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Apresentação
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Presentation

Diretrizes

Viabilizar soluções de investimentos e
serviços em infra-estrutura rodoviária, essa é a
principal contribuição da Companhia de
Concessões Rodoviárias – CCR para o
desenvolvimento econômico e social do Brasil,
alinhada às diretrizes éticas e institucionais de
seus controladores.

Na estratégia de crescimento da
Companhia, destacam-se as propostas de
oferecer o melhor serviço, dar o melhor
atendimento e, sobretudo, estabelecer o
melhor relacionamento com todos os cidadãos
envolvidos no Sistema.

A demonstração de respeito da CCR em
relação a suas atividades e ao desenvolvimento
socioeconômico do país é representada pelo
seu comprometimento e pelo de suas
concessionárias com acionistas, financiadores,
usuários, poderes concedentes, colaboradores,
público interno e toda a sociedade que se
beneficia dos serviços oferecidos nas rodovias.

Crenças e Valores
Os ativos intangíveis da CCR

Os profissionais da CCR são conscientes
de seu papel como gestores estratégicos do
negócio e acreditam:

na importância da contribuição da
iniciativa privada;

no sucesso do modelo de concessões
privadas de serviços públicos;

no valor da segurança e da vida;

na parceria com o mercado financeiro;

no comportamento ético e transparente;

na gestão de vanguarda, sustentada na
ousadia e na pró-atividade;

no potencial das pessoas;

na capacidade de agregar valor e ampliar
a competência do negócio; e

na eficiência da gestão empresarial
pautada na autonomia.

Directives

The main aim of Companhia de Concessões
Rodoviárias - CCR is to make investment and
service solutions in highway infrastructure
feasible, guided by the ethical and
institutional directives of its shareholders,
thus contributing to Brazil’s socio-economic
development.

The Company’s growth strategy is
founded on offering the best services and
user attendance and, above all, establishing
the most harmonious relations between all
members of the CCR System.

CCR’s respect for its activities and the
country’s socio-economic development is
shown by its commitment and that of its
concessionaires to shareholders, creditors,
users, government, collaborators, employees
and everyone that benefits from our highway
services.

Beliefs and Values
CCR’s intangible assets

CCR employees are fully aware of their
role as strategic business managers and firmly
believe in:

the importance of private
enterprise;

the success of the private concession of
public services model;

the value of life and safety;

the partnership with the financial market;

ethical and transparent conduct;

forward-thinking management, sustained
by a bold, proactive approach;

human potential;

the capacity to add value to the business
and expand its professionalism; and

 management efficiency based on
autonomy.
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Perfil

A CCR é o maior grupo privado de
concessões de rodovias da América Latina. Ela
atua como controladora estratégica da AutoBAn
e da NovaDutra, em São Paulo, da RodoNorte,
no Paraná, e da Ponte Rio-Niterói e da ViaLagos,
no Rio de Janeiro, algumas das rodovias de
maior importância do país em volume de
tráfego, com as quais detém 14% do total da
extensão das estradas sob concessão no Brasil.

A CCR tornou-se uma Companhia de capi-
tal aberto com ações listadas na Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) em fevereiro de 2002,
tendo sido a primeira a aderir ao Novo Mercado
- o mais alto nível de governança corporativa
da Bovespa. O mercado de capitais sempre fez
parte do projeto de crescimento e consolidação
das atividades da Companhia, a exemplo de
empresas estrangeiras de mesmo perfil.

O mercado detinha, no fim de dezembro
de 2004, 29% do capital da CCR. Os 70%
restantes - que representam o bloco de
controle - são compartilhados por três grandes
conglomerados empresariais brasileiros -
Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e
Serveng-Civilsan - e pelo grupo português
Brisa, a maior operadora de auto-estradas de
Portugal. A integração entre os controladores
resulta em sinergia e troca de experiências, com
o objetivo de desenvolver novas oportunidades
no Brasil e no exterior.

7

Company Profile

CCR is Latin America’s largest privately-
owned toll road concession operator. A
strategic holding company, it controls
AutoBAn and NovaDutra, in the state of São
Paulo, RodoNorte, in Paraná, and Ponte Rio-
Niterói and ViaLagos, in Rio de Janeiro,
some of the most important highways in
the country in terms of traffic volume and
accounting for 14% of Brazil’s total highway
extension under concession.

CCR has been listed on the São Paulo Stock
Exchange (Bovespa) since February, 2002, and
was the first company to join the Novo
Mercado (New Market), the Bovespa’s highest
level of corporate governance. Like foreign
firms with a similar profile, the Company has
always viewed the capital market as part of its
growth and consolidation strategy.

At the close of 2004, 29% of CCR’s
capita l  was held by the publ ic .  The
remaining 70% - represent ing the
controlling block - was divided among three
major Brazilian business groups - Andrade
Gutierrez, Camargo Corrêa and Serveng-
Civilsan - and Brisa, Portugal’s biggest toll
road concession operator. Integration
among the controllers allows for synergies
and fruitful  exchange of experience,
building a platform for the development of
new opportunities in Brazil and abroad.
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A Ponte Presidente Costa e Silva,
mais conhecida como Ponte Rio-

Niterói, possui 23 km de extensão,
conectando o Rio de Janeiro a

Niterói, sendo o principal acesso ao
pólo turístico da Região dos Lagos,

no Estado do Rio de Janeiro.

Término do Contrato de
Concessão: maio de 2015

26,6 milhões
Total de veículos equilalentes em 2004

The Presidente Costa e
Silva Bridge, known as
Rio-Niterói Bridge, is 23
km long and connects
Rio de Janeiro to Niterói,
being the main access to
the Região dos Lagos
tourist pole, in the state
of Rio de Janeiro.

Concession Contract
Expiring Date:
May 2015

Total vehicle-equivalents
in 2004: 26.6 million
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O ano de 2004 foi marcado pela consolidação da reestruturação interna da CCR, cujos primeiros
passos foram dados há dois anos, e pelo início da nova fase de crescimento da Companhia.

Em abril, nossa 2ª oferta pública foi concluída com bastante sucesso. Foram captados R$ 375
milhões, com demanda 5,5 vezes superior à oferta. Essa oferta possibilitou a aquisição, em agosto,
do controle do capital da ViaOeste, o que mostra nossa disposição para manter a liderança e
cumprir as metas traçadas com acionistas, investidores e a sociedade em geral. Com a nova conquista,
nossas receitas brutas anuais se ampliarão em cerca de 20%.

A CCR conta com um sistema compartilhado de gestão de negócios - resultado do recente processo
de reestruturação - que lhe garante economia de escala, redução de custos e maior autonomia e
foco da direção da holding. Hoje, qualquer novo projeto agregado ao portfolio da CCR demanda
menor esforço interno administrativo e operacional - como ocorrerá com a ViaOeste. Tudo isso
demonstra a capacidade competitiva da Companhia nas negociações de novas oportunidades.

Todas essas ações estratégicas, aliadas ao crescimento da economia brasileira, nos permitiram
comemorar o melhor resultado de nossa história, que tem apenas 5 anos.

Os esforços aplicados em nossa política de responsabilidade social também devem ser ressaltados,
e por essa razão 2004 foi o ano em que estruturamos e desenvolvemos os rumos de atuação nessa
área. A CCR elabora ações que objetivam a conscientização do público, e sua atuação se dá em
duas frentes específicas: educação no trânsito e saúde - direcionadas principalmente ao público
jovem e aos motoristas profissionais, como os caminhoneiros. Os resultados de tal política serão
percebidos, em última instância, no conforto e na segurança dos usuários das estradas e na melhoria
permanente da nossa relação com as comunidades que vivem ao longo das rodovias administradas
pela CCR.

As perspectivas são muito promissoras para o desenvolvimento da Companhia em 2005, tanto por
meio de novos negócios quanto pela consolidação de sua posição no mercado. As principais
oportunidades de crescimento estão no mercado secundário e nas novas licitações no âmbito do
governo federal e do estadual - e pretendemos participar de todas elas. Outras opções também
podem surgir, seja em negócios no exterior e em projetos de PPP (Parcerias Público-Privadas), seja
ainda em negócios correlatos, como transporte, logística e meios eletrônicos de pagamento.
Estaremos acompanhando de perto e concretizando negócios que estejam de acordo com nosso
planejamento estratégico.

Dessa maneira, a CCR está pronta para mais um ano de crescimento. Toda a equipe está motivada
e disposta para, mais uma vez, garantir o melhor desempenho e os resultados planejados para
2005. Oportunidades, como as mencionadas anteriormente, não faltam. E a CCR está preparada e
atenta para todas elas, com o foco no desenvolvimento e na geração de valor para todo o público
usuário do Sistema.

Renato Alves Vale Júlio César Borges
Presidente Presidente do Conselho de Administração

Mensagem aos Acionistas
Message to Shareholders

Um ano de consolidação, crescimento e reconhecimento do mercado.
A year of consolidation, growth and market recognition.
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The year of 2004 was marked by the consolidation of the Company’s corporate restructuring,
which began two years previously, and by the beginning of a new growth phase.

In April, we concluded our  second, and highly successful, public share offering, raising
R$ 375 million, with demand outstripping supply by 5.5 times. As a result, in August we
were able to acquire control of ViaOeste, proof of our commitment to maintaining our
market lead and complying with the targets established with the shareholders, investors
and society as a whole. As a result of this acquisition, our gross annual revenues will increase
by around 20%.

CCR’s shared business management system - the result of the recent restructuring - ensures
economies of scale and  reduced costs, as well as allows senior management to operate
with greater autonomy and a more focused approach. Nowadays, any new project added
to our portfolio can be assimilated with much less administrative and operational upheaval,
as this will be the case of ViaOeste. All this underlines our competitive capacity in working
out new business opportunities.

Thanks to these strategic actions, plus the growth of the Brazilian economy, we were able
to celebrate the best results in our five-year history.

We also put considerable effort into developing and structuring our actions in the social
responsibility area, which are designed to increase public awareness and take place on
two specific fronts: traffic education and health - mainly geared to youngsters and
professional drivers, such as truckers. The results of such efforts will be, ultimately, greater
comfort and safety for road users and a permanent improvement in our relations with
those communities living adjacent to our highways.

The Company’s prospects for 2005 are extremely promising, both in terms of new businesses
and the consolidation of its market position. The main growth opportunities are in the
secondary market and in new concessions by the federal and state governments - and we
intend to take part in all of them. There are also other possibilities, however, such as
opportunities abroad, the public-private partnership program (PPP) or related businesses,
such as transport, logistics and electronic payment systems. In any event, we shall be keeping
a close eye on developments and will take advantage of any opportunity that accords with
our strategic planning.

CCR is therefore prepared for yet another year of growth in 2005. Our entire team is fully
motivated and ready once again to perform at the peak of its ability and achieve the planned
results. As we have pointed out, there is no lack of opportunities, and CCR is prepared to
profit from them all, as always focusing on the creation of value for every single user of
the System.

Renato Alves Vale Júlio César Borges
CEO Chairman of the Board of Directors
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A Rodovia Presidente Dutra, com
402,2 km, o principal corredor
entre as duas mais importantes
áreas metropolitanas do Brasil:

São Paulo e Rio de Janeiro.

Data do Término do Contrato de
Concessão: fevereiro de 2021

82,7 milhões
Total de veículos equilalentes em 2004

Being 402.2 km long,
the Presidente Dutra
Motorway is the main
corridor between the
two most important
metropolitan areas in
Brazil: the cities of São
Paulo and Rio de
Janeiro.

Concession Contract
Expiring Date:
February 2021

Total vehicle-equivalents
in 2004: 82.7 million
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Brazil: The Economic Environment and Highway Sector Regulation

Ambiente Econômico

Depois de viver dois anos de política
monetária fortemente restritiva, a economia
brasileira voltou a dar sinais de recuperação,
com fôlego para iniciar a retomada do
desenvolvimento. O setor de rodovias
brasileiro, que espelha o desempenho da
economia nacional, foi beneficiado com esse
cenário.

A expansão das exportações, um dos
grandes destaques de 2004, contribuiu para
o amplo crescimento do tráfego nas rodovias
que ligam os produtores agrícolas aos portos.
Soma-se a isso o entusiasmo dos cidadãos
brasileiros, mais dispostos a usar rodovias em
fins de semana, feriados e temporada de verão
para chegar às regiões turísticas.

Regulação do Setor de
Rodovias no Brasil

A concessão de rodovias no Brasil tem
aproximadamente 10 anos de história.
Inspirado na experiência de outros países, o
poder público concluiu que a concessão era a
melhor saída para manter a malha rodoviária
em bom estado de conservação.

A Lei de Concessões tem regulamentação
bem estruturada e testada. A Justiça brasileira
tem assegurado o cumprimento das cláusulas
contratuais entre as concessionárias e os
poderes concedentes, numa demonstração de
respeito aos contratos firmados com a iniciativa
privada e consolidação do marco regulatório
do setor de concessão de rodovias.

Brasil: O Ambiente Econômico e
a Regulação do Setor de Rodovias
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Economic Environment

Following two years of a tight monetary
squeeze, Brazil’s economy began to show
signs of recovery in 2004, with sufficient
steam to trigger a new development phase.
The highway sector, which mirrors the
performance of the national economy,
benefited from the new scenario.

Export growth, one of the year’s main
highlights, substantially boosted traffic
along those routes linking the country’s
farming regions and the ports. In addition,
Brazilians in general were more optimistic
and therefore more willing to take to the
highways on weekends and holidays and
during the summer vacation season to visit
tourist regions.

Regulation of the
Brazilian Highway Sector

The granting of toll road concessions in
Brazil began around 10 years ago. Inspired
by the experience of other countries, the
government concluded that concessions
were the best means of maintaining a well-
conserved road network.

The Concession Law regulations are
well-structured, tried and tested. The
Justice system has ensured respect for and
compl iance with the c lauses  in  the
contracts between government and the
concess iona i res ,  conso l idat ing the
regulations of the toll road concession
sector.
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Os Negócios

As cinco empresas concessionárias do
sistema CCR atualmente são: AutoBAn,
NovaDutra, Ponte, RodoNorte e ViaLagos. Em
outubro de 2004, a CCR celebrou acordo de
investimento para adquirir a ViaOeste S.A.
Também compõem o Sistema a Engelog
(serviços de engenharia), a Actua (serviços
administrativos), Parques Serviços (serviços
diversos na RodoNorte) e a STP (cobrança
eletrônica de pedágio).

Estratégia

A estratégia da CCR está firmada em três
pilares, que coincidem com as letras de sua sigla:
Crescimento, Consolidação e Relacionamento.

O crescimento envolve os planos de
participação da empresa em novas licitações e
em oportunidades no mercado secundário,
também fora do Brasil. O destaque é para os
negócios correlacionados, como pedágio
eletrônico, que abrem espaço para a expansão
da Companhia, sem comprometer sua princi-
pal atividade.

A CCR considera que o relacionamento
com todos os interessados no sistema -
usuários, poderes concedentes, funcionários,
acionistas, entre tantos outros - é a chave do
sucesso para alcançar a consolidação dos
projetos e o crescimento sustentável.

Concessões

Maior operadora de concessões de rodovias
da América Latina, a CCR administra 1.290 km
de rodovias, o que representa 14% de extensão
de toda a malha rodoviária sob a gestão de
empresas privadas no Brasil. O sistema CCR
registrou tráfego de mais de 187 milhões de
veículos equivalentes e investiu R$ 189,7
milhões na manutenção das rodovias em 2004.

Estrutura Operacional

Todas as rodovias da CCR são operadas por
Centros de Controle próprios, com destaque
para as modernas instalações do CCO - Centro
de Controle Operacional da AutoBAn. A
NovaDutra mantém um laboratório próprio de
pesquisas de pavimento onde desenvolve
tecnologias capazes de aumentar a durabilidade
e a eficiência das obras. Trata-se do Centro de
Pesquisas Rodoviárias, que tem como objetivo

The Businesses

16

The CCR System currently comprises five
concessionaires: AutoBAn, NovaDutra,
Ponte, RodoNorte and ViaLagos. In October
2004, the Company signed an investment
agreement to acquire ViaOeste S.A. Other
System members inc lude Engelog
(engineering services), Actua (administrative
services), Parques Serviços (varied services
for RodoNorte) and STP (electronic toll
charging).

Strategy

CCR’s strategy is founded on three
pi l lars :  Growth, Consol idat ion and
Strengthening Relationships.

On the growth front, the Company’s
plans to take part in new concession bids
and take advantage of secondary-market
opportunities, both in Brazil and abroad, the
main priorities in this area being related
businesses, such as electronic toll charging,
an activity that allows the Company to expand
without compromising its core business.

CCR believes that maintaining good
relations with all those with an interest in the
System - users, governments, employees and
shareholders, among others - is the key to
successfully implanting and consolidating its
projects and achieving sustainable growth.

Concessions

Lat in America’s  biggest tol l  road
concession operator, CCR runs some 1,290
km of roadway, 14% of the Brazil’s entire
privately-managed network. In 2004, CCR
System traffic totaled more than 187 million
vehicle equivalents, while investments in
highway maintenance stood at R$ 189.7
million.

Operational Structure

All CCR’s highways are operated by its
own Control Centers, of which AutoBAn’s
Operational Control Center (CCO), with its
state-of-the-art facilities, is the highlight. In
addition, NovaDutra maintains its own
laboratory, where it carries out research into
paving and develops technologies capable
of increasing its durability and efficiency.
This is the Highway Research Center, whose
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avaliar as diferenças entre as rodovias do Sistema
CCR e desenvolver produtos para pavimentação
adequados a cada trecho.

Quatro das cinco concessionárias também
mantêm sites disponíveis na internet, onde é
possível consultar a situação do tráfego e as
condições meteorológicas on-line e em tempo
real, além de obter informações sobre a rodovia
e sobre as cidades que ela cruza. No site da
AutoBAn e no da Ponte é possível, inclusive,
ver imagens por meio das câmeras de controle
de tráfego.

Toda essa tecnologia tem como principal
meta a segurança do usuário. Os resultados dos
pesados investimentos nessa área são visíveis.
O número de feridos nas rodovias administradas
pelas concessionárias foi reduzido, em média,
em cerca de 10% desde que a CCR assumiu as
concessionárias, e o número de acidentes fatais
teve uma queda ainda maior: 46%.

17

aim is to assess the differences between
CCR’s roads and develop the most suitable
paving products for each stretch.

Four of the five concessionaires also
have their own websites, where one can
check traffic and weather conditions online
and in real time and obtain information
about the highway in question and the
towns and cities along its route. On the
AutoBAn and Ponte sites, one can even
view images captured by their traffic
control cameras.

The primary aim of investing heavily in
all this technology is to ensure the safety
of road-users and the results are clear. The
number of injuries on the concessionaires’
highways has fallen by an average 10%
since CCR  took them over, while the
number of fatal accidents has plunged by
no less than 46%.

Telefones de emergência / Emergency telephones

Cabines de cobrança manual / Manual toll booths

Cabines de cobrança eletrônica / Nonstop toll booths

Cabine de cobrança mista / Mixed toll booths

% de pagamento com etiqueta eletrônica / % of payments via electronic tag

Quilômetros de rodovia com fibra óptica / Kilometers of fiber-optic cable

Painéis de mensagens variáveis (fixos) / Variable message boards (fixed)

Câmeras de controle por vídeo / Traffic control video cameras

AutoBAn

540

144

35

9

30

320

28

70

NovaDutra

800

83

10

10

19

402

30

23

RodoNorte

-

85

-

-

-

-

-

-

Ponte

-

8

2

4

27

13

11

24

ViaLagos

52

8

2

2

18

18

3

-
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AutoBAn

O sistema Anhangüera-Bandeirantes, com
316,8 km de extensão, liga a capital paulista à
região de Campinas e faz a conexão entre os
principais municípios do Estado de São Paulo,
o mais rico e ativo pólo econômico do país. Com
localização privilegiada, as rodovias
desempenham papel fundamental no
transporte de safras e produtos agrícolas e
industriais, e também como via de acesso a
diversas estâncias turísticas do interior do Estado.

O Sistema, composto de três rodovias distintas
- Anhangüera, Bandeirantes e Dom Gabriel
Paulino Bueno Couto -, recebe diariamente uma
média de 290 mil veículos. A concessão do sistema
rodoviário permitiu que as rodovias adquirissem
novos e melhores contornos, com execução de
obras, excelência no atendimento ao usuário e
ampliação de serviços. Para tornar as viagens mais
seguras, a AutoBAn coloca à disposição dos
usuários assistência 24 horas ,que inclui socorro
mecânico, ambulâncias, guinchos, caminhões-
pipa, autoguindaste, veículos de inspeção de
tráfego e para a apreensão de animais.

Em 2004, a AutoBAn recebeu três
importantes prêmios: o de Melhor
Concessionária do Brasil, conferido pela NTC;
o prêmio da ARTESP, por ter conseguido a
redução de mortes; e o de Melhor Rodovia do
Brasil, concedido pela CNT e recebido pela
Rodovia dos Bandeirantes.

Seguindo a iniciativa adotada pela
NovaDutra, foi implantado em 2004 na
AutoBAn o GPT - Grupo Paritário de Trabalho.
Trata-se do relacionamento diferenciado das
concessionárias com os usuários comerciais do
transporte de cargas, por meio de um fórum
mensal de discussão que reúne representantes
dos transportadores e dos caminhoneiros
autônomos, do Poder Concedente (ANTT e
Ministério dos Transportes) e da ABCR.

NovaDutra

A rodovia Presidente Dutra, com 402,2 km
de extensão, liga as duas regiões metropolitanas
mais importantes do país: Rio de Janeiro e São
Paulo. Principal rodovia do país, ela recebe mais
de 150 mil veículos por dia e atravessa os centros
industriais dos dois Estados, que abrangem uma
região altamente desenvolvida que responde
por cerca de 50% do PIB brasileiro. A estrada
foi construída há mais de 50 anos com apenas
uma pista e duas faixas de rolamento. Seu
traçado antigo mostrava as marcas do tempo,

AutoBAn

The Anhangüera-Bandeirantes system,
which extends for 316.8 km, connects the city
of São Paulo with the Campinas region and links
the main towns and cities in São Paulo state,
Brazil’s wealthiest region and its economic
powerhouse. Their privileged location mean that
these roads play a vital role in transporting
harvest produce, agricultural products and
industrial goods, and they also providing access
to some of the state’s tourist locations.

The system is made up of three separate
highways - Anhangüera, Bandeirantes and Dom
Gabriel Paulino Bueno Couto - and carries an
average 290,000 vehicles per day. The extensive
works that followed the concession allowed the
roads to acquire more and better stretches, led
to excellent user service and resulted in the
expansion of services in general. To make
traveling safer, AutoBAn provides drivers with
24-hour assistance, including mechanical
assistance, ambulances, tow-trucks, water-
trucks, self-propelled cranes, traffic-inspection
vehicles and animal-capture vehicles.

In 2004, AutoBAn received three important
awards: Best Concessionaire in Brazil, conferred
by the NTC (National Cargo Transport
Association); the  ARTESP (São Paulo State
Regulatory Agency for Public Delegated
Transportation Services) award, as a recognition
for the reduction in fatal accidents, ; and Best
Highway in Brazil, for the Rodovia dos
Bandeirantes, awarded by the CNT (National
Confederation of Transport).

Following the initiative of NovaDutra, in
2004 AutoBAn installed the GPT - Parity Work
Group, whose aim is to strengthen relations
between the concessionaires and their
commercial cargo carriers via a monthly
discussion forum attended by representatives
of  road-transport firms, independent truckers,
the ANTT (National Land Transportation
Agency), the Ministry of Transport and the ABCR
(Brazilian Highway Concessionaires Association).

NovaDutra

The 402.2 km Presidente Dutra connects the
metropolitan regions of Brazil’s two most
important cities: Rio de Janeiro and São Paulo.
The country’s main highway, it handles more
than 150,000 vehicles per day and passes
through the industrial centers of both states, a
highly-developed region which is responsible for
around 50% of Brazilian GDP. The highway was
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mesmo depois dos trabalhos de duplicação,
executados pelo poder público em 1968.

Atualmente, com moderna estrutura de
apoio e logística, a rodovia conta com 400 km
de fibra óptica em sua extensão, que garante
a rede de comunicação operacional e o rápido
atendimento ao usuário, com socorro
mecânico e médico durante 24 horas.

Durante o período de operações e por meio
de obras e serviços, a concessionária abriu canais
de comunicação com os usuários e as populações
vizinhas à rodovia. Paralelamente, ela mantém
um serviço exclusivo de informações à imprensa
dia e noite, com média mensal de 4 mil ligações.
Para esse serviço, a empresa estabeleceu parceria
com emissoras de rádio e tevê, além de jornais e
revistas, a fim de transmitir informações aos
usuários sobre as condições da estrada.

RodoNorte

As rodovias administradas pela RodoNorte,
no Paraná, têm extensão total de 487,5 km e
formam o corredor de escoamento de um dos
principais pólos de produção agrícola do Estado.
Com tráfego de 58 mil veículos por dia, a
rodovia liga a rica região norte do Paraná a sua
capital, Curitiba, e a cidade de Ponta Grossa à
divisa com o Estado de São Paulo. Em termos
de extensão, volume de investimentos e
arrecadação de pedágio, a RodoNorte é a maior
das seis concessionárias do Programa de
Concessão de Rodovias do Estado do Paraná.

A primeira etapa de obras estruturou o
recapeamento das rodovias, a recuperação e a
implantação de acostamentos e também
providenciou a colocação de defensas metálicas,
numa valiosa contribuição à economia do
Paraná, cuja atividade agrícola conta agora com
rodovias seguras em direção ao porto de
Paranaguá e aos países do Mercosul.

A exemplo de outras concessionárias do
sistema CCR, a RodoNorte criou serviços para
o usuário e implantou um projeto voltado para
a saúde dos caminhoneiros, que recebeu o
prêmio “Inovação em Rodovias Pedagiadas”,
em 1998, da Associação Internacional de Pon-
tes, Túneis e Auto-Estradas (IBTTA - Interna-
tional, Bridge, Tunnel and Turnpike Association).
A concessionária recebeu este prêmio também
em 2002, com o projeto “Sou 10 no Trânsito”,
e, em 2003, com o “Parto Humanizado”.

A RodoNorte ganhou, em 2004, os
seguintes prêmios por suas ações na área de
responsabilidade social: Zilda Arns; ADVB-PR;
Top Social 2004 e FAE/FIEP.
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built  more than 50 years ago with no median
division and just two lanes and it was already
beginning to show signs of wear and tear even
after it was widened to four lanes in 1968.

Nowadays, it is equipped with a thoroughly
up-to-date logistics and support structure and
400 km of fiber-optic cable, providing an
operational communications network and
ensuring rapid driver service, with 24-hour
mechanical and medical assistance.

During operations and by means of works
and services, the concessionaire maintains
communication channels with its users and the
highway’s adjacent communities. It also
maintains an exclusive 24-hour press
information service with an average of 4,000
calls per month. For this purpose, the company
established associations with radio and TV
stations, newspapers and magazines, in order
to provide drivers with precise information on
highway conditions.

RodoNorte

The highways operated by RodoNorte, in
Paraná, extend for 487.5 km and are used to
ship out produce from one of the state’s main
agricultural regions. With an average traffic
volume of 58,000 vehicles per day, the highway
links the north of Paraná with its capital, Curitiba,
and the town of  Ponta Grossa on the border
with São Paulo state. In terms of extension,
investment volume and toll revenues, RodoNorte
is the biggest of the six concessionaires in the
Paraná State Highway Concession Program.

The first stage of the works involved repaving,
repairs to existing shoulders and the installation
of new ones and the implantation of metal
barriers, contributing greatly to the economy of
the state, whose farming industry can now count
on safe highways to carry output to the port of
Paranaguá and the Mercosur countries.

Like the other CCR concessionaires,
RodoNorte has created user services and
implemented a project to improve the health
of truck drivers, which received the Innovation
in Toll Roads award in 1998 from the IBTTA
(International, Bridge, Tunnel and Turnpike
Association). It also received the same prize in
2002, for its Sou 10 no Trânsito project (Full
Marks in Transport) and in 2003 for Parto
Humanizado (Humanized Birth Support).

In 2004, RodoNorte won the following
awards for its efforts in the social responsibility
area: Zilda Arns; ADVB-PR; Top Social 2004 and
FAE/FIEP.
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Ponte

A Ponte Presidente Costa e Silva, mais
conhecida como Ponte Rio-Niterói, tem 23 km
de extensão, sendo, 10 km de vias de acesso -
é  uma das maiores do mundo  e liga o Rio de
Janeiro à cidade de Niterói. A Ponte é o
principal acesso ao pólo turístico da Região dos
Lagos, no Estado do Rio.

Inaugurada em 1974, com  tráfego de
135 mil veículos por dia nos dois sentidos
(67 mil veículos por dia no sentido com
pedágio), a Ponte beneficia o intercâmbio
comercial da região, facilita o escoamento
da produção local e ainda possibilita o
desenvolvimento turístico da Região dos
Lagos. A ligação é, atualmente, um propulsor
do transporte interestadual, influenciando os
Estados vizinhos.

Emoldurada com a paisagem privilegiada
da Baía de Guanabara, no Rio, a Ponte recebe
usuários - cerca de 70% do total - acostumados
a fazer o trajeto casa-trabalho. Antes da
assinatura do contrato de concessão, em 1994,
sua capacidade estava quase saturada. Sem a
participação da iniciativa privada, a Ponte não
alcançaria o objetivo para o qual foi construída,
de ser a ponte do futuro.

ViaLagos

A Rodovia dos Lagos, um sistema composto
de três rodovias, interliga as cidades de
Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio,
Búzios e Arraial do Cabo, na Região dos Lagos,
no Rio de Janeiro. Trata-se de um pólo turístico,
conhecido em todo o mundo por suas belezas
naturais. Antes da concessão, o local
apresentava alto potencial de rentabilidade
econômica, que era, contudo, prejudicada pela
precariedade dos acessos rodoviários. Como
o Estado do Rio não dispunha de recursos para
dar conta dos investimentos para o progresso,
o contrato de concessão permitiu que a região
recuperasse as condições de atrair o alto volume
de turistas e veranistas nos fins de semana e na
temporada de verão.

Pelos 60 km da Rodovia dos Lagos trafegam,
em média,12 mil veículos por dia, com picos de
até 55 mil na estação mais quente do ano e nos
feriados prolongados. A ViaLagos foi responsável
pela duplicação das pistas e pela construção de
novo trecho rodoviário de 26 km, com pista
dupla, que liga Araruama a São Pedro da Aldeia,
com sinalização e equipamentos para serviços
de socorro médico e mecânico aos usuários.

Ponte

Inaugurated in 1974 and framed by the
beautiful Guanabara Bay,  Presidente Costa e
Silva Bridge, better known as  Rio-Niterói
Bridge, is 23 - km long, with  10 km of access
way (one of the longest in the world), linking
the cities of Rio de Janeiro and Niterói and is
the main access route for visitors to the Lagos
tourist region in upstate Rio.

With a two-way traff ic volume of
135,000 vehicles per day (67,000 through
the toll plaza), the bridge benefits regional
commerce, facilitates the outflow of local
production and helps develop the Lagos
region. It also fuels interstate transport,
influencing neighboring states.

Around 70% of the bridge’s users use it
to get to work and home again and before
the concession contract was signed, in
1994, it’s capacity was virtually saturated.
Without the intervent ion of pr ivate
enterprise, it would never have fulfilled its
role as the bridge of the future.

ViaLagos

The 60 km Rodovia dos Lagos actually
comprises three highways, connecting the
towns of Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo
Frio, Búzios and Arraial do Cabo, in the Lagos
region of Rio de Janeiro state, a tourist area
renowned worldwide for its natural beauty.
Before the concession, it was recognized as
having great potential for generating wealth,
but was being held back by the precarious state
of the roads and the Rio state government’s
lack of investment resources. The concession
contract proved to be the ideal solution for
instituting the necessary improvements and
attracting high numbers of tourists and
vacationers on weekends and throughout the
summer season.

The system carries an average 12,000
vehicles per day, with peaks of up to 55,000
in the high season and long weekends.
ViaLagos doubled the number of traffic
lanes and build a new 26 km divided stretch
between Araruama and São Pedro da Aldeia
with a signaling system and equipment for
providing users with mechanical  and
medical services.
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Hoje, a Rodovia dos Lagos é uma estrada
moderna e proporciona significativos ganhos
para a economia do Estado, principalmente
a de cidades próximas da região, que
registraram aumento na arrecadação de
impostos, crescimento do mercado imobiliário
e turístico. Os usuários, que agora contam
com segurança e total assistência, reduziram
também seus custos com transporte.

A ViaLagos foi considerada pela CNT em 2004
a Melhor Rodovia do Estado do Rio de Janeiro.

Today, the Rodovia dos Lagos is a
thoroughly modern highway which has
generated substantial gains for the state’s
economy, especially in the towns adjacent
to the region, which have seen their revenue
from taxes, tourism and real estate move
up. Drivers, who can now count on safety
and a total assistance package, have also
reduced their transport costs.

In 2004, the CNT  voted ViaLagos the
Best Highway in the State of  Rio de Janeiro.
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Serviços Compartilhados

Tendo em foco a excelência operacional
para garantir a prestação de serviços com
qualidade padronizada e com a melhor relação
custo-benefício, a CCR, no processo de
reestruturação realizado em 2002, contemplou
a criação de novas subsidiárias, voltadas para
o aperfeiçoamento da qualidade dos serviços.
Dessa forma, surgiram a Actua e a Engelog,
centros de serviços compartilhados dedicados
às concessionárias. A Companhia conta ainda
com a Parques Serviços, que atua no controle,
na fiscalização e no monitoramento de tráfego,
bem como no atendimento médico e mecânico
de emergência, na cobrança de pedágio, na
pesagem de veículos e nos serviços de
informação exclusivamente para a RodoNorte.

Actua

A Actua, Centro de Serviços Compar-
tilhados, entrou em operação em novembro
de 2002, sempre com rigoroso programa de
redesenho e unificação de procedimentos e
funções administrativos e financeiros do
Sistema CCR. Desde então, a Actua atende a
todas as necessidades das concessionárias do
Sistema de forma unificada. Isso quer dizer que
a Companhia está alinhada à tendência
mundial de racionalização de processos e
ganho de escala, agregando valor ao negócio.
Com um sistema de controle de qualidade e
uma equipe de profissionais formada na sede
e em diversas localidades das concessionárias
clientes, a Actua consolidou sua atuação como
empresa prestadora de serviços com soluções
padronizadas.

Engelog

Criada no mesmo processo de
reestruturação que implantou a Actua, a
Engelog é um centro de coordenação da
construção e do desenvolvimento de soluções
de engenharia, por meio de contratos turn-
key e de gerenciamento de projetos das
concessionárias da CCR. A Engelog assegura
a execução de obras, que cause o menor
impacto possível sobre a segurança, o conforto
e o fluxo dos usuários. A partir da disseminação
e da padronização de práticas de produtividade
e tecnologia, a subsidiária cria sinergia entre
as concessionárias, consolidando-se como
sinônimo de qualidade na gestão de projetos
e obras de engenharia.

Shared Services

Aiming at operational excellence to
ensure the provision of standardized high-
quality services with the best cost-benefit
ratio, CCR, during its 2002 restructuring
process, opted to create new subsidiaries
geared towards enhancing service quality
still further. As a result, Actua and Engelog
were founded as shared service centers
dedicated to the concessionaires. Another
subsidiary, Parques Serviços, provides traffic
control, inspection and monitoring services;
emergency medical  and mechanical
assistance; and tol l  charging, vehicle
weighing and information serv ices
exclusively for Rodonorte.

Actua

Actua, a shared service center, began
operations in November, 2002, with a
rigorous program to overhaul and unify all
the CCR  System’s administrative and
financial procedures and functions. Since
then, Actua has met all the needs of the
System concessionaires in a unified manner.
In other words, the Company is fully in line
with the global tendency towards process
rationalization and gains of scale, adding
value to the business. With a quality-control
system and a team of professionals working
both at Actua headquarters and on-site at
the concessionaires’ facilities, Actua has
consolidated its posit ion as a service
provider with standardized solutions.

Engelog

Founded during the same restructuring
process that gave rise to Actua, Engelog is
a coordination center for developing and
building engineering solutions via turn-key
contracts and the management of the CCR
concessionaires’ projects. Engelog ensures
that works are carried out with the least
possible impact on users’ safety, comfort
and mobi l i ty.  By disseminat ing and
standardizing the best productivity and
technology practices, Engelog creates
synergies among the concessionaires and
has become a synonym for quality in the
management of engineering works and
projects.
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Pedágio Eletrônico

A STP - Serviço e Tecnologia de
Pagamentos é uma empresa que tem como
objetivo expandir a cobrança eletrônica de
pedágio para todo o país e garantir a
integração dos sistemas de cobrança
eletrônica. A companhia encerrou o ano de
2004 com base instalada de 440 mil
dispositivos eletrônicos (TAGs) e 220 mil
clientes. A meta para 2005-2006 é crescer
30% ao ano e atingir 750 mil TAGs.

Como resultado da associação entre a
CCR e outras Companhias, em julho de
2003, a STP opera o sistema de pedágio
eletrônico “Via Fácil” nas rodovias do Rio de
Janeiro - Ponte e ViaLagos - e o “Sem Parar”,
em São Paulo. Até 2006, estima-se que 50%
das receitas da AutoBAn e da Ponte Rio-
Niterói serão provenientes do pedágio
eletrônico, o que representará um
crescimento de mais de 40% sobre a fatia
representada atualmente.

Os dois sistemas têm o objetivo de
facilitar a vida dos usuários, garantindo maior
fluxo nas rodovias. Em 2004, visando a
ampliar seu uso além das rodovias, o sistema
foi instalado nos estacionamentos do
Aeroporto de Congonhas e do Morumbi
Shopping, em São Paulo. É grande seu
potencial de crescimento: somente no
Aeroporto de Congonhas, 50% do
movimento já é registrado pelo uso do TAG.

Avaliação da Qualidade do Sistema CCR

As concessionárias da CCR vêem o usuário
das rodovias como prioridade e realizam
constantemente pesquisas de avaliação com
os diversos públicos que utilizam suas
instalações.

A Pesquisa de Imagem e Satisfação
realizada no fim de 2004 pelo Instituto
DataFolha, visando a avaliar o grau de
satisfação e a imagem da NovaDutra, da
AutoBAn, da Ponte, da ViaLagos e da
RodoNorte, revelou que as concessionárias do
Sistema CCR estão bem conceituadas entre
seus usuários.

A avaliação geral dos trabalhos realizados
pela Companhia continua positiva: cerca de
80% de ótimo ou bom. Parcela equivalente
de usuários é favorável à continuidade do
programa de concessões de rodovias e também
ao pagamento de pedágio nas rodovias sob
concessão do Sistema CCR.
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Electronic Tolls

STP (Serviço e Tecnologia de Pagamentos)
is a company whose aim is to expand
electronic toll payments to cover the entire
country and ensure the integration of the
various systems in use. In 2004, it had
440,000 electronic TAGs and 220,000 clients
at year-end. The target for 2005 and 2006
is annual growth of 30% and 750,000 TAGs.

As a result of an association between
CCR and other companies, in July 2003, STP
began operating the Via Fácil (Easy Way)
electronic toll system on the Rio de Janeiro
highways- Ponte and ViaLagos - and Sem
Parar (Non-Stop) on the São Paulo ones. By
2006, it is estimated that 50% of AutoBAn
and Ponte’s revenues wil l  come from
electronic tolls, more than 40% up on the
current ratio.

Both systems are designed to make life
easier for the user, ensuring increased traffic
flow. In 2004, aiming to expand its use
beyond the highways, the system was
installed in the parking lots of Congonhas
Airport and the Morumbi Shopping Mall,
in São Paulo. Growth potential is enormous:
in Congonhas alone, 50% of movement is
already being registered by means of TAGs.

Evaluation of the CCR Quality System

CCR’s concessionaires prioritize highway
users and undertake constant evaluation
surveys with the various groups of people
who make use of its installations.

An Instituto Datafolha poll at the end
of  2004,  des igned to assess  dr iver
satisfaction with NovaDutra, AutoBAn,
Ponte, ViaLagos and RodoNorte, and
evaluate their image, showed that the CCR
System concessionaires are well regarded
by their users.

The overall evaluation of the Company’s
works remained highly satisfactory, with
80% classifying them as good or excellent.
An equivalent percentage of  users favors
the cont inuat ion of  the h ighway
concession program in general and also
supports CCR’s tolls.
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A Rodovia dos Lagos é um sistema
composto por 3 rodovias, totalizando
60 km, que interligam as cidades de

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

na Região dos Lagos (RJ).

Data do Término do Contrato de
Concessão:  dezembro de 2021

4,8 milhões
Total de veículos equilalentes em 2004

The Lagos Motorway is a
system composed of
3 roads, which is
60 km long, linking the
cities of Araruama, São
Pedro da Aldeia, Cabo
Frio, Búzios and Arraial
do Cabo, located in
Região dos Lagos (Rio
de Janeiro state).

Concession Contract
Expiring Date:
December 2021

Total vehicle-equivalents
in 2004: 4.8 million
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Aquisição da ViaOeste

A segunda Oferta Pública de Ações feita pela
CCR (veja em Mercado de Capitais), em maio de
2004, já era o sinal ao mercado de que a
Companhia estava disposta a realizar novo grande
investimento. A aquisição do controle total do
capital da ViaOeste em outubro do ano passado,
por R$ 485 milhões, consolida a liderança da CCR
no setor de concessão de rodovias. A transação
foi concluída em 7 de março de 2005, após
cumpridas as sucessivas etapas e as condições
previstas no Acordo de Investimento.

A ViaOeste administra quatro rodovias no
Estado de São Paulo, entre elas a Castello
Branco (SP 280) e a Raposo Tavares (SP 270).
A concessionária responde pela gestão de
155,3 km de rodovias, com a participação de
6,85% no mercado de concessões de rodovias.

Com essa aquisição, a CCR passa a
controlar seis concessionárias, 1.450 km de
rodovias, alcançando uma participação de
15% da extensão de rodovias do market share
nacional. As projeções demonstram que a
contribuição da ViaOeste deve incrementar as
receitas da CCR em aproximadamente 20%.

Destaques do Ano
The Year’s Highlights

Acquisition of ViaOeste

CCR’s second public share offering (see
Capital Market), in May 2004, was a clear
sign that the Company was preparing a
major new investment. The acquisition of
control over ViaOeste in October last, for
R$ 485 mil l ion, consolidated CCR ’s
leadership of the highway concession
sector. The operation was concluded on
March 7, 2005, when the various terms
and condit ions of  the Investment
Agreement were complied with.

ViaOeste runs four highways in the
state of São Paulo, including the Castello
Branco (SP 280) and the Raposo Tavares
(SP 270). All in all, the concessionaire
manages 155.3 km of roadway and has a
6.85% share of the highway concession
market.

As a result, CCR now controls six
concessionaires and 1,450 km of roadway,
giving it a 15% share of the market.
Projections indicate that the addition of
ViaOeste should boost revenues by
around 20%.
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Emissão de Debêntures

Os projetos da CCR estão entrando em
período de maturação, com receitas crescentes
e investimentos e custos operacionais
praticamente constantes. Assim, a Companhia
começa a amortizar os empréstimos para fazer
novos financiamentos, dentro da perspectiva
de aumentar a relação entre a dívida líquida e
sua geração de caixa e tornar o negócio mais
eficiente.

Seguindo essa estratégia, foi realizada em
agosto de 2004 pela concessionária
NovaDutra a emissão de R$ 180 milhões em
debêntures simples, não conversíveis em
ações. Com os recursos captados -
adicionados aos obtidos de um empréstimo
de R$ 40 milhões feito no Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) -, a CCR antecipou o pagamento
de dívidas contraídas no International Fi-
nance Corporation (IFC), com prazo previsto
de vencimento para 2008/2009.

A operação da NovaDutra, com preço de
IGP-M (Índice Geral de Preços ao Mercado)
mais juros de 9,5%, foi a emissão de menor
custo pelo índice IGP-M do ano, considerando
todas as operações do mercado de capitais com
prazo de seis anos e carência de dois anos. A
oferta registrou demanda três vezes superior
à inicial e contou com a participação de mais
de 40 agentes financeiros. A transação
permitiu à NovaDutra alterar seu perfil de
endividamento.

A CCR estuda usar a mesma experiência
da NovaDutra em outras concessionárias do
Sistema.

Pedágios Bidirecionais

A Secretaria de Estado dos Transportes de
São Paulo, com a autorização da Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP),
liberou a implantação de pedágios bidirecionais
em todas as rodovias concedidas de São Paulo,
tanto para os veículos de passeio como para
os de carga. A medida não gerou variação na
tarifa porque foi dividida por dois, passando a
ser paga metade em cada sentido.

A mudança acabou com o pagamento
antecipado, pois quem passa por uma rodovia
na ida nem sempre faz o mesmo caminho na
volta. A experiência mostra que o ideal é pagar
pelo trecho efetivamente usado. A AutoBAn
foi a primeira a implantar o projeto.
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Debenture Issue

CCR’s projects are now maturing, with
growing revenues and investments and
virtually flat operating costs. The Company
has therefore begun to amortize its loans
in order to raise new financing, aiming to
improve its net debt /cash generation ratio,
thereby making the business more efficient.

In line with this strategy, in August 2004,
the concessionaire NovaDutra effected a
R$ 180 million simple, non-convertible
debenture issue. The capital raised - added to
a R$ 40 million loan from the BNDES (National
Economic and Social Development Bank) -
allowed CCR to anticipate the payment of
loans from the IFC, due in 2008/2009.

The operation, at the IGP-M (General
Market Price Index)) plus 9.5% p.a., was the
lowest-cost IGP-M-indexed issue of the year,
considering all capital market operations
with a six-year tenor and two-year grace
period. In addit ion, the issue, which
extended NovaDutra’s debt profile, involved
the participation of more than 40 financial
agents and demand was three times greater
than initially expected.

CCR is considering applying the experience
to some of its other concessionaires.

Two-Way Tolls

The São Paulo State Transportation
Secretariat, with authorization from ARTESP,
has permitted the implantation of two-way
tolls on all the São Paulo highways under
concession, for both passenger and cargo
vehicles. The measure did not affect tariffs,
which were divided into two, half being
paid in each direction.

However, the change did away with
advanced payment,  because vehic les
traveling on a particular highway to their
destination do not always return by the
same route. In any event, the experience
shows that the ideal system is to pay for
the stretch effectively used. AutoBAn was
the first to introduce the new system.
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Identidade Visual

O Projeto de Alinhamento da Identidade Vi-
sual Corporativa do Sistema CCR modernizou
as marcas das concessionárias, sem
comprometer suas particularidades e
preservando a sinergia com seus públicos. As
principais mudanças envolveram a padronização
do tipo de letra e do critério de uso e a
preservação do ícone e do padrão cromático
de cada concessionária. A estratégia visa a
padronizar as aplicações operacionais nas
rodovias e a reforçar a imagem do Sistema CCR
no mercado, permitindo ainda ganhos de escala,
otimização dos processos e redução de custos.

Visual Identity

CCR’s Corporate Visual Identity Alignment
Project modernized the concessionaires’
logos, without compromising their unique
characteristics and preserving the synergy
with the i r  users .  The main changes
involved standardization of lettering and
criteria of use, while preserving each
concessionaire’s individual symbol and
colors. The idea is to harmonize highway
operational applications and reinforce the
CCR System’s market image, at the same
time generating gains in scale, streamlining
processes and reducing costs.
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Concessões no Brasil

O Programa Federal de Concessões de
Rodovias, criado em 1993 e 1994, foi
implantado em meados de 1995. No fim de
2004, com os Programas Estaduais
implantados, 36 empresas administravam cerca
de 9.700 km de rodovias no Brasil, equivalentes
a 6,4% da malha pavimentada nacional, em
seis Estados - São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia.

A CCR sempre busca oportunidades de
ampliação de seus negócios, por meio de
aquisições no mercado secundário e participação
em novas licitações. O objetivo é participar de
todas as concorrências e dar particular ênfase a
lotes cujas rodovias têm sinergia e potencial de
agregar valor aos negócios das concessionárias
do sistema. A CCR espera para 2005 a retomada
dos programas de concessões de rodovias, em
licitações a serem realizadas na esfera do governo
federal e do Estado de São Paulo.

Concessões Federais

O governo federal está bastante adiantado
no processo de retomada dos programas de
concessões. Em 9 de dezembro de 2004, foi
realizada audiência pública para concessão de
8 lotes de rodovias. A expectativa é que esse
processo licitatório esteja concluído na segunda
metade de 2005.

De acordo com a ANTT - Agência Nacional
de Transportes Terrestres, o programa de
concessões sob seu patrocínio cobre 10.400
km de rodovias federais. Na primeira etapa do
programa federal, cerca de 1.500 km foram
licitados. Espera-se que sejam concedidos mais
de 7.700 km na segunda e na terceira fase.

Os projetos previstos para a segunda fase
incluem 8 lotes de rodovias federais com
aproximadamente 3.000 km.

A CCR aproveitará as oportunidades que
julgar adequadas para agregar valor aos seus
negócios. A empresa tem interesse e certamente
participará das licitações dos três lotes que
compreendem o “corredor do eixo Mercosul”
- as vias entre Belo Horizonte e São Paulo, São
Paulo e Curitiba e Curitiba e Florianópolis. Outro
lote é o da via que sairá da Ponte Rio-Niterói,
em direção ao Espírito Santo, onde a CCR já
atua por meio da concessionária Ponte. Outro
destaque é a BR 153, no oeste de São Paulo. A

Novos Negócios
New Businesses

Concessions in Brazil

The Federal  Highway Concess ion
Program was created in 1993 and 1994 and
implemented in mid-1995. At the close of
2004, with the interim implantation of the
State Programs, 36 firms administered
around 9,700 km of roadway, or 6.4% of
the national paved network, in six states -
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Paraná, Rio Grande do Sul and Bahia.

CCR is constantly seeking opportunities
to expand via acquisitions on the secondary
market and by taking part in all new bids,
with a particular emphasis on those whose
highways have synergies with the
Company’s and the potential to add value
to its concessionaire’s businesses. In 2005,
CCR expects to participate in several bids
held by the federal and São Paulo state
governments.

Federal Concessions

The federal government’s plans are the
most advanced. On December 9, 2004, it
held public hearings on the concession of 8
highway lots, comprising around 3,000 km
and representing the second phase of the
program. The bids themselves are expected
to be concluded in the second half of 2005.

According to the ANTT, the program
under its supervision covers 10,400 km of
federal highways, around 1,500 of which
were granted in the first phase. The second
and third phases are expected to total
around 7,700 km.

CCR  wi l l  take advantage of any
opportunity it believes appropriate to add
value to its businesses. It will therefore
certainly bid for the three lots making up
the so-called “Mercosur Corridor”, which
link Belo Horizonte with São Paulo, São
Paulo with Curitiba and Curitiba with
Florianópolis. Another attractive lot is the
one starting at Ponte Rio-Niterói, already
controlled by the Company, and heading
towards the state of Espírito Santo. Yet
another highlight is the BR 153, in the west
of São Paulo state, where CCR is already
present through AutoBAn, which runs  the
Anhangüera-Bandeirantes system.
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via está estrategicamente situada onde a CCR
atua por intermédio da AutoBAn, na região do
sistema Anhangüera-Bandeirantes.

Uma terceira etapa do programa, sem previsão
de sua realização, poderia representar mais 5.200
km de rodovias sob concessão da iniciativa privada.

Concessões Estaduais

Seis Estados brasileiros promoveram o
programa estadual de concessões, com a
licitação de 8.100 km de rodovias e pontes
operadas hoje pela iniciativa privada. O
programa do Estado de São Paulo foi o mais
avançado e o maior em extensão, com 12
concessões em operação, totalizando quase
3.500 km e R$ 14,2 bilhões de investimentos,
segundo a Associação Brasileira de
Concessionárias de Rodovias (ABCR).

Calcula-se que os programas de concessões
de rodovias estaduais ainda somem
aproximadamente 10.700 km para serem
concedidos à iniciativa privada. Só no Estado
de São Paulo, pelo menos 7 lotes de rodovias
poderão compor a segunda fase do programa
de concessões, somando 1.900 km.

State Concessions

Six Brazilian states have taken part in the
state concession program, involving 8,100
km of highways and bridges now run by
private enterprise. According to the ABCR,
São Paulo’s program is the most advanced
and the biggest, with 12 concessions
handling almost 3,500 km and responsible
for investments of R$ 14.2 billion.

Estimates put future state concessions
at around 10,700 km. In São Paulo alone,
the second concession phase involves at
least 7 lots totaling 1,900 km.
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The concession program’s third phase,
with no defined schedule as yet, could
involve as much as 5,200 km of roadway.

7.785 km ainda a ser concedidos
7,785 km to be granted
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Ainda que o governo não tenha data prevista
para publicar o edital das licitações, a CCR
participará de todas. É possível ressaltar quais
lotes serão mais atraentes, segundo as
expectativas de sinergia e agregação de valor:
a Rodovia Dom Pedro I, que passa pela região
de Jacareí - imediações da Rodovia Presidente
Dutra - e vai até Campinas, integrada ao sistema
Anhangüera-Bandeirantes. Estrategicamente, a
Rodovia Ayrton Senna também demonstra
possibilidade de sinergia, uma vez que a mesma
é paralela à Presidente Dutra.

Even though the state government has
no fixed date for the publication of the
bidding notices, CCR will definitely take
part in all of them. In terms of synergies
and added value, the most attractive are the
Dom Pedro I Highway, which passes through
the Jacareí region - near the Presidente
Dutra - and ends up in Campinas, linked to
the Anhangüera-Bandeirantes system.
Strategically, the Ayrton Senna Highway
also has synergy possibilities, since it is
parallel to the Presidente Dutra.

1.857 km ainda a ser concedidos
1,857 km to be granted
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Concessões na América Latina

Com o crescimento e a consolidação das
operações da CCR no Brasil nos últimos
anos, é natural que o grupo fique atento às
oportunidades do mercado internacional.
Assim como o Brasil, alguns países da
América Latina também passam por um
processo de modernização de infra-
estrutura, e para isso é preciso que a iniciativa
privada part ic ipe dos investimentos
necessários. O México, por exemplo, já tem
licitações em andamento. A CCR avaliará
oportunidades que agreguem valor ao seu
portfolio atual, dentro de sua estratégia de
diversificação de rede.

Parcerias Público-Privadas (PPPs)

A segunda etapa do programa de
concessão de rodovias federais e o segundo
lote do programa do Estado de São Paulo
devem contemplar estradas caracterizadas pelo
perfil de concessão “pura”. Nessa categoria,
as rodovias registram tráfego capaz de “pagar”
os investimentos realizados pelas companhias
responsáveis pelas concessões.

As rodovias que não entrarem no pacote
de concessões do poder público, por outro
lado, só receberão investimentos da iniciativa
privada por meio do mecanismo conhecido
como Parceria Público-Privada (PPP). Aprovadas
pelo Congresso Nacional em dezembro de
2004, as PPPs devem ser uma das principais
ferramentas do País para realizar investimentos,
principalmente na área de infra-estrutura, fun-
damental para sustentar o crescimento
econômico e social a longo prazo.

O México é um exemplo positivo de
funcionamento de PPPs. Nas licitações
mexicanas vencem as empresas que solicitam
menos dinheiro do poder público como
contrapartida nos investimentos dos projetos.
Os recursos disponibilizados pelo governo,
então, são depositados na conta de um Trustee
(agente fiduciário) imediatamente após a
confirmação da parceria.

No Brasil, os projetos desenvolvidos pelas
PPPs devem ser apoiados por meio da criação
de fundos fiduciários, com garantias efetivas
e reais. Por isso, os investidores e os demais
agentes do mercado, entre os quais a CCR,
aguardam a definição dos critérios e das regras
dos contratos formalizados por meio das PPPs
para decidir em que medida participarão de
iniciativas com o poder público.

Concessions in Latin America

With the growth and consolidation in
recent years of CCR’s Brazilian operations,
it is only natural that the Group turns its
attention to opportunities abroad. As in
Brazi l ,  certa in other Lat in American
countr ies are a lso moderniz ing their
infrastructure and need private investments
in order to do so. Mexico, for example,
already has a series of bids under way. CCR
will assess any opportunities that will add
value to its current portfolio within its
strategy of network diversification.

Public-Private Partnerships (PPPs)

The second phase of the federal and São
Paulo state programs contain highways that
represent “pure” concessions - i.e. their traffic
“pays” for the concessionaires’ investments.

Highways that are not part of the
program, however, can only receive private
investments via the so-called Public-Private
Partnersh ips ,  or  PPPs .  Approved by
Congress in December 2004, the PPPs
should become of the country’s primary
investment  too ls ,  espec ia l l y  in  the
infrastructure area, which is  v i ta l  to
sustaining long-term economic growth.

Mexico is a shining example of how the
PPPs can work. In the Mexican bids, the
winning companies are those who request
the least public money as a counterpart for
project investments. The resources freed by
the government are then deposited in a
Trustee account immediately after
confirmation of the partnership.

In Brazil, the projects developed by the
PPPs should be underpinned by the creation
of fiduciary funds, with effective and real
guarantees. As a result, investors and the
other market agents, including CCR, are
awaiting the definition of the PPP contract
rules and criteria before deciding to what
extent they will participate.
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Três Anos de Novo Mercado

A única classe de ações da CCR é
negociada no Novo Mercado da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa) sob o código
CCR03, desde fevereiro de 2002. A CCR foi
pioneira ao aderir ao Novo Mercado, que
completou três anos no início de 2005.

Em cerimônia realizada em dezembro do
ano passado, em São Paulo, a CCR foi eleita
pela Bovespa “Destaque 2004” na categoria
Novo Mercado - Companhia Aberta. A
premiação representa o reconhecimento da
Bolsa às companhias abertas, às corretoras, aos
bancos e aos investidores que mais
contribuíram para a popularização e o
desenvolvimento do mercado de capitais em
2004. É também uma recompensa ao trabalho
da CCR e a confirmação de que a empresa
está no caminho certo.

2ª Oferta Pública de Ações

A segunda Oferta Pública de Ações da CCR
na Bovespa foi um dos maiores destaques da
empresa no ano. A oferta previa inicialmente
arrecadar cerca de R$ 300 milhões. Contudo,
a elevada demanda por parte dos investidores
- 5,5 vezes superior ao proposto - possibilitou
que a Companhia efetuasse um acréscimo na
oferta de 10%, além de exercer a opção de
distribuição de lote suplementar de ações
(green shoe) em 15% do valor inicial. O
resultado no valor integral emitido totalizou,
então, R$ 375 milhões. O preço de emissão
definido após procedimento de bookbuilding
foi de R$ 23,50 por ação. Com a operação da
segunda oferta, a Companhia atingiu cerca de
29% de free-float, quase o dobro dos 15,5%
detidos pelo mercado no fim de 2003.

Essa oferta marcou mais uma vez o
pioneirismo da CCR, sendo a primeira emissão
a ser realizada sob a nova Instrução 400 da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A
Instrução 400 simplificou os procedimentos
para o registro de emissões, tornando-os
menos burocráticos, menos demorados e caros
e mais adequados ao atendimento das
necessidades das empresas, que buscam no
mercado uma fonte alternativa de recursos
para investimentos.

Nesse contexto, é importante ressaltar a
disposição da CCR em tomar a dianteira no

Mercado de Capitais
Capital Market

Three Years on the Novo Mercado

The Company’s single-class shares have
been traded on the Novo Mercado section
of  the  Bovespa  (São  Pau lo  S tock
Exchange) since February, 2002 under the
ticker symbol CCR03. CCR was the first
company to join the Novo Mercado, which
celebrated its third anniversary at the
beginning of 2005.

In a ceremony in December of last year
in São Paulo, the Bovespa elected CCR as
“2004 Highlight” in the Novo Mercado
category. The award recognizes those listed
companies, brokerage houses, banks and
investors who contr ibuted most to
popularizing and developing the capital
market in 2004. It is also recompense for
CCR’s work and confirmation that it is on
the right track.

Second Public Share Offering

CCR’s second Public Share Offering on
the Bovespa was one of the 2004 highlights.
The issue was initially expected to raise
around R$ 300 million, but investor demand
was so high (5.5 times the original estimate)
that the Company increased the offer by
10%, as well as exercising its option to add
a supplementary block of shares (green
shoe) at 15% of the initial value. The price,
arrived at via the bookbuilding process, was
R$ 23.50 per share and the entire issue
raised R$ 375 million. As a result, the
Company now had a free-float of around
29%, almost double the 15.5% recorded
at the close of 2003.

The offering was yet another example
of CCR’s pioneering spirit, this being the
first share issue under CVM (Brazil ian
Securit ies and Exchange Commission)
Instruction 400, which simplified issue-
registration procedures by stripping away
a lot of the red tape, making the process
faster, cheaper and more appropriate to the
needs of companies who see the market as
an alternative source of investment funding.

It is also important to point out CCR’s
willingness to lead the stock market’s new
cycle from the front. The Company’s second
share offering, it is worth remembering, was
made even before the entry of new firms
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novo ciclo do mercado de capitais. A segunda
oferta de ações da CCR, cabe lembrar, foi
realizada antes mesmo da entrada de novas
empresas na Bovespa, depois de quase dois
anos sem um novo registro de abertura de
capital. Até então - e antes do trabalho de
popularização do mercado pela Bovespa - a
tendência era de fechamento de capital pelas
empresas nacionais.

Relações com Investidores

O ano de 2004 marcou a continuidade do
intenso trabalho de Relacionamento com
Investidores que a Companhia vem realizando
desde a Oferta Pública de Ações (IPO) em
fevereiro de 2002. Uma nova frente de atuação
foi iniciada em fevereiro de 2004, com a
contratação do Formador de Mercado, cujo único
objetivo é assegurar que, ao longo de todo o
período de negociação (pregão), sempre haverá
um comprador e um vendedor de ações da CCR.
Essa contratação segue as regras estabelecidas
pela CVM e pela Bovespa. O resultado não po-
dia ser melhor: a média diária do volume
financeiro negociado triplicou, passando de
R$ 1,8 milhão no último trimestre de 2003
para R$ 5,5 milhões no mesmo período de 2004.

A área de Relações com Investidores (RI) da
CCR garante que as informações da Companhia
cheguem ao mercado de maneira rápida,
transparente, eqüitativa e precisa. Em 2004, a
CCR atendeu cerca de 245 investidores e
analistas, em reuniões individuais, esteve
presente em 8 conferências e realizou 9
roadshows no Brasil e no exterior. Também
merece destaque mais uma participação como
expositora do evento Expomoney realizado no
centro de exposições do Shopping Frei Caneca,
que teve como objetivo apresentar a companhia
para o público de investidores pessoa física. As
ações da CCR já são cobertas por 12 bancos
de investimento nacionais e estrangeiros.

Os diretores da CCR também realizam
periodicamente teleconferências com analistas
e investidores do mercado financeiro,
mantendo-os continuamente informados.

Os acionistas, analistas, investidores e toda
a sociedade também têm à disposição o site da
CCR na internet (www.ccrnet.com.br), que
armazena as principais notícias da Companhia,
os relatórios financeiros, as apresentações
recentes, entre outras informações. Os
acionistas cadastrados no serviço de e-mail alerta
da CCR também recebem trimestralmente um
aviso de divulgação desses documentos para a
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on the Bovespa, following almost two years
without a single registered listing. Until
then, prior to the Bovespa’s efforts to
popularize the market, the overriding
tendency was towards delisting.

Investor Relations

The Company’s intensive investor-
relations work, evident since the IPO in
February, 2002, continued  throughout
2004. A new front opened in February, with
the hiring of a Market Maker (pursuant to
CVM and Bovespa regulations), whose
single objective is to ensure that trading in
CCR shares takes place throughout every
trading session. And the results could not
have been better: average daily traded
volume tripled, rising from R$ 1.8 million,
in the final quarter of 2003, to R$ 5.5
million in the same period in 2004.

CCR’s Investor Relations area ensures
that Company information reaches the
market in a rapid, transparent, equitable
and accurate manner. In 2004, CCR met
with around 245 investors and analysts on
an individual basis, was present at 8
conferences and undertook 9 roadshows in
Brazil and abroad. It also participated once
again in the Expomoney event, held in the
exhibition hall of the Frei Caneca Shopping
mall, where the Company is presented to
individual investors. CCR’s shares are
already covered by 12 national and foreign
investment banks.

CCR’s executive officers also hold periodic
conference calls with financial-market
analysts and investors, keeping them
constantly informed on the latest Company
developments.

Shareholders, analysts, investors and
members of the public can also make use
of CCR’s website (www.ccrnet.com.br),
which contains the most important
Company news, financial reports, recent
presentations and other information. Sharehold
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CVM e a Bovespa. Para 2005 está previsto o
lançamento de um novo site, totalmente
reformulado, com navegação mais amigável e
com ampla disponibilidade de informações.

Conforme decisão do Conselho de
Administração da CCR, de 15 de junho de
2004, o executivo Ricardo Froes Alves
Ferreira foi eleito Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores, em substituição
ao Presidente da Companhia, Renato Alves
Vale, que acumulava interinamente essa
função.

Desempenho das Ações

A ação da CCR valorizou-se 125,2 % no
ano, ante valorização de 17,8% do Ibovespa
no mesmo período.

ers registered with the e-mail alert service
also receive quarterly notice of the
submission of these documents to the CVM
and the Bovespa. In 2005 a new, entirely
revamped and more user-friendly site will be
launched, with ample information disclosure.

Following a decision by the Board of
Directors, on June 15, 2004, Ricardo Froes
Alves Ferreira was appointed Director of
Finance and Investor Relations, replacing the
Company’s CEO, Renato Alves Vale, who had
held the post for an interim period.

Share Performance

CCR’s shares appreciated by 125.2% in
2004, versus 17.8% for the Bovespa Index.
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Dados da Ação

Cotação de abertura (2/1/2004)

Cotação de fechamento (30/12/2004)

Cotação média do ano

Variação do ano (%)

Variação do índice Ibovespa no ano (%)

Cotação máxima do ano

Cotação mínima do ano

Valor médio diário (volume financeiro) últimos 90 dias de 2004

Valor médio diário (em ações) últimos 90 dias de 2004

CCRO3

R$ 25,9

R$ 58,1

R$ 32,9

125,19%

17,8%

R$ 58,5

R$ 22,6

R$ 5,8 milhões

5,5 milhões
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Política de Dividendos

A CCR comunicou em 2004 sua nova
política de dividendos, que estabelece o
pagamento mínimo de 50% do lucro líquido
obtido no período. Foi aprovada em
Assembléia Geral Ordinária (AGO) de 2005 a
distribuição a seus acionistas de R$ 1,00 por
ação, referente ao exercício de 2004,
totalizando R$ 100,8 milhões. Essa distribuição
complementa a antecipação do mesmo valor
(R$ 1,00 por ação) feita em 2/9/2004.
Somando-se estes dois pagamentos, a CCR
distribuiu R$ 201,6 milhões de dividendos
referentes ao exercício de 2004, representando
um payout sobre o lucro líquido de 76%.

37

Share Details

Opening price (01/02/2004)

Closing price (12/30/2004)

Average annual price

Annual change (%)

Annual change in the Bovespa Index (%)

Maximum price for the year

Minimum price for the year

Average daily traded volume (financial) in the last 90 days of 2004

Average daily traded volume (no. of shares) in the last 90 days of 2004

CCRO3

R$ 25.9

R$ 58.1

R$ 32.9

125.19%

17.8%

R$ 58.5

R$ 22.6

R$ 5.8 million

5.5 million

Dividend Policy

In 2004 CCR published its new dividend
policy, which establishes a minimum payment
of 50% of period net income to shareholders.
The 2005 Annual Shareholders’  Meeting
approved the distribution of R$ 1.00 per share,
for the fiscal year of 2004, totaling R$ 100.8
million. This complements the advance
payment of the same amount (R$ 1.00 per
share) on 9/2/2004. Summing up these two
payments, CCR distributed R$ 201.6 million
in dividends for 2004, representing a payout
of 76% of annual net income.
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Seus 487,5 km se dividem em
2 trechos principais: um ligando

Curitiba a Apucarana, conectando a
capital ao centro agrícola e industrial

no norte do Estado; e o outro
ligando Ponta Grossa a Jaguariaíva,

formando assim o Lote 5 do Anel de
Integração do Paraná.

Data do Término do Contrato de
Concessão: novembro de 2021

52,4 milhões
Total de veículos equilalentes em 2004

Its 487.5 km are divided
into two main routes:
one connecting Curitiba
to Apucarana, linking
the capital to the
agricultural and
industrial center located
in the north of the State;
and the other,
connecting Ponta Grossa
to Jaguariaíva, thus
forming the Block 5 of
the Paraná Beltway.

Concession Contract
Expiring Date:
November 2021

Total vehicle-equivalents
in 2004: 52.4 million
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Governança Corporativa
Corporate Governance

A Governança da CCR como Fundamento da Estratégia

A Governança por si só não cria valor. A criação de valor

ocorre quando temos um negócio atrativo, estrategicamente

bem posicionado e bem gerido, alicerçado em boas práticas

de Governança Corporativa.

Enquanto as empresas dão resultados e distribuem

dividendos, a importância da Governança fica menos

aparente. Por essa razão, é bom lembrar, a sustentabilidade

de uma empresa depende da qualidade de sua Governança.

A Fundação Dom Cabral desenvolveu um modelo próprio

para pensar e avaliar a Governança das empresas, e para

isso estabeleceu as seguintes dimensões principais:

alinhamento, conformidade, estrutura e processos.

Ao comparar essas dimensões com a realidade e as

práticas da CCR, fica evidente que a prioridade da companhia

é ser uma referência em Governança tanto no mercado

brasileiro quanto no externo, e conseqüentemente uma

referência em qualidade de gestão empresarial.

As empresas bem governadas desenvolvem processos

decisórios vigorosos e seus resultados não estão centrados

apenas na competência de seu principal executivo, mas

também na efetividade do conjunto de acionistas, conselho

e gestão executiva e no alinhamento entre eles.

A CCR utiliza a Governança como fundamento de sua

estratégia. Os processos integrados e transparentes de

governança e de gestão apontam para uma empresa de

mercado, determinada a alcançar seus propósitos

empresariais e pragmática em relação aos resultados.

Corporate Governance as a Vital Strategic Element

Governance alone does not create value.
That comes from having an attractive, well-
positioned and well-managed business,
founded on good corporate governance
practices.

While firms are lucrative and paying
dividends, the importance of such governance
is less apparent, so it would be wise to
remember that a company’s sustainability
depends on the quality of its governance.

The Fundação Dom Cabral (Dom Cabral
Foundation) has developed its own model for
analyzing and assessing corporate governance
and has identified the following main
dimensions: alignment,  conformity, structure
and processes.

A comparison of these dimensions with
CCR’s reality and practices shows clearly that
the Company’s priority is to be a governance
benchmark both in Brazilian and abroad and,
consequently, a reference for business
management quality.

Well-governed firms develop rigorous
decision-making processes and their results to
not depend only on the ability of their CEO,
but also on the effectiveness of their
shareholders, Board of Directors and Board of
Executive Directors, as well as the alignment
between them.

CCR’s governance is a vital element of its
strategy. Integrated and transparent
governance and management processes point
to a successful, results-driven market company,
determined to achieve its business objectives.

ELISMAR ÁLVARES DA S. CAMPOS
Diretora do Núcleo de Governança Corporativa e da Rede para Desenvolvimento de Acionistas
Fundação Dom Cabral
Director of the Corporate Governance Center and the Shareholder Development Network
Fundação Dom Cabral

40



Relatório Anual                  Annual Report

Núcleo de Excelência CCR em
Governança Corporativa

A CCR e a Fundação Dom Cabral firmaram,
em 2004, parceria para a criação do Núcleo
de Excelência CCR em Governança
Corporativa, decisão que partiu de uma visão
mais crítica de governança. O Núcleo nasceu
com o objetivo de refletir sobre os fatores que
podem interferir no sucesso de uma
organização, alinhar os diversos conceitos que
orientam os modelos de governança das
empresas, debater questões relacionadas aos
conflitos de interesses entre acionistas e
gestores e ampliar a visão sobre os conselhos
de administração e as relações de trabalho ente
conselhos e cúpula executiva.

O Núcleo pretende ser um centro de
referência nesse tema, com o desenvolvimento
de estudos e pesquisas, a implementação de
projetos no Brasil e na América Latina, em
conjunto com parceiros nacionais e
internacionais.

Na geração e implementação do
conhecimento, o núcleo se sustenta no
relacionamento com empresas, investidores
institucionais, instituições financeiras,
organismos multilaterais e de desenvolvimento.
As implicações de Governança Corporativa na
gestão das organizações estão no cerne dos
trabalhos que estão sendo desenvolvidos.

Acordo de Acionistas

Em outubro de 2001, os acionistas
controladores da CCR firmaram um acordo de
acionistas, válido por 25 anos. Esse acordo
estabelece as regras do relacionamento societário
para evitar conflitos de interesse. Mediante esse
acordo, os sócios se comprometem a:

Votar em bloco, nas assembléias gerais,
orientando seu voto de acordo com o que
foi determinado em reunião prévia. A
aprovação é feita por maioria simples, salvo
no caso de determinadas matérias que
exigem maioria qualificada de 67%.
A CCR sempre terá preferência dos
acionistas controladores e suas empresas
afiliadas para participar de novos negócios
na área de concessões de rodovias;

Contratar empresa especializada indepen-
dente para averiguar a existência ou não
de conflito de interesses nas relações
comerciais entre CCR e seus controladores.

CCR Excellence in Corporate
Governance Center

In 2004, the Company and the Fundação
Dom Cabral formed an association to create
the CCR Excel lence in Corporate
Governance Center, a decision which was
based on a more critical approach to
governance. The Center’s aim is to reflect
on those factors that can hamper the
success of an organization, align the various
concepts that guide corporate governance
models, discuss issues related to conflicts
of interest between shareholders and
management and expand the outlook of the
various boards of directors and their
relations with senior management.

The Center intends to become a reference
on these matters, developing studies and
research and implementing projects in Brazil
and Latin America in association with
national and international partners.

In the generation and implementation of
knowledge, the Center draws on relations
with companies, institutional investors,
financial institutions, multilateral bodies and
development institutions. The implications
of corporate governance in organizational
management are at the heart of the work
being developed.

Shareholders’ Agreement

In October, 2001, CCR’s controllers
signed a 25-year shareholders’ agreement,
which lays down the rules for avoiding
conflicts of interest, by means of which the
partners undertake to:

Vote en bloc in shareholders’ meetings,
said vote to be decided on at a prior
meet ing. Approval  i s  by a s imple
majority, except in the case of certain
determined issues which require a
qualified majority of 67%.
CCR will always have the preference of
the controlling shareholders and their
affiliated companies vis-à-vis participation
in new highway concession businesses;

Hire a specialized independent company
to confirm (or not) the existence of any
conflict of interest in commercial relations
between CCR and its controllers.
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Modelo de Governança

O processo de transição de holding
financeira para holding controladora estratégica
se consolidou com o aperfeiçoamento do
modelo de governança, caracterizado por três
entidades - Diretoria Executiva, Conselho de
Administração (CA) e Comitês - com atribuições,
composição e processos coerentes com a
estrutura do capital e as exigências do Novo
Mercado, tendo como base as seguintes
premissas formalizadas no manual de
governança da CCR:

O Conselho de Administração e os Comitês
não devem exercer funções executivas;

As decisões são todas colegiadas de modo
que a Diretoria e os membros do Conselho
estejam em total consonância;

Existe sempre um equilíbrio entre quem
propõe, analisa e aprova as questões em
discussão;

O interesse da CCR está acima do interesse
de cada um dos Acionistas Controladores.

Um ponto fundamental na dinâmica das
relações da Diretoria com o Conselho é que
toda proposta nasce da diretoria. Os temas
específicos são tratados nos Comitês, que
emitem pareceres que, por sua vez, vão
embasar as decisões do Conselho.

Composição do Conselho

O conselho é constituído por 9 membros,
sendo 8 conselheiros titulares e 8 suplentes,
indicados pelos sócios controladores, e mais 1
conselheiro independente. A presença de
conselheiros suplentes na reunião do CA está
vinculada à não participação dos respectivos
Conselheiros titulares, sendo limitado ao
número máximo de participantes.

Governance Model

The transition from a financial to a strategic
holding company was consolidated with the
perfection of the corporate governance model,
which is characterized by three bodies - the
Board of Directors, the Executive Board of
Directors, and the various Committees - whose
attributes, composition and processes are
consistent with the capital structure and
demands of the Novo Mercado, based on the
following guiding principles contained in CCR’s
governance manual:

The Board of Directors and the Committees
must nor exercise executive functions;

All decisions are collective in that the
executive board and the Board of Directors
are in perfect agreement;

There is always a balance among the parties
proposing, analyzing and approving the
matters at hand;

CCR’s interests take precedence over the
interests of each Controlling Shareholder.

A fundamental point in the relations between
the executive board and the Board of Directors
is that all proposals must come from the executive
board. Specific issues are dealt with by the various
committees, who findings in turn will form the
basis of the Board’s decisions.

The Board of Directors

The Board of Directors comprises 9
members (8 sitting members and 8 substitute
members), appointed by the controlling
shareholders, and one independent member.
Substitute members shall only take part in
Board Meetings in the absence of their
respective sitting members, meetings being
limited to the number of full members.
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Conselho de Administração em 31/12/2004
Board of Directors on December 31, 2004

Os membros do CA, inclusive o Presidente
e o Vice-Presidente, são eleitos pelos
Acionistas, em Assembléia Geral para o
mandato de um ano, podendo ser reeleitos.

Conforme o disposto no manual de
governança da CCR, podem ser nomeados até
3 conselheiros independentes, representando
o interesse dos acionistas não-controladores.
Caso os minoritários não se organizem, a
Companhia irá indicar esses conselheiros.

O fato de os próprios Executivos dos
acionistas controladores serem os Conselheiros
da CCR, faz com que se estabeleça dedicação
de tempo, motivação e comprometimento
diferenciados. Considerando a preparação e a
participação nas reuniões mensais do CA, os
trabalhos e as reuniões nos Comitês e o apoio
nas relações institucionais, os Conselheiros
dedicam de 20% a 30% do seu tempo à
Governança da CCR.

Board Members, including the Chairman and
Vice-Chairman, are elected by the shareholders,
in an ordinary shareholders’ meeting, for a period
of one year, and may be re-elected.

Pursuant to CCR’s governance manual, up
to three independent members may be elected
to represent the interests of non-controlling
shareholders. If the latter do not organize
themselves, these members will be nominated
by the Company.

The fact that Executives Officers of the
controlling shareholders are also members of
the CCR Board means that dedication of time,
motivation and commitment must be carefully
managed. Considering the preparation of and
participation in the Board’s monthly meetings,
the duties and meetings of the Committees
and support for institutional relations, Board
members dedicate between 20% and 30% of
their time to CCR’s governance.

43

Nome / Name Cargo / Position Suplente / Substitute      Mandato / Mandate

Júlio César Borges Presidente / Chairman Thadeu Luciano Marcondes Penido  Mar/2005

João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho Vice-Presidente / Vice-Chairman Manuel Eduardo H. de Andrade Lamego  Mar/2005

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes Conselheira / Member  Mar/2005

Antonio José Lopes Nunes de Souza Conselheiro / Member Vitor Paulo Saltão da Silva  Mar/2005

Eduardo Borges de Andrade Conselheiro / Member Renato Torres de Faria  Mar/2005

Francisco Caprino Neto Conselheiro / Member Luiz Alberto Figueiredo de Souza  Mar/2005

Paulo de Tarso de Camargo Opice Conselheiro / Member Ricardo Bisordi de Oliveira Lima  Mar/2005

Ricardo Coutinho de Sena Conselheiro / Member Paulo Roberto Reckziegel Guedes  Mar/2005

Sérgio Padovan Conselheiro / Member Homero Lobo de Vasconcellos  Mar/2005
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Comitês do Conselho

O Conselho de Administração é assessorado
por 6 Comitês Técnicos e Consultivos com o
objetivo de proporcionar agilidade, consistência
e qualidade ao processo decisório. Os Comitês
têm as seguintes responsabilidades:

Comitê de Auditoria: auxilia o Conselho
na definição dos padrões de qualidade dos
relatórios financeiros e dos controles
internos, avalia a qualidade dos relatórios
financeiros, os riscos envolvidos nos
princípios contábeis utilizados e a
adequação e eficácia dos controles
internos, e é responsável por monitorar os
problemas identificados.

Comitê de Estratégia: avalia os objetivos
gerais e diretrizes do Sistema CCR,
analisando e emitindo pareceres sobre o
Objetivo Estratégico, os Objetivos Gerais e
Diretrizes e o Plano de Negócio, todos
sugeridos pelo Presidente.

Comitê de Finanças: examina a política
financeira da empresa, analisando sua
estrutura, recomenda ações corretivas;
acompanha e informa o Conselho de
Administração sobre questões financeiras,
tais como empréstimos/refinanciamentos
de dívidas de longo prazo, análise de risco,
política de dividendos, emissão de ações e
de títulos da dívida e investimentos.

Comitê de Governança: sugere e
supervisiona o formato e o processo de
constituição do Conselho de Administração,
desenvolve, revisa e propõe periodicamente
a descrição de suas funções e recomenda
candidatos.

Comitê de Novos Negócios: avalia o
desenvolvimento de estudos para
potenciais aquisições de participação em
novos negócios.

Comitê de Recursos Humanos: opina e
propõe alterações na política de remuneração
da  CCR e das subsidiárias, e também nos
Programas de Participação nos Lucros (PPL),
nos processos de nomeação de diretores da
CCR e potenciais candidatos indicados pelo
Presidente, a pedido do Conselho de
Administração, e na metodologia de avaliação
dos diretores da CCR.

The Board’s Committees

The Board of Directors is assisted by six
technical and consultative committees, whose
aim is to bring speed, consistency and quality
to the decision-making process. The
committees have the following responsibilities:

Audit Committee: helps the Board of
Directors in defining the quality standards
for financial reports and internal controls.
It also evaluates the quality of these
financial reports, the risks involved in the
accounting principles adopted and the
appropriateness and effectiveness of
internal controls. It is also responsible for
monitoring identified problems

Strategy Committee: evaluates general
objectives and guidelines of the CCR
System, analyzing and issuing findings on
the Company’s strategic objective, overall
objectives and directives, as well as the
business plan, all of which are submitted
by the CEO.

Finance Committee: verifies the
Company’s financial policy, analyzing its
structure and recommending corrective
action; informing the Board of Directors on
key financial issues, such as long-term loans
and debt refinancing, the issuing of shares
and bonds, as well as risk analysis, dividend
policy, and investments.

Governance Committee: suggests the
format and supervises the process of
electing members of the Board of Directors,
periodically developing, revising and
proposing their job descriptions and
recommending candidates.

New Business Committee: evaluates
the development of studies into the
potential acquisition of holdings in new
businesses.

Human Resources Committee: reports on
and recommends changes to the
compensation policy of CCR and its
subsidiaries. It also issues opinions on the
Profit Sharing Scheme (PPR), the nomination
processes of CCR’s directors and potential
candidates indicated by the CEO, at the
request of the Board of Directors, and on
the method for evaluating CCR’s directors.
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Os Comitês não têm funções executivas,
tampouco poder de decisão. Nessas condições,
suas opiniões e propostas são submetidas à
apreciação do Conselho de Administração.
Cada Comitê é formado por conselheiros
representantes dos acionistas controladores,
sendo que o Comitê de Auditoria e o de
Finanças têm a participação do Conselheiro
Independente, e, além disso, o CEO, o Diretor
Financeiro e o Diretor de Novos Negócios são
convidados permanentes dos Comitês de
Estratégia, Finanças e Novos Negócios,
respectivamente.

Dinâmica e Processos da Governança

As peculiaridades inerentes à estrutura
de controle,  com 70% do capita l
compartilhado de forma igualitária entre 4
grupos empresariais, e a importância da
Governança no negócio para acesso aos
mercados moldaram a identidade e a
dinâmica da Governança da CCR ,
fundamentada em processos decisórios
estruturados,  preparação intensa e
profundidade de análise, num ambiente de
lealdade e confiança mútua.

O Comitê de Governança propõe a dinâmica
de funcionamento do Conselho de
Administração - cronograma de reuniões,
agenda, fluxo de informações e demais
comunicações com acionistas, executivos e
outros interessados externos -, conduz uma
avaliação periódica do Conselho de
Administração, dos Comitês, do Presidente e
do Secretário do Conselho, é responsável por
propor e revisar as responsabilidades dos
comitês, reavaliar regularmente sua estrutura e
as necessidades de novos membros, bem como
gerenciar o processo de seleção de conselheiros
independentes, quando necessário.

Avaliação da Governança

O Comitê de Governança organiza
anualmente o processo de avaliação da
governança por meio de 4 questionários,
compostos de 7 tópicos, com 67 questões que
traduzem as práticas previstas na declaração de
princípios de funcionamento do Conselho de
Administração. O processo de avaliação visa a
analisar, sob várias perspectivas, o desempenho
do Conselho de Administração, do CEO e do
Secretário, com o intuito de identificar melhorias
e não apontar erros. Desenvolvido há 2 anos, tal
processo tem garantido excelentes resultados.
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The committees have no executive
functions and no decision-making power
and their opinions and proposals are
submitted to the Board of Directors for its
appreciation. Each committee is made up
of members representing the controlling
shareholders. However, the Audit and
Finance Committees a lso have an
independent member, while the CEO,
Finance Director and New Business Director
are permanent  members of the Strategy,
Finance and New Business Committees,
respectively.

Governance Dynamic and Processes

The peculiarities inherent to CCR’s
control structure, with 70% of the capital
shared equally between four business
groups,  and the important role of
governance in gaining access to new
markets, have shaped the identity and the
dynamic of the Company’s governance
practices, which are based on structured
decis ion-making processes,  intense
preparation and thorough analysis, in an
atmosphere of mutual loyalty and trust.

The Governance Committee advises the
Board of Directors’ on such matters as
meeting schedules, agendas, information
flow and communications with shareholders,
executives and other interested parties;
conducts a periodic evaluation of the Board,
its Secretary, the committees and CEO; and
is responsible for proposing and revising the
committees’ responsibil it ies, regularly
reassessing their structure and the need for
new members, and managing the process
of nominating the independent members,
whenever necessary.

Evaluation of Governance

The Governance Committee carries out
an annual evaluation of governance via four
questionnaires, comprising 67 questions on
seven topics,  cover ing the pract ices
envisaged in the functioning principles
declaration of the Board of Directors. The
assessment analyzes the performance of the
Board, the CEO and the Secretary from
various points of view, in order to identify
improvements and not to point out
mistakes. Developed two years ago, the
process has produced excellent results.
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Contratos com Partes Relacionadas

A regra do Novo Mercado exige que as
empresas divulguem contratos entre partes
relacionadas com valores superiores a R$ 200 mil
ou valor igual  ou super ior a 1% do
patr imônio l íquido da Companhia,
considerando aquele que for maior. Na
CCR,  qualquer contrato com parte
relacionada cujo montante supere R$ 1 milhão
deve ser apreciado pelo Conselho de
Administração. Se um dos membros do
Conselho não estiver confortável, ele pode
pedir  o parecer de um especialista
independente. Mesmo que o parecer
externo seja favorável, 25% dos membros
do Conselho podem vetar a contratação.
Essa postura resgata a preocupação com a
transparência desde o início das atividades
da Companhia, época em que os sócios
pertenciam ao setor de Construção Civil.

Diretoria Executiva

A Diretoria é o órgão de representação e o
executivo de administração da Companhia. Os
membros da Diretoria são eleitos para um
mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos. Os
diretores e seus respectivos cargos em 31/12/2004
eram os seguintes:

Contracts with Related Parties

The  Novo  Mercado  regu la t i ons
demand  tha t  compan ie s  d i vu lge
contracts between related parties whose
values exceed R$ 200,000 or an amount
equal to or more than 1% of the company’s
shareholders’ equity, whichever is the larger.
At CCR, any contract with a related party
whose value exceeds R$ 1 million must be
examined by the Board of Directors. If one
of the Board members is uncomfortable
with the situation, he or she may request
the opinion of an independent expert. Even
if the latter’s findings are favorable, 25%
of the Board members can veto the
contract. This approach underlines the
Company’s preoccupation with transparency
since its inception, when its partners worked
in the construction business.

Board of Executive Officers

The Board of Executive Officers is the
Company’s executive management and
representative body. Members are elected for
two-year terms and may be reelected. The
executive officers and their respective positions
at the close of 2004 were as follows:
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Nome / Name   Cargo / Position      Mandato / Mandate

Renato Alves Vale   Diretor Presidente / CEO  2006

Márcio José Batista   Diretor Vice-Presidente / Vice-President  2006

Francisco Rocio Mendes   Diretor de Planejamento e Controle / Planning and Control Officer  2006

Leonardo Couto Vianna   Diretor de Desenvolvimento e Tecnologia / Development and Technology Officer  2006

Ricardo Froes Alves Ferreira   Diretor Financeiro e de Relações com Investidores / Chief Financial Officer and Investor Relations Officer  2006

Massami Uyeda Junior   Diretor Jurídico / Legal Affairs Officer  2006
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Diretoria de Desenvolvimento Empresarial

Em outubro de 2004, a CCR constituiu a
Diretoria de Desenvolvimento Empresarial,
evidenciando a importância do modelo de
gestão comparti lhada. O objetivo da
Companhia é fazer com que esse modelo
seja entendido e praticado. Nesse cenário, a
Diretoria, que é comandada por Antonio
Linhares da Cunha, tem três grandes cam-
pos de atuação:gestão empresarial ,
tecnologia do atendimento e tecnologia da
informação. Com a criação dessa área, a
Diretoria de Desenvolvimento e Tecnologia
passa a responder por intermédio da
Diretoria de Novos Negócios.

Principais Executivos da CCR

Renato Alves Vale, 56 anos, ex-diretor-
presidente da AutoBAn e diretor de
engenharia da NovaDutra. Antes de
iniciar suas atividades no negócio de
concessões, em 1995, ocupou cargo de
direção em grandes construtoras
nacionais. Formou-se em Engenharia Civil
pela Universidade Federal de Minas
Gerais.

Márcio José Batista, 56 anos, ex-diretor-
presidente da AutoBAn, foi também
membro do Conselho da AutoBAn, da
NovaDutra e da RodoNorte. Atuou por
22 anos na CBPO - Cia. Brasileira de
Projetos e Obras, ocupando os cargos de
Diretor de Planejamento e Desen-
volvimento, Engenharia, Equipamentos,
Administração e Sistemas e Informações.
Trabalhou  também como Diretor de
Mercado Imobiliário e Diretor Regional
da CBPO. É formado em Engenharia Civil
e participou de várias obras de
construção de rodovias, ferrovias,
hidrelétricas, metrô e emissários
subfluviais. Formou-se pela Universidade
de Mogi das Cruzes.

Francisco Rocio Mendes, 46 anos, ex-
Diretor de Planejamento Estratégico e
Novos Negócios da Brisa. Teve
participação ativa em operações
internacionais e investimentos do grupo
Brisa. Atuou em transações financeiras
internacionais, especialmente na
captação de recursos no mercado
financeiro europeu. Anteriormente

Business Development Department

In October, 2004, CCR set up the
Business Development Department,
underlining the importance of the shared
management model, which the Company
intends to be understood and practiced. The
Department, which is headed by Antonio
Linhares da Cunha, has three major spheres
of activity: business management, service
technology and information technology. As
a result, the Development and Technology
Department now reports through the New
Business Department.

CCR’s Leading Executives

Renato Alves Vale, 56, former CEO of
AutoBAn and engineering officer of
NovaDutra. Before entering the toll road
business in 1995, he was an officer in
major domestic construction companies.
He holds a degree in Civil Engineering
from the Federal University of Minas
Gerais.

Márcio José Batista, 56, former CEO of
AutoBAn, he was also a member of the
Board of Directors of AutoBAn,
NovaDutra and Rodonorte. For 22 years,
he worked at CBPO (Cia. Brasileira de
Projetos e Obras) ,  where he was
Planning and Development, Engineering,
Equipment, Administration, Systems and
Information Officer. He also held the
positions of Securities Market Officer and
Regional Officer at CBPO. He holds a
degree in Civil Engineering from the
University of Mogi das Cruzes and has
worked on several construction projects
for highways, railways, hydroelectric
plants,  subways,  and underwater
pipelines.

Francisco Rocio Mendes, 46, former
Strategic Planning and New Businesses
Officer at Brisa, where he played a key
role in the latter ’s  internat ional
operations and investments, especially in
f inancial  funding in the European
market. He previously worked in venture
capital banking, beer and transportation,
always in the areas of planning and
projects and company feasibility studies.

48



Relatório Anual                  Annual Report

trabalhou no setor bancário de capital de
risco, no setor industrial de cervejas e na
área de transportes, sempre ligado ao
planejamento e aos estudos de
viabilidade de projetos e empresas.
Formou-se em Administração de
Empresas pelo Instituto Superior de
Economia de Lisboa.

Leonardo Couto Vianna, 52 anos, é ex-
diretor de Obras da NovaDutra, onde
atuou por sete anos. Anteriormente,
ocupou os cargos de Gerente
Administrativo da Refrigerantes Minas
Gerais e de Planejamento e Controle da
Construtora Mendes Júnior, onde
permaneceu por 14 anos. Foi também
Gerente de Obra da Expressway na
Mendes Júnior International Company,
no Iraque. Engenheiro Civil, formou-se
pela Fundação Mineira de Educação e
Cultura (Fumec).

Ricardo Froes Alves Ferreira, 35 anos,
Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores. Foi membro do time de
Financiamento a Projetos da CCR a partir
de 2000. Anteriormente, atuou no
mercado financeiro no Banco Real S.A. e
no Alfa S.A. Formou-se em Economia
pela Universidade Federal de Minas e
também possui MBA em finanças pelo
Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais - IBMEC.

Massami Uyeda Junior, 35 anos, foi
advogado interno da Companhia
Brasileira de Projetos e Obras (CBPO),
empresa de construção pertencente ao
grupo Odebrecht, por sete anos.
Trabalhou, também, no escritório de
advocacia Clifford Chance, em Nova York
(EUA). Formou-se em Direito pela
Universidade de São Paulo e em
Administração de Empresas pela
Fundação Getulio Vargas.

Antonio Linhares da Cunha, 46, atuou
durante dez anos no desenvolvimento de
negócios da Andrade Gutierrez, inclusive
nos programas de concessão de rodovias.
Anteriormente, trabalhou, também du-
rante dez anos, na área de orçamentos
da Construtora Mendes Jr. Formou-se em
Engenharia Civil pela Universidade Fed-
eral de Minas Gerais.

He holds a degree in Business
Administrat ion from the Inst i tuto
Superior de Economia de Lisboa.

Leonardo Couto Vianna, 52, former
Works Officer at NovaDutra, a position he
held for seven years. Prior to that, he was
Administrative Manager at Refrigerantes
Minas Gerais and Cost and Control
Manager at Construtora Mendes Júnior,
where he worked for 14 years. He was also
Expressway Works Manager at the
Mendes Júnior International Company, in
Iraq. He holds a degree in Civil Engineering
from Fumec (Fundação Mineira de
Educação e Cultura).

Ricardo Froes Alves Ferreira, 35, Chief
Financial Officer and Investor Relations
Officer. He was a member of CCR’s
Project Finance team as of 2000. Prior
to that, he worked in the financial
market for Banco Real S.A. and Alfa S.A.
He holds a degree in Economics from the
Federal University of Minas Gerais and
an MBA in Finance from IBMEC (Brazilian
Capital Market Institute).

Massami Uyeda Junior, 35, was staff
lawyer for CBPO (Companhia Brasileira de
Projetos e Obras), an Odebrecht Group
construction company, for seven years. He
also worked for the law firm of Clifford
Chance in New York. He holds a degree
in Law from the University of São Paulo
and a Business Administration degree
from the Fundação Getulio Vargas.

Antonio Linhares da Cunha ,  46,
worked for 10 years in the business
development area of Andrade Gutierrez
and was involved in highway concession
programs. Previously, he also worked for
10 years in the budgeting area of
Construtora Mendes Jr. He holds a
degree in Civil Engineering from the
Federal University of Minas Gerais.
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Riscos relacionados ao Brasil

A economia brasileira é marcada por
períodos de instabilidade e volatilidade que
influenciam diretamente sobre as taxas de juros
e a cotação do dólar americano. A
desvalorização do real em relação ao dólar
americano pode afetar a situação financeira
da CCR, aumentando o valor das despesas
financeiras, uma vez que uma parcela da dívida
da Companhia é em dólares. A CCR também
está exposta ao risco de taxa de juros. Para
minimizar esses riscos, a Companhia possui
políticas de hedge (veja em Desempenho
Financeiro). Por outro lado, a Companhia
mantém uma postura bastante conservadora
ao aplicar seus recursos, evitando concentrá-
los em instituições financeiras e trabalhando
com fundos exclusivos.

Riscos relacionados ao setor

A principal atividade comercial da CCR é um
serviço público e, portanto, sujeito a um ambiente
altamente regulamentado. Os poderes
concedentes têm influência sobre o valor da tarifa
cobrada, bem como sobre os investimentos a
serem realizados. A capacidade de crescimento
da Companhia está condicionada à licitação de
novas concessões pelo poder concedente e às

Gestão de Risco
Risk Management

Risks associated with Brazil

The Brazilian economy is subject to
periods of instability and volatility which
have a direct impact on interest rates and
the US dol lar  exchange rate.  The
devaluation of the Real against the dollar
can have an adverse effect on CCR ’s
financial situation by raising financial
expenses, given that part of the Company’s
debt is dollar-denominated. CCR is also
exposed to interest-rate risks. In order to
minimize these r isks,  the Company
possesses hedge policies (see Financial
Performance).  At the same t ime, i t
maintains a highly conservative approach to
resource allocation, avoiding concentrating
them in financial institutions and preferring
to work with exclusive funds.

Risks associated with the sector

Since CCR’s main commercial activity is
a public service, it must function within a
highly regulated environment where the
concessionary powers have considerable
influence over toll charges and investments.
The Company’s growth capacity depends on
bids for new concessions and the latter’s
conditions. Thus bidding per se and even
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condições das mesmas. A concorrência e mesmo
a decisão de prosseguir com os programas são
fatores considerados riscos regulatórios. (veja em
Regulação do Setor de Rodovias).

O aumento do tráfego nas rodovias está
intimamente ligado ao crescimento econômico
do país, pois por elas são escoadas a produção
agrícola e a industrial tanto para o mercado
interno como o externo. A diminuição do tráfego
poderia ser causada pela redução da atividade
econômica e do poder aquisitivo da população,
bem como pelo aumento das taxas de juros, do
preço dos combustíveis ou de outros fatores, o
que poderia prejudicar os negócios da CCR.

Riscos relacionados à Companhia

As concessionárias do Sistema CCR estão
sujeitas a diversos riscos operacionais, que estão
cobertos por apólices contratadas com
companhias de seguros líderes no Brasil. Os
contratos de concessão obrigam as
Concessionárias a manter amplas coberturas de
seguros para cada uma das rodovias, sobretudo
para garantir seu funcionamento e não causar
prejuízo de caixa em casos extremos. Essas
apólices incluem responsabilidade civil,
responsabilidade perante terceiros, riscos de
engenharia, operacionais e geológicos, danos
à propriedade, interrupção nos negócios, fogo,
relâmpago e explosão.
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the decision to proceed are considered
regulatory risk factors (see Regulation of the
Brazilian Highway Sector).

Since the majority of Brazil’s industrial
and agricultural output for the domestic
market and exports is carried by road, traffic
volume is closely tied to the performance
of the economy as a whole.  Thus a
reduction in traffic, with a consequent
adverse impact on CCR’s businesses, can be
caused by a decline in economic activity, a
reduction in the population’s spending
power and an increase in interest rates or
fuel prices, as well as by other factors.

Risks associated with the Company

CCR’s concessionaires are subject to
various operational risks, which are covered
by policies with Brazil’s leading insurance
companies. The concession contracts oblige
the Concesionaires to maintain ample
coverage for each of its highways, especially
in regard to keeping them operational and
preventing cash losses in extreme cases. The
insurance policies include civil liability, third-
party responsibility, engineering, operational
and geological risks, damage to property,
interruption of business, fire, lightning and
explosion.
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Gestão de Pessoas

Os colaboradores da CCR são valorizados
por meio de uma política de remuneração
fixa e variável e benefícios condizentes com
o alto padrão requerido pelos serviços; e
também pela valorização dos talentos, que
tem por objetivo um planejamento de médio
e longo prazos.

Por atuar de maneira descentralizada,
organizacional e fisicamente, a equipe de
3.480 funcionários da CCR vem sendo exposta
a uma série de ações que visam à aproximação
dos times e ao aperfeiçoamento do
relacionamento com o público interno e os
colaboradores. São elas:

Road Shows

No departamento financeiro, os
funcionários têm participado de road
shows, organizados pela Companhia,
com o intui to de debater  com os
colaboradores suas funções, os objetivos
comuns e por área e as oportunidades
em novos negócios. A estratégia visa a
reforçar o papel que cada colaboradores
desempenha na organização.

Valorização

A CCR incentiva o desenvolvimento
profissional entre os colaboradores e abre
portas para o aproveitamento de
talentos internos. Na organização, os
prof iss ionais  têm perspect iva de
crescimento pessoal e de valorização das
competências indiv iduais  com um
trabalho de tre inamento de seus
profissionais e colaboradores para que
assumam funções nas concessionárias.

Encontro de Dirigentes

Em março de 2005, a empresa
promove o primeiro encontro de dirigentes
e técnicos do sistema CCR. A idéia é
adaptada de evento do grupo Brisa, um
dos sócios na holding. Em ambiente
descontraído, os colaboradores contarão
com a apresentação de resultados dos
anos anteriores e de dados sobre o
planejamento e os desafios da empresa.
O objetivo é envolver a todos no
desenvolvimento da Companhia.

Personnel Management

CCR’s shows its appreciation of its
employees by rewarding them with a fixed
and variable compensation policy, plus other
benefits, in line with the high standards of
service required, and also for their talent
recognition, which are vital to medium and
long-term planning.

Because the Company operates in a
decentralized manner, both organizationally
and physically, its 3,480-strong workforce
has been exposed to a series of actions
aimed at bringing the teams closer together
and improving collaborators and internal
relations. These are:

Roadshows

Employees in the financial department
have taken part in Company-organized
roadshows, to discuss with workers in
other areas their function, common and
area objectives and opportunities for new
businesses. The aim is to strengthen
the ro le of  each employee in the
organization.
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Tempo de Casa - Sistema CCR
Time in The Company - CCR System

Idade - Sistema CCR
Age - CCR System

Formação - Sistema CCR
Education - CCR System

Sexo - Sistema CCR
Gender - CCR System

Talent Recognition

CCR encourages the professional
development of its workers and ensures
that individual talent finds its place.
Professionals therefore enjoy prospects
of personal growth and can be certain
that their skills will be appreciated via
training programs to enable them to
progress within the concessionaires.

Management Meetings

In March, 2005, the Company will
hold its first meeting of managers and
technical specialists. The idea has been
adapted from a similar event held by the
Brisa Group, one of CCR’s partners. In
a relaxed atmosphere, employees can
hear about past results and discuss
planning details and the challenges
ahead. The aim is to reinforce the role
of  each ind iv idua l  in  Company
development.
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Com 316,8 km, o Sistema Anhangüera-
Bandeirantes liga a cidade de São Paulo

à região de Campinas e faz a conexão
entre as principais cidades do interior

do Estado de São Paulo, uma das
mais importantes regiões

econômicas do país.

Data do Término do Contrato de
Concessão: abril de 2018

84 milhões
Total de veículos equilalentes em 2004

Having 317 km, the
Anhanguera-
Bandeirantes System
links the city of São
Paulo to the Campinas
region, connecting the
main cities of São Paulo
State countryside, which
constitutes one of the
most important
economic regions in the
country.

Concession Contract
Expiring Date:
April 2018

Total vehicle-equivalents
in 2004: 84 million
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Responsabilidade Social e Ambiental

Como controladora de empresas
prestadoras de serviço público que operam
rodovias, a CCR tem dirigido sua atenção
ao público que trafega em suas rodovias e
às comunidades circunvizinhas. Dentre seus
usuários, vários fazem da rodovia sua vida,
como caminhoneiros e motor istas
profissionais. E, entre as comunidades
existentes ao longo das rodovias, muitas são
desprovidas e carentes de cultura e
investimentos sociais.

A política de investimento em cultura da
CCR tem como principal foco de atuação as
cidades localizadas ao longo das rodovias,
com o projeto CCR Cultura nas Estradas. Por
meio do patrocínio de projetos locais e
itinerantes, a empresa espera contribuir para
a divulgação da cultura nacional em
municípios que têm pouco ou nenhum
acesso à produção artística do país. O
incentivo a projetos realizados fora das
capitais é uma forma de valorizar a produção
cultural local, contribuindo assim para a
preservação dos valores regionais.

Em 2004, a CCR patrocinou projetos locais
em Ponta Grossa (Fenata - Festival de Teatro
de Ponta Grossa), São José dos Campos
(Festivale - Festival de Teatro de São José dos
Campos) e Vassouras (Festival de Música Vale
do Café). Para 2005 devem ser incluídas ações
em outras cidades.

O primeiro projeto escolhido pela empresa
dentro do princípio da itinerância foi o Cine
Tela Brasil, uma sala de cinema itinerante com
ar condicionado, projeção 35 mm e
capacidade para 225 pessoas sentadas. A
tenda do Cine Tela Brasil percorre uma cidade
por semana, realizando 12 sessões por cidade.
Em 2004 foram realizadas sessões em Jundiaí,
Vinhedo, Valinhos, Americana e Louveira,
beneficiando cerca de 12.000 pessoas, sendo
que a maioria nunca tinha ido ao cinema. Em
2005, a tenda deve terminar o circuito pelas
25 cidades cortadas pelas rodovias
Anhangüera e Bandeirantes e outras 35 no
eixo da NovaDutra.

Complementando a pol ít ica de
investimentos locais, a CCR patrocinou en-
tre 2003 e 2004 três projetos de caráter
institucional, com foco voltado para o
público formador de opinião. São eles: o livro
“Parques Nacionais”, do premiado fotógrafo
Araquém Alcântara, a exposição “Pintores

Social and Environmental Responsibility

As the control ler  of highway
concessionaires, CCR has focused its
attention on its highway users and the
surrounding communities. For a number of
such users, such as truckers and other
professional drivers, the highways are their
l i fe l ine,  whi le many of the adjacent
communities are culturally deprived and
lack social investments.

CCR’s cultural investments have been
chiefly centered on the towns bordering its
roads, with the Culture on the Highways
program (CCR Cultura nas Estradas). By
sponsoring local and traveling projects, the
Company expects to promote national culture
in towns with little or no access to artistic
content. Encouraging such projects outside
the big cities is a means of recognizing local
cultural output, thereby contributing to the
preservation of regional values.

In 2004, CCR sponsored local projects
in Ponta Grossa (Fenata - Ponta Grossa
Theater Festival), São José dos Campos
(Festivale - São José dos Campos Theater
Festival) and Vassouras (Vale do Café Music
Festival). Other towns will benefit in 2005.

The Company’s first traveling project was
Brazil - Mobile Cinema (Cine Tela Brasil), an
itinerant air-conditioned tented movie
theater, with 35 mm projection and a
seating capacity of 225. It visits one town
per week, with 12 sessions in each. In 2004,
it  v is i ted Jundiaí ,  Vinhedo, Val inhos,
Americana and Louveira, benefiting around
12,000 viewers, most of whom had never
been to the cinema before. In 2005, it will
visit 25 towns crossed by the Anhangüera
and Bandeirantes highways and another 35
along the NovaDutra corridor.

Complementing its local investment
policy, in 2003 and 2004 CCR sponsored
three institutional projects, focused on
opinion leaders: the book Parques Nacionais
(National Parks), by the prize-winning
photographer Araquém Alcântara; the
exhibition Pintores Modernistas Portugueses
(Modern Portuguese Painters), held at
MAM-SP between June and September; and
the documentary film Cosmópolis, which
will be released in 2005.

The concessionaires’ main initiatives on
the social-responsibil ity front were as
follows:
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Modernistas Portugueses”, realizada no
MAM-SP entre junho e setembro, e o
documentário “Cosmópolis”, que será
lançado em 2005.

Quanto a programas de responsabilidade
social, merecem destaque as principais
iniciativas das concessionárias:

AutoBAn

Estrada para a Cidadania

Projeto de formação em educação no
trânsito e cidadania cujo objetivo é a
redução nos índices de acidentes nas ruas
e rodovias. Trata-se da realização de um
curso, com aulas semanais, voltado para
as crianças da rede pública do ensino fun-
damental, o qual se dá por meio da
capacitação de professores, da distribuição
de material didático e de atividades
recreativas e pedagógicas. Em 2004
participaram do programa 74.000 alunos,
2.500 professores e 292 escolas de 17
municípios. Desde 2002, quando foi criado,
foi investido mais de R$ 1,1 milhão no
programa que beneficiou 174.000 alunos.

SorrisoBAn

Programa da AutoBAn de atendimento
odontológico que promove tratamentos
para a saúde bucal dos motoristas de
caminhão. Desenvolvido em parceria com
a empresa de seguro odontológico
Interodonto, o programa conta com um
consultório móvel equipado que está
instalado no Posto Petrobras do km 68 da
Rodovia dos Bandeirantes (pista capital-
interior). São oferecidos serviços gratuitos,
entre os quais estão restaurações,
extrações, cirurgias e tratamento
preventivo, como limpeza para remoção
de tártaro. Não é preciso agendar horário
e o consultório fica aberto de segunda a
sexta-feira, das 8h00 às 18h00 (exceto
feriados). O benefício direto desse projeto
é o aumento de qualidade de vida e a
melhora das condições de saúde dos
caminhoneiros. Outro aspecto muito
importante é que esse projeto contribui
positivamente para a segurança nas
rodovias, uma vez que o profissional
tratado deixa de se automedicar para não
sofrer possíveis efeitos colaterais, como
sonolência e diminuição dos reflexos.
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AutoBAn

Estrada para a Cidadania

This is a road-safety and civil education
program aimed at reducing traffic
accidents and consists of a course of
weekly lessons for children in the basic
education network. The project combines
teacher training, with the distribution of
teaching materials and pedagogical and
recreational activities. In 2004, 74,000
children and 2,500 teachers from 292
schools in 17 towns took part. Since 2002,
when it began,  more than R$ 1.1 million
has been invested in the program, which
has benefited 174,000 children in all.

SorrisoBAn

This program provides dental
treatment and oral hygiene guidance for
truck drivers. Developed in association
with the dental insurance firm,
Interodonto, the program has a fully-
equipped mobile clinic installed at the
Petrobrás gas station at km 68 of the
Bandeirantes highway (outbound side).
The services, which include fill ings,
extractions, oral surgery and preventive
treatment, such as the removal of plaque,
are free of charge. The clinic is open
Monday through Friday from 8 a.m. to 6
p.m. (except holidays) and it is not
necessary to book an appointment.
Although the direct benefits are obvious
(a better quality of life and improved
health for the truckers), the project also
has another extremely important outcome
in that it improves road safety, since drivers
who receive professional treatment will
not risk the side-effects of self-medication,
such as sleepiness and sluggish reflexes.
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Até hoje, mais de 5.500 motoristas
receberam avaliação odontológica e foram
atendidos pelos profissionais do consultório
móvel desde o início do programa, em
março de 2002. Em 2004, 1.600 pessoas
foram beneficiadas pelo SorrisoBan.

VidaBAn

Programa voltado para a qualidade de
vida dos motoristas de caminhão, por meio
da conscientização sobre a importância da
realização de exames periódicos e do
oferecimento desses benefícios. O VidaBan
ocorre na última terça-feira de cada mês,
seguindo programações divulgadas
antecipadamente em praças de pedágio,
postos de pesagem, na revista Giro das
Estradas e em veículos da imprensa. Com
apenas 40 minutos de parada, os motoristas
podem realizar gratuitamente avaliação
cardiológica e de acuidade visual, medição
de pressão arterial, tipo sangüíneo, dosagem
de glicose e colesterol no sangue, além de
medir peso e altura. Os motoristas também
recebem vacinas para proteção contra
hepatite B, difteria,  tétano, febre amarela,
sarampo e rubéola, além de avaliação
psicológica, esclarecimentos sobre as DST
(Doenças Sexualmente Transmissíveis), a
dengue, dicas para uma alimentação
balanceada, serviços de podologia e corte
de cabelo. Os participantes com diagnóstico
de problemas mais graves são orientados a
procurar tratamento especializado. Em
2004, o programa atendeu 1.689 motoristas
e, desde a sua criação, em 2001, já foram
realizados 7.431 atendimentos.

RodoNorte

Parto Humanizado

Projeto realizado pela Concessionária
em parceria com prefeituras locais e com a
Pastoral da Criança dos Campos Gerais. O
projeto auxilia os municípios na luta pela
redução do índice de mortalidade infantil.
O papel da RodoNorte é de incentivo à
realização de exames Pré-Natal. A
concessionária envia um enxoval para o
bebê da gestante que comprovar a
realização de no mínimo 6 consultas de pré-
natal na rede pública de saúde.

O Programa de Apoio ao Parto
Humanizado atendeu 3.400 gestantes, em

Since the program’s inception in
March 2002, more than 5,500 drivers
have received dental evaluation by the
mobile clinic’s professional staff. In
2004, 1,600 people benefited from the
project.

VidaBAn

Like Sorr isoBAn, the VidaBAn
program is also designed to improve
truck drivers’ quality of life, by making
them aware of the importance of, and
offering, regular medical check-ups.
VidaBAn takes place on the last Tuesday
of each month, following a program
previously publicized at toll plazas and
weigh stations, in the magazine Giro
das Estradas and in newspapers. By
stopping for just 40 minutes, drivers can
receive free cardiac and ophthalmic
evaluations, have their arterial blood
pressure taken, be tested for blood type,
have their blood sugar and cholesterol
levels measured and have their height
and weight measured. They are also
vaccinated against  hepat i t is  B,
diphther ia,  tetanus,  yel low fever,
measles and rubella, as well as receiving
psychological evaluations and guidance
on STDs, dengue fever,  t ips on a
balanced diet, chiropody services and
haircuts. Participants diagnosed with
more serious problems are told how to
get specialist treatment. Since the
program began in 2001, 7,431 drivers
have benefited (1,689 in 2004).

RodoNorte

Humanized Birth Support Program
(Parto Humanizado)

Undertaken in association with the local
governments and the Campos Gerais
section of the Pastoral da Criança (a
children’s aid organization sponsored by the
Catholic Church), the Humanized Birth
Support Program helps the municipal
governments in their battle to reduce infant
mortality rates. RodoNorte’s role is to
encourage pregnant women to undergo
prenatal tests and presents those who can
prove that they have received at least six
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2004, nas cidades de Ponta Grossa,
Apucarana, Piraí do Sul e Ortigueira. Em
Ponta Grossa, o programa já contribuiu
com 43% de redução do índice de
mortalidade infantil desde sua implantação,
há três anos.

Programa de Atendimento ao
Caminhoneiro - RodoPac

Mais de 5.800 motoristas de
caminhão realizaram exames médicos e
tratamento odontológico preventivo em
2004. A iniciativa é do Programa de
Atendimento ao Caminhoneiro da
RodoNorte (RodoPac), que presta os
serviços, gratuitos, em um ônibus
adaptado com 2 consultórios médicos,
um gabinete odontológico completo e
sala de exames. Os profissionais podem
fazer consultas médicas, exames de
laboratório para indicar diabetes,
triglicérides e colesterol, medição da
pressão arterial e do índice de massa cor-
poral, além de atualizar a vacinação con-
tra tétano, difteria, hepatite B e febre
amarela. O programa ainda possibilita aos
caminhoneiros cortar o cabelo e participar
da Oficina do Sexo Seguro, em que são
apresentadas palestras sobre doenças
sexualmente transmissíveis com direito a
distribuição de preservativos. A Oficina é
realizada uma vez por semana, em pátios
dos principais postos de combustível, ao
lado das rodovias PR 151 e BR 277.

Campanha de Volta Pra Casa

Realizada em parceria com o
Movimento Nacional em Defesa da Criança
Desaparecida do Paraná, a Campanha tem
como objetivo contribuir para a localização
de crianças e adolescentes desaparecidos
no Estado. As praças de pedágio
administradas pela RodoNorte emitem
todo mês cerca de 1,5 milhão de recibos
com a fotografia das crianças desaparecidas,
impressa no verso. Dessa maneira os
recibos alcançam pessoas de diversas
origens e vários destinos tanto do Estado
do Paraná, quanto de todo o país. A
campanha já ajudou a encontrar o
adolescente Tiago Gonçalves, de 15 anos,
que foi localizado em 2003, depois de três
anos longe da família, na cidade
paranaense de Campo Largo.
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such tests in the public health network with
a layette.

In 2004, the program helped 3,400
women in Ponta Grossa, Apucarana, Piraí
do Sul and Ortigueira. In Ponta Grossa,
since its inception three years ago, it has
helped reduce the infant mortality rate
by 43%.

Truck Drivers Assistance Program
(RodoPac)

In 2004, more than 5,800 truckers
benefited from medical examinations
and preventive dental treatment as part
of  RodoPac,  the Truck Dr ivers
Assistance Program, which provides
free services in a converted bus with
two consulting rooms, a complete
dental clinic and an examination room.
Drivers can make medical consultations
and be tested for diabetes and blood
sugar and cholesterol levels, have their
arterial blood pressure and body mass
index measured, and be vaccinated
against tetanus, diphtheria, hepatitis B
and yellow fever. They  can also have
their hair cut and participate in the Safe
Sex Workshop (Of ic ina do Sexo
Seguro) ,  wi th lectures  on STD
prevention and distributes condoms.
The Workshop takes place once a week
in the main gas stations along the PR
151 and BR 277 highways.

Back Home Campaign
(Campanha De Volta Pra Casa)

Undertaken in association with the
Paraná chapter of the National
Movement for Missing Children
(Movimento Nacional em Defesa da
Criança Desaparecida), the campaign’s
aim is to help locate missing children and
teenagers in the state. RodoNorte’s toll
plazas issue around 1.5 million receipts
every month with photographs of missing
children on the back. The receipts thus
reach people from several origins and with
different destinations both within the state
and in the country at large. In 2003, the
campaign was responsible for locating
Tiago Gonçalves, aged 15, who had been
missing for three years from his home in
the Paraná town of Campo Largo.
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Trabalho Voluntário

Anualmente, os colaboradores da
RodoNorte são incentivados a realizar a
Gincana da Qualidade para arrecadar
alimentos e brinquedos. Em 2004, a
iniciativa beneficiou centenas de famílias
de 14 cidades, entre elas Ponta Grossa,
Carambeí, Castro, Piraí do Sul,
Jaguariaíva, Imbaú, Ortigueira, Tibagi,
Apucarana e Mauá da Serra. Foram
arrecadadas 390 cestas básicas com 25
quilos (mais de 9 toneladas) e doados
cerca de 1.000 brinquedos.

Ação Tropical

Realizado em parceria com a Rádio
Tropical, a Ação proporciona à
comunidade carente de Ponta Grossa
serviços gratuitos, atendimento médico,
odontológico e atividades de recreação.
A RodoNorte participa com sua unidade
móvel composta de dois consultórios
médicos, gabinete odontológico e sala de
exames, além de área para serviços como
corte de cabelo e Oficina do Sexo Seguro.
A Ação beneficiou cerca de 7.000
pessoas em 2004.

Campanha “Eu Uso a Passarela”

Com o objetivo de reduzir o índice de
atropelamentos registrado nas rodovias
BR 277 e BR 373, foram realizadas
palestras voltadas para a população lo-
cal das cidades de Ponta Grossa e Campo
Largo sobre a necessidade do uso das
passarelas na travessia de rodovias. A
ação educativa teve uma etapa
direcionada às crianças de 1ª a 4ª série
das escolas da rede municipal de ensino,
que também participaram de um con-
curso educativo. Em 2004, mais de
10.000 pessoas, entre adultos e crianças,
participaram da Campanha.

Campanha “Sou Sangue Bom”

Iniciativa da RodoNorte em parceria
com a 3ª Regional da Saúde com a
finalidade de aumentar a coleta mensal
de sangue na cidade de Ponta Grossa. Em
2004, o Hemepar de Ponta Grossa (Centro
de Hematologia do Paraná) conquistou
380 novos doadores de sangue.

Voluntary Work

Every year RodoNorte’s employees are
encouraged to take part in the Quality
Gymkhana to raise food and toys for
underprivileged families. In 2004, the
initiative benefited hundreds of families in
14 towns, including Ponta Grossa,
Carambeí, Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva,
Imbaú, Ortigueira, Tibagi, Apucarana and
Mauá da Serra, raising 390 staple food
baskets (25 kg each, or more than 9 tonnes
in all) and donating around 1,000 toys.

Tropical Action
(Ação Tropical)

Undertaken in association with Rádio
Tropical, a local radio station, this
program provides Ponta Grossa’s
underprivileged community with free
services, including medical and dental
treatment, and recreational activities.
RodoNorte’s contribution is a mobile unit
comprising two medical consulting
rooms, a dental clinic and an examination
room, as well as an area for haircuts and
a Safe Sex Workshop. In 2004, the
program benefited around 7,000 people.

“I Use the Overpass” Campaign
(Campanha “Eu Uso a Passarela”)

With the aim of reducing the number
of accidents to pedestrians on the BR
277 and BR 373, people living in Ponta
Grossa and Campo Largo received a
series of lectures on the importance of
using the overpasses when crossing the
highways. The educational initiative was
also extended to children in the 1st  to
4th grades of the public school network,
who also took part in an examination to
test their knowledge. In 2004, more than
10,000 children and adults participated
in the campaign.

Sou Sangue Bom

This  RodoNorte in i t iat ive,  in
association with the 3rd Regional Health
Authority, was aimed at raising monthly
blood donations in Ponta Grossa. In
2004 the Ponta Grossa sect ion of
Hemepar (Paraná Hematology Center)
registered 380 new donors.
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NovaDutra

Programa Saúde
Caminhoneiro

Projeto que tem como objetivo
oferecer aos motoristas profissionais
consu l tas  c l ín i cas  g ra tu i tas  e
informações sobre qualidade de vida.
São real izados exames f ís icos de
peso, altura, glicemia, colesterol,
acuidade visual e pressão arterial,
a lém de exames ofta lmológicos,
atendimento odontológico e corte de
cabe lo  nos  pos tos  de  se rv i ços
localizados às margens da Rodovia
Pres idente  Dut ra .  Rea l i zada em
parceria com instituições de ensino
da área de saúde e empresas de
diversos setores, a campanha ocorre
durante dois dias,  das 14h00 às
21h00. Em 2004, 956 caminhoneiros
foram atendidos em três campanhas
realizadas nas cidades de Guarulhos
(SP), Barra Mansa (RJ) e Resende (RJ).
Pa ra  2005 es tá  p rogramada a
realização de 14 ações.

Ponte e ViaLagos

Voluntariado
(Escola de Vida)

Projeto do Instituto Caminhos para
a Vida que oferece a jovens de 14 a
19 anos, em situação de risco social,
os cursos Escola de Vida, Consciência
Comum, Requalificação Profissional e
Caminho Sol idár io.  O Inst i tuto
também desenvolve projetos
destinados a adultos desempregados,
que, em grande parte, são pais dos
jovens alunos.

Os funcionários das concessionárias
atuam como voluntários, ministrando
aulas nas áreas de valores profissionais
(liderança, planejamento estratégico,
negociação, gestão do tempo e análise
de risco) e pessoais (ética, cidadania,
música e artes plásticas e saúde). Em
2004, o projeto formou duas turmas
na ViaLagos: 26 alunos em 8 de agosto
e 35 em 23 de dezembro. Na Ponte,
foram formadas duas turmas: 48
alunos em 11 de março e 50 em 23 de
setembro.
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NovaDutra

Trucker Drivers’ Health Program
(Programa Saúde Caminhoneiro)

This project is designed to offer
professional drivers free medical
consultations and advice on improving their
quality of life. Services include height and
weight measurements, blood sugar,
cholesterol and arterial pressure
measurements and eye tests, as well dental
treatment and even haircuts and takes place
at service stations alongside the Presidente
Dutra highway. Undertaken in association
with health education institutions and
companies from various sectors, each
individual campaign lasts for two days,
between 2 p.m. and 9 p.m. In 2004, 956
truck drivers benefited from three campaigns
in Guarulhos (SP), Barra Mansa (RJ) and
Resende (RJ). Fourteen are planned for 2005.

Ponte and ViaLagos

Volunteer Work

A project of the Pathways for Life
Institute (Instituto Caminhos para a Vida)
which offers courses to teenagers aged
between 14 and 19 considered to be at
social risk under the School of Life,
Community Awareness, Professional
Retraining, and Solidarity banners. The
Institute also develops projects for the
benefit of unemployed adults, most of
whom are parents of the young
participants.

The concessionaire’s employees take
part as volunteers, giving classes in
professional attributes (leadership, strategic
planning, negotiations, time management
and risk analysis) and personal values
(ethics, citizenship, music, the visual arts
and health). In 2004, two groups of
students completed the course in Vialagos
(26 students on August 8 and 35 on
December 23) and in Ponte (48 students
on March 11 and 50 on September 23).
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Desempenho Operacional e Financeiro
Operational and Financial Performance

Tráfego e Tarifa Média Paga por Veículo Equivalente

Pelas rodovias brasileiras trafegam a
produção industrial e a agrícola que abastecem
os mercados interno e externo. Portanto, o
tráfego em rodovias está intimamente ligado
ao crescimento econômico do país.

O tráfego consolidado cresceu 7,8% em
2004 em relação ao mesmo período do ano
anterior. Todas as concessionárias apresentaram
aumento no número de veículos equivalentes
no ano, mas os destaques foram a AutoBAn e
a NovaDutra, que cresceram 9%.

As tarifas de pedágio são reajustadas
anualmente de acordo com fórmulas definidas nos
contratos de concessão, baseadas em índices de
preços setoriais calculados pela Fundação Getulio
Vargas, que são combinados com ponderações
que variam de contrato para contrato.

A tarifa média das concessionárias CCR –
obtida pela divisão entre a receita de pedágio
e o número de veículos equivalentes –
apresentou crescimento de 18% em 2004.

Traffic and Average Toll Revenues  per Vehicle Equivalent

The vast majority of Brazil’s industrial
and agricultural output for the domestic and
exports is carried by road. Consequently,
traff ic  volume is  c losely t ied to the
performance of the economy as a whole.

In 2004, consolidated traffic grew by 7.8%
over the year before. All the concessionaires
recorded an upturn in the number of vehicle
equivalents, but the highlights were AutoBAn
and NovaDutra, with growth of 9% each.

Tol l  rates are readjusted annual ly,
according to formulae defined in the
concession contracts and based on a series
of individual industry price indices calculated
by the Fundação Getúlio Vargas. These
indices are then combined, the weight of
each varying from contract to contract.

The average rate of CCR’s concessionaires,
arrived at by dividing the toll revenue by the
number of vehicle equivalents, moved up by
an average 18% in 2004.
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Evolução anual do
tráfego – veículos

equivalentes
Annual Traffic

Evolution – Vehicle
Equivalent

Notas
1. Número de veículos pedagiados, em determinado período, independentemente do número de eixos. Um veículo é contado mais de uma vez se
passar por mais de uma praça de pedágio em uma viagem, ou se ele fizer diversas viagens durante aquele determinado período. Um mesmo
veículo é, no total, contado mais de uma vez caso ele viaje por mais de um sistema rodoviário de pedágio naquele determinado período.
2. Veículos equivalentes são a medida calculada por meio da adição aos veículos leves de veículos pesados (comerciais, como caminhões e
ônibus) multiplicados pelos respectivos números de eixos cobrados. Um veículo leve equivale a um eixo de veículo pesado.
3. A tarifa média é obtida pela divisão da receita de pedágio com o número de veículos equivalentes de cada concessionária e consolidado.

Desempenho das Concessionárias
Número Total de Veículos 1

AutoBAn
NovaDutra
RodoNorte
Ponte
ViaLagos
Consolidado

Tráfego – Veículos Equivalentes 2

AutoBAn
NovaDutra
RodoNorte
Ponte
ViaLagos
Consolidado

Tárifa Média (em R$ / veíc. equiv.) 3

AutoBAn
NovaDutra
RodoNorte
Ponte
ViaLagos
Consolidado

2004

81.351.478
56.148.495
20.922.866
24.437.844
4.278.015

187.138.698

84.035.152
82.770.024
52.456.092
26.662.689
4.899.718

250.823.675

8,30
6,04
3,86
2,78
7,49
6,03

2003

60.681.561
52.437.797
19.673.547
24.125.826
3.988.865

160.907.596

77.101.598
75.902.744
48.961.699
26.402.322
4.565.291

232.933.654

6,83
5,20
3,57
2,36
6,72
5,11

var(%)

34,1%
7,1%
6,4%
1,3%
7,2%

16,3%

9,0%
9,0%
7,1%
1,0%
7,3%
7,7%

21,5%
16,2%

8,1%
17,8%
11,5%
18,0%
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Concessionaires Performance
Total Number of Vehicles 1

AutoBAn
NovaDutra
RodoNorte
Ponte
ViaLagos
Consolidated

Traffic - Vehicles Equivalent 2

AutoBAn
NovaDutra
RodoNorte
Ponte
ViaLagos
Consolidated

Average Toll (R$ thousand / vehicle equivalent) 3

AutoBAn
NovaDutra
RodoNorte
Ponte
ViaLagos
Consolidated

2004

81,351,478
56,148,495
20,922,866
24,437,844
4,278,015

187,138,698

84,035,152
82,770,024
52,456,092
26,662,689
4,899,718

250,823,675

8.30
6.04
3.86
2.78
7.49
6.03

2003

60,681,561
52,437,797
19,673,547
24,125,826
3,988,865

160,907,596

77,101,598
75,902,744
48,961,699
26,402,322
4,565,291

232,933,654

6.83
5.20
3.57
2.36
6.72
5.11

var(%)

34.1%
7.1%
6.4%
1.3%
7.2%

16.3%

9.0%
9.0%
7.1%
1.0%
7.3%
7.7%

21.5%
16.2%
8.1%

17.8%
11.5%
18.0%

Receita Bruta

Alinhada com o aumento do tráfego e das
tarifas, a receita bruta subiu 27,6% em 2004,
atingindo R$ 1.568,2 milhões. As receitas de
pedágio representaram 96,4% do total de
receitas, atingindo R$ 1.511,2 milhões
(+27,1%). As receitas acessórias alcançaram
R$ 41,2 milhões (+18,8%) em 2004 e a
arrecadação com gestão de meios eletrônicos
de pagamentos foi de R$ 15,8 milhões
(+181,6%). Os meios eletrônicos de
pagamento já representam 35,6% do total da
arrecadação do Sistema.

Gross Revenues

In l ine with the increase in traff ic
and toll rates, gross revenues moved up
b y  2 7 . 6 %  i n  2 0 0 4 ,  t o  R $  1 , 5 6 8 . 2
mi l l ion,  whi le  to l l  revenues c l imbed
27.1% to R$ 1,511.2 million, accounted
for 96.4% of the total. Related business
revenues stood at R$ 41.2 million (+18.8%)
and revenue from managing electronic toll
systems totaled R$ 15.8 million (+181.6%).
Electronic payments accounted for 35.6%
of total System payments.

Receita Bruta
Gross Revenues

Notes
1. Number of paying vehicles in a given period, independently of the number of axles. A vehicle is counted more than once if it passes through
more than one toll plaza during a trip or if it makes several trips in the same period. In addition, a single vehicle is counted more than once (in the
total) if it through more than one toll-highway system in the same period.
2. Vehicle equivalent is a measurement arrived at by adding the number of light vehicles to the number of heavy ones (trucks, buses, etc.) and
multiplying by their respective number of axles charged. A  light vehicle is equivalent to one axle of a heavy vehicle.
3. The average toll rate is arrived at by dividing each concessionaire’s (and consolidated) toll revenue by their respective number of vehicle equivalents.
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Receita Líquida

A receita líquida cresceu 28,4% em 2004.
Os impostos e as contribuições tiveram
aumento de 16,4% e representaram 6,7%
da receita operacional bruta, sendo que, no
mesmo período do ano anterior,
representavam 7,3% da receita bruta. A partir
de julho de 2004 foi alterada a legislação
referente ao cálculo de PIS e COFINS de
maneira que as concessionárias de rodovias
passaram a calcular esses tributos com base
no efeito cumulativo, com alíquotas de 0,65%
e 3,00%, respectivamente.

Net Revenues

Annual net revenues grew by 28.4%.
Taxes and contributions went up by 16.4%
and accounted for 6.7% of gross operating
revenues, versus 7.3% in 2003. In June, the
legislation related to calculating PIS and
COFINS duties was altered. From then on,
the highway concessionaires calculated
these taxes on an accrued bas is ,  at
respective rates of 0.65% and 3.00%.

Formas de
Pagamento

Toll Collection

Receita Líquida
Net Revenues

Receita de Pedágio (R$ mil)
AutoBAn
NovaDutra
RodoNorte
Ponte
ViaLagos
Total
% Receita Totais

Receitas Acessória (R$ mil)
Total
% Receita Totais

Receitas Gestão de Meios de Pagamento (R$ mil)
STP
% Receitas Totais

TOTAL

2004
697.716
500.107
202.438
74.242
36.714

1.511.217
96,4%

2004
41.180

2,6%

2004
41.180

2,6%

1.568.220

2003
525.589
394.574
174.972
62.351
30.662

1.189.148
96,7%

2003
34.666

2,8%

2004
5.619
0,5%

1.229.433

var(%)
32,5%
26,7%
15,7%
19,1%
19,7%
27,1%

var(%)
18,8%

var(%)
181,6%

27,6%

Toll Revenues (R$ thousand)
AutoBAn
NovaDutra
RodoNorte
Ponte
ViaLagos
Total
% Total Revenues

Ancillary Revenues (R$ thousand)
Total
% Total Revenues

Conditions of Payment Management Revenues (R$ thousand)
STP (eletronic pmt.system)
% Total Revenues

TOTAL

2004
697,716
500,107
202.438
74,242
36.714

1,511,217
96.4%

2004
41,180

2.6%

2004
41,180

2.6%

1,568,220

2003
525,589
394,574
174,972
62,351
30,662

1,189,148
96.7%

2003
34,666

2.8%

2004
5,619
0.5%

1,229,433

var(%)
32.5%
26.7%
15.7%
19.1%
19.7%
27.1%

var(%)
18.8%

var(%)
181.6%

27.6%
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Custos Totais

Os Custos Totais (Custos dos Serviços
Prestados somados às Despesas Administrativas)
apresentaram variação de 19,6% em 2004 em
relação a 2003. Esse aumento é devido,
basicamente, aos custos de serviços indexados
à variação da inflação.

A depreciação e a amortização em 2004
tiveram crescimento de 8,2% quando se
compara com 2003. Eliminando-se as
depreciações e as amortizações, os custos totais
no ano somaram R$ 717,7 milhões (+23,3%).

As despesas administrativas apresentaram
aumento de 62,4%, por causa dos dispêndios
com a 2ª emissão de ações.

A relação entre custos totais e receita
líquida vem caindo consistentemente nos
últimos três anos, o que demonstra o
comprometimento da CCR em reduzir seus
custos, visando à maior rentabilidade.

EBITDA

O crescimento das receitas bem maior que
o aumento dos custos totais, incluindo a
depreciação, fez com que o Ebitda (Lucro an-
tes dos Juros, Imposto de Renda, Depreciação
e Amortização)  da CCR atingisse R$ 759,3
milhões, um aumento de 33%. Pela mesma
razão, a margem Ebitda sobre a Receita Líquida
atingiu 51,9%, contra 50,1% obtida em 2003.

Resultado Financeiro Líquido

O resultado financeiro líquido consolidado
em 2004 foi negativo em R$ 139,7 milhões,
comparado a R$ 85,3 milhões negativo no
mesmo período de 2003.

Em 2004, o dólar desvalorizou-se 8,1%
perante o real, o que influenciou diretamente
nos investimentos da Companhia em moeda
estrangeira. As receitas advindas da variação
cambial decresceram 83,7%.

A CCR tem política de hedge que prevê a
proteção dos vencimentos em moeda
estrangeira no horizonte de 24 meses. O
resultado com as operações de hedge foi
negativo em R$ 26,9 milhões em 2004, menor
que a perda de R$ 60,6 milhões em 2003,
efeito da valorização do real no período ante-
rior a 2003. Por outro lado, as receitas
financeiras expurgadas dos resultados com
operações de hedge cresceram 74,9% , como
conseqüência direta do aumento do saldo
médio de caixa.
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Total Costs

Total costs (cost of services provided plus
administrative expenses) increased by
19.6% over 2003, essential ly due to
inflation-indexed service costs.

Depreciation and amortization expenses
moved up by 8.2%. If these are removed
from the equation, total costs stood at
R$ 717.7 million (+23.3%).

Administrative expenses climbed by
62.4% due to the expenses associated with
the second share offering.

The ratio between total costs and net
revenue has fallen consistently over the last
three years, proof of CCR’s commitment
to reduc ing costs  in  order  to  boost
profitability.

EBITDA

With revenue growth greatly outpacing
the increase in total costs, including
depreciation, EBITDA moved up by 33% to
R$ 759.3 million, in turn pushing up the
EBITDA/net revenue ratio to 51.9%, versus
50.1% in 2003.

Net Financial Result

The consolidated net financial result
stood at R$ 139.7 million negative, as
against R$ 85.3 million negative in 2003.

The dollar depreciated by 8.1% against
the Real in 2004, which had a direct
prejudicial effect on the Company’s foreign-
currency investments and revenue from the
exchange variation fell by 83.7%.

CCR is hedged against the effect of
fore ign-exchange var iat ions  on due
foreign-currency debt for 24 months.
Hedge losses amounted to R$ 26.9 million,
considerably better than the loss of R$ 60.6
million in 2003, caused by the after-effects
of the appreciation of the Real in 2002.
On the other hand, if we remove the results
of the hedge operations, net financial
revenues grew by 74.9% as a direct result
of the increase in the average cash balance.

Evolução dos Custos
Totais como % da
Receita Líquida
Total Costs Evolution
as a percentage of
Net Revenues

Ebitda
Ebitda
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Year

2006

2007

2008

2009

2010

After 2010

Total

R$ million

188.3

186.2

182.9

150.1

147.0

53.2

907.7

% Total

20.7%

20.5%

20.2%

16.5%

16.2%

5.9%

100.0%

Long-term Debt Maturiry

Lucro (Prejuízo) Líquido

A CCR apresentou em 2004 lucro líquido
de R$ 263 milhões (+43,7%). Esse resultado,
como foi explicado, é conseqüência da
combinação dos seguintes fatores: a
recuperação do tráfego, a reorganização
operacional e o efeito da valorização do real
sobre o endividamento financeiro.

O lucro por ação foi de R$ 2,61, ante R$ 2,15
de 2003 (+21,4%). O retorno sobre o patrimônio
líquido totalizou 24,5%.

Caixa e Dívida

A estrutura e o custo de endividamento da
CCR estão adequados às suas necessidades. Em
2004, a dívida bruta da CCR decresceu 7,2%
em relação à de 2003. Do total da dívida, o
montante denominado em moeda local
representava 73,4%, e o montante da dívida
com vencimento a longo prazo foi de 79,8%;
em 2003, esses índices foram de 58,8% e
75,1%, respectivamente. Os empréstimos de
curto prazo contratados através da modalidade
de repasse de empréstimo do exterior são
hedgeados e para esta análise são considerados
empréstimos em moeda local. Os vencimentos
até maio de 2006 dos empréstimos de longo
prazo com o BID e o IFC estão hedgeados por
meio de contratos de swaps.

Net Income (Loss)

Annual net income stood at R$ 263
million, 43.7% up on 2003. As mentioned
above, the improvement was due to a
combinat ion of three factors:  traff ic
recovery, the operational structuring and
the effect of the appreciation of the Real
on financial debt.

Earnings per share amounted to R$ 2.61,
21.4% more than the R$ 2.15 recorded in
2003. ROE totaled 24.5%.

Cash and Debt

CCR’s indebtedness structure and cost
are in line with its needs. In 2004, gross
debt fell by 7.2% over the year before. The
majority, 73.4%, was denominated in local
currency and the long-term portion totaled
79.8%, versus 58.8% and 75.1%,
respectively, in 2003. Short-term loans
contracted through onlendings from abroad
are hedged and are considered as being in
local currency for the purposes of this
report. Long-term maturities through May
2006 with the IDB and IFC are hedged by
swap contracts.

Lucro (Prejuízo)
Líquido

Net Income (Loss)

Ano

2006

2007

2008

2009

2010

Após 2010

Total

R$ milhões

188,3

186,2

182,9

150,1

147,0

53,2

907,7

% Total

20,7%

20,5%

20,2%

16,5%

16,2%

5,9%

100,0%

Vencimento da Dívida de Longo PrazoEstrutura do Endividamento (R$ milhões)

Indexador

Libor 6M

TJLP

IGP-M

CDI, TJLP

Custo Médio

Libor + 4,45%

TJLP + 5,0%

IGPM + 9,5% - 11,5%

106,75% CDI

%

26,5%

41,3%

29,3%

2,9%

100,0%

Dez-04

300,8

469,4

333,1

32,5

1.135,8

BID e IFC

BNDES

Debêntures

Outros

Total

Indebtedness Structure (R$ million)

Index

Libor 6M

TJLP

IGP-M

CDI, TJLP

Average Cost

Libor + 4.45%

TJLP + 5.0%

IGPM + 9.5% - 11.5%

106.75% CDI

%

26.5%

41.3%

29.3%

2.9%

100,0%

Dec-04

300.8

469.4

333.1

32.5

1,135.8

BID and IFC

BNDES

Debêntures

Other

Total
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Investimentos

Desde que passou a operar as rodovias
sob sua concessão, a CCR já investiu mais
de R$ 3 bilhões de reais, visando a ampliar a
segurança e o conforto dos usuários. Em 2004,
pelo critério de caixa, a CCR realizou
investimentos (Capex) de R$ 189,7 milhões,
com destaque para a AutoBAn e a NovaDutra,
que receberam R$ 70,5 milhões e R$ 70,8
milhões, respectivamente. Esses investimentos
foram destinados a restaurações, ampliações,
melhorias gerais nas rodovias. Com a
aprovação da aquisição da ViaOeste, novos
investimentos serão necessários já em 2005.

Investments

Since it began its highway operations,
CCR has invested more than R$ 3 billion in
increasing the safety and comfort of its users.
In 2004, capex totaled R$ 189.7 million (cash
concept), with AutoBAn (R$ 70.5 million)
and NovaDutra (R$ 70.8 million) receiving
the lion’s share. The money went to repairs,
expansions and general roadway
improvements. Fol lowing approval of
ViaOeste’ acquisition, new investments will
certainly be needed in 2005.

O custo médio da dívida em reais é de
5% a.a., acima da Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) para empréstimos do BNDES e do IGP-M
(+ 10,4%) para as debêntures da RodoNorte.
A dívida em dólares tem um custo médio de
4,45% acima da Libor.

The average cost of the debt in Reais is
5% p.a. above the TJLP (Long Term Interest
Rate) for loans from the BNDES and the IGP-M
(General Market Price Index) +10.4% p.a. for
RodoNorte’s debentures. The dollar debt has
an average cost of 4.45% above the Libor.

Capex (R$ mil)

AutoBAn

NovaDutra

RodoNorte

Ponte

ViaLagos

Outras (*)

Total

(*) Inclui CCR, Actua, Engelog e STP

2004

70.454

70.763

36.926

4.514

1.540

5.488

189.685

2005 (E)

168.617

110.114

53.530

22.766

10.595

16.890

382.512

Endividamento Bruto
Gross Indebtedness

Endividamento Líquido
Net Indebtedness

Investimento
Portfolio atual (sem ViaOeste)

Capital extenditures
Current Portfolio (without ViaOeste)

Capex (R$ thousand)

AutoBAn

NovaDutra

RodoNorte

Ponte

ViaLagos

Other (*)

Total

(*) Includes CCR, Actua, Engelog and STP

2004

70,454

70,763

36,926

4,514

1,540

5,488

189,685

2005 (E)

168,617

110,114

53,530

22,766

10,595

16,890

382,512
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Informações contidas neste
documento podem incluir

considerações futuras e refletem
a percepção atual e perspectivas
da diretoria sobre a evolução do

ambiente macroeconômico,
condições da indústria,
desempenho da CCR e

resultados financeiros. Quaisquer
declarações, expectativas,

capacidades, planos e conjecturas
contidos neste documento e que

não descrevam fatos históricos,
tais como informações a respeito
da declaração de pagamento de
dividendos, a direção futura das
operações, a implementação de

estratégias operacionais e
financeiras relevantes, o

programa de investimento, os
fatores ou tendências que afetem
a condição financeira, liquidez ou

resultados das concessionárias,
são considerações futuras de
significado previsto no “U.S.

Private Securities Litigation
Reform Act” de 1995 e

contemplam diversos riscos e
incertezas. Não há garantias de

que tais resultados venham a
ocorrer. As declarações são

baseadas em diversos fatores e
expectativas, incluindo condições

econômicas, mercadológicas e
políticas, além de fatores

operacionais. Quaisquer mudanças
em tais expectativas e fatores

podem implicar que o resultado
real seja materialmente diferente

das expectativas correntes.

Statements that are not historical
facts, including statements about

CCR’s beliefs and expectations,
are forward looking statements.
These statements are based on

current facts, estimates and
projections, and therefore no

undue reliance should be placed
on them. Such expectations

depend on changes in market
conditions, the performance of

the Brazilian economy, the
political and social environment

in the country, the Brazilian
government actions, the industry
and its competition, our granting

authorities, the outcome of
pending litigation, as well as

conditions in the international
capital markets, and, therefore,

are subject to change without
prior notice. Statements speak

only as of the date they are
made and CCR undertakes no

obligation to update publicly any
of them in light of new

information of future events.
CCR provides a detailed

discussion of risk factors in its
filings with the Comissão de

Valores Mobiliários (CVM), the
Brazilian Securities Commission.

Endereços
Adresses

Informações Corporativas

Atendimento aos Acionistas
Banco Itaú S.A.
Departamento de Acionistas
Av. Engº. Armando de Arruda Pereira, 707 – 9º andar
04344 902 – São Paulo – SP

Obs.: O atendimento aos acionistas é realizado
pela rede de agências do Banco

Auditores Independentes
Deloite Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Publicações e Informações
As demonstrações financeiras da CCR seguem

os padrões contábeis definidos pela Legislação
Societária Brasileira e são publicadas anualmente
em jornais de grande circulação, como Diário Oficial
do Estado de São Paulo e Valor Econômico.

Todos os fatos relevantes da CCR  são
divulgados às autoridades e órgãos reguladores
do Brasil, e ao mercado em geral. Demonstrações
Financeiras trimestrais, fatos relevantes e avisos
aos acionistas estão disponíveis em nossa área
de Relações com Investidores e no website,
www.ccrnet.com.br, opção Relações com
Investidores.

Corporate Information

Shareholder Services
Banco Itaú S.A.
Shareholder Services Department
Av. Engº. Armando de Arruda Pereira, 707 - 9th floor
04344 902 – São Paulo – SP

Obs.: Shareholder services are provided
by the banks’ branch network

Independent Auditors
Deloite Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Publications and Information
CCR’s financial statements are done in

accordance with the accounting principles defined
by the Brazilian Corporate Law, and are published
annualy in publications such as the Diário Oficial do
Estado de São Paulo (São Paulo State Official
Gazzette) e Valor Econômico newspaper.

All material information regarding the Company
are released to the Brazilian public authorities and
regulating bodies, and to the market as a whole.
Quarterly financial statements, notices of material facts
and to shareholders are available in our Investor
Relations área and in our website, www.ccrnet.com.br,
Investor Relations option.

CCR Companhia de Concessões Rodoviárias

Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B – 5º andar
04551 065 – São Paulo – SP

Tel 55 (11) 3048 5900
Fax 55 (11) 3048 5903
ccrnet@ccrnet.com.br
www.ccrnet.com.br

Assessoria de Comunicação
Media Relations

Francisco de Assis Nunes Bulhões
Assessor de Comunicação
Media Relations
francisco.bulhoes@ccrnet.com.br
Tel 55 (11) 3048 5923

Relações com Investidores
Investor Relation

Ricardo Froes Alves Ferreira
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
CFO and Investor Relations
ricardo.froes@ccrnet.com.br
Tel 55 (11) 3048 5931

Arthur Piotto Filho
Relações com Investidores
Investor Relations
arthur.piotto@ccrnet.com.br
Tel 55 (11) 3048 5932

Eduardo S. M. Camargo
Relações com Investidores
Investor Relations
eduardo.camargo@ccrnet.com.br
Tel 55 (11) 3048 5965
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Concessionária Ponte Rio Niterói S/A
Rua Mário Neves, 1 – Ilha da Conceição
24050-290 – Niterói – RJ
www.ponte.com.br

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A
Rua Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 550
Parque Residencial Jardim Aquárius
12246-000 – São José dos Campos – SP
www.novadutra.com.br

Concessionária da Rodovia dos Lagos S/A
RJ 124 KM 22 – Latino Mello
28800-000 – Rio Bonito – RJ
www.rodoviadoslagos.com.br

Concessionária de Rodovias Integradas S/A
Rua Afonso Pena, 87 – Vila Estrela
84001-970 – 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

Actua Serviços Compartilhados Ltda.
Av. Profª Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200 – Bairro do Retiro
13209-500 – Jundiaí – SP
www.actua.com.br

Engelog Centro de Engenharia Ltda.
Av. Profª Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200 – Bairro do Retiro
13209-500 – Jundiaí – SP
www.engelog.com.br

Parques Serviços Ltda.
Rodovia BR 376, Km 351,200
84350-000 – Ortigueira – PR

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
Coordination

CCR Companhia de Concessões Rodoviárias

Texto e Tradução
Texts and translation

MZ Corporate Communication

Revisão de Texto
Revision

Lígia Nougalli
Júlio Yamamoto

Fotografias
Photographs

Acervo das Concessionárias
Concessionaires’ Files

Projeto Gráfico e Produção
Graphic Design and Production

Yemni Studio

Impressão e acabamento
Printed at

Atrativa
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