas, se 
estendem por 316,8 quilômetros, fazendo a li-
gação da capital paulista à região de Campinas, 
Jundiaí e Ribeirão Preto, e a conexão entre os 
principais municípios do Estado de São Paulo, 
principal pólo econômico do País. Em 2007, 
passaram pelo sistema rodoviário um total de 
196.087.898 veículos equivalentes. No período, 
o faturamento bruto da concessionária alcan-
çou R$ 952 milhões.

The CCR	Group is composed of the following 
highway concessionaires:

AutoBAn
Administrates the Anhangüera-Bandeirantes 
system, formed by the Anhangüera, 
Bandeirantes, Dom Gabriel Paulino Bueno 
Couto, and Adalberto Panzan highways that, 
together, total 316.8 kilometers, linking the 
capital of São Paulo to the region of Campinas, 
Jundiaí, and Ribeirão Preto, and connecting the 
main municipalities of the State of São Paulo, 
which form the Nation’s main economic hub. 
In 2007, the highway system handled a total 
of 196,087,898 equivalent vehicles. During the 
period, the gross billings of the concessionaire 
came to R$ 952 million.

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO   |   ORGANIZATIONAL PROFILE
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NovaDutra
Principal estrada do território nacional, a 
rodovia Presidente Dutra liga as duas regiões 
metropolitanas mais importantes do País – São 
Paulo e Rio de Janeiro –, numa extensão de 
402 quilômetros. A concessionária registrou 
um volume de tráfego total de 125.279.783 
veículos equivalentes em 2007. No balanço 
desse exercício, a empresa obteve uma receita 
bruta de R$ 677 milhões.

NovaDutra
The Presidente Dutra Highway is Nation’s 
main roadway, linking the country’s two most 
important metropolitan regions – São Paulo 
and Rio de Janeiro – for 402 kilometers. The 
concessionaire, which also has one of the 
most modern Operational Control Centers in 
the Nation, recorded a total traffic volume of 
125,279,783 equivalent vehicles, in 2007. Over 
this period, the company had gross revenues 
of R$ 677 million.
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ViaOeste
A ViaOeste administra as rodovias Castello 
Branco, Raposo Tavares, Senador José Ermírio 
de Moraes e Dr. Celso Charuri, que somam 
162 quilômetros e constituem a principal 
ligação entre a capital e a região Oeste do 
interior paulista. No total, as estradas aten-
dem 15 municípios, como Osasco, Itapevi, 
Barueri, São Roque e Sorocaba. Em 2007, a 
ViaOeste contabilizou tráfego de 57.858.375 
veículos equivalentes e obteve receita bruta 
de R$ 421 milhões.

ViaOeste
Administrates the Castello Branco, Raposo 
Tavares, Senador José Ermírio de Moraes, 
and Dr. Celso Charuri highways, totaling 162 
kilometers and constituting the main link 
between the capital city and the western region 
of outstate São Paulo. In all, the roads serve 15 
municipalities, such as Osasco, Itapevi, Barueri, 
São Roque, and Sorocaba. In 2007, ViaOeste 
logged traffic of 57,858,375 equivalent vehicles 
and took in gross revenues of R$ 421 million.

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO   |   ORGANIZATIONAL PROFILE
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RodoNorte
As rodovias administradas pela RodoNorte, no 
Estado do Paraná, totalizando 487,5 quilômetros 
de extensão, formam o corredor de escoamento 
de um dos principais pólos de produção agrícola 
do Estado até o Porto de Paranaguá. As estradas 
ligam a região Norte à capital, Curitiba, e a cida-
de de Ponta Grossa à divisa com o Estado de São 
Paulo. O tráfego em veículos equivalentes nas 
rodovias concedidas chegou a 55.433.008  em 
2007, garantindo à Companhia um faturamento 
bruto de R$ 291 milhões.

RodoNorte
The highways under concession to RodoNorte, 
in the State of Paraná, total 487.5 kilometers 
and form a corridor for the flow from one 
of the State’s main agricultural hubs to 
the Port of Paranaguá. The roads link the 
northern region to the capital, Curitiba, 
and the city of Ponta Grossa to the border 
with the State of São Paulo. The traffic of 
equivalent vehicles on the highways under 
concession came to 55,433,008, in 2007, 
guaranteeing the company gross revenues 
of R$ 291 million.
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Ponte
Mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, a Ponte 
Presidente Costa e Silva tem extensão total de 
23 quilômetros (10 quilômetros são vias de 
acesso). Inaugurada em 1974, a travessia cons-
titui a principal ligação da capital com o interior 
do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo com o 
pólo turístico da Região dos Lagos. Em 2007, a 
concessionária registrou faturamento bruto de 
R$ 96 milhões, como resultado do tráfego de 
27.015.086 veículos equivalentes.

Ponte
Better known as the “Rio-Niterói Bridge”, 
the Presidente Costa e Silva Bridge is 23 
kilometers long (10 kilometers of access 
roads). Inaugurated in 1974, the crossing is 
the main access to outstate Rio de Janeiro, 
especially the Lakes Region tourism area. 
The concessionaire recorded gross revenues 
of R$ 96 million, in 2007, as the result of 
27,015,086 equivalent vehicles.

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO   |   ORGANIZATIONAL PROFILE
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ViaLagos
A Rodovia dos Lagos tem 56 quilômetros, 
sendo 30 quilômetros da antiga RJ-124 mais 
um novo trecho de 26 quilômetros construído 
pela concessionária. A via interliga as cidades 
de Rio Bonito, Araruama, Iguaba Grande 
e São Pedro da Aldeia, servindo de acesso 
também aos demais municípios da Região 
dos Lagos, como Arraial do Cabo, Cabo Frio 
e Búzios. Em 2007, a concessionária registrou 
tráfego de 5.382.799 veículos equivalentes e 
faturamento bruto de R$ 50 milhões.

ViaLagos
The Lagos Highway system is 56 kilometers 
long, 30 of which belong to the former RJ-124, 
plus a new 26-kilometer stretch built by the 
concessionaire. The highway links the cities of Rio 
Bonito, Araruama, Iguaba Grande, and São Pedro 
da Aldeia, and also provides access to the other 
cities in the Lakes Region, such as Arraial do Cabo, 
Cabo Frio, and Búzios. In 2007, the concessionaire 
recorded traffic of 5,382,799 equivalent vehicles 
and gross revenues of R$ 50 million.
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ViaQuatro
Created in 2006, CCR’s first concessionaire 
in the area of collective transportation will be 
responsible for operating and maintaining Line 
4 - Yellow of the São Paulo subway system 
(Metro), which covers 12.8 kilometers, from 
the Luz district, downtown, to Vila Sônia, in the 
south side. ViaQuatro – that led the creation of 
the Nation’s first Public-Private Partnership (PPP) 
with the State of São Paulo – is composed of a 
consortium of companies formed by CCR (with 
58% of the capital), Montgomery Participações 
S.A., Ratp Development S.A., and Benito Roggio 
Transportes S.A.

ViaQuatro
Criada em 2006, a primeira concessionária do 
Grupo CCR no setor de transporte coletivo de 
passageiros será responsável pela operação e 
manutenção da Linha 4 – Amarela do Metrô de 
São Paulo, um trecho de 12,8 quilômetros que 
liga o bairro da Luz, região central, à Vila Sônia, 
na Zona Sul. A ViaQuatro – que protagonizou 
a criação da primeira Parceria Público-Privada 
(PPP) no País, junto ao governo do Estado de 
São Paulo – é constituída por um consórcio de 
empresas formado pela CCR (com 58% do ca-
pital), pela Montgomery Participações S.A., pela 
Ratp Development S.A. e pela Benito Roggio 
Transportes S.A.

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO   |   ORGANIZATIONAL PROFILE



22 RELATÓRIO ANUAL   |   ANNUAL REPORT   2007 

Empresas de serviços

O Grupo CCR tem participação na STP e controla 
outras duas empresas de serviços:

Actua
Centro de serviços compartilhados que unifica 
as funções e os procedimentos administrativos 
e financeiros do Grupo CCR. Com soluções 
padronizadas de gestão de recursos financeiros, 
contabilidade, assessoria jurídica e suprimentos, 
possibilita racionalizar processos, obter ganhos 
de escala e agregar valor ao negócio.

Engelog
A empresa é responsável por coordenar a cons-
trução, conservação e manutenção das rodovias, 
além de criar soluções de engenharia e manu-
tenção de sistemas voltados para o atendimento 
aos usuários. Tem como um de seus objetivos o 
desenvolvimento de controles operacionais avan-
çados, que buscam assegurar o menor impacto 
possível ao meio ambiente, às comunidades lin-
deiras e à segurança, além de oferecer conforto 
para quem trafega pelas rodovias.

Serviço e Tecnologia de Pagamentos (STP)
O sistema automático e pioneiro de cobrança de 
pedágio Sem Parar/Via Fácil, desenvolvido pelo 
grupo STP, já foi adotado por 24 concessionárias 
de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro 
e Paraná, pelas balsas que fazem o percurso 
Santos-Guarujá (SP) e por diversos estaciona-
mentos, como o do Aeroporto de Congonhas 
e de 11 shoppings da capital paulista, além da 
Linha Amarela, no Rio de Janeiro. Trata-se da 
mais moderna tecnologia em todo o mundo, que 
permite ao usuário trafegar livremente nessas 
regiões, por meio da instalação de um dispositivo 
(chip) no vidro dianteiro do veículo, operado 
por radiofreqüência. O serviço registra aproxi-
madamente 910 mil veículos cadastrados, que 
respondem, em média, por 38% das passagens 
de veículos nos pedágios. Em algumas praças, 
representam 70% do tráfego total. Comercia-
lizado em 112 postos de atendimento, em 40 
cidades, inclusive pela internet, está integrado a 
14 instituições financeiras e a todas as bandeiras 
de cartões de crédito.

Service Companies

The CCR	Group holds shares in STP and controls 
another two service companies:

Actua
A center for shared services that unifies the 
functions and administrative procedures of the 
CCR	Group. With standardized solutions for 
managing financial resources, accounting, legal 
counsel, and supplies, it facilitates rationalizing 
processes, obtaining economies of scale and, 
adding value to the business.

Engelog
The company is responsible for coordinating the 
construction, conservation and maintenance of 
the highways, as well as creating engineering and 
systems maintenance solutions focusing on serving 
highway users. One of its objectives is to develop 
advanced operational controls that seek to ensure 
the smallest possible impact on the environment, 
the bordering communities, and safety, as well as 
providing a comfortable trip to those who ride on 
the highways.

Serviço e Tecnologia de Pagamentos (STP)
The pioneering automatic toll payment 
system Sem Parar/Via Fácil, developed by the 
STP, has been adopted by 24 concessionaires 
in São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro, and Paraná, by the ferries between 
Santos and Guarujá, SP, and by a number 
of parking areas, like Congonhas Airport 
and 11 shopping malls in São Paulo, besides 
the Yellow Line in Rio de Janeiro. This is the 
most modern technology in the world, that 
allows users to travel freely in these regions, 
by installing a chip on the windshield of the 
vehicle, which is operated by radio waves. The 
service has registered approximately 910,000 
vehicles, that are the equivalent of an average 
of 38% of the vehicles going through the toll 
plazas. At some plazas, they represent 70% 
of total traffic. It is sold at 112 service desks, 
in 40 cities, including via Internet, and is 
integrated with 14 financial institutions and 
all credit cards.
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Ano Quantidade 
(em milhões) 

Valor acumulado 
(R$ milhões)

2001 12   91,2

2002 40 298,4

2003 62 540,8

2004   91 981,2

2005 124 1.337

2006 143 1.595

2007 176 1.952

Year Quantity 
(in million) 

Accumulated value
(R$ million)

2001 12   91.2

2002 40 298.4

2003 62 540.8

2004   91 981.2

2005 124 1,337

2006 143 1,595

2007 176 1,952

Passagens pelo Sem Parar/Via Fácil

O mapa do Sem Parar/Via Fácil  |  Sem Parar/Via Fácil map

Passages through Sem Parar/Via Fácil
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Valorização do negócio

O foco principal dos colaboradores da CCR é a 
valorização dos negócios do Grupo, promovida 
de forma ética e responsável. Na atuação como 
gestores estratégicos, orientamos nossos esforços 
para alcançar as metas e diretrizes institucionais 
estabelecidas pelos acionistas.

Com essa visão, as empresas do Grupo CCR 
norteiam o trabalho da Companhia com base 
nas seguintes crenças e nos valores:

Adding value to the business

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

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

O negócio do Grupo CCR

 Viabilizar soluções de investimentos e serviços em 

 infra-estrutura, contribuindo para o desenvolvimento  

 socioeconômico das regiões onde atua.

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.

Crenças

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

Na atividade empresarial de vanguarda, •	
sustentada na ousadia da proatividade, na 
segurança da previsibilidade, na simplicida-
de, 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.
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The business of the CCR	Group

 To facilitate solutions for infrastructure investments  

 and services, contributing to the socio-economic  

 development of the regions where it is involved.

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

Na capacidade criativa, realizadora e trans-•	
formadora 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 con-
tribuição individual para viabilizar o comprometi-
mento das pessoas e agregar valor ao negócio.

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.

Valores

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

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

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO   |   ORGANIZATIONAL PROFILE
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Evolução consistente

Ano a ano, a CCR tem registrado índices de 
crescimento consistentes, tanto no que se refere 
aos volumes de tráfego quanto aos resultados 
financeiros. Em 2007, o Grupo CCR registrou uma 
movimentação total de 551,9 milhões de veículos 
equivalentes – medida calculada com base na adi-
ção dos veículos leves aos veículos pesados (como 
caminhões e ônibus), cujo valor é multiplicado pelo 
respectivo número de eixos cobrados (um veículo 
leve equivale a um eixo de veículo pesado).

Consistent evolution

Year after year, CCR has recorded consistent 
growth rates, both with reference to traffic 
volumes and to financial results. In 2007, the 
CCR	Group had a total volume of 551.9 million 
equivalent vehicles – calculated by adding light 
vehicles to heavy vehicles (such as trucks and 
buses), multiplied by the respective number of 
axles charged (a light vehicle is the equivalent 
of one heavy vehicle axle).

Composição acionária

O Grupo CCR tem aproximadamente 30% do 
seu capital distribuído atualmente no mercado. 
Os outros 70%, que representam o bloco de 
controle da Companhia, dividem-se entre três 
grandes conglomerados empresariais brasileiros 
– Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Serveng-
Civilsan – e o grupo português Brisa, a maior 
operadora de auto-estradas de Portugal.

Shareholder makeup

The CCR	Group currently has approximately 30% 
of its capital distributed on the market. The other 
70%, which represent the Company’s controlling 
bloc, are divided among three large Brazilian 
corporate conglomerates – Camargo Corrêa, 
Andrade Gutierrez, and Serveng-Civilsan – plus 
Portugal’s Brisa Group, which is that country’s 
biggest highway operator.

Divisão do capital   |

28,39%

17,90%

17,90%

17,90%

17,90%

 Division of capital
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De 2003 a 2007, a receita operacional bruta da 
CCR mais que dobrou, saltando de R$ 1,2 bilhão 
para R$ 2,5 bilhões. No mesmo período, o EBITDA 
aumentou em proporção ainda maior, de R$ 571 
milhões para R$ 1,4 bilhão.

Tráfego crescente

As rodovias administradas pela CCR passam 
por 95 municípios, com uma população total 
superior a 36 milhões de habitantes. O Grupo 
contabiliza cerca de 1,5 milhão de viagens por 
dia. Em 2007, de toda a receita obtida, 96,2% 
vieram da cobrança de pedágio nas rodovias, 
1,7% referiu-se à participação da CCR no sis-
tema eletrônico e 2,1% equivaleram a outras 
receitas acessórias.

O incremento das receitas de pedágio é 
conseqüência direta do aumento do volume de 
tráfego (6,2%) e da elevação da tarifa média 
em 3,3%.

From 2003 to 2007, CCR’s gross operating 
revenues more than doubled, jumping from R$ 1.2 
billion to R$ 2.5 billion. During the same period, 
EBITDA increased in an even greater proportion, 
going from R$ 571 million to R$ 1.4 billion.

Growing traffic volumes

The highways administrated by CCR go through 
95 municipalities, with a total of over 36 million 
inhabitants. The Group handles around 1.5 
million trips per day. In 2007, out of all of the 
revenues received, 96.2% came from charging 
tolls on the highways (1.7% was from CCR’s 
share in the electronic payment system, and 
2.1% were from other accessory revenues).

The increment in the toll revenues is a direct 
result of increased traffic (6.2%) and of an 
average toll increase of 3.3%.

ViaOeste
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Linha do tempo
Time line

Criação da empresa 
STP – Serviço 
de Tecnologia 
de Pagamentos, 
responsável pela 
cobrança eletrônica 
de pedágio em todo 
o País.

Creation of 
STP – Serviço 
de Tecnologia 
de Pagamentos, 
responsible for 
electronic toll 
collection in the 
entire Nation.

As ações da CCR 
começam a ser 
negociadas na 
Bovespa.

CCR’s shares begin 
to be traded on 
BOVESPA.

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

Portugal’s Brisa 
takes shares in 
CCR’s capital. CCR 
becomes the first 
company to be listed 
on BOVESPA’s Novo 
Mercado.

Criação da CCR.

CCR	is founded. 
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Os papéis da CCR, 
listados no Ibovespa, 
integram, pelo 
terceiro ano, a 
carteira do ISE. Em 
nova parceria com 
a Fundação Dom 
Cabral, o Grupo 
criou o Núcleo CCR 
de Infra-estrutura e 
Logística, ampliou 
significativamente 
sua base de 
acionistas, com a 
divisão das ações 
(split), e abriu dois 
escritórios no exterior 
(EUA e México).

CCR papers, listed 
on the IBOVESPA, 
are included in the 
ISE portfolio for 
the third year. In 
a new partnership 
with the Fundação 
Dom Cabral, the 
Group created the 
CCR Infrastructure 
and Logistics 
Group, significantly 
expanded its 
shareholder base, 
with a stock split, 
and opened two 
foreign offices 
(United States and 
Mexico).

As ações da CCR 
passam a integrar 
o Ibovespa, o mais 
importante indicador 
de desempenho 
do mercado 
acionário brasileiro, e 
permanecem listadas 
no ISE. A CCR celebra 
a primeira PPP do 
País com o Governo 
de São Paulo, para 
operar e manter os 
serviços de transporte 
de passageiros da 
Linha 4 do Metrô. 
Aditivos contratuais 
prorrogam os prazos de 
concessão da AutoBAn 
e ViaOeste.

CCR’s shares are listed 
on IBOVESPA, which 
is the most important 
performance indicator 
on the Brazilian stock 
market, and they 
continue to be listed 
on the ISE. CCR signs 
the first PPP in Brazil 
with the State of São 
Paulo, to operate and 
maintain the passenger 
transportation services 
of Line 4 of the Metro. 
Contract amendments 
extend the concession 
periods for AutoBAn 
and ViaOeste.

A empresa conquista 
o 1º Prêmio de 
Governança 
Corporativa do IBGC 
e ingressa no Índice 
de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) da 
Bovespa. No mesmo 
ano, a Companhia 
aumentou sua 
participação 
acionária na 
RodoNorte, do 
Paraná.

The company 
wins the 1st 
IBGC Corporate 
Governance Award 
and is listed on 
BOVESPA’s Corporate 
Sustainability 
Index (ISE). The 
Company increased 
its shareholding in 
RodoNorte, in the 
State of Paraná.

Aquisição da 
ViaOeste, em São 
Paulo. No mesmo 
ano, a CCR realiza 
sua segunda oferta 
de ações.

Acquisition of 
ViaOeste, in São 
Paulo. CCR holds 
its second stock 
offering.
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Prêmios e reconhecimentos Awards and Recognition

NovaDutra

Conquistou o Prêmio NTC & Logística Forne-
cedores do Transporte como “Melhor Conces-
sionária de Rodovia”, pela quarta vez, pelo 
terceiro ano consecutivo.

RodoNorte

Eleita a empresa mais lembrada no Paraná, 
na categoria Concessionária de Rodovias, pelo 
sexto ano consecutivo, recebeu o prêmio Top 
Of Mind de 2007, concedido pelo Instituto 
Bonilha e pela Revista	Amanhã.

A concessionária também foi condecorada com 
o Selo Apucarana de Responsabilidade Social, 
concedido pela prefeitura de Apucarana, em 
reconhecimento às ações sociais e culturais 
desenvolvidas no município e na região, como 
o programa Parto Humanizado.

AutoBAn

A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) conquistou 
pelo segundo ano consecutivo o primeiro lugar 
no ranking das melhores rodovias do Brasil, 
divulgado pelo Guia	Quatro	Rodas, uma das 
principais publicações especializadas do País.

Pelo terceiro ano consecutivo, a AutoBAn foi 
a marca mais lembrada pela excelência na 
prestação de serviços, na Pesquisa Marcas de 
Sucesso, categoria Concessionária de Rodo-
vias, realizada pelo jornal Correio	 Popular, 
de Campinas (SP).

NovaDutra

Won	 the	 NTC	 &	 Logística	 Fornecedores	
do	 Transporte	Award	 as	 the	Best	Highway	
Concessionaire,	for	the	fourth	time,	and	the	
third	consecutive	year.

RodoNorte

Chosen	as	the	most	remembered	company,	in	
the	highway	concessionaire	category,	in	the	State	
of	Paraná,	for	the	sixth	consecutive	year,	with	
the	Top	Of	Mind	Award	for	2007,	given	by	the	
Bonilha	Institute	and	by	Amanhã	magazine.

The	 concessionaire	 also	was	 granted	 the	
Apucarana	Seal	of		Social	Responsibility,	by	the	
City	of	Apucarana,	for	its	social	and	cultural	
actions	in	the	region,	such	as	the	Humanized	
Birth	program.

AutoBAn

Bandeirantes	 Highway	 (SP-348)	 took	 first	
place	in	the	ranking	of	the	best	highways	in	
Brazil,	for	the	second	year	in	a	row,	according	
to	Guia	Quatro	Rodas,	which	 is	one	of	the	
main	trade	publications	in	the	country.

For	the	third	consecutive	year,	AutoBAn	was	
the	brand	most	remembered	for	excellence	
of	 services,	 in	 the	Marcas	de	Sucesso	Poll,	
Highway	 Concessionaire	 category,	 done	
by	 the	 Correio	 Popular	 newspaper,	 in	
Campinas,	São	Paulo.

NovaDutra
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ViaOeste

Received	the	“Life	and	Safety	on	the	Highways”	
Award,	given	by	the	Transportation	Agency	
of	 the	 State	of	 São	Paulo	 (ARTESP),	 for	 its	
successful	 reduction	 of	 pedestrian	 deaths	
on	 the	highways	 it	administrates	–	Castello	
Branco,	Raposo	Tavares,	Senador	José	Ermírio	
de	Moraes,	and	Dr.	Celso	Charuri.

It	 also	 won	 the	 Environmental	 Top	 of	
Quality	2007	Award,	granted	by	the	Ordem	
Parlamentar	do	Brasil	 (OPB),	 in	 recognition	
of	 its	 community	environmental	protection	
work	which	 contributed	 to	promoting	 the	
sustainable	 development	 of	 the	 regions	
where	 it	 is	 involved.	 The	 concessionaire	
was	 recognized	 for	 creating	 the	 Plan	 for	
Managing	Health	Care	Solid	Wastes	to	deal	
with	waste	produced	by	the	rescue	units	of	
the	Pre-Hospital	Assistance	teams,	along	the	
entire	 Castello-Raposo	 system,	which	were	
previously	left	at	accredited	hospitals.

ViaOeste

Certificada pelo prêmio Vida e Segurança nas 
Rodovias, conferido pela Agência de Transpor-
tes do Estado de São Paulo (Artesp), por sua 
atuação bem-sucedida na redução de mortes 
por atropelamentos nas rodovias que adminis-
tra – Castello Branco, Raposo Tavares, Senador 
José Ermírio de Moraes e Dr. Celso Charuri.

Conquistou ainda o prêmio Top of Quality 
Ambiental 2007, concedido pela Ordem Parla-
mentar do Brasil (OPB), que reconhece as ações 
desenvolvidas pelas empresas junto às comuni-
dades e pela preservação do meio ambiente, 
nas regiões onde atuam, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável. A concessionária 
foi reconhecida pela criação do Plano de Geren-
ciamento de Resíduos Sólidos de Saúde, desti-
nado aos resíduos produzidos pelas unidades 
de resgate de Atendimento Pré-Hospitalar, em 
todo o Sistema Castello-Raposo, antes deposi-
tados em hospitais credenciados.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
 CORPORATE GOVERNANCE

Pioneira na adoção de boas práticas 

de governança corporativa no Brasil, 

a CCR integra um fórum empresarial 

internacional para disseminar sua 

experiência de gestão

As	a	pioneer	in	following	best	

practices	in	corporate	governance	

in	Brazil,	CCR	is	a	member	of	

an	international	corporate	

forum	where	it	talks	about	its	

management	experience
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Modelo reconhecido

Desde sua fundação, a CCR baseia suas ações 
nas melhores práticas de governança corporativa. 
Primeira empresa brasileira a contar com um Co-
mitê de Governança, com a função principal de 
avaliar o desempenho dos membros do Conselho 
de Administração, a Companhia também foi a 
primeira a aderir ao Novo Mercado, o mais alto 
nível de governança apregoado pela Bovespa.

Ao longo dos anos, esta postura de vanguarda no 
que se refere aos sistemas decisórios e de gestão 
vem sendo reconhecida pelo mercado, de várias 
formas. Em 2005, a Companhia conquistou o 1º 
Prêmio de Governança Corporativa para Empresas, 
promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC). No mesmo ano, a CCR passou 
a integrar o Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE), carteira composta por ações de companhias 
com os melhores desempenhos em todas as di-
mensões da sustentabilidade empresarial. Além 
disso, desde maio de 2006 as ações da Companhia 
também estão listadas no Ibovespa, principal índice 
da Bovespa, demonstrando a importância de atuar 
com base na transparência e na ética, bem como os 
bons resultados apresentados nos últimos anos.

Recognized model

Since its founding, CCR has based its actions on 
best practices of corporate governance. As the 
first Brazilian company to have a Governance 
Committee, whose main function was to evaluate 
the performance of members of the Board of 
Administration, the Company also was the first to 
join the Novo Mercado, which is BOVESPA’s highest 
level of governance.

Over the years, this forward-looking stance regarding 
decision-making and management systems has been 
recognized by the market, in several ways. In 2005, 
the Company won the 1st Corporate Governance 
Award for Companies, granted by the Brazilian 
Corporate Governance Institute (Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa - IBGC). That same 
year, CCR was listed on the Corporate Sustainability 
Index (ISE), which is a portfolio composed of shares 
of companies showing the best performance in all 
dimensions of corporate sustainability. Furthermore, 
since May 2006, the Company’s shares have also 
been listed on IBOVESPA, which is BOVESPA’s main 
index, showing the importance of business being 
done ethically and transparently, as well as the  good 
results of recent years.

CCR Day
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Mesa-redonda exemplar

Reconhecida por suas práticas de governança, 
a Companhia é uma das empresas integrantes 
do Círculo de Companhias da Mesa-Redonda 
Latino-Americana de Governança Corporativa. 
Criado em 2005 pela Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 
ou OECD, em inglês) e pela International Finance 
Corporation (IFC), braço de financiamento ao 
setor privado do Banco Mundial (Bird), o grupo 
reúne empresas que se tornaram referência no 
mundo corporativo, com reconhecida experiên-
cia na implantação de melhorias nas práticas de 
governança no continente.

Em 2007, a CCR foi convidada para representar 
o Brasil e apresentar seu prestigiado modelo de 
gestão corporativa em um seminário interna-
cional sobre o tema, organizado pela OCDE e o 
IFC. Realizado na Cidade do México, o evento 
reuniu os melhores exemplos de governança em 
empresas latino-americanas.

Além da CCR, integram o grupo outras sete 
companhias brasileiras (CPFL Energia, Embraer, 
Marcopolo, Natura, NET, Suzano e Ultrapar) e 

Exemplary roundtable

Recognized for its governance practices, 
the Company is one of the members of the 
Group of Companies of the Latin American 
Corporate Governance Roundtable. The group 
was created in 2005 by the Organization for 
Economic Cooperation and Development 
(OECD) and by the International Finance 
Corporation (IFC), which is the private sector 
financing branch of the World Bank (BIRD), 
and brings together companies that have 
become benchmarks in the corporate world, 
with recognized experience in implementing 
improvements in governance practices.

In 2007, CCR was invited to represent Brazil and 
to present its proven corporate management 
model at an international seminar on the 
subject, organized by the OCDE and IFC. The 
event was held in Mexico City and brought 
together the best examples of Latin American 
business governance.

Besides CCR, the group has seven other 
Brazilian companies (CPFL Energia, Embraer, 
Marcopolo, Natura, NET, Suzano, and Ultrapar) 

A CCR apresentou seu modelo de gestão corporativa durante 

seminário internacional, realizado na Cidade do México, que 

reuniu os melhores exemplos de empresas da América Latina

CCR presented its corporate management model during an 

international seminar held in Mexico City, for a gather of the best 

company examples in Latin America
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mais cinco latino-americanas (Atlas, da Costa 
Rica, Argos e ISA, da Colômbia, e Buenaventu-
ra e Ferreyros, ambas do Peru). O Círculo tem 
como principais objetivos compartilhar com 
uma comunidade mais ampla de empresas da 
América Latina as soluções práticas de gover-
nança e servir como um fórum de alto nível no 
qual essas companhias podem aprender com as 
experiências compartilhadas pelo grupo.

Decisões equilibradas

Composto por 10 integrantes efetivos, o Con-
selho de Administração da CCR possui dois 
membros independentes. Os conselheiros são 
eleitos pelos acionistas, reunidos em assem-
bléia geral ordinária, para mandatos de um 
ano, com a possibilidade de serem reeleitos. 
A Diretoria Executiva, por sua vez, é integrada 
por oito membros, responsáveis pela execução 
das ações administrativas.

Dentro desse modelo de governança, a tomada 
de decisões consiste em um processo coletivo, 
com equilíbrio entre quem propõe, analisa e 
aprova as matérias em discussão. Na Política 
de Remuneração, o Conselho de Administração 
define as remunerações do presidente e do 
vice-presidente executivo. Cabe ao presidente 
propor a política de remuneração da CCR e 
de suas subsidiárias, que deve também ser 
aprovada pelo Conselho. Esse formato cole-
giado 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 executi-
vos, por meio do Programa de Desenvolvimento 
Individual (PDI), realizado por uma consultoria 
de recursos humanos independente.

and another five from Latin America – Atlas 
(Costa Rica), Argos, and ISA (Colombia), 
and Buenaventura and Ferreyros (Peru). The 
main objectives of the Group are to share 
practical governance solutions with the wider 
community of companies in Latin America 
and to serve as a top-level forum where these 
companies can learn from the experiences 
shared by the group.

Balanced decisions

Composed of 10 full members, CCR’s Board of 
Administration has two members elected by 
the shareholders. These members are elected 
by the shareholders, who meet in a regular 
general meeting, for one-year mandates, with 
the possibility of being reelected. The Executive 
Board, on the other hand, is composed of eight 
members, who are responsible for putting 
administrative actions into practice.

Within this governance model, decision making 
consists of a collective process, with a balance 
between those who propose, analyze and 
approve the subjects under discussion. With the 
Remuneration Policy, the Board of Administration 
sets the remunerations for the president and the 
executive vice president. It is up to the president 
to propose the remuneration policy for CCR and 
its subsidiaries, which must also be approved by 
the Board of Administration. This consensual 
format allows the Executive Board and the Board 
of Administration to be in total agreement on 
the decisions made.

Another important CCR practice is to look over 
the performance of its directors and executives, 
through the Individual Development Program 
(PDI), carried out by an independent human 
resources consultancy.
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Gestão integrada

A estrutura de governança corporativa da CCR 
possui seis Comitês de Gestão, que têm como 
principal objetivo dar suporte ao Conselho 
de Administração, propiciando mais eficiên-
cia e agilidade na tomada de decisões. Tais 
comitês, com caráter técnico e consultivo, 
são integrados por um representante de cada 
acionista controlador e por um executivo inde-
pendente, mas não têm poder de decisão ou 
funções executivas, e as análises e pareceres 
que elaboram são submetidas ao Conselho de 
Administração. Conheça, a seguir, suas prin-
cipais atribuições.

Integrated management

CCR’s corporate governance structure has six 
Management Committees, whose main objective 
is to support the Board of Administration, by 
providing greater efficiency and facilitating 
decision making. These committees, of a technical 
and consulting nature, are formed by one 
representative from each controlling shareholder 
and by an independent executive, but they have 
no decision-making powers or executive functions, 
and the analyses and opinions they issue are 
submitted to the Board of Administration. The 
following are their main responsibilities.

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

BOARD OF 
ADMINISTRATION

COMITÊ DE 
AUDITORIA

AUDIT 
COMMITTEE 

COMITÊ DE 
ESTRATÉGIA

STRATEGY 
COMMITTEE 

COMITÊ DE 
FINANÇAS

FINANCE 
COMMITTEE 

COMITÊ DE 
GOVERNANÇA

GOVERNANCE 
COMMITTEE 

COMITÊ DE NOVOS 
NEGÓCIOS 

NEW BUSINESS 
COMMITTEE  

COMITÊ DE RECURSOS 
HUMANOS

HUMAN RESOURCES 
COMMITTEE  
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Comitê de Auditoria – auxilia na definição dos 
padrões de qualidade dos relatórios financeiros e 
dos controles internos. Também avalia a qualida-
de dos relatórios financeiros, os riscos envolvidos 
nos princípios contábeis utilizados e a adequação 
e eficácia dos controles internos, propondo alte-
rações, caso seja necessário.

Comitê de Estratégia – analisa os diversos 
aspectos e divulga pareceres sobre o Objetivo 
Estratégico, os Objetivos Gerais e Diretrizes e o 
Plano de Negócios do Grupo CCR, que sempre 
são sugeridos pelo presidente. O objetivo é 
identificar eventuais pontos que não estejam ali-
nhados à visão do Conselho e propor alterações 
específicas para compor a versão definitiva de 
cada documento.

Comitê de Finanças – examina a política finan-
ceira das empresas do Grupo, analisando de forma 
detalhada sua estrutura, para recomendar ações 
corretivas. Realiza cotidianamente o acompanha-
mento das principais questões financeiras, tais 
como empréstimos/refinanciamentos de dívidas 
de longo prazo, análise de risco (cambial, aval 
em operações, nível de alavancagem), política de 
dividendos, emissão de ações e de títulos da dívida 
e investimentos, para então informar eventuais 
mudanças ao Conselho de Administração.

Comitê de Governança – propõe a dinâmica de 
funcionamento do Conselho de Administração, 
incluindo cronograma de reuniões, agenda e 
fluxo de informações. Também sugere e super-
visiona o formato e o processo de constituição 
do Conselho, desenvolvendo, revisando e pro-
pondo, periodicamente, a descrição de suas 
funções. Tem ainda como atribuição a tarefa de 
responder pelas comunicações com acionistas, 
executivos e outros interessados externos, bem 
como conduzir avaliações periódicas do Conse-
lho, dos Comitês, do Presidente e do Secretário 
do Conselho. Além disso, propõe e revisa as 
responsabilidades dos comitês, reavaliando 
regularmente sua estrutura e a necessidade 
de novos membros. Se julgar necessário, pode 
desenvolver e gerenciar o processo de seleção 
de conselheiros independentes.

Audit Committee – assists in setting the quality 
standards of the financial reports and of the 
internal controls. Also evaluates the quality of 
the financial reports, the risks involved in the 
accounting principles used, and the adaptation 
and effectiveness of the internal controls, 
proposing changes, if that is necessary.

Strategy Committee – analyzes the several 
aspects and issues opinions regarding the Strategic 
Objective, the General Objectives and Guidelines, 
and the Business Plan of the CCR	Group, that are 
always suggested by the President. The objective 
is to identify eventual aspects that are not in line 
with the vision of the Board of Administration and 
to propose specific changes for preparing the final 
version of each document.

Finance Committee – examines the financial 
policy of the Group’s companies, analyzing 
their structure, in detail, in order to recommend 
corrective action. Follows up on the main 
financial issues on a daily basis, looking into 
such things loans/refinancing of long-term 
debts, risk analysis (exchange rate, operational 
approval, leveraging level), dividend policies, 
issuing shares and debt bonds and investments, 
so as to inform any eventual changes to the 
Board of Administration.

Governance Committee – proposes the dynamics 
for the functioning of the Board of Administration, 
including a chronogram of meetings, agenda, and 
flow of information. It also suggests and supervises 
the format and the process of constituting the Board 
of Administration, periodically developing, revising, 
and proposing a description of its functions. It 
also has the job of answering communications 
by shareholders, executives and other outside 
interested parties, as well as performing periodical 
evaluations of the Board of Administration, the 
Committees, the President and the Secretary of the 
Board of Administration. Furthermore, it proposes 
and reviews the responsibilities of the Committees, 
regularly reevaluating their structure and the need 
of new members. If deemed necessary, it can 
develop and manage the selection process for 
independent board members.
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Mecanismos de proteção

Com o propósito de evitar eventuais conflitos en-
volvendo as contratações das partes relacionadas 
às concessionárias, a CCR estabeleceu mecanismos 
de proteção internos para serviços que as envol-
vam. Assim, todos os contratos estabelecidos (aci-
ma de R$ 1 milhão) e quaisquer outros firmados 
com terceiros (acima de R$ 5 milhões) têm de ser 
aprovados pelo Conselho de Administração.

Além disso, qualquer membro do conselho pode 
solicitar, previamente e em tempo hábil, a elabo-
ração de uma avaliação independente, realizada 
por empresa especializada, para revisar os termos 
e as condições da proposta de contratação e a sua 
adequação às condições e às práticas de mercado. 
Em caso de dúvidas, os contratos com as partes 
relacionadas poderão ser vetados por 25% dos 
membros do CAD.

Protection mechanisms

For the purpose of avoiding eventual conflicts 
among the concessionaires regarding the hiring 
processes of related parties, CCR established 
internal protection mechanisms for services that 
involve them. Thus, all contracts entered into over 
R$ 1 million, and any others signed with third 
parties for over R$ 5 million, must be approved 
by the Board of Administration.

Furthermore, any member of the Board may 
request, with sufficient time in advance, the 
preparation of an independent evaluation, carried 
out by a specialized company, to review the terms 
and the conditions of the proposed contract and 
its adequacy to market conditions and practices. If 
there is any doubt, the contracts with the related 
parties may be vetoed by 25% of the members 
of the Board of Administration.

Comitê de Novos Negócios – avalia, sempre 
a pedido do Conselho de Administração, o 
desenvolvimento de estudos para potenciais 
aquisições de participações em novos negócios, 
identificando possíveis problemas e abordagens 
a serem observadas durante o processo de 
negociação e aquisição.

Comitê de Recursos Humanos – propõe 
alterações e emite pareceres sobre a política 
de remuneração das empresas do Grupo 
CCR. Opina sobre a proposta do Programa de 
Participação nos Resultados (PPR), apresenta-
da pelo presidente, e desempenha ainda um 
papel relevante no processo de nomeação de 
diretores e de potenciais candidatos indicados 
pelo presidente, bem como na metodologia de 
avaliação dos diretores da CCR.

New Business Committee – always at the 
request of the Board of Administration, 
it evaluates the preparation of studies of 
potential share acquisition in new businesses, 
identifying possible problems and approaches 
to be observed during the negotiation and 
acquisition process.

Human Resources Committee – proposes 
changes and issues opinions regarding the 
remuneration policy of the companies of the CCR	
Group. Gives opinions on the purpose of the 
Results Sharing Program (PPR) presented by the 
President, also plays a relevant role in the process 
of nominating directors and potential candidates 
indicated by the President, as well as in the 
methodology for evaluating CCR’s directors.
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Resolving conflict

All of CCR’s shareholders, including minorities, 
may activate the Board of Arbitration, organized 
by BOVESPA, in order to resolve eventual 
confl icts in which the shareholder feels 
jeopardized. It is a CCR norm to fully comply 
with Board decisions.

Minority shareholders

CCR guarantees tag-along rights to minority 
shareholders, meeting one of the requirements 
of BOVESPA’s Novo Mercado. They may also 
participate in the Company’s decisions, if they name 
a representative to the Board of Administration, 
which requires a convocation of multiple votes, 
allowing these representatives to be elected in the 
Company’s regular general assemblies.

As provided for in Brazilian Corporate Law, the 
tag-along assures the payment of 100% of the 
amount paid per common share of the controlling 
bloc and of 80% of that basic amount for each 
preferential share to minority shareholders, if the 
company is sold, either directly or indirectly.

Comitês
Committees

•	 Analisam	propostas	da	DIR	que	requerem	decisão	do	CA
•	 Facilitam	análise	do	CA	nos	assuntos	do	seu	escopo
•	 Dão	pareceres	sobre	as	propostas	ao	CA

Diretoria Executiva (DIR)
Board of Directors (DIR)

Conselho de Administração (CA)
Board of Administration (CA)Propostas

Proposals

Resolução de conflitos

Todos os acionistas da CCR, inclusive os minori-
tários, podem acionar a Câmara de Arbitragem, 
organizada pela Bovespa, para buscar a resolução 
de eventuais conflitos em que o detentor de ações 
se sinta prejudicado. A CCR tem como norma 
acatar integralmente a decisão da Câmara.

Minoritários

A CCR garante aos acionistas minoritários o direito 
ao tag-along, atendendo a uma das exigências do 
Novo Mercado da Bovespa. Eles podem participar 
ainda das decisões da empresa, caso indiquem um 
representante para o Conselho de Administração, 
o que requer a convocação do voto múltiplo, que 
permite a eleição desse representante nas assem-
bléias gerais ordinárias (AGOs) da Companhia.

Prevista pela Lei das S.A., a prática do tag-along 
assegura aos acionistas minoritários, na hipótese 
de alienação do controle da sociedade (venda 
direta ou indireta da companhia), o pagamento 
de 100% do valor pago por ação ordinária do 
bloco de controle e de 80% desse valor-base para 
cada ação preferencial.

•	 Analyze	DIR	proposals	that	require	a	decision	by	the	Board	of	Administration	(BA)
•	 Facilitate	analysis	by	CA	of	issues	within	their	scope
•	 Issue	opinions	regarding	the	proposals	to	the	Board	of	Administration	(BA)
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Renato Vale

Presidente
CEO

Francisco Bulhões

Comunicação e Marketing
Media Relations / Marketing

José Roberto Meirelles

Relações Institucionais
Institutional Relations

Italo Roppa

Vice-Presidente de Gestão 
de Negócios

Business Management 
Vice President

Arthur Piotto 
Filho

Finanças e Relações 
com Investidores

Finance and 
Investor Relations

Massami 
Uyeda

Jurídico
Legal Affairs

Centro Corporativo   |   Corporate Center

Mesmo	dirigente	com	duplo	papel
*		 Atuação	como	co-responsável	pela	gestão	estratégica	do	negócio.	
**		Atuação	com	foco	e	responsabilidade	pelo	processo	de	
	 Desenvolvimento	e	Conquista	de	Negócios.

The	same	manager	with	dual	role
*		 Performance	as	co-responsible	for	strategic	business	management.	
**		Performance	with	focus	and		responsibility	for	the	process	of	Business	
	 Development	and	Achievement.

Márcio Batista

Vice-Presidente de 
Desenvolvimento de Negócios**

Business Development Vice 
President**

Márcio Batista

Vice-Presidente 
Executivo*

Executive Vice 
President*

Luis Augusto 
Nesbitt Rebelo 

da Silva

Planejamento e 
Controle

Planning and 
Control

Leonardo 
Vianna

Novos Negócios
New Business

Antonio 
Linhares

Desenvolvimento 
Empresarial

Business 
Development

Concessão de 
Rodovias
Highway 

Concessions

Transporte de 
Passageiros
Passenger 

Transportation

Empresas 
de Serviço

Service 
Companies
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Resultados auditados

Desde 2006, a empresa KPMG Auditores Inde-
pendentes audita as demonstrações financeiras 
do Grupo CCR. Até 2005, o trabalho era reali-
zado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 
Independentes. Como determina a Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), a mudança de 
auditores deve ocorrer a cada cinco anos.

Governança responsável

Outros destaques do modelo de governança da 
Companhia:

Como companhia aberta e participante do •	
Novo Mercado, a CCR deve informar regu-
larmente à Bovespa todos os contratos com 
partes relacionadas

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

O Plano de Investimentos é previamente apro-•	
vado para cada um dos negócios da CCR

Os investimentos da •	 CCR são financiados por 
terceiros, que podem fiscalizar os preços e a 
execução por meio de engenheiros e audito-
res independentes

Administração profissional, desvinculada dos •	
acionistas controladores

Audited results

Since 2006, KPMG Independent Auditors has 
audited the financial statements of the CCR	Group. 
Up to 2005, the work had been performed by 
Deloitte Touché Tohmatsu Independent Auditors. As 
determined by the Brazilian Securities and Exchange 
Commission (Comissão de Valores Mobiliários - CVM), 
the auditors must be changed every five years.

Responsible governance

Other highlights of the Company’s governance 
model:

As a publicly held company, listed on the •	
Novo Mercado, CCR must regularly inform the 
São Paulo Stock Exchange (BOVESPA) of all 
contracts signed with related parties.

The controlling shareholders have a balanced •	
number of shares, and there is not veto power 
and/or one-sided approval by any of the 
controlling shareholders (a special quorum of 
67% for certain issues).

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

CCR•	 ’s investments are financed by third parties, 
who may inspect prices and execution, via 
independent engineers and auditors.

Professional administration, not connected with •	
controlling shareholders.
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Código de Ética

Os princípios orientadores do Código de Ética aplicam-se a todos os ad-
ministradores (conselheiros de administração e diretores) e colaboradores 
de todo o Grupo CCR. O documento guia a Corporação em seu objetivo 
de ser um negócio confiável, rentável e perene, com permanente agrega-
ção de valor, que conserva uma imagem pública sólida e respeitada. Tais 
princípios estabelecem critérios de atuação em vários aspectos:

Relacionamento com o governo, a sociedade e a comunidade em geral•	
Relacionamento com os acionistas e os 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 main guidelines of the Code of Ethics apply to all administrators 
(members of the Board of Administration and Board of Directors) 
and employees of the entire CCR	Group. The document guides the 
Corporation in its objective of being a reliable, profitable and perennial 
business, that permanently accrues value, allowing it to preserve a solid 
and respected public image. These principles establish criteria for acting 
in several aspects:

Relationship with the government, society, •	
and the community, in general
Relationship with shareholders and investors, •	
and an information policy
Relationship with competitors•	
Professional and personal integrity of employees•	
Commercial transactions and hiring relatives•	
Managing the Code of Ethics•	
Board of Administration•	

CCR Day
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SISTEMAS DE GESTÃO   |   MANAGEMENT SYSTEMS

Com a adoção da primeira fase 

da tecnologia SAP, o Grupo CCR 

moderniza os sistemas de gestão, 

torna-se referência e se prepara para 

ampliar sua atuação no mercado

With	the	adoption	of	the	first	phase	

of	SAP	technology,	the	CCR Group	

is	modernizing	is	management	

systems,	becoming	a	benchmark,	and	

preparing	to	expand	its	position	in	

the	market
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Projeto Ápice

A CCR concluiu, no final de 2007, a primeira 
fase do Projeto Ápice, que visa modernizar todo 
o seu sistema de gestão. Primeira iniciativa do 
gênero adotada por uma empresa do setor, a 
implementação do sistema SAP permitirá a pa-
dronização, simplificação e integração do con-
junto de processos de negócios, aperfeiçoando 
todo o fluxo de informações da Companhia.

Após a etapa de preparação e definição do 
sistema a ser adotado, que durou cerca de 
quatro meses, a Empresa trabalhou durante 
aproximadamente nove meses para efetivar 
a implantação do programa. A substituição 
da base tecnológica da CCR modificou vá-
rios processos internos, afetando todas as 
unidades de negócio. Por isso, o processo 
também incluiu o treinamento de cerca de 
600 colaboradores diretamente envolvidos no 
projeto, na sede da CCR, nas concessionárias 
e nas empresas de serviços (Actua, Engelog e 
Engelogtec), durante o período de um mês.

A necessidade de aperfeiçoar o sistema de 
gestão da CCR foi confirmada em 2007, a 
partir da estratégia de crescimento qualificado 
da empresa até 2010. A meta proposta é a de 
dobrar o valor da Empresa, por meio de novos 
negócios na área de concessões, tanto no 
mercado nacional quanto internacional e em 
outros mercados, como a operação da Linha 4 
(Amarela) do Metrô de São Paulo. Para que tal 
estratégia fosse bem-sucedida, a Companhia 
precisava, antes de tudo, que todas as unidades 
fossem capazes de dialogar de forma eficiente 
em termos administrativos e financeiros.

Após analisar as opções disponíveis no mer-
cado, a CCR decidiu contratar a SAP, empresa 
alemã fundada em 1972, criadora do Sistema 
de Gestão Empresarial de mesmo nome. A SAP 
tornou-se líder do mercado global de soluções 
corporativas.

Project Ápice

At the end of 2007, CCR concluded the first phase 
of Project Ápice, that seeks to modernize its entire 
management system. This was the first initiative 
of its type to be adopted by a company from this 
business sector, implementing the SAP system 
that will allow standardizing, simplifying, and 
integrating the business processes, thus improving 
the entire flow of information in the Company.

After the phase for preparing and defining 
the system to be adopted, which lasted for 
about four months, the Company worked 
for approximately nine months to actually 
implement the program. The substitution of 
the technological basis of CCR modified several 
internal processes, affecting all of the business 
units. For that reason, the process also included 
training around 600 employees directly involved 
in the project, at CCR’s headquarters, at the 
concessionaires, and at the service companies 
(Actua, Engelog, and Engelogtec), for a period 
of one month.

The need for perfecting CCR’s management 
system was confirmed in 2007, based on the 
qualified growth strategy of the company 
until 2010. The proposed goal is to double 
the value of the Company, through new 
businesses in the concession area, both on 
the Brazilian and international markets, such 
as the operation of Line 4 (Yellow) of the São 
Paulo subway. In order for that strategy to be 
successful, the Company first needed all of its 
units to be capable of efficiently dialoguing in 
administrative and financial terms.

After analyzing the options available on the 
market, CCR decided to sign a contract with 
SAP – a German company founded in 1972, 
that created the Corporate Management 
System by the same name. SAP became a global 
leader in corporate solutions.
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Com o novo sistema unificado de gestão, a 
CCR projeta uma série de benefícios imediatos, 
como ganhos operacionais, suporte por meio 
de ferramenta totalmente integrada, salto de 
qualidade nas práticas de gestão, atendimento 
aos padrões contábeis exigidos pelos órgãos 
controladores e preparação para atendimento 
ao novo padrão público de escritura digital. 
Apesar do pouco tempo de implantação da 
nova solução tecnológica, a Companhia já 
comemora bons resultados.

A maior prova de que a implantação foi extrema-
mente bem-sucedida diz respeito ao reconheci-
mento da própria equipe da SAP encarregada de 
sua aplicação na Companhia. Na SAP, o Projeto 
Ápice passou a ser considerado benchmark, em 
virtude de aspectos como rapidez de implantação, 
integração dos colaboradores, êxito de operação e 
pouca incidência de falhas. Apesar da complexida-
de das atividades da CCR (mais de 4,1 mil colabo-
radores, atuando em seis concessões de rodovias, 
em três estados), foram identificados apenas 12 
erros em mais de 2,7 mil testes – uma margem de 
0,44%. Além de testes de stress – com pico de 220 
usuários simultâneos –, foram feitos simulados de 
produção, obtendo-se excelentes resultados. Por 
conta desse desempenho, a CCR foi convidada a 
apresentar seu case, em março de 2008, no SAP 
Fórum, promovido pela empresa.

Uma vez concluída a primeira etapa de implan-
tação, a CCR prepara-se para a segunda fase, 
prevista para outubro de 2008. A nova base 
tecnológica deverá fornecer o suporte necessá-
rio ao crescimento exponencial projetado pela 
Empresa nas próximas décadas. Nesse sentido, a 
idéia é que o SAP possibilite à CCR desenvolver 
uma análise mais qualitativa das informações 
disponíveis, o que garantirá, em conseqüência, 
a melhoria de vários aspectos do planejamento 
de longo prazo da Companhia, superando o 
atual sistema de planejamento qüinqüenal.

With the new unified management system, 
CCR projects a series of immediate benefits, 
such as operational earnings, support via a 
totally integrated tool, a leap of quality in 
management practices, in meeting accounting 
standards required by the controlling agencies 
and preparing to comply with the new public 
standard for digital accounting. Despite 
the short time since implementing the new 
technological solutions, the Company is already 
celebrating good results.

The biggest proof that the implementation was 
very successful comes from the recognition of the 
SAP team in charge of applying it in the Company. 
At SAP, Project Ápice began to be considered 
a benchmark, given such aspects as speed o 
implementation, integration of employees, 
successful operations, and very little occurrence 
of failures. Despite the complexity of CCR’s 
activities (over 4,100 employees involved with the 
six highway concessions, in three states), only 12 
errors were found in over 2,700 tests – for a margin 
of 0.44%. Besides the stress tests – with a peak of 
220 simultaneous users – production simulations 
were performed, and obtained excellent results. 
Due to this performance, CCR was invited to 
present its case history, in March 2008, at the SAP 
Forum, promoted by the company.

Since the first stage of implementation has 
been concluded, CCR is preparing for the 
second stage, expected for October 2008. The 
new technological base should provide the 
support needed for the exponential growth 
projected by the Company for the coming 
decades. Therefore, the idea is that SAP will 
make it possible for CCR to develop a more 
qualitative analysis of the available information, 
which will guarantee the improvement of 
several aspects of the Company’s long-term 
planning, surpassing the current five-year 
planning system.
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Gestão financeira

A CCR tem como política interna instituciona-
lizada um instrumento de controle de risco nas 
operações no mercado financeiro e de crédito, 
feito por especialistas da Companhia. Antes 
de realizar qualquer operação com bancos, 
essa equipe de profissionais avalia o balanço 
da instituição financeira, levando em conta 
indicadores como o Risk Bank.

Gestão de risco

Com base em trabalho realizado pela Deloitte 
Touche Tohmatsu Auditores Independentes, que 
mapeou a matriz de riscos do Grupo CCR, a Com-
panhia adotou uma série de medidas. As iniciativas 
têm como meta reduzir os riscos inerentes a vários 
aspectos da atuação da Empresa:

Finanças•	  – A Companhia conta com uma 
política de hedge criativa e inovadora, que 
visa reduzir a possibilidade de eventuais 
perdas em razão da volatilidade de outros 
mercados. Tal medida ameniza possíveis 
impactos negativos com a busca de novas 
linhas de financiamento e oportunidades de 
operação em outros países.

Pessoas•	  – Além de garantir aos colabora-
dores os direitos estabelecidos na legislação 
trabalhista (CLT), a CCR mantém programas 
de segurança e qualidade de vida que con-
tribuem para reduzir o número de pessoas 
afastadas de seus postos por doenças pro-
fissionais ou acidentes de trabalho. O Grupo 
também exige das empresas contratadas o 
mesmo rigor quanto ao cumprimento das 
leis trabalhistas, com o propósito de me-
lhorar a qualidade de vida dos profissionais 
terceirizados.

Financial management

CCR has a risk control instrument as an internal 
institutional policy for operations performed by 
Company specialists on the financial and credit 
market. Before any operation is performed with 
a bank, this team of professionals evaluates the 
balance statement of the financial institution, 
taking into consideration such indicators as 
Risk Bank.

Risk management

Based on work done by Deloitte Touché Tohmatsu 
Independent Auditors, who charted the main 
risks of the CCR	Group, the Company adopted a 
series of measures. The goal of these initiatives is 
to reduce the risks inherent to several aspects of 
the Company’s activities:

Finance•	  – The Company has a creative and 
innovative hedge policy that seeks to reduce 
the possibility of eventual losses due to the 
volatility of other markets. This measure 
eases possible negative impacts by looking 
for new financing lines and opportunities 
to operate in other countries.

Personnel •	 – Besides guaranteeing to 
employees the rights already established 
in the labor laws (CLT), CCR has safety and 
quality of life programs that contribute to 
reducing the number of people taken from 
their jobs by professional diseases or work-
related accidents. The Group also requires 
that the companies it hires maintain the same 
rigorous standards, in terms of complying 
with labor laws, for the purpose of improving 
the quality of life of outsourced personnel.
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Em relação a todas as pessoas que trabalham, 
direta ou indiretamente, para o Grupo CCR, existe 
o compromisso de identificar e eliminar possíveis 
condições de insalubridade, desenvolver e oferecer 
assistência médico-odontológica suplementar, 
cumprir e fazer cumprir os programas regulares de 
férias e desenvolver programas de conscientização 
de prevenção de doenças infectocontagiosas, exa-
mes periódicos e campanhas de vacinação.

Tecnologia e operação•	  – Para garantir que 
todos os sistemas operem 24 horas por dia, 
sem interrupções, os programas de contin-
genciamento do Grupo CCR são capazes de 
acionar sistemas paralelos, colocados em ação 
na eventualidade de defeitos e falhas. Além 
disso, todos os procedimentos nas empresas 
que compõem a holding foram padronizados 
e otimizados, conforme os conceitos-chave 
de prestação de serviço do Grupo – promover 
segurança, fluidez e conforto ao usuário.

Meio ambiente•	  – As concessionárias do Gru-
po CCR mantêm equipes próprias para acom-
panhar permanentemente os riscos ambientais. 
A atenção é redobrada principalmente em 
relação à execução de obras civis. Para auxiliar 
a tarefa, a Engelog conta com uma equipe 
especializada, que acompanha o trabalho das 
concessionárias e empresas terceirizadas.

As for all of those people who work directly 
or indirectly for the CCR	 Group, there is a 
commitment to identifying and eliminating 
possible unhealthy conditions, developing and 
offering supplementary medical-dental assistance, 
complying with regular vacation programs, 
and developing awareness programs for the 
prevention of infectious diseases, periodic exams, 
and vaccination campaigns.

Technology and operations •	  – In order to 
guarantee that all systems operate 24/7, without 
interruptions, the contingency programs of 
the CCR	Group are capable of activating 
parallel systems, in the case of defects or 
failures. Furthermore, all of the procedures of 
the members of the holding company were 
standardized and optimized, according to 
the Group’s key service providing concepts – 
provide safety, flow and comfort for users.

Environment•	  – The concessionaires of the 
CCR	Group have their own teams that are 
constantly alert to environmental accidents. 
Special attention is given, especially when 
carrying out construction work. To assist in 
the task, Engelog has a specialized team that 
accompanies the work of the concessionaires 
and outsourced companies.

Ponte
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Gestão de pessoas

O Grupo CCR conta com dois segmentos de co-
laboradores: os prestadores de serviços e o grupo 
de liderança . A primeira parcela corresponde a 
mais de 90% do quadro e está integrada à política 
de acompanhamento e avaliação do desempenho 
individual. Desenvolvida por um comitê especiali-
zado e pelo Departamento de Gestão de Pessoas, 
tal política constitui a base para eventuais premia-
ções, como reajustes salariais (por avaliação de 
desempenho) fora das respectivas datas-base das 
categorias profissionais envolvidas. Já para o gru-
po de liderança, formado por 400 colaboradores 
(entre coordenadores, gerentes, diretores e demais 
executivos), foi criado o Plano de Desenvolvimento 
Individual (PDI), que acompanha o desempenho 
de cada líder e estabelece eventuais ascensões na 
hierarquia da Companhia. Dentro do PDI, cada 
colaborador é avaliado segundo parâmetros rela-
cionados ao saber e ao relacionamento profissional 
com os colegas.

Como política geral de gestão de pessoas, o 
Grupo CCR desenvolve um programa contínuo 
de acompanhamento, que tem como meta ava-
liar o desempenho profissional dos colaborado-
res e, ao mesmo tempo, receber suas sugestões, 
sempre com o propósito de melhorar os serviços 
prestados. Em relação ao pagamento de benefí-
cios, a Companhia adota mecanismos de gestão 
participativa, com remuneração por resultados, 
que se baseiam na avaliação da contribuição 
individual para viabilizar o comprometimento 
das pessoas e agregar valor ao negócio.

Com o objetivo de identificar profissionais recém-
formados que apresentem elevado potencial 
de desenvolvimento, preparando-os para que 
possam atuar como gestores empreendedores ou 
analistas inovadores do quadro de profissionais, 
o Grupo CCR criou em 2006 o Programa de For-
mação de Profissionais. A iniciativa visa promover 
a renovação natural e enriquecedora desse grupo 
de colaboradores, no conjunto das empresas, em 
função de seus objetivos estratégicos.

Managing people

The CCR	Group has two segments of employees: 
the service providers and the leadership group. 
The first group represents over than 90% of the 
personnel and is involved in the policy of follow-
up and evaluation of individual performance. The 
policy was developed by a specialized committee 
and by the Department of Personnel Management, 
and is the basis for eventual awards, such as salary 
readjustments (based on performance evaluations) 
outside of the normal annual base dates of the 
professional categories involved. For the leadership 
group, formed by 400 employees (coordinators, 
managers, directors, and other executives), the 
Individual Development Plan (PDI) was created, 
that accompanying the performance of each 
leader and establishes eventual moves through 
the Company’s hierarchy. Within the PDI, each 
employee is evaluated according to parameters 
related to knowledge and to the professional’s 
relationship with colleagues.

As an overall personnel management policy, 
the CCR	 Group is developing a continuous 
follow-up program with the goal of evaluating 
the professional performance of its employees 
and, at the same time, receive their suggestions, 
always for the purpose of improving the services 
provided. Regarding the payment of benefits, the 
Company has mechanisms in place for participative 
management, with result-based remuneration, that 
are based on evaluating individual contributions, 
in order to foment personnel commitment and 
add value to the business.

For the purpose of identifying recently-graduated 
professionals who show high potential for 
development, and of preparing them to be able 
to act as entrepreneurial managers or innovative 
analysts within the Company’s professional work 
force, the CCR	Group created the Professional 
Formation Program, in 2006. The initiative seeks to 
promote a natural and enriching renewing if this 
group of employees, within the companies, in light 
of its strategic objectives.
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Saúde e segurança

Além de oferecer benefícios, como assistência 
médica e odontológica, seguro de vida em grupo, 
empréstimos, vale-transporte, vale-alimentação, 
refeição e o CCR Prev (plano de previdência 
privada exclusivo dos colaboradores), o Grupo 
também adota medidas de caráter preventivo na 
área de saúde e segurança.

Uma dessas iniciativas, o Programa de Qualidade 
de Vida, contempla todas as divisões do Grupo 
CCR, incluindo as concessionárias. O projeto, que 
visa ao bem-estar físico e mental dos colabora-
dores, abrange desde aqueles que trabalham 
nas cabines de pedágio (neste caso, verificam-se, 
por exemplo, aspectos de ergonomia) até os que 
atuam nos escritórios (incentivando-os a praticar 
esportes, manter uma boa alimentação e realizar 
check-ups periódicos).

Health and safety

Besides offering Such benefits as medical and 
dental assistance, group life insurance, loans, 
transportation vouchers, food vouchers, meals, 
and CCR	Prev	(private retirement plan exclusively 
for employees), the Group also takes preventive 
measures in the areas of health and safety.

One of the initiatives – the Quality of Life 
Program – covers all of the divisions of the 
CCR	 Group, including the concessionaires. 
The project, focusing on employee physical 
and mental well being, is for everyone, from 
those who work in the toll booths (in this case, 
for example, ergonomic aspects are checked) 
to those who work in the offices (encouraging 
them to take part in sports, eat well, and do 
periodic check-ups).

4º	Encontro	Anual

SISTEMAS DE GESTÃO   |   MANAGEMENT SYSTEMS
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DESEMPENHO ECONÔMICO   |   ECONOMIC PERFORMANCE

O crescimento do PIB, aliado ao 

aumento do tráfego rodoviário, 

favorece o incremento de receita 

das concessionárias e eleva a base 

de acionistas

The	growth	of	the	GDP,	along	

with	increased	highway	traffic,	

increments	the	revenues	of	the	

concessionaires	and	broadens	the	

shareholder	base
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Tráfego crescente

O desempenho do Grupo CCR em 2007 foi 
influenciado positivamente pelo crescimento 
da economia nacional. No ano, o PIB brasileiro 
avançou 5,4% em relação a 2006, superando 
as expectativas mais otimistas de analistas eco-
nômicos, que previam um aumento na faixa de 
5,3%. Aliado à maior elevação anual desde 2004, 
quando o indicador registrou expansão de 5,7%, 
o quadro econômico do País também garantiu um 
incremento de 13,4% no volume de investimen-
tos, no último exercício – o melhor resultado da 
série histórica iniciada em 1996.

O comportamento positivo da economia brasileira 
refletiu-se em quase todos os setores de atividade, 
favorecendo alguns deles – como o de transporte 
rodoviário – de forma direta. O tráfego de veícu-
los nas rodovias administradas pelo Grupo CCR 
cresceu 6,2% em 2007, na comparação com o 
ano anterior. Ao longo do ano, um total de 551,9 
milhões de veículos equivalentes trafegou pelas 
estradas concedidas.

A ampliação do volume de tráfego garantiu à 
Companhia um crescimento de 9,7% na receita 
líquida, que alcançou um volume recorde de 
R$ 2,35 bilhões. A CCR administra 1.452 quilô-
metros de rodovias, que correspondem a cerca 
de 14% da extensão de toda a malha rodoviária 
atualmente sob a gestão de empresas privadas 
no Brasil. No conjunto, as estradas administradas 
cruzam aproximadamente 100 municípios.

Growing traffic volume

The performance of the CCR	Group, in 2007, 
was positively influenced by the Nation’s 
economic growth. During the year, Brazil’s 
GDP rose 5.4% over 2006, surpassing the most 
optimistic expectations of economic analysts, 
who forecasted an increase of around 5.3%. This 
was the biggest annual increase since 2004, when 
expansion was recorded at 5.7%, therefore, the 
Nation’s economic picture also guaranteed a 
13.4% increment in investment volume, during 
the last fiscal year – which was the best result, 
since records began to be kept in 1996.

The positive behavior of the Brazilian economy 
was reflected in nearly all sectors, but favored 
some of them – like highway transportation – 
more directly. Vehicle traffic on the highways 
administrated by the CCR	Group grew 6.2%, 
in 2007, compared to the previous year. 
Throughout the year, a total of 551.9 million 
equivalent vehicles traveled on the highways 
under concession.

The expansion of traffic volume guaranteed the 
Company a growth of 9.7% in net revenues, 
which reached a record volume of R$ 2.35 
billion. CCR administrates 1,452 kilometers of 
highways, that represent about 14% of the total 
highway system now being administrated by 
private companies in Brazil. In all, the highways 
go through approximately 100 municipalities.

kilometers of highways
quilômetros de extensão
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Tráfego pedagiado no Grupo CCR (em veículos equivalentes) (1)

Concessionária 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AutoBAn 138.377.043 153.408.636 154.203.196 168.070.305 178.933.917 183.535.605 196.087.898

NovaDutra 84.740.354 108.543.949 107.856.524 118.320.735 118.131.777 119.849.448 125.279.783

RodoNorte 43.418.270 45.991.824 48.961.699 52.456.092 51.101.984 50.699.065 55.433.008

Ponte 25.518.566 26.789.302 26.402.322 26.662.689 26.324.390 26.345.382 27.015.086

ViaLagos 4.604.128 4.553.440 4.565.291 4.899.718 5.347.149 5.109.009 5.382.799

ViaOeste	(*) - - - - 43.387.528 53.902.102 57.858.375

Consolidado (2) 322.176.926 366.076.451 368.391.353 397.072.226 492.938.662 519.688.094 551.930.409

(*)	A	ViaOeste	contribui	com	receitas	de	pedágio	desde	março	de	2005.

Toll paying traffic of the CCR Group (in equivalent vehicles) (1) 

Concessionaire 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AutoBAn 138,377,043 153,408,636 154,203,196 168,070,305 178,933,917 183,535,605 196,087,898

NovaDutra 84,740,354 108,543,949 107,856,524 118,320,735 118,131,777 119,849,448 125,279,783

RodoNorte 43,418,270 45,991,824 48,961,699 52,456,092 51,101,984 50,699,065 55,433,008

Ponte 25,518,566 26,789,302 26,402,322 26,662,689 26,324,390 26,345,382 27,015,086

ViaLagos 4,604,128 4,553,440 4,565,291 4,899,718 5,347,149 5,109,009 5,382,799

ViaOeste	(*) - - - - 43,387,528 53,902,102 57,858,375

Consolidated (2) 322,176,926 366,076,451 368,391,353 397,072,226 492,938,662 519,688,094 551,930,409

(*)	ViaOeste	has	contributed	toll	income	since	March	2005.

(1)	Medida	 calculada	pela	 soma	de	 veículos	 leves	e	pesados	 (comerciais,	 tais	 como	caminhões	e	ônibus),	multiplicada	pelo	 respectivo	
número	de	eixos	cobrados.	Um	veículo	leve	equivale	a	um	eixo	de	veículo	pesado.

(2)	As	concessionárias	que	cobram	pedágio	em	apenas	um	sentido	da	rodovia	(ViaOeste	e	Ponte)	apresentam	seus	volumes	de	tráfego	
dobrados,	de	modo	a	se	ajustarem	àquelas	que	 já	adotam	cobrança	bidirecional.	Tal	procedimento	se	fundamenta	no	fato	de	que	uma	
cobrança	unidirecional	já	incorpora	na	tarifa	os	custos	de	ida	e	volta.

(1)	Calculated	by	totaling	the	number	of	light	and	heavy	commercial	vehicles	(like	trucks	and	buses),	multiplied	by	the	respective	number	of	axles	
charged.	A	light	vehicle	is	the	equivalent	of	one	axle	of	a	heavy	vehicle.

(2)	The	concessionaires	that	charge	tolls	in	only	one	direction	on	the	highway	(ViaOeste	and	Ponte)	double	their	traffic	volumes,	so	that	they	
can	adjust	to	those	that	charge	in	both	directions.	This	procedure	is	based	on	the	fact	that	the	charge	in	one	direction,	only,	already	covers	
the	round	trip	costs.
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AutoBAn

Receitas totais do Grupo CCR (R$ mil)

Concessionária 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AutoBAn 386.544 457.451 534.037 707.755 816.998 873.110 951.971

NovaDutra 326.275 366.215 399.576 506.312 573.461 622.832 677.086

RodoNorte 139.311 156.329 181.296 208.583 241.145 258.179 291.414

Ponte 48.766 61.272 69.016 81.341 85.939 91.703 96.252

ViaLagos 26.475 28.153 31.951 37.881 42.987 44.412 49.920

ViaOeste	(*) - - - - 304.288 385.175 420.662

Receitas	acessórias	 4.294 5.016 13.557 26.348 38.781 42.480 50.936

Consolidado 931.665 1.074.436 1.229.433 1.568.220 2.103.599 2.317.891 2.538.241 

(*)	A	ViaOeste	contribui	com	receitas	de	pedágio	desde	março	de	2005.

Total revenues of the CCR Group (R$ 1,000)

Concessionaire 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AutoBAn 386,544 457,451 534,037 707,755 816,998 873,110 951,971

NovaDutra 326,275 366,215 399,576 506,312 573,461 622,832 677,086

RodoNorte 139,311 156,329 181,296 208,583 241,145 258,179 291,414

Ponte 48,766 61,272 69,016 81,341 85,939 91,703 96,252

ViaLagos 26,475 28,153 31,951 37,881 42,987 44,412 49,920

ViaOeste	(*) - - - - 304,288 385,175 420,662

Accessory	Revenues 4,294 5,016 13,557 26,348 38,781 42,480 50,936

Consolidated 931,665 1,074,436 1,229,433 1,568,220 2,103,599 2,317,891 2,538,241 

(*)ViaOeste	has	contributed	toll	income	since	March	2005.
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Receitas de pedágio

Em 2007, as receitas de pedágio cresceram 9,5%, 
somando R$ 2,44 bilhões. No ano, a circulação de 
veículos nas rodovias administradas pelo Grupo 
CCR respondeu por 96,2% do total da receita.

O incremento das receitas de pedágio foi favore-
cido pelo comportamento do tráfego, medido em 
termos de veículos equivalentes, que aumentou 
6,2% no período. A elevação de receita também foi 
favorecida pelo reajuste médio de 3,3% da tarifa.

Por outro lado, as receitas acessórias caíram 2% 
em 2007. Tal redução deveu-se, principal-
mente, à reclassificação contábil ocorrida na 
concessionária Ponte.

Toll revenues

In 2007, toll revenues grew 9.5%, totaling R$ 2.44 
billion. During the year, the circulation of vehicles 
on the highways administrated by the CCR	Group 
represented 96.2% of total revenues.

The increment in toll revenues was benefited by 
traffic volume, measured in terms of equivalent 
vehicles, which increased 6.2% during the period. 
The rise in revenues was also benefited by an 
average readjustment of 3.3% in the toll rate.

On the other hand, accessory revenues fell 2%, 
in 2007. This reduction was due, mainly, to an 
accounting reclassification performed at the 
Ponte concessionaire.

Receitas de pedágio do Grupo CCR (R$ mil)
Concessionária 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AutoBAn 371.827 450.162 526.589 697.716 805.011 859.739 937.687

NovaDutra 314.399 353.779 394.574 500.107 551.542 611.791 665.577

RodoNorte 131.331 150.569 174.972 202.438 232.137 250.876 283.917

Ponte 47.920 55.221 62.351 74.242 79.318 86.551 92.990

ViaLagos 26.089 27.661 30.662 36.714 41.881 43.385 49.056

ViaOeste	(*) - - - - 297.676 378.619 413.483

Consolidado 891.566 1.037.392 1.189.148 1.511.217 2.007.565 2.230.961 2.442.710

(*)	A	ViaOeste	contribui	com	receitas	de	pedágio	desde	março	de	2005.

Toll revenues of the CCR Group (R$ 1,000)
Concessionaire 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AutoBAn 371,827 450,162 526,589 697,716 805,011 859,739 937,687

NovaDutra 314,399 353,779 394,574 500,107 551,542 611,791 665,577

RodoNorte 131,331 150,569 174,972 202,438 232,137 250,876 283,917

Ponte 47,920 55,221 62,351 74,242 79,318 86,551 92,990

ViaLagos 26,089 27,661 30,662 36,714 41,881 43,385 49,056

ViaOeste	(*) - - - - 297,676 378,619 413,483

Consolidated 891,566 1,037,392 1,189,148 1,511,217 2,007,565 2,230,961 2,442,710

(*)	ViaOeste	has	contributed	toll	income	since	March	2005.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

95,7 96,6 96,7 96,4 95,4 96,2 96,2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

95.7 96.6 96.7 96.4 95.4 96.2 96.2

Participação da receita de pedágios na 
receita total (%)

Share of toll revenues in total income (%)

DESEMPENHO ECONÔMICO   |   ECONOMIC PERFORMANCE
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Receita bruta

Em 2007, a receita bruta da Companhia atingiu 
R$ 2,53 bilhões. O montante é 9,5% superior 
ao registrado no ano anterior, quando totalizou 
R$ 2,37 bilhões.

Resultado financeiro

No último exercício, o resultado financeiro líquido 
negativo da CCR somou R$ 232,2 milhões, com-
parado com o montante de R$ 193,5 milhões 
registrado em 2006. O aumento deveu-se, espe-
cialmente, à maior apropriação de juros e variação 
monetária da AutoBAn e ao refinanciamento da 
dívida da ViaOeste.

Lucro líquido

A CCR contabilizou lucro líquido de R$ 583,6 
milhões em 2007. O valor representa aumento 
de 6,6% em relação a 2006 – e resulta da melhor 
performance operacional obtida pela Empresa.

Distribuição por negócio   |   Distribution according to business unit 

Gross income

In 2007, the Company’s gross revenues came 
to R$ 2.53 billion. The amount is 9.5% higher 
than that recorded in the previous year, which 
totaled R$ 2.37 billion.

Financial results

During the last fiscal year, CCR’s negative 
net financial result totaled R$ 232.2 million, 
compared to R$ 193.5 million recorded in 
2006. The increase was especially due to a 
greater appropriation of interest and monetary 
exchange variation of AutoBAn and refinancing 
the debt of ViaOeste.

Net profits

CCR logged net profits of R$ 583.6 million, in 
2007. This amount represents an increase of 6.6% 
over 2006 – and is a result of the better operational 
performance achieved by the Company.

 38% - 

 26% - 

 17% - 

 11% - 

 4% - 

 2% - 

 2% - Outros  |  Others



59

EBITDA

O EBITDA registrou aumento de 20,6% em 2007, 
alcançando R$ 1,45 milhão. Em 2006, o mon-
tante – que representa a capacidade operacional 
de geração de caixa da Empresa – havia atingido 
R$ 1,2 milhão.

Custos totais

Os custos totais (valor consolidado dos serviços 
prestados somado às despesas administrativas) 
caíram 4,9% no ano, na comparação com 2006. 
Já o item depreciação e amortização teve queda 
de 5,5% no período, em função, principalmente, 
dos efeitos de aditivos nos contratos da AutoBAn 
e ViaOeste. Tais instrumentos visaram o reequilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos de concessão, 
em decorrência dos impactos das extensões de 
prazo de concessão para as duas concessionárias, 
provocados pela readequação de datas em seus res-
pectivos cronogramas de investimentos. Excluindo-
se as depreciações e amortizações, os custos totais 
apresentaram redução de 4,7% em relação a igual 
período do ano anterior.

EBITDA

EBITDA saw an increase of 20.6%, in 2007, 
reaching R$ 1.45 million. In 2006, this amount 
– representing the operational capacity for 
generating cash flow for the Company – had 
totaled R$ 1.2 million.

Total costs

Total costs (consolidated value of services 
provided, plus administrative expenses) fell 4.9% 
during the year, compared to 2006. Depreciation 
and amortization dropped 5.5% during the 
period, mainly due to the effects of attachments 
to the AutoBAn and ViaOeste contracts. Those 
instruments sought to restore the economic-
financial balance of the concession contracts, as 
an outcome of the impact of extended concession 
time periods for the two concessionaires, 
caused by an adaptation of the dates of their 
respective investment chronograms. Excluding the 
depreciation and amortization figures, total costs 
showed a drop of 4.7%, over the same period of 
the previous year.

Ponte

DESEMPENHO ECONÔMICO   |   ECONOMIC PERFORMANCE
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Receita líquida x custos totais  | Net income x total costs

Endividamento

Em 2007, a dívida bruta do Grupo CCR cresceu 
13,7% em relação à contabilizada em 2006. O 
endividamento consolidado em dezembro de 
2007 somou R$ 1,99 milhão. Desse total, o volu-
me em moeda nacional (Real) representava 97%, 
enquanto o montante com vencimento em longo 
prazo correspondia a 83,4%. No ano anterior, os 
respectivos percentuais eram de 100% e 85%.

O crescimento da dívida resultou da emissão 
de debêntures da ViaOeste, no valor de R$ 650 
milhões, em julho de 2007. Os recursos obtidos 
com essa emissão foram utilizados para liquidar 
o empréstimo-ponte, contratado para pagar an-
tecipadamente o BNDES (R$ 40 milhões), saldar 
a dívida subordinada (R$ 325 milhões), reforçar o 
capital de giro (R$ 5 milhões) e efetuar o paga-
mento de dividendos (R$ 280 milhões).

Indebtedness

In 2007, the gross indebtedness of the CCR	Group 
grew 13.7% over the indebtedness logged in 
2006. The consolidated debt in December 2007 
totaled R$ 1.99 million. Of this total, the volume 
in Brazilian currency (Real) represented 97%, 
while the long-term indebtedness was 83.4%. 
In the previous year, the respective percentages 
were 100% and 85%.

The debt growth resulted in issuing debentures 
on ViaOeste, in the amount of R$ 650 million, 
in July 2007. The funds obtained with this 
issue were used to liquidate the bridge loan, 
taken to make advance payment to BNDES (R$ 
40 million), pay off subordinate debt (R$ 325 
million), reinforce working capital (R$ 5 million), 
and pay dividends (R$ 280 million).

Outros  |  Others

Pessoal		|		Personnel

Outorga		|		Granting	fee

Serv. Terceiros  |  Outsourced	services

D&A		|		D&A
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Outros:	seguros,	aluguéis, marketing,	viagens	e	meios	eletrônicos	de	pagamentos.
Serviços	de	Terceiros:	auditoria,	consultoria,	serviço	compartilhado	e	conservação	de	rotina.
Others:	insurance,	rent,	marketing,	travel,	and	electronic	means	of	payment.
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Distribuição da dívida total   | Total debt distribution

Perfil da dívida (R$ milhões) Debt Profile  (R$ million)

10% - BNDES -	TJLP	+	(4,5%	-	5,5%)		|		BNDES -	TJLP	+	(4,5%	-	5,5%)	

42% - Debêntures -	IGP-M	+	7,6%	-	11%		|	 Debentures -	IGP-M	+	7,6%	-	11%

39% - Debêntures -	103,3	-	105%	CDI		|	 Debentures -	103,3	-	105%	CDI	

3% - Moeda Estrangeira  |  Foreign Currency

6% - Outros - 104,5%	-	107,3%	CDI		|		Others - 104,5%	-	107,3%	CDI	

31/12/05 31/12/06 31/12/07

Curto	prazo 283,4 262,6 330,8

%	Total 19,1 15,0 16,6

Longo	prazo 1.199,9 1.493,2 1.666,6

%	Total 80,9 85,0 83,4

Total do 

endividamento

1.483,3 1.755,7 1.997,4

Em reais 1.241,5 1.755,7 1.944,4

%	Total 83,7 100,0 97,3

Em	moeda	estrangeira 241,8 0,00 53,0

%	Total 16,3 0,0 2,7

12/31/05 12/31/06 12/31/07

Short-term 283.4 262.6 330.8

%	of	Total 19.1 15.0 16.6

Long-term 1,199.9 1,493.2 1,666.6

%	of	Total 80.9 85.0 83.4

Total 
indebtedness 

1,483.3 1,755.7 1,997.4

In	Reals 1,241.5 1,755.7 1,944.4

%	Total 83.7 100.0 97.3

In	foreign	currency 241.8 0.00 53.0

%	Total 16.3 0.0 2.7

DESEMPENHO ECONÔMICO   |   ECONOMIC PERFORMANCE
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Investimentos

No saldo acumulado de 2007, o Grupo CCR 
investiu 11,3% a mais do que em 2006, como 
previsto pelos respectivos cronogramas de inves-
timentos das concessionárias. As empresas con-
troladas que mais investiram foram AutoBAn, 
com o equivalente a 39,4% do total investido, 
ViaOeste (23,3%) e NovaDutra (19,3%).

Os investimentos da AutoBAn concentram-se 
na Rodovia Anhangüera, entre os quilômetros 
92 e o 103,5. Os recursos foram aplicados em 
conservação especial e no Projeto Anhangüera. 
Já a NovaDutra investiu no pavimento e na recu-
peração geral das vias. Por sua vez, a ViaOeste 
desembolsou recursos para a implantação de 
marginais e rotatórias, entre os quilômetros 41 
e 42 da SP-270, passarelas da SP-270 e SP-280. 
Outros recursos também foram direcionados ao 
complemento da segunda intervenção no pavi-
mento, entre os quilômetros 92 e 115,5 (Pista 
Leste e Pista Oeste), na rodovia que liga Soroca-
ba à cidade de Araçoiaba da Serra (SP-270).

CCR no mercado de capitais

Negociados na Bovespa desde a criação da 
CCR, em 2007, os papéis da Companhia per-
maneceram pelo terceiro ano consecutivo na 
carteira do Índice de Sustentabilidade Empre-
sarial (ISE), que lista as ações das empresas que 
mantêm as melhores práticas de responsabili-
dade socioambiental corporativa e governança. 
Além disso, desde 2006, os papéis da CCR 
também compõem o Ibovespa, o principal 
índice da Bovespa.

Em 2007, a Companhia registrou um signi-
ficativo aumento em sua base de acionistas, 
que passou de 3.993, no começo do ano, 
para 9.666 em 28 de dezembro. No dia 8 de 
novembro, a base acionária chegou a superar 
os 10 mil acionistas.

Investments

Of its accumulated balance for 2007, the CCR	
Group invested 11.3% more than in 2006, 
as provided for by the respective investment 
chronograms of the concessionaires. The 
controlled companies that invested the most were 
AutoBAn, with 39.4% of the total investment, 
ViaOeste (23.3%), and NovaDutra (19.3%).

AutoBAn’s investments were concentrated on 
Anhangüera Highway, between kilometers 92 
and103.5. The funds were applied for special 
conservation items and in Project Anhangüera. 
NovaDutra invested in paving and in the general 
recuperation of the roadways. ViaOeste disbursed 
funds for implementing service roads, and traffic 
circles, between kilometers 41 and 42 of SP-270, 
and pedestrian overpasses on SP-270 and SP-280. 
Other funds were also invested in complementing 
the second intervention in the paving, between 
kilometers 92 and 115.5 (both directions, east and 
west), on the highway the connects Sorocaba to 
the city of Araçoiaba da Serra (SP-270).

CCR in the capital market

Traded on the BOVESPA exchange since CCR 
was founded, the Company’s stocks continued 
for the third consecutive year, in 2007, on the 
Corporate Sustainability Index (ISE), that lists 
the shares of companies that maintain the 
best practices of corporate socioenvironmental 
responsibility and governance. Moreover, since 
2006, CCR’s stocks have also been listed on the 
IBOVESPA, which is the main BOVESPA (São 
Paulo Stock Exchange) Index.

In 2007, the Company recorded a significant 
increase in its shareholder base, going from 
3,993, at the beginning of the year, to 
9,666, on December 28. On November 8, the 
shareholder base was over 10,000.
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CCRO3

IBOVESPA

IGC

Volume	(mil	R$)		/  Volume	(R$	1,000)

Principais realizações em 2007   | Main Achievements in 2007

2ª	Oferta
2nd	offering
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Política de dividendos

A CCR tem como prática distribuir anualmente, 
no mínimo, 50% do lucro líquido, desde que 
resguardada a sua saúde econômico-financeira. 
Adicionalmente, a Companhia também decidiu 
realizar pagamentos semestrais de dividendos.

Dividend policy

CCR  maintains the pract ice of annual ly 
distributing at least 50% of its net profits, 
as long as its economic-financial health is 
safeguarded. The Company also decided to 
make dividend payments on a semester basis.
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Recursos distribuídos

No dia 10 de abril de 2007, a CCR complementou 
a distribuição de dividendos aos seus acionistas, 
referentes ao exercício de 2006, no valor de R$ 0,50 
por ação, totalizando R$ 201,5 milhões. Já no dia 
31 de agosto, a Companhia iniciou a distribuição da 
antecipação de dividendos, referente ao exercício 
fiscal de 2007, no montante de R$ 330.543 mil, o 
equivalente a R$0,82 por ação.

Em referência ao exercício de 2007, a administra-
ção da CCR propôs a distribuição complementar 
de dividendos aos seus acionistas de R$ 0,50 por 
ação, totalizando R$ 201,5 milhões, montante 
posteriormente submetido à aprovação da As-
sembléia Geral Ordinária. Essa distribuição com-
plementará a antecipação de dividendos pagos 
em 31 de agosto de 2007, de R$ 0,82 por ação, 
resultando em um payout de 91,2%, relativo ao 
exercício fiscal de 2007.

Distributed funds

On April 10, 2007, CCR complemented the 
distribution of dividends to its shareholders, 
for fiscal year 2006, in the amount of R$ 0.50 
per share, totaling R$ 201.5 mill ion. On 
August 31, the Company began an advance 
distribution of dividends for fiscal year 2007, 
in the amount of R$ 330,543 million, or the 
R$ 0.82 per share.

With reference to fiscal year 2007, CCR’s 
administration proposed a complementary 
distribution of dividends to its shareholders, 
in the amount of R$ 0.50 per share, totaling 
R$ 201.5 million, which was later submitted 
to the Regular General Assembly for approval. 
This distribution will complement the advance 
dividends paid on August 31, 2007, of R$ 0.82 
per share, resulting in a payout of 91.2%, for 
fiscal year 2007.

RodoNorte
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Relacionamento com investidores

Ao longo de sua trajetória de relacionamento com 
os investidores, a CCR criou canais de comunicação 
para manter acionistas, investidores e financiadores 
bem informados a respeito dos fatos relevantes da 
Companhia. Os principais canais são:

CCR Day
Realizado uma vez por ano, geralmente em 
novembro, o evento permite que todos os 
diretores da Companhia apresentem os resul-
tados do ano em curso e antecipem as pers-
pectivas e estratégias para os próximos anos. 
Participam analistas de mercado, investidores, 
representantes de agentes financiadores, 
bancos comerciais, seguradoras, autoridades 
dos governos federal e estaduais, além de 
organizações que já tenham ou possam vir a 
ter alguma relação com o futuro da CCR.

Road Show Nacional e Internacional
Trata-se do principal evento para a apresentação 
dos dados financeiros e das perspectivas aos 
investidores nacionais e internacionais da CCR. 
Em 2007, foram realizadas duas edições interna-
cionais, na Europa e nos Estados Unidos, além de 
outras duas edições nacionais, que aconteceram 
em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Programa de Visita de Investidores
Permite que investidores e analistas de 
mercado (nacionais e internacionais) visitem 
as instalações empresariais da CCR, percor-
rendo algumas praças de pedágio e centros 
de controle operacional. A iniciativa busca 
facilitar o entendimento de como funciona 
uma concessionária de rodovias.

Investor relations

Throughout the course of its investor relations, 
CCR created communication channels to keep 
shareholders, investors and financiers well 
informed regarding the relevant facts about 
the Company. The main channels are:

CCR Day
Held once a year, usually in November, the 
event allows all of the Company’s directors to 
present the results of the year in progress and 
advance the perspectives and strategies for 
the coming years. Participants include market 
analysts, investors, representatives of financiers, 
commercial banks, insurance companies, 
federal and state government officials, and 
organizations that have, or could have, 
something to do with the future of CCR.

National and International Road Show 
This is the main even for presenting the 
financial data and perspectives to CCR’s 
Brazilian and international investors. In 
2007, two international editions were 
held, in Europe and the United States, plus 
another two Brazilian editions in São Paulo 
and Rio de Janeiro.

Investor Visitation Program 
The program allows Brazilian and international 
investors and market analysts to visit CCR’s 
facilities, including several toll plazas and 
operational control centers. The initiative 
seeks to facilitate understanding how a 
highway concessionaire functions.

RodoNorte
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PERSPECTIVAS   |   PERSPECTIVES

Estratégia do Grupo alia a conquista 

de concessões e diversificação dos 

negócios, no mercado interno e 

externo, com o suporte do novo 

Núcleo de Infra-estrutura e Logística

CCR’s	strategy	brings	gaining	new	

concessions	and	diversifying	its	

business	into	play,	on	the	domestic	

and	foreign	markets,	with	the	

support	of	the	new	Infrastructure	

and	Logistics	Group
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Aliado do desenvolvimento

Os negócios do Grupo CCR estão focados na constru-
ção de soluções para infra-estrutura e visam contribuir 
para o desenvolvimento do Brasil. No momento em 
que alcança um índice de crescimento anual na faixa 
de 5,4%, consolidando uma trajetória ascendente da 
economia, o País precisa mais do que nunca de uma 
série de melhorias e pesados investimentos em novos 
projetos nesse setor de atividade.

Dentro de sua estratégia de longo prazo, a CCR 
alia-se ao esforço do setor privado e do governo 
federal em concretizar ações que assegurem 
o desenvolvimento nacional. A Companhia se 
dispõe a atuar em projetos de Parceria Público-
Privada (PPP), que garantam os investimentos 
necessários em infra-estrutura de transportes, 
uma das premissas para que as riquezas produ-
zidas no País possam circular – tanto interna, 
quanto externamente – dando suporte ao de-
senvolvimento econômico.

O Grupo CCR pretende concorrer a novas 
concessões, por meio de licitações e Parcerias 
Público-Privadas (PPPs) dos governos federal, 
estaduais e municipais, bem como realizar 
aquisições de concessionárias em operação, 
no mercado secundário, para expandir sua 
atuação no mercado. Também faz parte de sua 
estratégia a exploração de áreas relacionadas à 
sua atividade principal, assim como concessões 
metroviárias e urbanas, além da busca de novas 
oportunidades de negócio no exterior.

Ao mesmo tempo em que contribui para o cres-
cimento do País, o Grupo procura obter a justa 
remuneração de seus investidores. Com esse 
propósito, a CCR tem como meta dobrar seu 
valor até 2010, baseando-se no alinhamento 
entre os controladores na busca pelo crescimento 
e na consistência da sua visão de longo prazo. 
Neste sentido, um dos trunfos será o crescimento 
natural do tráfego nas rodovias que já administra 
– que deverá acompanhar o crescimento do PIB 
brasileiro –, trazendo dividendos também para 
os acionistas e investidores.

Development allies

The business of the CCR	Group focuses on 
building infrastructure solutions, in order to 
contribute to Brazil’s development. At a time 
when it has achieved an annual growth rate of 
5.4%, thus consolidating the economy’s upward 
trend, the Nation needs, more than ever, a series 
of improvements and heavy investments in new 
projects in this business sector.

Within its long-term strategy, CCR is allied 
with the efforts of private enterprise and the 
federal government to bring to reality the 
actions that assure the Nation’s development. 
The Company proposes to be involved in 
Public-Private Partnerships (PPP) that guarantee 
the investments needed in transportation 
infrastructure, which is one of the premises for 
the wealth of country’s production to be able to 
circulate, internally and externally, supporting 
economic development.

The CCR	Group intends to compete for new 
concessions, through public bidding contests 
and Public-Private Partnerships (PPP) with 
federal, state and municipal governments, 
as well as acquire concessionaires already in 
operation in the secondary market, in order 
to expand its involvement in the market. 
Its strategy also includes exploring areas 
related to its core business and subway and 
urban concessions, and seeking new business 
opportunities abroad.

At the same time that it is contributing to the 
growth of the Nation, the Group also seeks to 
gain a fair remuneration for its investors. For 
this purpose, CCR has the goal of doubling its 
value by 2010, based on aligning its controllers 
in the pursuit of growth and the consistency 
of its long-term vision. In this sense, one 
of its key trump cards will be the natural 
growth of traffic on the highways it already 
administrates – which should accompany the 
growth of Brazil’s GDP – bringing dividends 
to shareholders and investors.
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Além disso, para seguir em expansão, o Grupo 
CCR aposta nas sinergias decorrentes da otimização 
administrativa no conjunto de seus negócios, com 
reflexos positivos em suas margens operacionais.

Visão estratégica

Quatro aspectos sustentam o planejamento 
estratégico da CCR: valorização dos negócios 
atuais, valorização decorrente de novos negócios, 
valorização decorrente de negócios relacionados e 
planejamento de atuação no exterior. A expectati-
va de expansão do Grupo está intimamente ligada 
ao crescimento da economia do País.

Com o aumento da frota de veículos e a predomi-
nância do modal rodoviário, a necessidade de se 
construir estradas no território brasileiro ainda é 
muito grande. Hoje, a relação veículo/habitante no 
Brasil ainda está muito abaixo de países desenvol-
vidos. Segundo dados da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
em 2006, o Brasil possuía um veículo para cada 
7,9 habitantes. O índice é várias vezes inferior ao 
registrado no mesmo ano em países desenvolvidos, 
como Estados Unidos (na média, um veículo para 
cada 1,2 habitante), Itália (1,5), Alemanha (1,7) e 
Japão (1,7), e também menor que o de outros países 
em desenvolvimento, como México (4,7) e Argentina 
(5,2). Tal disparidade e a perspectiva de crescimento 
no índice de veículos por habitante no País apontam 
para a necessidade de grandes investimentos em 
infra-estrutura, em um breve futuro.

O cenário de crescimento do Brasil, em uma eco-
nomia estável, assemelha-se muito ao de outros 
países. As restrições orçamentárias obrigam os 
governos a buscar parceiros privados para dar 
continuidade aos investimentos. Nesse contexto, 
players globais demonstram interesse em atuar em 
outros países, gerando uma concorrência acirrada 
e a necessidade de estabelecer parcerias estratégi-
cas internacionais. Acompanhando essa tendência 
de mercado, a CCR também vem buscando marcar 
presença além das fronteiras brasileiras.

PERSPECTIVAS    |   PERSPECTIVES

Furthermore, in order to continue expanding, the 
CCR	Group is focusing on the synergies arising 
from optimizing the administration of its business, 
with positive effects on its operating margins.

Strategic Vision

Four aspects uphold CCR’s strategic planning: 
bringing value to current business, gaining value 
from new business, gaining value from related 
businesses, and planning for involvement abroad. 
The expectation of the Group’s growth is closely 
connected to the growth of the Nation’s economy.

With the increase of the fleet of vehicles and the 
predominance of highway transportation, the 
need of constructing new roads inside Brazil is 
still very great. Today, Brazil’s vehicle/inhabitant 
ratio is very low, in comparison with developed 
countries. According to data from the National 
Association of Motor Vehicle Manufacturers 
(Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores - ANFAVEA), in 2006, Brazil had one 
vehicle for every 7.9 inhabitants. That is several 
times lower than what was recorded by developed 
countries in the same year, like the United States (an 
average of one vehicle for every 1.2 inhabitants), 
Italy (1.5), Germany (1.7), and Japan (1.7), and it 
is also lower than other developing countries, like 
Mexico (4.7) and Argentina (5.2).This disparity, 
plus the perspective of growth in the internal 
vehicle/inhabitant ratio indicate the need for heavy 
investments in infrastructure, in the near future.

The growth scenario of Brazil, in a stable economy, 
is very similar to that of other countries. Budget 
restrictions force governments to seek partners in 
the private sector, in order to carry investments 
forward. In this context, global players show 
interest in becoming involved in other countries, 
generating close competition and the need of 
establishing strategic international partnerships. In 
line with this market trend, CCR is also seeking to 
make its presence felt outside Brazil’s borders.
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Núcleo CCR de Infra-estrutura e Logística

Em 2007, como mais uma prova de que procura se manter 
atenta e dedicada, na busca de aperfeiçoamento e adoção das 
melhores práticas em sua área de atuação, a Companhia firmou 
nova parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC), criando o 
Núcleo CCR de Infra-Estrutura e Logística. Pioneira na América 
Latina, a iniciativa, patrocinada pela Companhia, visa ao desen-
volvimento de projetos, pesquisas, cases e outras ações, a fim de 
consolidar os estudos em infra-estrutura e logística no Brasil.

O núcleo deve constituir um novo espaço dinâmico de produção 
de conhecimento e contribuir para qualificar as discussões sobre 
os modelos de concessão, o papel da iniciativa privada no setor 
de transportes do País, o aprofundamento das questões relativas 
às parcerias público-privadas (PPPs), o entendimento dos mode-
los de fretes e os custos logísticos, entre outros temas.

Reconhecida internacionalmente, a FDC está entre as 20 me-
lhores escolas de negócios do mundo, de acordo com o ranking 
publicado, em 2007, pelo jornal inglês Financial Times. Única 
instituição brasileira a constar na lista e a melhor colocada 
na América do Sul, a FDC tem como missão contribuir para o 
desenvolvimento da sociedade por meio da educação e capa-
citação de executivos, empresários e empresas.

A parceria que deu origem ao Núcleo CCR de Infra-Estrutura 
e Logística já é a segunda firmada pela CCR com a Fundação 
Dom Cabral. Em 2004, a Companhia criou, em conjunto com 
a instituição, o Núcleo CCR de Governança Corporativa. Desde 
então, a FDC tem se dedicado a estudos e pesquisas direcio-
nados à compreensão da evolução da governança corporativa, 
no Brasil e ao redor do mundo, sua aplicação e implicações na 
gestão empresarial, a partir da compreensão da relevância do 
tema para as organizações.
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CCR Infrastructure and Logistics Group

In 2007, as one more proof that it seeks to keep alert and 
focused, in the pursuit of improvement and adopting best 
practices in its business area, the Company signed a new 
partnership with the Fundação Dom Cabral (FDC), creating the 
CCR Infrastructure and Logistics Group. This pioneering initiative 
in Latin America, sponsored by the Company, seeks to develop 
projects, research, case studies, and other actions, in order to 
consolidate infrastructure and logistical studies in Brazil.

The Group should set up a new and dynamic space for producing 
knowledge and contributing to qualify discussions regarding 
concession models, the role of private enterprise in the Nation’s 
transportation sector, delving deeper into the issues related to public-
private partnerships (PPP), understanding cargo transportation 
models, and logistical costs, among other subjects.

FDC is recognized internationally and is among the top 20 
business schools in the world, according to the ranking published 
by England’s Financial Times, in 2007. It is the only Brazilian 
institution on the list and the highest ranking in South America. 
FDC has the mission of contributing to societal development 
through the education and enablement of executives, business 
people, and companies.

The partnership that brought about the CCR Infrastructure 
and Logistics Group is the second to be signed by CCR with 
the Fundação Dom Cabral. In 2004, the Company created the 
CCR Corporate Governance Group, in conjunction with the 
institution. Since then, FDC has dedicated itself to studies and 
research focused on understanding the evolution of corporate 
governance in Brazil and around the world, its application, and 
the implications of corporate management, based on the fact 
that the subject is relevant to the organizations.

PERSPECTIVAS    |   PERSPECTIVES
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Caminho do conhecimento   |   The way to knowledge

PROJETOS  |  PROJECTS

Pesquisas em áreas de interesse da CCR

Pesquisas em áreas de interesse da sociedade

Pesquisas em áreas de interesse setorial

Research in areas of interest to CCR

Research in areas of interest to the company

Research in areas of interest to the business sector

INDICADORES  |  INDICATORS

Criação de indicadores, nas áreas de logística e planejamento de 
transportes, que se tornem referência no Brasil

Create indicators in the areas of logistics and transportation 
planning that become benchmarks in Brazil

CASES  |  CASES
Cases corporativos

Cases setoriais

Corporate cases

Business sector cases

LIVROS  |  BOOKS

Publicação de livros / artigos nas áreas de 
logística e planejamento de transportes

Publish books / articles in the areas of 
logistics and transportation planning

NovaDutra
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“Nosso objetivo principal é produzir e disseminar conhecimento por meio de 
pesquisas, cases, publicações e outros projetos de desenvolvimento, como meto-
dologias de soluções educacionais para a capacitação de executivos e empresas. 
Vamos buscar as melhores práticas e tecnologias da gestão, para nos manter 
permanentemente nas fronteiras do conhecimento.”

Paulo Resende, professor, pesquisador da FDC 
e coordenador do novo centro de estudos

“Esse é mais um importante passo na estratégia de crescimento qualificado, 
traçado para a CCR nos próximos anos, e está diretamente ligado à definição 
do negócio da Companhia, que é promover o desenvolvimento socioeconômico 
do País. Por meio de estudos e pesquisas, a CCR quer contribuir com a evolução 
do setor de infra-estrutura, transportes e logística do Brasil, áreas fundamentais 
para a conquista de maiores índices de crescimento econômico.”

Renato Vale, presidente da CCR

“Our main objective is to produce and disseminate knowledge through research, 
case studies, publications, and other development projects, such as methodolo-
gies for educational solutions for enabling executives and companies. We will seek 
the best management practices and technologies, in order to stay permanently 
on the leading edge of knowledge.”

Paulo Resende, professor, FDC researcher 
and coordinator of the new study center

“This is another important step in the strategy of qualified growth laid out by CCR 
for the coming years, and is directly linked to the definition of the Company’s 
core business, which is to promote the socio-economic growth of the Nation. 
Through studies and research, CCR wants to contribute to the evolution of the 
infrastructure, transportation and logistics sectors in Brazil, which are fundamental 
areas for gaining higher economic growth rates.”

Renato Vale, President of CCR

PERSPECTIVAS    |   PERSPECTIVES
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Novas concessões

A partir de 1994, os governos estaduais e federal 
estabeleceram programas de concessão, entre eles o 
programa de concessão de rodovias. Trata-se de um 
modelo que possibilita a obtenção de recursos por 
meio da cobrança de pedágio para a recuperação 
e o desenvolvimento da malha rodoviária brasileira. 
Grande parte dos recursos destinados à moderniza-
ção e ampliação das rodovias é proveniente de em-
préstimos de longo prazo, concedidos pelo sistema 
financeiro nacional e estrangeiro, com investimentos 
diretos do setor privado.

O programa de concessões de rodovias federais 
(8.187 quilômetros, com investimentos estimados em 
R$ 5 bilhões), o programa estadual de concessões de 
São Paulo e as novas linhas de Metrô projetadas ou 
em fase de construção em várias capitais brasileiras 
constituem algumas das oportunidades de negócios 
vislumbradas pela CCR para os próximos anos.

O Brasil conta atualmente com 1,6 milhão de qui-
lômetros de rodovias, dos quais apenas 165 mil são 
pavimentados. Aproximadamente 10 mil quilôme-
tros são operados pela iniciativa privada.

Em outubro de 2007, o governo federal licitou 
sete lotes de rodovias, com uma extensão total de 
aproximadamente 2,6 mil quilômetros. O leilão 
foi promovido pelo Ministério dos Transportes e 
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), sendo o seu critério de julgamento o 
menor valor de tarifa de pedágio.

 

Linha 4 do Metrô

Em 2007, o Grupo CCR deu mais um passo 
importante para o início das operações no setor 
de transporte metroviário. A concessionária Via-
Quatro e a divisão de Sistemas de Transporte da 
Siemens, em consórcio com a Rotem Company, 
firmaram parceria para o fornecimento de 84 
carros (14 trens) para a primeira fase de operação 
da Linha 4 do Metrô paulista, que deve iniciar em 
2009. Para a segunda fase, cuja operação está 

New concessions

In 1994, the federal and state governments 
established concession programs, including the 
highway concession program. This is a model that 
makes it possible to obtain funds via toll charges 
to recuperate and develop Brazil’s highway 
system. A large part of the funds destined for 
modernizing and expanding highways comes 
from long-term loans granted by Brazilian and 
foreign financial institutions, together with direct 
investments from the private sector.

The program for granting concessions for 
federal highways (8,187 kilometers, with 
investments estimated at R$ 5 billion), the state 
concession program in São Paulo, and new 
subway lines projected or in the construction 
phase in several Brazilian capital cities are some 
of the business opportunities envisioned by 
CCR for the coming years.

Brazil currently has 1.6 million kilometers of 
highways, of which only 165,000 are paved. 
Approximately 10,000 kilometers are operated 
by private enterprise.

In October 2007, the federal government let seven 
highway lots, with a total length of approximately 
2,600 kilometers. The auction was promoted by 
the Ministry of Transportation and the National 
Land Transportation Agency (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres - ANTT), with the criterion 
being the lowest toll rate.

Line 4 of the Subway

In 2007, the CCR	Group took another important 
step toward beginning operations in the 
subway transportation sector. The ViaQuatro 
concessionaire and Siemens’ Transportation 
Systems division, in a consortium with the Rotem 
Company, signed a partnership for supplying 
84 cars (14 trains) for the first phase of the 
operations of Line 4 of the São Paulo subway, 
which should begin in 2009. For the second 
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prevista para começar quatro anos após essa etapa 
inicial, serão fornecidos, adicionalmente, até 90 
carros (15 trens).

O consórcio Siemens-Rotem apresentou a melhor 
proposta em concorrência realizada em âmbito 
internacional, reunindo as principais fornecedo-
ras de tecnologia metroferroviária do mundo. O 
contrato firmado com as empresas, que inclui o 
sistema de sinalização e automação integral para 
a linha, é o mais avançado na tecnologia driverless 
– e único na América Latina.

Tecnologia e conforto

O sistema driverless permite a operação dos trens 
sem condutor, utilizando tecnologia computa-
dorizada. Todas as funções do trem são guiadas 
diretamente de um centro operacional, onde os 
controladores entram com os planos de rota para 
cada trem e fazem operações remotas. Com a 
operação automática, há mais segurança: as ve-
locidades são sempre mantidas dentro dos limites 
permitidos e reguladas de acordo com o status do 
trem. Quando se aproxima da estação, ele tem 
sua velocidade e frenagem ajustadas para percor-
rer a distância remanescente. O sistema assegura 
que o trem sempre pare no mesmo local da pla-
taforma, abra as portas do lado correto e mude o 
sentido de movimentação quando parar na zona 
terminal. A operação do tráfego metroviário está 
no caminho do desenvolvimento, de maneira a 
promover mais eficiência, permitindo liberar os 
operadores das funções de rotina, passando a 
atuar mais próximo dos usuários, prestando-lhes 
mais serviço e melhor assistência.

A Linha 4 será a primeira na América Latina a 
apresentar divisórias de vidro, separando a pla-
taforma dos trilhos. Contará com portas que se 
abrirão junto com as do trem, que estacionará 
no ponto exato de entrada e saída dos usuários, 
como se fosse um elevador horizontal. O novo 
sistema contribuirá de maneira expressiva com a 
diminuição de acidentes e interrupções no trans-
porte metroviário de São Paulo.

phase, which is expected to start four years after 
the first phase, up to 90 more cars (15 trains) 
will be furnished.

The Siemens-Rotem consortium presented 
the best proposal in an international bidding 
contest, including the world’s main suppliers of 
subway/railway technology. The contract signed 
with the companies, which includes the signal 
system and full automation for the line, is the 
most advanced driverless technology and the 
only one in Latin America.

Technology and comfort

The driverless system allows operating the 
trains without a conductor, via computerized 
technology. All of the train’s functions are 
directly guided by an operational center, where 
the controllers enter the route plans for each 
train and perform the operations remotely. The 
automatic operations provide greater safety: the 
speeds are always maintained within the limits 
allowed and regulated according to the status 
of the train. When it approaches the station, 
its speed and breaking are adjusted to cover 
the remaining distance. The system assures 
that the train will always stop at the same 
place on the platform, opens the doors on the 
correct side, and changes the direction of the 
train when it stops at the final station. Subway 
traffic operations are well on the way in their 
development, bringing more efficiency, making 
it possible to release operators from routine 
functions, who have a closer involvement with 
users, providing more and better services.

Line 4 will be the first in Latin America to have 
glass dividers, separating the platform from the 
track. It will have doors that open at the same 
time as those of the train, which will stop at 
the exact place for users to enter and exit, as 
though it were a horizontal elevator. The new 
system will contribute significantly to lessening 
accidents and interruptions in São Paulo’s 
subway transportation.

PERSPECTIVAS    |   PERSPECTIVES
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Mercado externo

O Grupo também vislumbra outras possibilidades 
de negócios imediatos no exterior, em países 
como México, Estados Unidos, Canadá, Porto 
Rico e Chile. O mercado de concessões chileno é 
considerado bastante maduro e desenvolvido, e, 
por essa razão, a CCR pretende adquirir rodovias 
já concedidas no país.

Por sua vez, o governo mexicano deve investir cerca 
de US$ 40 bilhões em infra-estrutura, anualmen-
te, durante os próximos cinco anos. Além disso, 
retomou o programa de concessões rodoviárias, 
abrindo novas oportunidades para a participação 
da CCR nas licitações. Atualmente, o setor público 
detém 88% do total das rodovias mexicanas. Aten-
to a esse movimento, o Grupo abriu em 2007 seu 
primeiro escritório de representação no México, 
localizado na Cidade do México.

Já nos Estados Unidos, em parceria com a contro-
ladora Brisa, a Companhia realizou um estudo em 
14 estados, decidindo investir em três deles. Em 
2007, a CCR deu um passo significativo em seu 
projeto de investimentos na América do Norte. No 
dia 21 de junho, o Conselho de Administração da 
Companhia aprovou a constituição de uma socieda-
de de responsabilidade limitada naquele país, com 
participação de 100% do capital social. O primeiro 
escritório de representação do Grupo no exterior 
foi instalado em Miami, na Flórida. A unidade tem 
por objetivo prospectar negócios de concessões de 
rodovias no mercado norte-americano.

O Grupo CCR vem preparando a base para o cres-
cimento que começa a vivenciar desde 2001, com 
a entrada da Brisa em sua composição acionária e a 
capitalização, via mercado de capitais, por meio da 
oferta pública de ações (IPO). Em 2004, a Companhia 
adquiriu a ViaOeste e, no ano seguinte, ampliou sua 
participação na RodoNorte. Já em 2006, iniciaram-se 
os trabalhos do consórcio para operar e manter a 
linha 4 (Amarela) do Metrô de São Paulo.

O primeiro e bem-sucedido negócio, que marcou a 
entrada no promissor mercado dos Estados Unidos, foi 
anunciado em agosto, quando o consórcio formado 

Foreign market

The Group also envisions other immediate business 
opportunities abroad, in countries like Mexico, the 
United States, Canada, Puerto Rico, and Chile. The 
Chilean concession market is considered to be 
quite mature and developed, and, for that reason, 
CCR intends to acquire highways already under 
concession in the country.

The Mexican government should invest around 
US$ 40 billion, annually, in infrastructure over 
the next five years. Moreover, it has returned 
to the highway concession program, opening 
new opportunities for CCR’s participation in the 
public bidding contests. At the present time, 
the public sector holds 88% of all of Mexico’s 
highways. Alert to this situation, in 2007, the 
Group opened its first office for representation 
in Mexico, in Mexico City.

In the United States, in a partnership with 
the controlling company Brisa, the Company 
performed a study in 14 states, and decided to 
invest in three of them. In 2007, CCR took a 
significant step in its project for investing in North 
America. On June 21, the Board of Administration 
of the Company approved setting up a limited 
liability company in the U.S., with a 100% share 
of its capital. The Group’s first sales office abroad 
was set up in Miami, Florida. The objective of the 
office is to prospect new highway concessions in 
the North American market.

The CCR	Group has been preparing a base, 
since 2001, for the growth it is beginning to 
experience, with the entrance of Brisa to its 
group of shareholders and the capitalization, 
via the capital market, by an IPO. In 2004, the 
Company acquired ViaOeste and, the following 
year, expanded its share in RodoNorte. In 2006, 
the consortium began working on operating 
and maintaining Line 4 (Yellow) of the São 
Paulo Subway.

The first and successful deal, marking the 
entrance into the promising market in the 
United States, was announced in August, when 
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pela CCR (10%) e a Brisa – Autoestradas de Portugal 
S.A. (90%), assinou contrato inédito de concessão da 
Northwest Parkway Public Highway, por um período 
de 99 anos. Trata-se de uma auto-estrada com 18 
quilômetros de extensão, dos quais 14 já estão em 
operação desde novembro de 2003 (os 4 quilôme-
tros restantes ainda deverão ser construídos), que se 
integra ao cinturão rodoviário da cidade de Denver, 
no Estado do Colorado. Os investimentos previstos 
superam a cifra de US$ 500 milhões.

Diversificação dos negócios

Em 2008, além de participar de novas concessões 
rodoviárias, no Brasil e no exterior, o Grupo CCR 
pretende continuar crescendo, com a ampliação 
de seus negócios e a busca de oportunidades de 
investimentos em áreas afins – como já ocorreu 
com a criação da concessionária ViaQuatro, no 
setor metroviário.

Neste sentido, além das negociações para adquirir 
40% de participação no capital da concessionária 
Renovias, no começo de 2008, o Grupo também 
decidiu, por meio de seus acionistas, desenvolver 
estudos de viabilidade para investimentos em 
plataformas logísticas, marcando o início da di-
versificação das atividades da CCR.

the consortium formed by CCR (10%) and Brisa 
– Autoestradas de Portugal S.A. (90%) signed 
a first-time concession contract for Northwest 
Parkway Public Highway, for a period of 99 
years. This highway is 18 kilometers long, 14 of 
which have been in operation since November 
2003 (the remaining four kilometers are yet to 
be built), which is a part of the beltway of the 
city of Denver, Colorado. The investments are 
expected to go over US$ 500 million.

Business diversification

In 2008, besides participating in new highway 
concessions in Brazil and abroad, the CCR	
Group intends to continue growing, with the 
expansion of its business and pursuing investment 
opportunities in related areas – as already 
occurred with the creation of the ViaQuatro 
concessionaire, in the subway area.

Therefore, besides negotiations to acquire 
a 40% share in the capital of the Renovias 
concessionaire, at the beginning of 2008, the 
Group’s shareholders also decided to perform 
feasibility studies for investing in logistical 
platforms, thus marking the beginning of the 
diversification of CCR’s business activities.

PERSPECTIVAS    |   PERSPECTIVES



78 RELATÓRIO ANUAL   |   ANNUAL REPORT   2007 

O Grupo CCR ampliou as ações 

socioambientais em 2007 e conquistou 

sua permanência, pelo terceiro 

ano, no Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE), da Bovespa

The	CCR Group	expanded	its	

socioenvironmental	actions	in	

2007	and	continued	to	be	listed	on	

BOVESPA’s	Corporate	Sustainability	

Index	(ISE)	for	the	third	year

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
 Socioenvironmental RESPONSIBILITY
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Conduta responsável

Em 2007, a CCR ampliou as ações de responsabi-
lidade corporativa que beneficiaram milhares de 
usuários e moradores das cidades cortadas pelas 
rodovias que administra. As realizações da Com-
panhia nos âmbitos cultural, social e ambiental 
foram mais uma vez reconhecidas pelo mercado de 
capitais, o que contribuiu para que os seus papéis 
se mantivessem, pelo terceiro ano consecutivo, 
listados no Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

CCR Cultura nas Estradas

Investir em cultura e levá-la a um público que 
nem sempre tem acesso a atrações de qualidade. 
Com esse objetivo, a CCR coloca em prática sua 
política cultural – CCR Cultura nas Estradas. Por 
meio de suas concessionárias, a empresa viabili-
za produções culturais para todas as regiões de 
abrangência de suas rodovias. A iniciativa prevê 
a realização de eventos regionais e grandes 
projetos itinerantes.

Os dois carros-chefes são o Cine Tela Brasil e 
o Circo Roda Brasil. Em 2007, ambos viajaram 
pelas rodovias administradas pelo Grupo CCR, 
oferecendo cultura, lazer e entretenimento às 
diversas comunidades lindeiras.

Responsible behavior

In 2007, CCR expanded its corporate responsibility 
actions that benefited thousands of highway users 
and residents neighboring on the highways it 
administrates. The Company’s accomplishments 
in the cultural, social, and environmental areas 
were once again recognized by the capital 
market, contributing to the fact that, for the third 
consecutive year, its stocks continued to be listed 
on the Corporate Sustainability Index (ISE) of the 
São Paulo Stock Exchange (BOVESPA).

CCR Culture on the Highways

Invest in culture and take it to people who do not 
always have access to quality attractions. With 
this objective, CCR puts into practice its cultural 
policy – CCR Culture on the Highways. Through 
its concessionaires, the Company makes cultural 
productions available to all of the regions covered 
by its highways. The initiative provides for holding 
regional events and large itinerant projects.

The two main programs of the project are Cine	
Tela	Brasil	and Circo	Roda	Brasil. In 2007, 
both traveled the highways administrated 
by the CCR	Group, offering culture, leisure, 
and entertainment to the various bordering 
communities.
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Cine Tela Brasil

Idealizado pelos cineastas Laís Bodanzky e Luiz 
Bolognesi, o Cine Tela Brasil completou em 
2007 três anos de existência, contabilizando 
uma das maiores taxas de ocupação do cinema 
nacional: 86%. Desde o início do projeto, mais 
de 300 mil pessoas, de aproximadamente 100 
cidades, puderam assistir a produções nacionais 
de qualidade na tenda itinerante, instalada 
em um caminhão equipado com material de 
última geração, ar-condicionado, projeção 
cinemascope, som stereo surround e um total 
de 225 lugares.

Cine Tela Brasil

Created by filmmakers Laís Bodanzky and Luiz 
Bolognesi, Cine Tela Brasil celebrated three 
years of existence, in 2007, with one of the 
highest occupancy rates in Brazilian cinema: 
86%. Since the beginning of the project, over 
300,000 people, in approximately 100 cities, 
attended the quality Brazilian productions in 
the itinerant tent, carried on a truck loaded 
with the latest equipment and materials, air 
conditioning, cinemascope projector, stereo 
surround sound, and 225 seats.

Cine	Tela	Brasil

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL   |   SOCIOENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
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Circo Roda Brasil

O ano também foi marcado pelas apresentações 
do espetáculo Stapafúrdyo pelo Circo Roda Brasil, 
no qual alguns dos melhores artistas circenses do 
País resgatam e modernizam a magia do circo, 
combinando números tradicionais com a arte da 
dança de rua. Dirigido pelos grupos Parlapatões 
e Pia Fraus, o Circo Roda Brasil viajou, em quase 
dois anos de temporada, por sete cidades onde o 
Grupo CCR está presente, levando alegria para 
mais de 90 mil pessoas.

Ainda no âmbito cultural, a CCR prosseguiu com 
seu apoio ao grupo Jogando no Quintal. Assistido 
por cerca de 25 mil pessoas em pouco mais de um 
ano, o Jogando no Quintal é um espetáculo de 
improvisação de palhaços, inspirado na estrutura 
de uma partida de futebol.

A CCR também apresentou o espetáculo de teatro 
de rua Gigantes do Ar, do grupo Pia Fraus, que 
apresenta bichos infláveis e técnicas circenses. Em 
2007, o espetáculo foi levado para oito cidades 
do interior do Paraná, além de Niterói, no Estado 
do Rio de Janeiro.

Outras iniciativas que fizeram parte do proje-
to Cultura nas Estradas foram o documentário 
Caminhoneiros, do cineasta Rodrigo Meirelles, e a 
peça Fica Comigo esta Noite, escrita por Flávio de 
Souza. O documentário acompanha de perto a via-
gem de caminhoneiros por diferentes regiões brasilei-
ras, revelando seu modo de vida e as diversas caras do 
País. Já o espetáculo teatral, estrelado pela atriz Marisa 
Orth e o ator Murilo Benício, foi grande sucesso de 
público em São Paulo, Taubaté, São José dos Campos, 
Sorocaba, Jundiaí, Ponta Grossa e Niterói.

Circo Roda Brasil

The year was also marked by the presentations 
of the show “Stapafúrdyo”, put on by Circo Roda 
Brasil, where some of the best circus performers in 
the country bring back and modernize the magic of 
the circus, by combining traditional numbers with 
the art of street dancing. Directed by the Parlapatões 
and Pia Fraus groups, Circo Roda Brasil, in nearly 
two years, traveled to seven cities where the CCR	
Group is located, taking entertainment to over 
90,000 people.

Also in the cultural area, CCR carried on its support 
of the group Jogando no Quintal (Playing in the 
Backyard). Attended by around 25,000 people in 
a little over a year, Jogando no Quintal is a show 
with clown improvization, based on the structure 
of a soccer game.

CCR also presented the street theater show called 
“Gigantes do Ar”, by the Pia Fraus group, that 
presents inflatable animals and circus techniques. 
In 2007, the show was taken to eight cities in 
outstate Paraná, as well as the city of Niterói, in 
the State of Rio de Janeiro.

Other initiatives that were a part of the Culture 
on the Highways project were the documentary 
“Caminhoneiros”, by filmmaker Rodrigo Meirelles, and 
the play “Fica comigo esta Noite”, written by Flávio de 
Souza. The documentary closely accompanies truck 
drivers as they travel throughout different regions in 
Brazil, revealing their lifestyle and the various faces 
of the Nation. The play, starring actress Marisa Orth 
and actor Murilo Benício, was a big success in São 
Paulo, Taubaté, São José dos Campos, Sorocaba, 
Jundiaí, Ponta Grossa, and Niterói.

Circo	Roda	Brasil
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Além dos projetos itinerantes, no decorrer de 2007 
foram realizadas várias iniciativas regionais. Entre 
elas, destacam-se:

Fenata•	  – A RodoNorte participa desde 2004 
como patrocinadora do Festival Nacional de 
Teatro, evento organizado pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, um dos mais tradi-
cionais do País.

Orquestra Marista •	 – A RodoNorte também 
incentiva projetos musicais. Por meio da Lei 
Rouanet, a concessionária patrocinou em 2007 
a Orquestra de Metais e Percussão Marista Pio 
XII, uma das mais premiadas do País. A parceria 
levou apresentações de música clássica a várias 
cidades, atingindo um público estimado em 
2,5 mil pessoas.

Festival Vale do Café •	 – Desde 2004, o projeto 
conta com o patrocínio da NovaDutra. O festival 
leva música popular instrumental erudita para 
praças públicas, igrejas e fazendas históricas da 
região de Vassouras (RJ).

Orquestra Sinfônica de São José dos Cam-•	
pos – Uma das principais formações musicais 
do interior paulista, a orquestra tem o apoio da 
NovaDutra desde 2005.

Revelando São Paulo no Vale do Paraíba•	  – 
O evento, que destaca grupos folclóricos e 
expressões tradicionais da cultura regional, 
reuniu em sua sexta edição mais de 500 mil 
visitantes, no Parque da Cidade, em São José 
dos Campos.

Sapucaia•	  – Vídeo-documentário de curta me-
tragem sobre o patrimônio cultural do Vale do 
Paraíba, com direção e roteiro de Sílvia Bigareli 
e Victor Menezes.

Festival Conservatória Cine-Música•	  – O fes-
tival de cinema, que contou com a participação 
do Cine Tela Brasil, tem forte identificação com 
a música, que faz parte da tradição cultural de 
Conservatória (RJ).

Besides the itinerant projects, several regional 
initiatives were supported throughout 2007. Some 
of the highlights were:

Fenata•	  – RodoNorte has sponsored the Ponta 
Grossa National Theater Festival, since 2004, 
which is organized by the State University 
of Ponta Grossa, one of the Nation’s most 
traditional institutions of higher learning.

Marista Orchestra•	  – RodoNorte also gives 
incentive to musical projects. Through the 
Rouanet Law, in 2007, the concessionaire 
sponsored the award-winning Marista Pio 
XII Brass and Percussion Orchestra. This 
partnership took classical music concerts to 
several cities, to an estimated audience of 
2,500 people.

Vale do Café Festival •	  – Since 2004, the 
project has been sponsored by NovaDutra. The 
festival takes classical and popular to public 
squares, churches, and historic farms in the 
region of Vassouras, RJ.

São José dos Campos Symphony Orchestra •	  
– As one of the main musical organizations in 
outstate São Paulo, the orchestra has been 
backed by NovaDutra since 2005.

Revealing São Paulo in the Paraíba Valley  •	
– The event, which showcases folk groups 
and traditional expressions of regional culture, 
played to over 500,000 visitors, in the City Park 
of São José dos Campos, in its sixth edition.

Sapucaia •	 – A short video documentary about 
the cultural heritage of the Paraíba Valley, 
directed and written by Sílvia Bigareli and 
Victor Menezes.

Conservatória Cine-Música Festival  •	 – 
The film festival, in which Cine Tela Brasil 
participated, is heavily identified with the 
music that is a cultural tradition of the city 
of Conservatória, RJ.

Fenata

Festival	Vale	do	Café
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Projetos esportivos

O Grupo CCR apoiou e patrocinou dois pro-
jetos esportivos em 2007. A Caravana do 
Esporte, sob a coordenação da ex-jogadora 
de vôlei Ana Moser, foi lançada em 2005, a 
partir de uma parceria com a Unicef e a ESPN 
Brasil. A iniciativa visa utilizar o potencial do 
esporte como elemento de transformação 
social em regiões de baixa renda. As ações 
do programa são definidas de acordo com as 
características de cada município e envolvem 
a realização de oficinas de vários esportes para 
jovens e educadores. A iniciativa prevê ainda a 
realização de palestras especializadas para os 
educadores e a exibição de vídeos educativos, 
oficinas para confecção de redes, raquetes e 
bolas, além da doação de material esportivo 
para as comunidades.

O Projeto Grael também conta com o patrocínio 
da CCR. A iniciativa busca promover a inclusão 
social da criança e do adolescente de camadas 
sociais e baixa renda, oferecendo caminhos de 
socialização por meio da prática de esportes 
náuticos. O projeto é promovido pelos irmãos 
Grael, por meio do Instituto Rumo Náutico.

Sports projects

The CCR	Group backed and sponsored two 
sports projects in 2007. The Sports Caravan, 
coordinated by former volleyball star Ana Moser, 
was launched in 2005, based on a partnership 
with UNICEF and ESPN Brasil. The initiative seeks 
to use the potential of sports as an element for 
social transformation in low-income regions. The 
program’s actions are established according to the 
characteristics of each municipality and involve 
holding workshops for various sports for young 
people and educators. The program also provides 
specialized presentations to educators and the 
exhibition of educational videos, workshops for 
making nets, rackets and balls, and the donation 
of sports equipment to the communities.

Project Grael is also sponsored by CCR. The 
initiative seeks to promote social inclusion for 
children and adolescents from underprivileged 
and low-income social classes, by offering means 
of socialization through the practice of aquatic 
sports. The project is promoted by the Grael 
brothers, through the Rumo Náutico Institute.

Projeto	Grael

Caravana	do	Esporte
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Ações sociais e ambientais

A CCR, por meio de suas concessionárias, man-
teve em 2007 seu compromisso com a sociedade 
e continuou a desenvolver uma série de projetos 
sociais e ambientais que beneficiaram um gran-
de número de usuários e comunidades lindeiras. 
Confira, a seguir, algumas dessas ações realizadas 
ao longo do ano:

Estrada para a Saúde – Atentas às dificuldades 
enfrentadas pelos caminhoneiros em relação à 
saúde e aos riscos de acidentes decorrentes de 
problemas como dirigir com sono e praticar a 
automedicação, as concessionárias AutoBAn, Via-
Oeste, NovaDutra e RodoNorte deram continuidade 
ao programa Estrada para a Saúde. A iniciativa 
reúne todos os projetos de saúde realizados pelas 
concessionárias do Grupo CCR e oferece acom-
panhamento contínuo aos motoristas, por meio 
de exames médicos, tratamento odontológico e 
serviços gratuitos, além de orientações preventivas 
para melhorar a qualidade de vida e promover o 
bem-estar. Desde 2002, o Estrada para a Saúde já 
atendeu perto de 50 mil motoristas.

Social and environmental actions

In 2007, CCR, through its concessionaires, 
maintained its commitment to society and 
continued developing a series of social and 
environmental projects that benefited a large 
number of highway users and bordering 
communities. The following are a few of the 
actions that were carried out during the year:

Road to Health – Sensitive to the difficulties 
truck drivers have in caring for their health, and 
to the risks of accidents arising from sleepiness 
and self-medication, the AutoBAn, ViaOeste, 
NovaDutra, and RodoNorte concessionaires 
continued the Road to Health program. The 
initiative brings together all of the health 
projects carried out by the concessionaires 
of the CCR	 Group and offers continuous 
follow-up to truck drivers, via medical exams, 
dental treatment, and free services, as well as 
prevention guidance to improve their quality of 
life and well being. Since 2002, Road to Health 
has assisted around 50,000 drivers. 

Estrada	para	a	Saúde
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Road to Citizenship – The program gives 
out information regarding traffic safety and 
citizenship to students in the 3rd and 4th 
grades of the public school systems in the 
bordering cities. Carried out by the AutoBAn, 
NovaDutra, and ViaOeste concessionaires, 
Road to Citizenship involves educators, and 
children from eight to 11 years of age. 
Through the program, over 550,000 children 
from 1,162 schools in 60 cities had the 
opportunity to receive important information 
about traffic safety, making them agents in 
spreading knowledge and values regarding the 
preservation of life.

Handicapped Inclusion Program – Begun 
in 2007, the objective of the program is to 
promote the inclusion of the handicapped by 
the companies of the CCR	Group. Moreover, 
the initiative seeks to prepare and enable these 
professionals to enter the job market.

Estrada para a Cidadania – O programa con-
tribui para disseminar informações sobre segu-
rança de trânsito e cidadania entre os alunos 
de 3ª e 4ª séries das redes públicas de ensino 
fundamental, nas cidades lindeiras. Realizado 
pelas concessionárias AutoBAn, NovaDutra e 
ViaOeste, o Estrada para a Cidadania envolve 
educadores e crianças entre oito e 11 anos. Com 
o programa, mais de 550 mil crianças de 1.162 
escolas (em 60 cidades) tiveram a oportunidade 
de obter informações importantes sobre segu-
rança no trânsito, transformando-se em agentes 
disseminadores de conhecimento e valores sobre 
a preservação da vida.

Programa de Inclusão de Pessoas com De-
ficiência – Iniciado em 2007, o programa tem 
por objetivo promover a inclusão de pessoas 
com deficiência pelas empresas do Grupo 
CCR. Além disso, a iniciativa busca capacitar e 
preparar esses profissionais para ingressar no 
mercado de trabalho.

Estrada	para	a	Cidadania
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Programa	de	Inclusão	de	Pessoas	com	Deficiência

Programa	Parto	Humanizado

Programa Parto Humanizado – Realizado 
pela concessionária RodoNorte, o programa 
visa auxiliar os municípios na luta pela redução 
da mortalidade infantil. Para isso, a empresa 
motiva as gestantes a realizarem o exame pré-
natal, presenteando com um enxoval as mães 
que comprovam a realização de, no mínimo, 
seis consultas médicas na rede pública de saúde 
das cidades de Ponta Grossa, Apucarana, Piraí 
do Sul, Ortigueira e Imbaú. Com essa iniciativa, 
somente em 2007, mais de 4 mil gestantes pu-
deram ser atendidas. O programa, reconhecido 
e aprovado no Paraná, contribuiu para reduzir 
em 43% o índice de mortalidade infantil em 
Ponta Grossa.

Gincana da Qualidade – Além dos projetos 
sociais voltados à saúde do caminhoneiro e da 
gestante, a RodoNorte também realizou em 
2007 mais uma edição da Gincana da Qualida-
de. Trata-se de um evento anual que incentiva os 
colaboradores da concessionária a arrecadarem 
alimentos e brinquedos. Ao longo do ano, cen-
tenas de pessoas foram novamente beneficiadas 
com 30 toneladas de alimentos, doadas para 
a coordenação da Campanha do Natal Sem 
Fome, em Ponta Grossa, além de entidades 
assistenciais de 13 cidades da área de atuação 
da empresa, beneficiando 8 mil famílias.

Humanized Birth Program – Run by the 
RodoNorte concessionaire, the program 
seeks to aid the municipalities in the fight 
to reduce infant mortality. To do this, the 
company motivates pregnant women to do 
prenatal exams, giving baby kits to the mothers 
who prove they had at least six doctor’s 
appointments in the public health system of 
the cities of Ponta Grossa, Apucarana, Piraí do 
Sul, Ortigueira, and Imbaú. In 2007, alone, over 
4,000 pregnant women were served through 
this initiative. The program is recognized 
and approved in the State of Paraná and has 
contributed to a 43% reduction in the infant 
morality rate in the city of Ponta Grossa.

Quality Games – Besides the social projects 
focusing on the health of truck drivers and 
pregnant women, in 2007, RodoNorte also 
held another edition of the Quality Games. 
This is an annual event that encourages 
concessionaire employees to collect food and 
toys. Throughout the year, hundreds of people 
were benefited by 30 tons of food that were 
donated to the coordinators of the Christmas 
Without Hunger campaign in the city of Ponta 
Grossa, as well as aid agencies in 13 cities in 
the area affected by the company, benefiting 
8,000 families.
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Crianças desaparecidas – Os recibos de pagamento 
emitidos pelas praças de pedágio da RodoNorte con-
tinuam sendo utilizados com o objetivo de ajudar a 
encontrar crianças e adolescentes desaparecidos no 
Paraná. A cada mês circulam aproximadamente 1,5 
milhão de recibos com as fotografias de crianças desa-
parecidas impressas no verso. A iniciativa faz parte da 
Campanha “De Volta Pra Casa”, realizada em parceria 
com o Movimento Nacional em Defesa da Criança 
Desaparecida do Estado do Paraná. Em 2007, a No-
vaDutra também deu continuidade à parceria com 
a Associação Brasileira de Busca e Defesa à Criança 
Desaparecida (ABCD), que atua há mais de 10 anos 
na localização de crianças e adolescentes. Os recibos 
emitidos pelas praças de pedágio da concessionária – 
mais de 2 milhões por mês – trazem impressas fotos 
de crianças ou adolescentes desaparecidos. Em 2007, 
foram distribuídas fotografias de 24 crianças.

Campanha “Eu Uso a Passarela” – A iniciativa, 
criada pela RodoNorte, tem como objetivo reduzir os 
índices de atropelamentos ocorridos durante a traves-
sia de pedestres pela rodovia. Na primeira fase, eles 
são abordados nas proximidades das passarelas, rece-
bem mensagens e materiais educativos que reforçam 
a atitude positiva, além de um café-da-manhã. Para 
aqueles que ainda insistem em atravessar a rodovia 
pela pista, a abordagem é feita por colaboradores 
da concessionária e policiais rodoviários. Na segunda 
fase, a campanha realiza-se em escolas públicas, com 
a participação de 2,5 mil crianças. Para aumentar o 
aprendizado, a concessionária contratou um grupo 
de teatro para apresentar uma peça educativa. A idéia 
é mostrar às crianças a importância da utilização das 
passarelas, por meio de uma linguagem fácil e diver-
tida. Um concurso de frases e desenhos encerra a 
campanha, com prêmios para os três mais votados.

Campanha “Sou Sangue Bom” – Por meio dessa 
iniciativa, o Hemepar de Ponta Grossa (Centro de 
Hematologia do Paraná) conta mensalmente com 
doadores de sangue e medula óssea, colaboradores 
da RodoNorte. A campanha consiste em uma par-
ceria com a 3ª Regional de Saúde da cidade para 
garantir o aumento da coleta mensal de sangue 
na cidade. Todo mês, a concessionária disponibiliza 
quinze de seus colaboradores para a doação e o 
aumento do estoque mensal que ajuda dezenas de 
pessoas que dependem desse ato de humanidade. 
Em 2007, foram quase 200 doações.

Missing Children – The receipts issued by the 
RodoNorte toll plazas continue to be used to help 
find missing children and teenagers in the State 
of Paraná. Every month, approximately 1.5 million 
receipts circulate with the photographs of missing 
children printed on the back. This initiative is a 
part of the Going Home program carried out in 
association with the National Movement for the 
Defense of Missing Children of the State of Paraná. 
In 2007, NovaDutra continued its partnership with 
the Brazilian Association in Search and Defense 
of Missing Children that has worked to locate 
children and teens for over 10 years. The receipts 
issued by the concessionaire’s toll booths – over 
two million per month – have photographs of 
missing children and teenagers printed on them. In 
2007, photographs were printed of 24 children.

“I Use the Pedestrian Overpass” Campaign  – 
The objective of this initiative created by RodoNorte 
is to reduce the number of pedestrians hit by 
vehicles when crossing the highway. In the first 
phase, pedestrians are approached near the 
overpasses. They are given educational messages 
and materials reinforcing a positive attitude, as well 
as breakfast. For those who insist on crossing the 
highway on the road itself, the approach is made 
by concessionaire employees and highway patrols. 
During the second phase, the campaign is held 
in public schools with the participation of 2,500 
children. To reinforce learning, the concessionaire 
hires a theatrical group to perform an educational 
play. The idea is to show children the importance 
of using the overpasses, via language that is fun 
and easily understood. A competition for phrases 
and drawings closes the campaign, with prizes for 
the best three.

“I’m Good Blood” Campaign – Through this 
initiative, the Paraná Hematology Center ( HEMEPAR), 
in the city of Ponta Grossa counts on monthly blood 
and bone marrow donors from among RodoNorte 
employees. The campaign is carried out in association 
with the city’s 3rd Regional Health District, in order to 
guarantee an increase in monthly blood donations 
in the city. Every month, the concessionaire makes 
fifteen of its employees available to donate blood, 
and the increase in the monthly stock of blood helps 
dozens of people who depend on this humanitarian 
act. In 2007, nearly 200 donations were made.
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Voluntários da Vida – Em 2007, a AutoBAn 
prosseguiu com as doações do Programa Vo-
luntários da Vida, criado um ano antes. Pes-
quisa realizada com os 1.162 colaboradores da 
concessionária revelou que mais de 50% deles 
desejavam se tornar doadores regulares de 
sangue, o que motivou a criação do programa 
de responsabilidade social. Desde então, as do-
ações coletivas reuniram 600 pessoas. Ao todo, 
470 bolsas de sangue foram coletadas e, após 
os exames sorológicos, distribuídas aos hospitais 
públicos e filantrópicos de Jundiaí, Campinas 
e de toda a região de abrangência do Sistema 
Anhangüera-Bandeirantes, beneficiando direta-
mente 1.410 pacientes.

Instituto Caminhos para a Vida – Há quase 
dez anos, o Instituto Caminhos para a Vida, 
promovido pelas concessionárias Ponte e ViaLa-
gos, 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, principalmente desem-
pregados; a Consciência Comunitária, na qual 
são desenvolvidas ações socioambientais em 
comunidades carentes; e o Instituto Solidário, 
voltado ao apoio material e afetivo em institui-
ções de caridade. Desde seu início, a Escola de 
Vida e a Requalificação Profissional do Instituto 
formaram mais de mil alunos.

Parcerias beneficentes – Por meio de cofrinhos 
instalados nas cabines de pedágio, a Ponte pro-
porciona ao usuário a oportunidade de contribuir 
para instituições sociais. Desde 2005, as contri-
buições somaram mais de R$ 100 mil em ajuda à 
Associação Fluminense de Reabilitação, à Socie-
dade Pestalozzi de Niterói e à atual beneficiada, 
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae), também de Niterói.

Programa de visitação – A Ponte abre suas 
portas para a visita de alunos dos ensinos mé-
dio e fundamental, futuros motoristas e usuá-
rios da Ponte Rio-Niterói. Durante os encontros, 
são apresentadas informações e esclarecidas 
dúvidas sobre as regras de trânsito. Somente 
em 2007, cerca de 1.200 alunos participaram 
do programa.

Voluntários	da	Vida

Life Volunteers – In 2007, AutoBAn continued 
donating to the Life Volunteers program, 
which had been created the previous year. A 
poll taken among the concessionaire’s 1,162 
employees revealed that over 50% of them 
wanted to become regular blood donors, which 
led to the creation of this social responsibility 
program. Since then, the group donations 
carried out got 600 donors together. In all, 
470 bags of blood were collected and, after 
serological exams, distributed to public and 
philanthropic hospitals in the cities of Jundiaí 
and Campinas and the entire region covered by 
the Anhangüera-Bandeirantes System, directly 
benefiting 1,410 patients.

Paths to Life Institute – For nearly ten years, the 
Paths to Life Institute, promoted by the Ponte S.A. 
and ViaLagos concessionaires, has been involved 
on four distinct fronts: the School of life, focusing 
on young people from 15 to 19 years of age 
who face social risks; Professional Requalification, 
focusing mainly on unemployed adults; Community 
Awareness, where socioenvironmental activities 
are developed in needy communities; and the 
Solidarity Institute, giving material and affective 
support to charitable institutions. From the time it 
began, the Institute’s School of Life and Professional 
Requalification programs have graduated more 
than 1,000 students.

Beneficent Partnerships  – With coin banks at 
the toll booths, the Ponte concessionaire gives 
users a chance to contribute to social institutions. 
Since 2005, the contributions have totaled over 
R$ 100,000 in assistance to the Fluminense 
Rehabilitation Association, the Pestalozzi Association 
of Niterói, and the current beneficiary, the Association 
of Parents and Friends of the Handicapped (APAE), 
also of Niterói.

Visitation Program – The Ponte concessionaire 
opens its doors to visits by primary and junior 
high students, future drivers, and users of the Rio-
Niterói Bridge. During the encounters, basic facts 
about traffic rules are presented and questions are 
answered. In 2007, alone, around 1,200 students 
participated in the program.
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Projetos ViaLagos – Em 2007, cerca de 60 mil 
pessoas, entre crianças e adultos, foram dire-
tamente beneficiadas pelas ações sociais e am-
bientais da ViaLagos, tais como Escola de Vida, 
campanhas de vacinação contra a poliomielite e a 
gripe para idosos, distribuição de mudas e semen-
tes no Dia da Árvore (21 de setembro), testes de 
glicose e pressão arterial no Dia do Motorista (25 
de julho), palestras sobre educação no trânsito e 
meio ambiente em escolas lindeiras, bem como 
um curso de panificação para as merendeiras, além 
de curso de atendimento para o comércio local.

Menor Aprendiz – A CCR estabeleceu ainda uma 
importante parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), em apoio ao projeto 
Menor Aprendiz. Todos os anos, a Companhia abre 
novas vagas e contrata parte dos menores estudan-
tes para trabalhar nas empresas do Grupo CCR.

Programa Na Mão Certa – Ao lado de outras 
grandes empresas, líderes em seus setores de 
atuação, a CCR também decidiu abraçar uma 
causa extremamente delicada: o combate à 
exploração sexual de menores. O Programa Na 
Mão Certa, idealizado pelos institutos WCF-Bra-
sil e Ethos, pretende mobilizar toda a sociedade 
civil em prol dessa causa. Com esse desafio, 
estão sendo adotadas diversas estratégias na 
busca de soluções mais eficazes, como a criação 
de um Pacto Empresarial.

Junior Achievement – A RodoNorte iniciou mais 
uma ação de responsabilidade social, com o envol-
vimento direto de seus colaboradores no Programa 
Junior Achievement. O objetivo é despertar o 
espírito empreendedor dos jovens ainda durante 
a vida escolar, estimulando o desenvolvimento 
pessoal e uma visão geral do mundo dos negócios, 
como forma de facilitar o acesso ao mercado de 
trabalho. Atualmente, colaboram com as ativida-
des 10 voluntários, que, na sala de aula, divulgam 
informações sobre planejamento de negócios, 
marketing e comércio internacional, além de no-
ções financeiras de empresas, para estudantes da 
5ª série até o 2º Grau do Ensino Médio de escolas 
públicas e particulares de Ponta Grossa.

ViaLagos Projects – In 2007, around 60,000 
people, including children and adults, were directly 
benefited by the social and environmental actions 
of the ViaLagos concessionaire, such as School of 
Life, polio and elderly flu vaccination campaigns, 
distribution of seedlings and seeds on Arbor Day 
(September 21), glucose and blood pressure exams 
on Truck Driver’s Day July 25), talks on traffic 
education and the environment in bordering 
schools, bread baking course for those who make 
school lunches, and a course on customer service 
for local businesses.

Apprenticeship for Minors – CCR also 
established an important partnership with the 
National Industrial Apprentice Service (SENAI), 
to support the Apprenticeship for Minors 
program. Every year, the Company offers new 
jobs and hires part of these student minors to 
work with the companies of the CCR	Group.

“In the Right Direction” Program – CCR, along 
with other large companies, leaders in their fields 
of endeavor, decided to take on a very sensitive 
cause: fighting the sexual exploitation of minors. 
The Program, created by the WCF-Brasil and 
Ethos Institutes, plans to mobilize society around 
this cause. With this challenge, a number of 
strategies are being put in place, in the pursuit of 
more effective solutions, such as the creation of 
a Corporate Pact.

Junior Achievement – RodoNorte began another 
social responsibility action, with the direct 
involvement of its employees in the Junior 
Achievement program. The objective is to awaken 
an entrepreneurial spirit in young people while 
they are still in school, stimulating personal 
development and an overview of the business 
world, as a means of facilitating access to the job 
market. Currently, 10 volunteers are collaborating 
with the activities and, in the classroom, they 
provide information about business planning, 
marketing, and international trade, as well as 
financial tips for companies, to students from 
the fifth grade through high school in public and 
private schools in the city of Ponta Grossa.

Dia	Mundial	do	Meio	Ambiente
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Plante esta Idéia – Todos os anos, em 21 de 
setembro, Dia da Árvore, os motoristas que 
passam pelas rodovias administradas pela Ro-
doNorte recebem sementes de árvores nativas. 
A distribuição acontece há nove anos e faz 
parte da Campanha "Plante esta Idéia". Em 
2007, foram distribuídas 120 mil sementes 
de árvore Paineira-rosa, bastante utilizada no 
paisagismo urbano e também chamada de 
Barriguda. As sementes são acompanhadas de 
um cartão com instruções sobre como realizar 
o plantio corretamente.

Seminário ambiental – Em novembro, a Via-
Oeste realizou o Seminário de Meio Ambiente, 
reunindo cerca de 200 pessoas, representantes 
de diversos municípios lindeiros, ONGs e associa-
ções, com o objetivo de debater questões de in-
teresse da comunidade para o desenvolvimento 
de uma sociedade sustentável. A programação 
contou com a participação de representantes do 
Ibama e da Fundação SOS Mata Atlântica, além 
de especialistas em direito ambiental.

Asfalto ecológico – As empresas do Grupo 
CCR empregam o asfalto ecológico, produzido 
por meio da utilização de pneus que anterior-
mente eram descartados. Desde 2003, cerca 
de 260 mil pneus deixaram de ser lançados no 
meio ambiente. Entre os benefícios gerados 
pela tecnologia estão o aumento da segurança, 
a diminuição de ruídos e o aumento da vida 
útil do pavimento.

Manejo de animais silvestres – Com a par-
ticipação de sua equipe de atendimento, a 
ViaOeste realiza o manejo adequado de animais 
silvestres sob sua área de concessão. Como 
resultado, registra-se um índice menor de aci-
dentes rodoviários, além de maior colaboração 
com o trabalho da Polícia Militar Ambiental, 
o que tem contribuído para preservar a fauna 
e a flora de diversas regiões cortadas pelas 
rodovias concedidas.

Plant this Idea – Every year, on September 21, 
Arbor Day, the drivers who use the highways 
administrated by RodoNorte receive seeds of 
native trees. This distribution has taken place 
for nine years and is a part of the Plant this 
Idea Campaign. In 2007, 120,000 seeds were 
distributed of the native Paineira-rosa species, 
which is commonly used in urban landscaping. 
The seeds are accompanied by a card with 
instructions on how to plant them correctly.

Environmental Seminar – In November, 
ViaOeste held an Environmental Seminar 
attended by around 200 people, representing 
a number of bordering cities, NGOs, and 
associations, for the purpose of discussing 
issues of interest to the community, in terms 
of developing a sustainable society. The 
schedule of lectures and panel discussions 
involved representatives from IBAMA (Brazilian 
Environmental Agency) and the SOS Atlantic 
Rain Forest Foundation, as well as experts in 
environmental law.

Ecological Asphalt – The companies of the CCR	
Group also use ecological asphalt by recycling 
discarded tires. Since 2003, around 260,000 
tires were not dumped in the environment. 
Among the benefits of this technology are 
increased safety, lower noise levels, and greater 
useful life for the pavement.

Handling Wild Animals – With the participation 
of its service staff, ViaOeste adequately handles 
wild animals within its concession area. As 
a result, a lower highway accident rate has 
been achieved, and there is more collaboration 
with the Environmental Patrol, which has also 
contributed to protecting the flora and fauna 
of a number of regions crossed by the highways 
under concession. Manejo	de	animais	silvestres

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL   |   SOCIOENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
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INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
 CORPORATE INFORMATION

Nome Cargo Membro suplente Data de posse

Prazo do 

mandato

Francisco	Caprino	Neto Presidente Ricardo	Bisordi	de	Oliveira	Lima 29	de	março	de	2007 2008

António	José	Lopes	Nunes	de	Sousa Vice-Presidente Luis	Henrique	Marcelino	Alves	Delgado 29	de	março	de	2007 2008

Eduardo	Borges	de	Andrade Membro Paulo	Reckziegel	Guedes 29	de	março	de	2007 2008

João	Pedro	Ribeiro	de	Azevedo	Coutinho Membro João	Adolfo	de	Brito	Portela 29	de	março	de	2007 2008

José	Édison	Barros	Franco Membro Rodrigo	Cardoso	Barbosa 29	de	março	de	2007 2008

Júlio	César	Borges Membro Thadeu	Luciano	Marcondes	Penido 29	de	março	de	2007 2008

Ricardo	Coutinho Membro Renato	Torres	de	Faria 29	de	março	de	2007 2008

Sérgio	Padovan Membro Homero	Lobo	Vasconcellos 29	de	março	de	2007 2008

Ana	Dolores	Moura	Carneiro	de	Novaes Membro 	- 29	de	março	de	2007 2008

Gilberto	Audelino	Correa Membro 	- 31	de	maio	de	2007 2008

Name Position Substitute member Took office Term ends

Francisco	Caprino	Neto President Ricardo	Bisordi	de	Oliveira	Lima March 29, 2007 2008

António	José	Lopes	Nunes	de	Sousa Vice	President Luis	Henrique	Marcelino	Alves	Delgado March 29, 2007 2008

Eduardo	Borges	de	Andrade Member Paulo	Reckziegel	Guedes March 29, 2007 2008

João	Pedro	Ribeiro	de	Azevedo	Coutinho Member João	Adolfo	de	Brito	Portela March 29, 2007 2008

José	Édison	Barros	Franco Member Rodrigo	Cardoso	Barbosa March 29, 2007 2008

Júlio	César	Borges Member Thadeu	Luciano	Marcondes	Penido March 29, 2007 2008

Ricardo	Coutinho Member Renato	Torres	de	Faria March 29, 2007 2008

Sérgio	Padovan Member Homero	Lobo	Vasconcellos March 29, 2007 2008

Ana	Dolores	Moura	Carneiro	de	Novaes Member 	- March 29, 2007 2008

Gilberto	Audelino	Correa Member 	- May 31, 2007 2008

Board of Administration

Conselho de Administração
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Nome Cargo Data de posse

Prazo do 

mandato

Renato	Alves	Vale Presidente 29	de	março	de	2006 2008

Márcio	José	Batista Vice-Presidente	Executivo* 29	de	março	de	2006 2008

Italo	Roppa Vice-Presidente	de	Gestão	de	Negócios 29	de	março	de	2006 2008

Luis	Augusto	Nesbitt	Rebelo	da	Silva Diretor 17	de	outubro	de	2007 2008

Leonardo	Couto	Vianna Diretor 29	de	março	de	2006 2008

Arthur	Piotto	Filho Diretor	Financeiro	e	de	Relações	com	Investidores 12	de	dezembro	de	2007 2008

Antonio	Linhares	da	Cunha Diretor 29	de	março	de	2006 2008

Massami	Uyeda	Junior Diretor 29	de	março	de	2006 2008

Name Position Took office Term ends

Renato	Alves	Vale President March 29, 2006 2008

Márcio	José	Batista* Executive	Vice	Presidente March 29, 2006 2008

Italo	Roppa Vice	President	of		Business	Management March 29, 2006 2008

Luis	Augusto	Nesbitt	Rebelo	da	Silva Director October	17,	2007 2008

Leonardo	Couto	Vianna Director March 29, 2006 2008

Arthur	Piotto	Filho Director	of	Finance	and	Investor	Relations December	12,	2007 2008

Antonio	Linhares	da	Cunha Director March 29, 2006 2008

Massami	Uyeda	Junior Director March 29, 2006 2008

Diretoria

Board of Directors

*	and	new	business

*	e	de	novos	negócios
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Renato Alves Vale – Diretor-Presidente, também foi Diretor-Presidente da 
AutoBAn e Diretor de Engenharia da NovaDutra. Antes de iniciar suas ativi-
dades na área de concessões, em 1995, ocupou vários cargos administrativos 
em grandes empresas do setor de construção. Graduado em Engenharia Civil 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Márcio José Batista – Diretor Vice-Presidente Executivo. De 1999 a 2002, 
foi Diretor-Presidente da AutoBAn, trabalhando antes para grandes empresas 
do setor de construção. Formado em Engenharia Civil pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade de Mogi das Cruzes.

Italo Roppa – Vice-Presidente de Gestão de Negócios. De 2002 a 2005, 
atuou como Diretor-Presidente da AutoBAn. Trabalhou anteriormente na 
NovaDutra. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Gama Filho, 
no Rio de Janeiro.

Luis Augusto Nesbitt Rebelo da Silva – Diretor responsável pela área 
de planejamento. Ocupou o cargo de Diretor de Planejamento Estratégico 
do grupo Brisa. Graduou-se em Administração de Empresas pelo Instituto 
Superior de Economia e Gestão em Lisboa.

Leonardo Couto Vianna – Diretor responsável pela área de desenvolvimento 
em novos negócios. Trabalhou como Diretor de Obras da NovaDutra. Formou-
se em Engenharia Civil pela Fundação Mineira de Educação e Cultura e em 
Direito pela Universidade Paulista (Unip).

Arthur Piotto Filho – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
da CCR desde dezembro de 2007. Integrante da CCR desde o seu início, 
em 1999, atuou como Gerente Financeiro até a abertura de capital, em 
fevereiro de 2002, quando passou a se dedicar ao relacionamento com 
investidores. Antes de ingressar na Companhia, atuou no Grupo Camargo 
Corrêa, nas áreas de Financiamentos Estruturados, Tesouraria e Planejamen-
to Estratégico. Graduou-se em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia 
da Universidade Mackenzie.

Antonio Linhares da Cunha – Diretor de Desenvolvimento Empresarial. 
Atuou na área de desenvolvimento de negócios da Andrade Gutierrez, inclu-
sive nos programas de concessão de rodovias. Formado em Engenharia Civil 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), possui especialização em 
Engenharia Econômica pela Fundação Dom Cabral (FDC).

Massami Uyeda Junior – Diretor responsável pela área jurídica. Trabalhou 
em Nova York, no escritório de advocacia Clifford Chance, e em grandes 
empresas do setor de construção. Formado em Direito pela Universida-
de de São Paulo (USP) e em Administração de Empresas pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).
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Renato Alves Vale – CEO, was also CEO of AutoBAn and Engineering 
Director of NovaDutra. Before beginning his work in the concession area, 
in 1995, he held several administrative positions with large construction 
companies. A Civil Engineering degree from the Federal University of 
Minas Gerais (UFMG).

Márcio José Batista – Executive Vice President. From 1999 to 2002, was CEO 
of AutoBAn, having previously worked with large construction companies. 
A Civil Engineering degree from the School of Engineering of the University 
of Mogi das Cruzes.

Italo Roppa – Administrative Vice President. From 2002 to 2005, was CEO 
of AutoBAn. Formerly worked at NovaDutra. A Civil Engineering degree from 
Gama Filho University, in Rio de Janeiro.

Luis Augusto Nesbitt Rebelo da Silva – Director responsible for the 
planning area. Held the position of Director of Strategic Planning for the Brisa 
Group. A degree in Business Administration from the School of Economics 
and Management, in Lisbon.

Leonardo Couto Vianna – Director responsible for developing new business. 
He was the Director of Construction Work for NovaDutra. A degree in Civil 
Engineering from the Education and Culture Foundation of Minas Gerais 
and in Law from Paulista University (UNIP).

Arthur Piotto Filho – Director of Finance and Investor Relations of CCR 
since December 2007. A member of CCR from its beginning, in 1999, 
working as Finance Manager until it went public, in February 2002, when 
he began to focus on investor relations. Before joining the Company, he 
worked for the Camargo Corrêa Group, in the areas of Structured Finance, 
Treasury, and Strategic Planning. A Civil Engineering degree from the School 
of Engineering of Mackenzie University.

Antonio Linhares da Cunha – Director of Corporate Development. 
Worked in the area of business development at Andrade Gutierrez, as 
well as in the highway concession programs. A Civil Engineering degree 
from the Federal University of Minas Gerais (UFMG), and specialization 
in Economic Engineering from the Fundação Dom Cabral (FDC).

Massami Uyeda Junior – Director in charge of the legal area. Worked in 
New York, in the Clifford Chance attorneys office, and in large companies 
from the construction industry. A Law degree from the University of 
São Paulo (USP) and in Business Administration from the Getúlio Vargas 
Foundation (FGV).
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CONTATOS E ENDEREÇOS   |   CONTACTS AND ADDRESSES

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.grupoccr.com.br

Relações com Investidores   |   Investor Relations

Arthur Piotto Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores  |  Director of Finance and Investor Relations
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

Gildo Araújo Rodrigues
Relações com Investidores   |  Investor Relations
gildo.rodrigues@ccrnet.com.br
Tel. 55 (11) 3048-5938

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

Jocelyn Cárdenas
jocelyn.cardenas@ccrnet.com.br
Tel. 55 (11) 3048-6350

CCR Estados Unidos  |  CCR United States
800 Brickell Avenue, Suíte 906
Miami, FL 33131 – EUA

CCR México  |  CCR Mexico
Av. Paseo de la Reforma 115 – 801
Col. Lomas de Chapultepec
Ciudad de México, DF – México 11000
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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.
Rodovia Presidente Dutra (BR 116 – SP/RJ), s/nº - Km 184,3
07500 000 – Santa Isabel – 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.
Estrada 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
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Coordenação geral   |   Overall Coordination
 Comunicação e Marketing da CCR

Coordenação editorial e texto   |   Production and editing
 Report Comunicação

Revisão   |   Review
 Assertiva Produções Editoriais

Tradução  |  English version
 DVS Communications Ltda.

Fotografias   |   Photography
 Ponte – Acervo da Concessionária
	 	 Concessionaire	files
 NovaDutra – Digna Imagem – Epitácio Pessoa 
 ViaLagos – Acervo da Concessionária
  	 Concessionaire	files
 RodoNorte – Mendonça Jr.
 AutoBAn – Virtual Photo – Marcos Peron
    Digna Imagem – Clóvis Ferreira
 ViaOeste – Digna Imagem
 CCRDay e Encontro Anual – Digna Imagem
 Fenata – Maurício Bollet
 Cine Tela Brasil – Digna Imagem
 Festival Vale do Café – Paulo Rodrigues
 Projeto Grael – Acervo Projeto Grael
 Caravana do Esporte – Adriana Saldanha
 Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência – Luciano Coca

Projeto gráfico e produção   |   Layout and production
 Yemni Studio

Impressão e acabamento   |   Printing and finish work
 Tarfc Indústria Gráfica


