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O nosso caminho é marcado por desafios e conquistas.
Our path is marked by challenges and triumphs
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Maior empresa de concessões de rodovias da    
América Latina

The largest highway concession company in Latin America

A Companhia de Concessões Rodoviárias 
(CCR) é o maior grupo privado de concessões 
de rodovias da América Latina e um dos 
maiores do mundo. Mais que uma prestadora 
de serviços, a CCR trabalha para viabilizar 
soluções de investimentos em infra-estrutura, 
contribuindo para o desenvolvimento 
socioeconômico das regiões onde atua.

O Sistema CCR  é  composto de se is 
concessionárias de rodovias (AutoBAn, 
NovaDutra, ViaOeste, Ponte, RodoNorte e 
ViaLagos), presentes nos estados de São 
Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, e uma nova 
concessionária, a ViaQuatro, criada para 
operar a Linha 4 do Metrô de São Paulo. 
Este contrato constitui a primeira Parceria 
Público-Privada firmada com o governo do 
Estado de São Paulo.

Além das sete concessionárias, duas 
prestadoras de serviços são administradas pela 
CCR: a Actua, que atende as concessionárias 
do sistema nos serviços administrativos, 
e a Engelog, responsável pela gestão de 
engenharia das concessionárias. Além disso, 
a Companhia tem participação no STP, que 
opera serviços de meios eletrônicos de 
pagamento, o Sem Parar / Via Fácil.

Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) 
is the biggest private highway concession 
group in Latin America and one of the 
largest in the world. More than a service 
provider, CCR strives to provide solutions 
for investments in infrastructure, thus 
contributing to the Nation’s socioeconomic 
development.

The CCR System is comprised of six highway 
concessionaires (AutoBAn, NovaDutra, 
ViaOeste, Ponte, RodoNorte, and ViaLagos), 
which are located in the states of São 
Paulo, Paraná, and Rio de Janeiro, plus a 
new concessionaire (ViaQuatro), which was 
created to operate Line 4 of the São Paulo 
Metro/Subway. This contract constitutes the 
first Public-Private Partnership with the State 
of São Paulo.

Besides the seven concessionaires, two service 
providers are administrated by CCR: Actua, 
which aids the system’s concessionaires with 
administrative services; and Engelog, which 
is responsible for managing the engineering 
of the concessionaires. Furthermore, the 
Company has a share of STP, which provides 
electronic means of payment.
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Nesse contexto, o Centro Corporativo atua 
com o objetivo de garantir soluções de gestão 
estratégica para desenvolver, empresariar e 
consolidar investimentos e serviços em infra-
estrutura, levando à maximização do valor da 
empresa e à liquidez de suas ações.

In this context, the Corporate Center works 
to guarantee strategic management solutions 
for developing, undertaking and consolidating 
investments and services in infrastructure, in 
order to maximize the value of the company 
and the liquidity of its shares.
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O Sistema CCR

As concessionárias que compõem a Companhia 
são:

Números de 2006

Veículos equivalentes 183,5 milhões

Faturamento bruto R$ 873 milhões

NovaDutra – A rodovia Presidente Dutra, 
com 402,2 quilômetros de extensão, 
liga as duas regiões metropolitanas mais 
importantes do País: São Paulo e Rio de 
Janeiro. Principal estrada do território 
nacional, a Dutra possui 777 telefones de 
emergência, 30 painéis de mensagens e 
22 câmeras de controle por vídeo em sua 
estrutura, e está 100% cabeada com fibra 
ótica. Possui ainda um dos mais modernos 
Centros de Controle Operacional (CCOs) do 
Brasil. Ao verificar uma ocorrência, o CCO 
aciona o SOS Usuário, que oferece estrutura 
completa de atendimento gratuito.

• NovaDutra – Presidente Dutra Highway, 
402.2 kilometers long, links the Nation’s 
two most important metropolitan regions: 
São Paulo and Rio de Janeiro. As the 
country’s main highway, the Dutra has 
777 emergency telephones, 30 message 
panels, and 22 traffic control cameras 
in its structure, and is covered 100% by 
fiber optics. It also has one of the most 
modern Operational Control Centers 
(OCC) in Brazil. Once an occurrence has 
happened, the OCC notifies SOS User, 
which then offers a complete service 
structure at no charge.

•

AutoBAn – O sistema Anhangüera-
Bandeirantes é composto por quatro rodovias 
distintas: Anhangüera, Bandeirantes, 
Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e 
Adalberto Panzan, que, juntas, somam 
316,8 quilômetros e ligam a capital paulista 
à região de Campinas, Jundiaí e Ribeirão 
Preto, fazendo a conexão entre os principais 
municípios do Estado de São Paulo, o 
mais rico e ativo pólo econômico do País. 
A concessionária dispõe de um completo 
serviço de atendimento ao usuário, o SOS 
Usuário, composto por 545 telefones de 
emergência, 32 painéis de mensagens e 71 
câmeras de controle por vídeo espalhadas ao 
longo das rodovias, além de 322 quilômetros 
cobertos com fibra óptica. É a primeira 
concessionária do País a ter as equipes 
de atendimento às vitimas de acidentes 
certificadas pela National Association of 
Emergency Medical Technicians (NAEMT), 
uma instituição americana, referência 
mundial no protocolo de atendimento pré-
hospitalar.

•

The CCR System

The concessionaires which comprise the 
Company are:

Figures for 2006

Vehicles -equivalent 183.5 million

Gross revenues R$ 873 million

AutoBAn – The Anhangüera-Bandeirantes 
system is formed by four distinct highways 
– Anhanguera, Bandeirantes, Dom 
Gabriel  Paul ino Bueno Couto, and 
Adalberto Panzen – which total 316.8 
kilometers and connect the capital of 
São Paulo with the region around the 
cities of Campinas, Jundiaí, and Ribeirão 
Preto. They provide a link between the 
state’s main cities, which is the Nation’s 
wealthiest and most active economic hub. 
The concessionaire provides complete 
services to users, SOS User, consisting of 
545 emergency telephones, 32 message 
panels, and 71 traffic control cameras 
spread along the highways, as well as 322 
kilometers covered by fiber optics. This is 
the first concessionaire in the country to 
have EMS teams certified by the U.S.’s 
National Association of Emergency 
Medical Technicians (NAEMT), which is 
the world standard in protocol for EMS 
providers.

•

Números de 2006

Veículos equivalentes 119,8 milhões

Faturamento bruto R$ 623 milhões

AutoBAn

NovaDutra

Figures for 2006

Vehicles -equivalent 119.8 million

Gross revenues R$ 623 million
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ViaOeste – A ViaOeste, que inclui as 
rodovias Castello Branco, Raposo Tavares, 
Senador José Ermírio de Moraes e Dr. 
Celso Charuri, com extensão total de 162 
quilômetros, é a principal ligação entre a 
capital e o Oeste do Estado de São Paulo, 
atendendo cerca de 15 municípios, dentre 
os quais se destacam Barueri, Osasco, 
Itapevi, Sorocaba e São Roque. Suas 53 
câmeras de vídeo captam imagens e as 
transmitem pelo sistema de cabos de 
fibra ótica, que atualmente conta com 
80 quilômetros. Além disso, possui 300 
telefones de emergência e 24 painéis de 
mensagens variáveis. Na rodovia Raposo 
Tavares, o primeiro semestre de 2006 
registrou queda de 88% em mortes e 
40% nos acidentes, graças principalmente 
a melhorias como duplicação de faixa de 
rodagem e campanhas educativas.

•

RodoNorte – As rodovias que formam 
a RodoNorte, no Paraná, somam 487,5 
quilômetros de extensão e formam o 
corredor de escoamento de um dos 
principais pólos de produção agrícola do 
Estado até o Porto de Paranaguá. A rodovia 
liga a região Norte do Estado à 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 concessionárias do Programa 
de Concessão de Rodovias do Estado 
do Paraná. Por conta dos investimentos, 
da prestação de serviços 24 horas e de 
campanhas educativas, o número de 
acidentes vem caindo substancialmente. Na 
BR-376, região de Imbaú, a 100 quilômetros 
de Ponta Grossa, por exemplo, o número 
de acidentes baixou 73% em apenas um 
ano. Na Serra do Cadeado, trecho que já 
ostentou o título de campeão de acidentes 
com óbitos, o número de acidentes 
vem caindo ano a ano. Comparando as 
ocorrências de 2006 com as de 1997, antes 
da concessão da rodovia, o número de 
acidentes caiu pela metade. O número de 
feridos baixou 31% e o de mortes, 32%.

• RodoNorte – The highways that comprise 
RodoNorte, in the State of Paraná, total 
487.5 kilometers in length and form a 
corridor for the flow from one of the 
state’s main agricultural centers to the 
Port of Paranaguá. The highway links the 
Northern region of the State to its capital 
city, Curitiba, and the city of Ponta Grossa 
to the border of the State of São Paulo. 
In terms of length, volume of investments 
and tolls received, RodoNorte is the 
biggest concessionaire of the Highway 
Concession Program of the State of Paraná. 
Due to investments, 24-hour services, 
and educational campaigns, the number 
of accidents has fallen substantially. On 
the BR-376, in the region of Imbaú, 100 
kilometers from Ponta Grossa, for example, 
the number of accidents dropped 73% in 
just one year. At Serra do Cadeado, on a 
section that once was the worst in terms of 
fatal accidents, the number of accidents is 
falling every year. Comparing the number of 
occurrences in 2006 with the same period 
in 1997, before the highway concession, 
the accident rate has been cut in half. The 
number of injuries dropped by 31% and 
fatalities by 32%.

•

ViaOeste  – ViaOeste includes the 
Castello Branco, Raposo Tavares, Senador 
José Ermírio de Moraes, and Dr. Celso 
Charuri highways for a total of 162 
kilometers. It is the main connection 
between the capital and the Western 
region of the State of São Paulo, serving 
around 15 municipalities, including 
Barueri, Osasco, Itapevi, Sorocaba, and 
São Roque. Its 53 video cameras relay 
images via a system of fiber optic cables, 
that is currently 80 kilometers long. 
Furthermore, it has 300 emergency 
telephones and 24 variable message 
panels. On Raposo Tavares Highway, the 
first semester of 2006 recorded a drop of 
88%, in terms of fatalities, and 40% in 
terms of accidents, due, mainly, to such 
improvements as adding more lanes and 
holding educational campaigns.

•

Números de 2006

Veículos equivalentes 50,7 milhões

Faturamento bruto R$ 258 milhões

Figures for 2006

Vehicles equivalent 50.7 million 

Gross revenues R$ 258 million

Números de 2006

Veículos equivalentes 53,9 milhões

Faturamento bruto R$ 385 milhões

Figures for 2006

Vehicles equivalent 53.9 million 

Gross revenues R$ 385 millionRodoNorte

ViaOeste
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ViaLagos – A Rodovia dos Lagos, sistema 
composto por três rodovias (RJ-124, RJ-
106 e a nova rodovia paralela), interliga as 
cidades de Araruama, São Pedro da Aldeia, 
Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo, na 
Região dos Lagos, no Estado do Rio de 
Janeiro. A rodovia possui uma câmera 
de vídeo, três painéis de mensagens e 30 
quilômetros cobertos com fibra ótica. A 
ViaLagos foi responsável pela duplicação 
das pistas e pela construção do novo trecho 
rodoviário de 26 quilômetros, 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 – A Ponte Presidente Costa e Silva, 
mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, 
tem extensão total de 23 quilômetros, 
sendo 10 quilômetros de vias de acesso. 
Inaugurada em 1974, é o principal acesso 
ao pólo turístico da Região dos Lagos, no 
Estado do Rio de Janeiro. Além de estar 
100% cabeada com fibra ótica, a ponte 
tem 11 painéis de mensagens e 25 câmeras 
de controle por vídeo. 

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

•

ViaLagos – The Lakes Highway system is 
formed by three highways (RJ-124 , RJ-
106, and the new parallel highway) and it 
interconnects the cities of Araruama, São 
Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Búzios, and 
Arraial do Cabo, in the Lakes region of the 
State of Rio de Janeiro. The highway has 
one video camera, three message panels, 
and 30 kilometers covered by fiber optics. 
ViaLagos was responsible for increasing the 
number of lanes and for building the new 
26-kilometer, double highway section that 
links Araruama to São Pedro da Aldeia, 
with signing and equipment for EMS and 
mechanical services for users. 

•

Números de 2006

Veículos equivalentes 26,3 milhões

Faturamento bruto R$ 92 milhões

Figures for 2006

Vehicles equivalent 26.3 million 

Gross revenues R$ 92 million

Números de 2006

Veículos equivalentes 5,1 milhões

Faturamento bruto R$ 44 milhões

Figures for 2006

Vehicles equivalent 5.1 million 

Gross revenues R$ 44 million

Ponte

ViaLagos
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Empresas de serviços

As empresas de serviços da Companhia são:

Actua – A Actua constitui um centro de 
serviços compartilhados que unifica as 
funções e procedimentos administrativos 
e financeiros do Sistema CCR. A empresa 
oferece soluções padronizadas de gestão 
de recursos financeiros, contabilidade, 
assessoria jurídica e suprimentos. Assim, 
possibilita racionalizar processos, obter 
ganhos de escala e agregar valor ao 
negócio.

•

Engelog – A Engelog coordena a construção, 
a conservação e a manutenção das rodovias, 
além de criar soluções de engenharia 
e manutenção de sistemas voltados ao 
atendimento. Por meio de suas práticas 
padronizadas de gestão de projetos, a 
empresa permite o desenvolvimento de 
controles operacionais mais avançados e a 
garantia do menor impacto possível no meio 
ambiente, nas comunidades lindeiras e na 
segurança, além de garantir o conforto e o 
fluxo de usuários das rodovias.

•

Serviço e Tecnologia de Pagamentos 
(STP)  – O Grupo STP é líder e pioneiro na 
implementação do sistema automático de 
cobrança de pedágios no Brasil. O sistema 
Sem Parar/Via Fácil está em operação em 22 
concessionárias nos Estados de São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná, 
nas balsas que fazem o percurso Santos-
Guarujá (SP) e em diversos estacionamentos, 
como o do Aeroporto de Congonhas e os 
de onze shoppings em São Paulo. Por meio 
de radiofreqüência, a tecnologia – a mais 
moderna no mundo – permite ao usuário 
trafegar livremente nessas regiões por 
meio da instalação de um dispositivo (chip) 
no vidro dianteiro. A troca de informações 
entre o chip e uma antena, instalada na 
pista do pedágio ou no estacionamento, 
permite a livre passagem do veículo. Os 
sinais de identificação captados pela antena 
seguem para o centro de controle da STP, 
que identifica o usuário e, posteriormente, 
realiza o débito em conta corrente ou no 
cartão de crédito do cliente. Comercializado 
em 122 postos de atendimento, em 40 

•

cidades por delivery e pela internet, o 
sistema está integrado a 20 instituições 
financeiras e a todas as bandeiras de cartões 
de crédito. Ao todo, são 410 mil clientes e 
800 mil veículos cadastrados, respondendo, 
em média, por 35% das passagens de 
veículos nos pedágios e alcançando 65% 
em algumas praças.

Ano Quantidade Valor acumulado (em R$)

2001 12.106.962 91.246.597,35

2002 39.891.928 298.385.581,69

2003 62.101.841 540.771.737,88

2004 91.043.192 981.107.058,95

2005 123.958.780 1.336.647.309,34

2006 143.119.765 1.594.989.105,60

Passagens pelo Sem Parar/Via Fácil
Year Quantity Accumulated amount (R$)

2001 12,106,962 91,246,597.35

2002 39,891,928 298,385,581.69

2003 62,101,841 540,771,737.88

2004 91,043,192 981,107,058.95

2005 123,958,780 1,336,647,309.34

2006 143,119,765 1,594,989,105.60

Vehicles Using Sem Parar/Via Fácil

Service companies

CCR’s service companies are:

Actua – Actua is a shared service center 
that unifies the administrative and financial 
functions and procedures of the CCR 
System. The company offers standardized 
solutions for managing financial resources, 
accounting, legal counsel, and supplies. 
Thus, it is possible to rationalize processes, 
achieve volume gains, and accrue value to 
the business.

•

Engelog – Engelog coordinates the 
construction and maintenance of the 
highways, and creates engineering and 
systems maintenance solutions for customer 
service. With its standardized practices 
of project management, the company 
facilitates developing more advanced 
operating controls and guarantees the least 
possible impact on the environment, in the 
communities bordering on the highways, 
and on safety, besides guaranteeing the 
comfort of users and the flow of traffic on 
the highways.

•

Serviço e Tecnologia de Pagamentos 
(STP)  – The STP Group is the leader 
and pioneer in implementing automatic 
toll collection in Brazil. The Sem Parar/
Via Fácil system is in operation with 22 
concessionaires in the States of São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, and 
Paraná, on the ferries running between 
Santos and Guarujá (SP), and at several 
parking areas, like Congonhas Airport 
and eleven shopping centers in São Paulo. 
By using radio waves, the most modern 
technology in the world allows users to 
freely travel in these regions. A chip is 
installed on the front windshield of the 
vehicle. An exchange of information 
between the chip and an antenna installed 
at the lane of the toll booth or in the 
parking area gives the vehicle free passage. 
The identification signals captured by the 
antenna are forwarded to STP’s control 
center, which identifies the user and, later, 
makes the debit from the customer’s bank 
account or credit card. The system is sold 
at 122 service stations, in 40 cities either 

•

by delivery or by Internet and is integrated 
with 20 financial institutions and with 
all credit cards. In all, there are 410,000 
customers and 800,000 registered vehicles, 
responsible, on the average, for 35% of the 
vehicles going through the toll plaza, and as 
high as 65% in some urban regions.

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

(soon)

All concessionaires
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Crenças

Valores

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

No empresariamento de vanguarda, 
sustentado na ousadia da proatividade, na 
segurança da previsibilidade, na simplicidade, 
na confiabilidade das informações e na 
seriedade das negociações.

Na busca legítima de resultados econômico-
financeiros.

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

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

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

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

•

•

•

•

•

•

•

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

Integridade – fundamento das relações 
pessoais e profissionais

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

Respeito – pelo outro, pela vida e pela 
natureza

Autonomia – liberdade de ação com 
responsabilidade

•

•

•

•

•

Values

Selflessness – the path to growth for 
people and the company

Integrity  – basis of personal and 
professional relationships

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

Respect – for others, for life and for 
Nature

Autonomy – responsible freedom of 
action

•

•

•

•

•

O NEGÓCIO DA CCR

Viabilizar soluções de investimentos e serviços 
em infra-estrutura, contribuindo para o 
desenvolvimento socio econômico das regiões 
onde atua.

CCR’S BUSINESS

Strive to provide solutions for investments 
in infrastructure, thus contributing to the 
Nation’s socioeconomic development.

Beliefs

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

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

In seeking legitimate economic-financial 
results.

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

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

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

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

•

•

•

•

•

•

•

AutoBAn
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Números crescentes

A CCR possui mais de 4.200 funcionários, 
dos quais cerca de 3.900 prestam, direta 
ou indiretamente, serviços de atendimento 
às rodovias. Essas pessoas monitoraram 
o tráfego de 519,7 milhões de veículos 
equivalentes em 2006 – medida calculada 
adicionando aos veículos leves os veículos 
pesados (como caminhões e ônibus), 
multiplicados pelos respectivos números de 
eixos cobrados (um veículo leve equivale a 
um eixo de veículo pesado). 

A receita operacional bruta praticamente 
dobrou entre 2003 e 2006: saiu de R$ 
1,2 bilhão para R$ 2,3 bilhões. O EBITDA 
apresentou desempenho semelhante. Em 
2003, era de R$ 571 milhões, passando para 
R$ 1,2 bilhão em 2006.

1,� milhão de viagens por dia

Em 2006, mais de 96% da receita total da 
CCR foi proveniente da cobrança de pedágio 
nas rodovias onde a Companhia opera. A 
cobrança é feita de forma manual ou por 
meio de identificação automática, por meio 
de um sistema eletrônico implementado nas 
rodovias sob concessão. Ao final de 2006, 
46,6% das receitas vieram do pedágio 
eletrônico.

As estradas administradas pela CCR passam 
por 95 municípios, que têm mais de 36 
milhões de habitantes. Por dia, são cerca 
de 1,5 milhão de viagens pelas rodovias do 
Sistema CCR.

Estrutura acionária 

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

Share Structure 

Some 30% of CCR’s capital is distributed on 
the market. The other 70%, which represents 
the Company’s controlling bloc, are divided 
between three large Brazilian corporate 
conglomerates – Camargo Corrêa, Andrade 
Gutierrez, and Serveng-Civilsan – and the 
Portuguese Brisa Group, which is the biggest 
highway operator in Portugal.

Growing numbers

CCR has over 4,200 employees, of which 
some 3,900 provide services to the highways, 
either directly or indirectly. These people 
monitored the traffic of 519.7 million 
equivalent vehicles in 2006. This number 
was calculated by adding light vehicles and 
heavy vehicles (like trucks and buses) and 
multiplying by the respective numbers of 
axles charged (a light vehicle is equivalent 
to one axle of a heavy vehicle).

Gross operating revenues doubled, between 
2003 and 2006: from R$ 1.2 billion to 
R$ 2.3 billion. EBITDA showed a similar 
performance. In 2003, it was R$ 571 million, 
and became R$ 1.2 billion, in 2006.

1,5 million highway users per day

In 2006, over 96% of CCR’s total revenues 
came from charging tolls on the highways 
where the Company operates. The charge 
is performed either manually or by means 
of an automatic electronic identification 
system implemented on the highways under 
concession. At the end of 2006, 46.6% 
of the revenues came from electronic toll 
charges.

The highways administrated by CCR pass 
through 95 municipalities, which have over 
36 million inhabitants. Around 1.5 million 
users drive on the highways of the CCR 
System per day.Divisão do capital /

28,98%

17,88%

 Division of capital

17,88%

17,88%

17,39%

ViaLagos

Ponte
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Linha do tempo
Timeline

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

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

As ações da CCR começam a ser negociadas 
na Bovespa.

Criação do STP – Serviço de Tecnologia de 
Pagamentos, empresa responsável pela 

cobrança eletrônica de pedágio para 
todo o País.

Aquisição da ViaOeste, em São Paulo. 
No mesmo ano, a CCR realiza sua 

segunda oferta de ações.

A empresa conquista o 1º Prêmio de 
Governança Corporativa do IBGC e é 

incluída no Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) da Bovespa. No mesmo 

ano, a Companhia aumentou sua 
participação acionária na RodoNorte, 

do Paraná.

As ações da CCR passam a integrar 
o Ibovespa, o mais importante 
indicador de desempenho do 

mercado acionário brasileiro. A 
CCR celebra a primeira PPP do 
Brasil com o Governo de São Paulo, 
para operação dos serviços de 
transporte de passageiros da Linha 
4 do Metrô.

CCR  created by 
Andrade Gutierrez, 

Camargo Corrêa, and 
Serveng-Civilsan.

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

same year, CCR becomes 
the first company to be 

listed with BOVESPA’s Novo 
Mercado Exchange.

CCR’s shares begin to be traded 
on BOVESPA.

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

for electronic toll collections throughout 
Brazil.

ViaOeste acquired, in São Paulo. That same year, 
CCR made its second stock offering.

The Company wins the first IBGC Corporate Governance 
Award and is included in BOVESPA’s Corporate 

Sustainability Index (ISE). That same year, the Company 
increases its share in RodoNorte, in the State of Paraná.

CCR’s shares are listed with IBOVESPA, which is the most 
important performance indicator of Brazil’s stock market. The 
Company signs a Concession Contract with the State of São Paulo 
to operate the passenger transportation services of Line 4 of the 
Metro/Subway. 
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RECONHECIMENTOS

AutoBAn

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

NovaDutra 

Melhor concessionária de rodovia do 
Brasil, no Prêmio NTC

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

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

RECOGNITION

AutoBAn

Bandeirantes Highway was chosen the best 
highway in Brazil, by Guia 4 Rodas and by 
the CNT 2006 Highway Poll

NovaDutra 

Best highway concessionaire in Brazil, at 
the NTC Awards

Second best company in the Nation’s 
transportation and logistics business, 
according to a Poll by Valor Econômico

Best highway operator in Brazil, by O 
Empreiteiro Magazine Awards

RodoNorte

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

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

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

RodoNorte

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

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

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

AutoBAn
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O lucro líquido alcança R$ 547,3 milhões 
(crescimento de 9,3%).

O tráfego de veículos nas rodovias 
concedidas à Companhia cresce 5,4%.

O Consórcio Metroquatro, no qual a CCR 
detém 58% da participação acionária, 
celebra Parceria Público-Privada de 30 
anos com o Governo de São Paulo e cria a 
ViaQuatro, empresa que será responsável 
pela operação e a manutenção da linha 4 
do Metrô de São Paulo.

•

•

•

Net profits achieve R$ 547.3 million 
(growth of 9.3%).

The traffic of vehicles on the highways 
under concession by the Company grows 
5.4%.

The Metroquatro Consortium, of which 
CCR is a 58% shareholder, signs a Public-
Private Partnership of 30 years with the 
State of São Paulo, and creates ViaQuatro, 
the company that will be responsible for 
operating and maintaining Line 4 of São 
Paulo’s Metro/Subway.

•

•

•

O balanço do ano
The year at a glance

Os fatos relevantes da Companhia em 2006:

Shares are listed with São Paulo’s Stock 
Exchange Index (IBOVESPA) and, for the 
second consecutive year, they are on 
BOVESPAS’s Corporate Sustainability Index 
(ISE).

Stock split of 1:4.

Net revenues increase 9.8% over 2005, 
rising to R$ 2.1 billion.

•

•

•

Ações passam a integrar o Índice da Bolsa 
de Valores de São Paulo (Ibovespa) e, pelo 
segundo ano consecutivo, compõem o 
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), 
também da Bovespa.

Desdobramento das ações na proporção 
1:4 (split).

A receita líquida aumenta 9,8% em relação 
a 2005, chegando a R$ 2,1 bilhões.

•

•

•

The Company’s relevant facts in 2006:

DESTAQUES   HIGHLIGHTS

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

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

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

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

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

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

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

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

Eduardo Borges de Andrade
Chairman of the Board of Administration

2�

Renato Alves Vale
President

Futuro pavimentado
A paved future

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

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

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

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

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

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

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

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

Eduardo Borges de Andrade
Presidente do Conselho de Administração

MENSAGEM AOS ACIONISTAS   MESSAGE TO SHAREHOLDERS

Renato Alves Vale
Presidente
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Composto por 10 integrantes, o Conselho de 
Administração da CCR possui dois membros 
independentes. Os conselheiros são eleitos 
pelos acionistas, reunidos em assembléia 
geral ordinária, para mandatos de um ano, 
com a possibilidade de serem reeleitos. A 
Diretoria Executiva, por sua vez, compõe-
se de oito membros e executa as ações 
administrativas.

Nesse modelo de governança, a tomada de 
decisões consiste num processo coletivo, 
havendo equilíbrio entre quem propõe, analisa 
e aprova as matérias em discussão. Na Política 
de Remuneração, o Conselho de Administração 
define além da remuneração do presidente, a 
do vice-presidente executivo, ficando a cargo do 
presidente propor a política de remuneração da 
CCR e das subsidiárias, aprovada pelo próprio 
Conselho. Esse formato colegiado permite que 
a Diretoria e os membros do Conselho estejam 
em total consonância nas decisões tomadas.

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

CCR’s Board of Administration is composed of 
10 members, two of which are independent. 
The Board members are elected by the 
shareholders in a regularly held meeting, for 
one-year mandates, with the possibility of 
being reelected. The Board of Directors, on 
the other hand, consists of eight members 
and performs administrative duties.

In this governance model, decision making 
consists of a collective process, with a 
balance between those who propose, 
analyze and approve the subjects under 
discussion. In the remuneration policy, the 
Board of Administration sets the president’s 
remuneration, and the president proposes 
the remuneration policy for CCR and its 
subsidiaries, which is approved by the Board, 
itself. This group consensus format allows 
the Board of Directors and the members of 
the Board of Administration to be in total 
agreement with the decisions made.

Another important practice at CCR is that of 
appreciating the performance of its directors 
and executives through the Program of 
Individual Development (PID), done by an 
independent human resources consultant.

Entrada no Ibovespa
Listing with IBOVESPA

Desde sua fundação, a atuação da CCR 
baseou-se na adoção das melhores práticas 
de governança corporativa. O reconhecimento 
do mercado a essa postura vem, ao longo dos 
anos, evidenciando-se de várias maneiras. Em 
maio de 2006, a Companhia passou a integrar 
o Ibovespa, demonstrando a importância 
de atuar com base na transparência e na 
ética, conjugadas com os bons resultados 
apresentados nos últimos anos.

Outra evidência desse reconhecimento está 
no fato de a CCR integrar, pelo segundo ano 
consecutivo, o Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE), carteira composta por 
ações de companhias com os melhores 
desempenhos em todas as dimensões da 
sustentabilidade empresarial.

Novo Mercado

Primeira empresa brasileira a pôr em prática 
o Comitê de Governança, com a função 
principal de avaliar o desempenho dos 
membros do Conselho de Administração, a 
CCR também foi a primeira a aderir ao Novo 
Mercado, o mais alto nível de governança 
apregoado pela Bovespa. 

Ever since it was founded, CCR’s actions have 
been based on adopting the best corporate 
governance practices. The recognition given 
by the market to this stance, throughout 
the years, has been shown in several ways. 
In May 2006, the Company was first listed 
with IBOVESPA, thus showing the importance 
of working on the basis of transparency 
and good ethics, in conjunction with the 
outstanding results shown in recent years.

Another evidence of this recognition is found 
in the fact that CCR has been listed on the 
Corporate Sustainability Index (ISE), made up 
of shares of companies that show the best 
performance in all dimensions of corporate 
sustainability.

Novo Mercado (New Market)

As the first Brazilian company to put a 
Governance Committee into practice, 
with the main function of evaluating the 
performance of the members of the Board of 
Administration, CCR was also the first to join 
the Novo Mercado, which is the highest level 
of governance proclaimed by BOVESPA. 

GOVERNANÇA CORPORATIVA   CORPORATE GOVERNANCE

CCRDay
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Presidente e do Secretário do Conselho. 
Além disso, o órgão também propõe e 
revisa as responsabilidades dos comitês, 
reavaliando regularmente sua estrutura e 
as necessidades de novos membros. Pode, 
quando necessário, desenvolver e gerenciar 
o processo de seleção de conselheiros 
independentes.

Comitê de Novos Negócios: avalia, a 
pedido do Conselho de Administração, 
o desenvolvimento de estudos para 
potenciais aquisições de participações em 
novos negócios, identificando possíveis 
problemas e abordagens a serem seguidas 
na negociação. 

Comitê de Recursos Humanos: opina 
e propõe alterações sobre a política de 
remuneração da CCR e das subsidiárias. 
Cumpre papel relevante nas definições 
sobre os Programas de Participação nos 
Lucros (PPLs), nos processos de nomeação 
de diretores da CCR e de potenciais 
candidatos indicados pelo Presidente e na 
metodologia de avaliação dos diretores da 
CCR, entre outros assuntos.

•

•

Board. Furthermore, the Committee also 
proposes and revises the responsibilities of 
all Committees, regularly reevaluating their 
structure and the needs of new members. 
When necessary, it can develop and manage 
the process of selecting independent Board 
members.

New Business Committee: evaluates, at 
the request of the Board of Administration, 
the possible development of studies 
regarding potential acquisition of shares 
in new businesses, identifying potential 
problems and approaches to be followed 
in the negotiations.

Human Resources Committee: gives 
opinions and proposes changes in the 
remuneration policy of CCR and its 
subsidiaries. Plays a relevant role in defining 
the Profit Sharing Programs (PSP), in the 
processes for naming CCR’s directors 
and potential candidates indicated by 
the President and in the methodology for 
evaluating CCR’s directors, among other 
subjects.

•

•

Encontro Anual

Comitês de Gestão

Para dar sustentação ao Conselho de 
Administração, a CCR possui seis Comitês 
de Gestão, que propiciam mais eficiência e 
agilidade à Empresa. Esses comitês, compostos 
por um representante de cada acionista 
controlador e por um executivo independente, 
não têm poder de decisão ou funções 
executivas. Suas análises se submetem ao 
Conselho de Administração.

As principais tarefas dos Comitês de Gestão 
da CCR encontram-se descritas a seguir.

Comitê de Auditoria: auxilia 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 a eficácia dos 
controles internos, propondo alterações, 
caso necessário. 

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

Comitê de Finanças: examina a política 
financeira da Empresa, analisando 
sua estrutura e recomendando ações 
corretivas. Acompanha e informa o 
Conselho de Administração sobre questões 
financeiras-chave, 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, 
desenvolvendo, revisando e propondo, 
periodicamente, a descrição das suas funções. 
Propõe a dinâmica de funcionamento do 
Conselho de Administração, incluindo 
cronograma de reuniões, agenda e fluxo 
de informações. Ainda cabe ao Comitê a 
tarefa de responder pelas comunicações 
com acionistas, executivos e outros 
interessados externos e conduzir avaliações 
periódicas do Conselho, dos Comitês, do 

•

•

•

•

Management committees

To support the Board of Administration, 
CCR has six Management Committees that 
provide the Company with greater efficiency 
and agility. These committees consist of 
one representative from each controlling 
shareholder and by an independent executive 
and they have no decision-making powers 
or executive functions. Their analyses are 
presented to the Board of Administration.

The main tasks of CCR’s Management 
Committees are described, as follows.

Auditing Committee: helps define the 
standards of quality of the financial reports 
and of internal controls. Evaluates the 
quality of the financial reports, the risks 
involved in the accounting principles used 
and the appropriateness and effectiveness 
of internal controls, proposing changes, if 
necessary.

Strategy Committee: evaluates the 
overall objectives and guidelines of the 
CCR System, analyzing and issuing opinions 
on the Strategic Objective, the General 
Objectives and Guidelines, and the Business 
Plan, all of which are suggested by the 
President.

Finance Committee: examines the 
Company’s financial policy, analyzing its 
structure and recommending corrective 
action. Follows up and informs the Board 
of Administration regarding key financial 
issues, such as long-term loans/debt 
refinancing, risk analysis, dividend policy, 
stock and bond issues, and investments.

Governance Committee: suggests and 
supervises the format and process for 
forming the Board of Administration, 
periodically developing, revising and 
proposing its job description. Proposes 
the dynamics for the work of the Board 
of Administration, including meeting 
schedules, agendas and the flow of 
information. It is also the Committee’s 
job to answer all communications from 
shareholders, executives and other outside 
interested parties and to perform periodic 
evaluations of the Board, of the Committees, 
of the President, and of the Secretary of the 

•

•

•

•
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Mecanismos de proteção

A CCR estabeleceu mecanismos de proteção 
internos para serviços que envolvem partes 
relacionadas. O objetivo da medida é 
evitar eventuais conflitos envolvendo as 
contratações das partes relacionadas com 
as concessionárias. Todos os contratos 
firmados com partes relacionadas (acima de 
R$ 1 milhão) e quaisquer outros firmados 
com terceiros (acima de R$ 5 milhões) 
têm de ser aprovados pelo Conselho de 
Administração.

Além disso, é facultado a qualquer membro 
do Conselho solicitar, previamente e em 
tempo hábil, a elaboração de uma avaliação 
independente, realizada por empresa 
especializada, que revisará os termos e as 
condições da proposta de contratação e a 
sua adequação às condições e às práticas de 
mercado. Em caso de dúvidas, os contratos 
com partes relacionadas poderão ser vetados 
por 25% dos membros do CAD.

Arbitragem de conflitos

Todo acionista da CCR, inclusive o minoritário, 
tem a possibilidade de acionar a Câmara de 
Arbitragem, organizada pela Bovespa, para 
buscar a resolução de eventuais conflitos em 
que o detentor de ações se sinta prejudicado. 
A CCR tem como norma acatar integralmente 
a decisão da Câmara.

Tag along

O direito ao tag along é garantido aos 
acionistas minoritários da CCR, uma vez 
que também é exigência do Novo Mercado 
da Bovespa. Eles também podem participar 
das decisões da empresa, caso apontem 
um representante para o Conselho de 
Administração, o que requer a convocação 
do voto múltiplo, que permite a eleição desse 
representante nas AGOs da Companhia. 

Protection mechanisms

CCR  establ ished internal  protect ion 
mechanisms for services involving related 
parties. The objective is to avoid eventual 
conflicts in hiring parties related to the 
concessionaires. All of the contracts signed 
with related parties (over R$ 1 million) and 
any others signed with third parties (over R$ 
5 million) must be approved by the Board of 
Administration.

Furthermore, any member of the Board may 
request, in advance and in good time, the 
preparation of an independent evaluation, 
performed by a specialized company, 
that will review the terms and conditions 
of the contractual proposals and their 
appropriateness to the market’s conditions 
and practices. In the case of doubts, the 
contracts with related parties may be vetoed 
by less than 25% of the members of the 
Board of Administration.

Conflict arbitration

All CCR shareholders, including minorities, 
may call upon the Arbitration Panel, organized 
by BOVESPA, to resolve eventual conflicts 
in which the shareholder feels jeopardized. 
The rule at CCR is to fully comply with Panel 
decisions.

Tag along

The tag along right is guaranteed to CCR’s 
minority shareholders, and that is the 
requirement of BOVESPA’s Novo Mercado. 
They can also participate in Company decisions, 
if they appoint a representative to the Board of 
Administration, which requires a multiple-vote 
convocation, thus allowing the election of the 
representative for the Company’s AGOs. 

Renato Vale
Presidente

CEO

Márcio Batista
Vice-Presidente Executivo*
Executive Vice President*

Francisco Bulhões
Comunicação e Marketing

Media Relations

José Roberto Meirelles
Relações Institucionais
Institutional Relations

Italo Roppa

Vice-Presidente de Gestão de Negócios
Business Management Vice President

Francisco Mendes
Planejamento e Controle

Control and Planning

Leonardo Viana
Novos Negócios
New Business

Antonio Linhares
Desenvolvimento Empresarial

Business Development

Ricardo Froes
Finanças e Relações com Investidores

CFO and Investor Relations

Massami Uyeda
Jurídico

Legal Affairs

Centro Corporativo / Corporate Center

Comitês
Committees• Analisam propostas da DIR que requerem decisão do CA

• Facilitam análise do CA nos assuntos do seu escopo

• Dão pareceres sobre as propostas ao CA

• Analyze DIR proposals that require a decision by the 

Board of Administration (BA)

• Facilitate analysis by CA of issues within their scope

• Issue opinions regarding the proposals to the Board of 

Administration (BA)

Diretoria Executiva (DIR)
Board of Directors (DIR)

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

Proposals

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

Empresas de Serviço
Service Companies

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

Márcio Batista

Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios**
Business Development Vice President**

Concessão de Rodovias
Highway Concessions

Transporte de Passageiros
Passenger Transportation
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Código de Ética

Os princípios norteadores do Código de 
Ética aplicam-se a todos os administradores 
(conselheiros de administração e diretores) e 
funcionários da CCR e das empresas por ela 
controladas (Sistema CCR). Tem a função de 
guiar o Sistema CCR em seu objetivo de ser 
um negócio confiável, rentável e perene, com 
permanente agregação de valor, permitindo-
lhe conservar uma imagem pública sólida e 
respeitada. 

Os Princípios do Código de Ética estabelecem 
critérios de atuação em vários aspectos:

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

Relacionamento com os acionistas e os 
investidores e política de informações.

Relacionamento com concorrentes.

Integridade profissional e pessoal dos 
colaboradores. 

Transações comerciais e contratação de 
parentes.

Gestão do Código de Ética.

Conselho de Administração.

•

•

•

•

•

•

•

Code of ethics

The main guidelines of the Code of Ethics 
apply to all of the administrators (Board 
members and directors) and employees of 
CCR and of the companies it controls (the 
CCR System). They guide the CCR System in 
its objective of being a reliable, profitable and 
continuous business that permanently gains 
aggregate value, allowing it to maintain a solid 
and respected public image.

The Principles of the Code of Ethics establish 
criteria for action under several aspects:

Relationships with the government, society 
and the community, in general.

Relationships with shareholders and 
investors, and the information policy.

Relationships with competitors.

Professional and personal integrity of 
employees.

Commercial transactions and hiring 
relatives.

Management of the Code of Ethics.

Board of Administration.

•

•

•

•

•

•

•

ViaOeste

A Governança Corporativa da CCR

Outros destaques do modelo de governança 
da Companhia:

A CCR ,  como companhia aberta e 
participante do Novo Mercado, deve 
informar regularmente à Bovespa todos os 
contratos com partes relacionadas. 

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

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

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

Administração profissional, desvinculada 
dos acionistas controladores.

•

•

•

•

•

Governance of CCR

Other highlights of the Company’s governance 
model:

CCR, as a publicly traded company and 
listed with the Novo Mercado, shall 
regularly inform BOVESPA regarding all 
contracts with related parties.

The controlling shareholders have equal 
shares, there is no veto and/or single 
approval powers for any of the controlling 
shareholders (special quorum of 67% for 
certain subjects).

The Investment Plan receives prior approval 
for each of CCR’s businesses.

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

Professional administration, not connected 
with the controlling shareholders.

•

•

•

•

•

CCRDay

Independent auditor

KPMG Independent Auditors have audited 
CCR’s financial statements since 2006. Up 
through 2005, the work had been done 
by Deloitte Touche Tohmatsu Independent 
Auditors. The regulations of the Novo 
Mercado require that the auditors be changed 
every five years.

Auditoria independente

A empresa KPMG Auditores Independentes 
realiza auditoria das demonstrações financeiras 
da CCR desde 2006. Até 2005, o trabalho 
era realizado pela Deloitte Touche Tohmatsu 
Auditores Independentes. O regulamento da 
CVM exige a mudança de auditores a cada 
cinco anos.
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A CCR  t em como po l í t i c a  in te rna 
institucionalizada um instrumento de controle 
de risco nas operações no mercado financeiro 
e de crédito, realizado por especialistas da 
Companhia. Antes de qualquer operação 
realizada com bancos, essa equipe de 
profissionais avalia o balanço da instituição 
f inanceira, levando em consideração 
indicadores como o Risk Bank.

CCR has internal institutional risk controls 
for market financial and credit operations, 
which are handled by Company experts. 
Before any operation is performed with a 
bank, this team of professionals evaluates 
the balance sheet of the financial institution, 
taking into consideration such indicators as 
the Risk Bank.

Gestão financeira
Financial management

O quadro financeiro positivo registrado em 2006, 
com receitas crescentes e baixo endividamento 
(totalmente em moeda nacional), permite à 
CCR ampliar seu negócio obtendo recursos 
por meio de linhas de créditos de instituições 
nacionais e, principalmente, internacionais. A 
Companhia preparou-se para obter recursos 
de financiamento acessando mercados 
internacionais e estreitando o relacionamento 
com novos parceiros estratégicos, como o 
Banco Mundial, o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
aumentando o seu limite de crédito.

The positive financial picture recorded in 2006, 
with growing revenues and low indebtedness 
(entirely in Brazilian currency), allows CCR 
to expand its business by obtaining funding 
through lines of credit from domestic, and 
mainly, international institutions. The Company 
prepared itself to obtain funding by accessing 
international markets and by improving its 
relationship with new strategic partners, like the 
World Bank, the Interamerican Development 
Bank, and the National Economic and Social 
Development Bank (BNDES), thus increasing 
its credit limit.

SISTEMAS DE GESTÃO   MANAGEMENT SYSTEMS

AutoBAn
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Riscos tecnológico e operacional – 
A Companhia mantém programas de 
contingenciamento capazes de operar 
sistemas paralelos, acionados na eventualidade 
de defeitos e falhas. O objetivo é garantir 
que todos os sistemas operem 24 horas por 
dia, sem interrupções. A partir da lógica de 
funcionamento dos sistemas de TI, a CCR 
também criou a área Tecnologia e Inovação, 
coordenada por um grupo de pessoas que 
estudam as melhores práticas de atendimento 
das concessionárias. Seu objetivo consiste em 
padronizar os procedimentos, otimizando-os 
conforme os conceitos-chave de prestação 
de serviço utilizados pela CCR: promover 
segurança, fluidez e conforto ao usuário.

Riscos ambientais  – Hoje ,  cada 
concessionária do Sistema CCR mantém uma 
equipe de acompanhamento permanente 
dos riscos ambientais, principalmente nas 
atividades de execução das obras civis. A 
Engelog tem uma equipe especializada que 
acompanha o trabalho das concessionárias 
e das empresas terceirizadas.

•

•

Operating and technological risks 
– The Company maintains contingency 
programs that are capable of operating 
parallel systems, called into action when 
defects and failures arise. The objective is 
to guarantee that all of the systems operate 
24/7, without interruption. Based on the logic 
of the functioning of the IT systems, CCR 
also created the Technology and Innovation 
area, which is coordinated by a group of 
people who study the concessionaires’ best 
service practices. Its objective is to standardize 
procedures, optimizing them according to 
the key service providing concepts followed 
by CCR: promoting safety, flow and comfort 
for users.

Environmental risks – Today, each 
concessionaire of the CCR  System 
maintains a standing team to follow up on 
environmental risks, mainly for construction 
work. Engelog has a trained team that 
follows the work of the concessionaires 
and the outsourced companies.

•

•

• Identificar e remover condições de 
insalubridade;

• Desenvolver e implementar assistência 
médico-odontológica supletiva;

• Cumprir e fazer cumprir os programas 
regulares de férias;

• Desenvolver programas de conscientização 
de prevenção de doenças infecto-
contagiosas, exames periódicos, 
campanhas de vacinação, etc.

Todos os colaboradores têm a responsabilidade, 
que é indelegável, de zelar pela saúde 
e pela qualidade de vida, sua e de seus 
familiares. Cabe à Empresa promover as 
condições básicas para que isso ocorra, 
desenvolvendo programas para aumentar 
o nível de informação e conscientização de 
seus trabalhadores. Portanto, a obtenção 
de qualidade de vida requer atitudes 
compartilhadas entre a empresa e seus 
colaboradores, cabendo aos líderes a adoção 
de ações exemplares nesse sentido.

• Identifying and removing unhealthy 
conditions;

• Deve lop ing  and  imp lement ing 
supplemental medical and dental 
assistance;

• Complying with and insisting on 
compliance with regular vacation 
periods;

• Developing awareness programs for 
preventing infectious-contagious 
diseases, holding periodical health 
exams, vaccination campaigns, etc..

All collaborators have the inalienable 
responsibility of emphasizing their health 
and quality of life, and that of their families. 
It is the Company’s job to promote the basic 
conditions for this to occur, by developing 
programs to increase the level of information 
and awareness of its workers. Therefore, 
obtaining a good quality of life requires 
attitudes shared by the company and its 
collaborators, and it is up to the leaders to 
adopt exemplary actions in this respect.

Gestão de risco

A CCR mantém um trabalho de auditoria 
interna, realizado pela Deloitte Touche 
Tohmatsu Auditores Independentes. A 
elaboração de uma análise da matriz de 
riscos mapeou e vem apontando as áreas 
de risco e seus respectivos pontos a serem 
melhorados.

Risco financeiro – Ao se lançar no 
mercado internacional, com o objetivo 
de obter novas linhas de financiamento 
e operar em outros países, a CCR estará 
sujeita à volatilidade de outros mercados. 
Em razão disso, a Companhia conta com 
uma política de hedge criativa, inovadora 
e conectada ao mundo atual. A meta será 
preservar o patrimônio e minimizar os riscos 
da exposição a moedas e mercados. A área 
financeira conta com um especialista para 
a análise desses negócios, além de estar 
em constante interlocução com bancos 
internacionais, estudando políticas e 
instrumentos, até mesmo no mercado de 
títulos derivativos, para minimizar o risco.

Risco de pessoas – A CCR tem como 
política cuidar detidamente das relações 
trabalhistas, proporcionando a todos os 
funcionários os direitos estabelecidos 
na CLT. Os programas de segurança e 
qualidade de vida contribuem para reduzir 
o número de pessoas afastadas de seus 
postos por doenças profissionais ou 
acidentes de trabalho. Mesmo no caso 
dos funcionários terceirizados, exige-se das 
empresas contratadas o mesmo rigor no 
que diz respeito ao cumprimento das leis 
trabalhistas. As medidas visam melhorar a 
qualidade de vida dos colaboradores.

Assim, os dirigentes do Sistema CCR 
devem desempenhar todos os esforços 
possíveis para garantir condições saudáveis 
de trabalho, dentro de uma gestão de 
segurança e higiene nos ambientes de 
trabalho, atuando para:

•

•

Risk management

CCR maintains a running internal audit done 
by Deloitte Touche Tohmatsu Independent 
Auditors. The preparation of an analysis of the 
risk base, as mapped out, has pointed out the 
areas of risk and their respective points that 
need improvement.

Financial risks – Upon its launch on the 
international market, with the objective 
of obtaining new financing and operating 
in other countries, CCR will be subject to 
the volatility of other markets. Therefore, 
the Company has a hedge policy that is 
creative, innovative and connected to the 
contemporary world. The goal will be to 
preserve assets and minimize the risks 
of exposure to currencies and markets. 
The financial area has an expert analyze 
these dealings, who is in constant dialog 
with international banks, studying policies 
and instruments, including the derivatives 
market, in order to lessen the risk.

Personnel risks – CCR has a policy of careful 
labor relations, providing all employees with 
the rights established by the Consolidated 
Labor Laws (CLT). The safety and quality of 
life programs contribute to reducing the 
number of people taken away from their 
jobs because of professional illnesses or 
job-related accidents. Even in the case of 
outsourced workers, the companies that 
are hired must maintain the same rigorous 
attitude about complying with labor laws. 
These measures seek to improve the quality 
of life of all collaborators.

Thus, the directors of the CCR System 
must make al l  poss ible efforts to 
guarantee healthy working conditions, for 
managing safety and hygiene in the work 
environments, by:

•

•

RodoNorte

ViaOeste
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Gestão de saúde e segurança

O tratamento dado pela CCR às questões 
relacionadas a saúde e segurança tem caráter 
essencialmente preventivo. O Programa de 
Qualidade de Vida permeia toda a Empresa, 
incluindo as concessionárias, e visa ao bem-
estar físico e mental dos colaboradores. 
Atinge desde os funcionários que trabalham 
nas cabines de pedágio, verificando questões 
ergonômicas, até os funcionários dos 
escritórios, incentivando-os a praticar esportes, 
manter uma boa alimentação e realizar check-
ups periódicos, entre outros aspectos.

Além desse programa a CCR também oferece 
assistência médica e odontológica, seguro de 
vida em grupo, empréstimos, vale-transporte, 
vale-alimentação, refeição e o CCR Prev 
(plano de previdência privada exclusivo dos 
funcionários).

Managing health and safety

The treatment given by CCR to the issues 
related to health and safety is essentially 
preventive in nature. The Quality of Life Program 
permeates the entire Company, including the 
concessionaires, and focuses on the physical 
and mental well being of all collaborators. It 
reaches everyone, from the employees who 
work in the toll booths, where ergonomics 
issues are checked, to office employees, by 
encouraging them to be involved in sports, to 
eat well, and to have regular physical check-
ups, among other aspects.

Besides this program, CCR also provides 
medical and dental assistance, group life 
insurance, loans, transportation voucher, 
meal voucher, meals, and CCR Prev (exclusive 
employee retirement plan).

Ponte

Gestão de pessoas

A principal ferramenta de gestão de pessoas é 
um programa contínuo de acompanhamento 
para avaliar os colaboradores e receber 
suas sugestões, com o intuito de melhorar 
os serviços prestados. No que se refere ao 
pagamento de benefícios, a CCR atua com 
uma gestão participativa e com remuneração 
por resultados, fundamentada na avaliação 
da contribuição individual para viabilizar o 
comprometimento das pessoas e agregar 
valor ao negócio.

Os funcionários dividem-se em dois grupos, 
conforme descritos a seguir.

Prestadores de serviços – Representam 
mais de 80% dos funcionários, integrados 
a uma política de acompanhamento e 
avaliação do desempenho individual. Essa 
política, implementada por um comitê 
especializado e pelo Departamento de 
Recursos Humanos, serve de base para 
eventuais premiações, como reajustes 
salariais fora da data do dissídio coletivo das 
categorias envolvidas. Um dos destaques 
dessa prática é a troca de informações entre 
a Companhia e o funcionário, apontando 
expectativas e pontos a serem melhorados, 
entre outros itens.

Grupo de liderança – Representa cerca 
de 350 funcionários, entre coordenadores, 
gerentes, diretores e demais executivos. 
Cada colaborador é avaliado a partir 
de parâmetros relacionados ao saber e 
ao relacionamento profissional com os 
colegas. Essas lideranças participam do 
Plano de Desenvolvimento Individual 
(PDI), que aprecia o desempenho de cada 
líder e estabelece eventuais ascensões na 
hierarquia da Empresa. O Programa de 
Formação de Profissionais (PFP) constitui 
outro destaque, criado com o objetivo 
de treinar e formar novos profissionais de 
liderança na CCR. Em 2006, contrataram-se 
12 recém-formados, após uma seleção que 
envolveu 3 mil inscritos.

•

•

People management

The main tool for managing people is a 
continuous follow-up program for evaluating 
the collaborators and receiving their 
suggestions, for the purpose of improving 
the services provided. As for the payment 
of benefits, CCR acts with participative 
management and with results-oriented 
remuneration, based on an evaluation of 
the individual contribution to motivate the 
commitment of people and accrue value to 
the business.

The employees are divided into two groups, 
described as follows:

Service providers – Represent over 80% 
of the employees, integrated into a policy 
of follow-up and evaluation of individual 
performance. This policy, implemented 
by a specialized committee and by the 
Department of Human Resources, serves 
as the basis for eventual awards, such 
as salary adjustments outside the normal 
yearly dates for the job categories involved. 
One of the highlights of this practice is 
the exchange of information between the 
Company and the employee, pointing out 
expectations and areas to be improved, 
among other items.

Leadership group  – Represents some 
350 employees, among coordinators, 
managers, directors, and other executives. 
Each collaborator is evaluated based on 
parameters related to knowledge and 
to the professional relationship with 
colleagues. These leaders participate in 
the Individual Development Plan (PDI) that 
studies the performance of each leader and 
establishes eventual steps to climb within 
the Company. The Professional Formation 
Program (PFP) constitutes another highlight, 
created with the objective of training and 
preparing new leaders at CCR. In 2006, 12 
new graduates were hired, after a selection 
process involving 3,000 applicants.

•

•
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* A ViaOeste passou a contribuir em receitas de pedágio a partir de março de 2005. * ViaOeste began contributing toll revenues starting in March 2005.

Tráfego – Veículos equivalentes
Concessionária 200� 200� 2006

AutoBAn  168   178,9  183,5

NovaDutra  118,3   118,1  119,8

RodoNorte    52,4     51,1  50,7

Ponte    26,6    26,3  26,3

ViaLagos      4,9      5,3  5,1

ViaOeste (*) -    43,3  53,9

Consolidado  ���  ��2,8 �1�,6

 200� 200� 2006

Receita de pedágio (R$ Milhões) 1.511,2  2.007,6  2.230,9 

% Receitas totais 96,4%  95,4%  96,2%

Receitas acessórias 41,2  75,2   52,4

% Receita totais 2,6%  3,6%  2,3%

Receitas gestão de meios de pagamento (STP) 15,8  20,9  34,4

% Receitas totais 1%  1%  1,5% 

Total 1.�68,2 2.10�,6      2.�1�,�

Receita CCR

Traffic – Vehicles - equivalent in 2006
Concessionaire 200� 200� 2006

AutoBAn  168   178.9  183.5

NovaDutra  118.3   118.1  119.8

RodoNorte    52.4     51.1  50.7

Ponte    26.6    26.3  26.3

ViaLagos      4.9      5.3  5.1

ViaOeste (*) -    43.3  53.9

Consolidated  ���  ��2.8 �1�.6

 200� 200� 2006

Toll revenues (R$ MM) 1,511.2  2,007.6  2,230.9 

% Total revenues 96.4%  95.4%  96.2%

Accessory revenues 41.2  75.2   52.4

% Total revenues 2.6%  3.6%  2.3%

Revenues from managing means of payment (STP) 15.8  20.9  34.4

% Total revenues 1%  1%  1.5% 

Total 1,�68.2 2,10�.6      2,�1�.�

CCR Revenues

Desempenho financeiro 
Receitas acessórias (em R$ milhões) 52,4 

STP (em R$ milhões) 34,4

Receita bruta (em R$ milhões) 2.317,9

EBIT (em R$ milhões) 855,7

Margem EBIT (% em relação à receita líquida) 39,9 

EBITDA (em R$ milhões) 1.206,2

Margem EBITDA (%) 56,2

Lucro líquido (em R$ milhões) 547,2

Dívida bruta (em R$ milhões) 1.755,7

Caixa e aplicações financeiras (em R$ milhões) 627,3

Patrimônio líquido (em R$ milhões) 1.566,3

 CAPEX (em R$ milhões) 460,1

Financial performance 
Accessory revenues (R$ million) 52.4 

STP (in R$ million) 34.4

Gross revenues (R$ million) 2,317.9

EBIT (R$ million) 855.7  

EBIT Margin (% of net revenues) 39.9 

EBITDA (R$ million) 1,206.2

EBITDA margin (%) 56.2

Net profits (R$ million) 547.2

Gross indebtedness (R$ million) 1,755.7

Cash and financial applications (R$ million) 627.3

Net assets (R$ million) 1,566.3

CAPEX (R$ million) 460.1

Indicadores
Dívida líquida/EBITDA LTM 0,94 x

EBITDA/Capex 2,62 x

Indicators
Net indebtedness/EBITDA LTM 0.94 x

EBITDA / Capex 2.62 x

AutoBAn NovaDutra RodoNorte Ponte ViaLagos ViaOeste*

Receita de Pedágio (em milhões) / Toll revenues (in R$ million)

2004

2005

2006

697,7

805
859,7

500,1
551,5

611,8

202,4
232,1 250,9

74,2 79,3 86,5
36,7 41,9 43,4

297,7
378,6

* A ViaOeste passou a contribuir em receitas de pedágio a partir de março de 2005.
* ViaOeste began contributing toll revenues starting in March 2005.

O aumento de 5,4% no tráfego de veículos nas 
rodovias administradas pela CCR foi o principal 
responsável pelo ótimo desempenho comercial 
da Companhia em 2006. Em São Paulo, as 
tarifas de pedágios não tiveram aumento real, 
pois os reajustes são calculados com base no 
Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M), 
que ficou próximo de zero.

Os indicadores econômicos positivos, registrados 
no final de 2006, deram uma amostra do que 
poderá acontecer em 2007. O aumento da 
produção agrícola e o conseqüente transporte 
desses grãos pelas rodovias do Paraná e de São 
Paulo e o crescimento do fluxo de veículos de 
passeio contribuíram para o bom desempenho 
da CCR. Em 2007, se a previsão de crescimento 
da economia concretizar-se, com percentual 
em torno de 3% a 4% do PIB, o impacto nos 
negócios da Companhia será imediato. 

A CCR administra 1.452 quilômetros de 
rodovias, o que representa 14% de extensão 
de toda a malha rodoviária sob a gestão 
de empresas privadas no Brasil. As estradas 
administradas cruzam 95 municípios. Em 
2006, o Sistema CCR registrou tráfego de 
519 milhões de veículos equivalentes e 
investiu R$ 460 milhões na manutenção das 
rodovias. O tráfego cresceu 5,4% no ano. Os 
meios eletrônicos representaram 46,6% da 
arrecadação de pedágio e cresceram 25,2% 
na comparação com 2005. 

Tráfego em alta
Traffic is increasing

The increase of 5.4% in vehicle traffic on 
the highways administrated by CCR was the 
main influence on the excellent commercial 
performance of the Company in 2006. In 
São Paulo, the toll rates had no real increase, 
because the readjustments are calculated on 
the General Price Index of the Market (IGP-M), 
which stayed near zero.

The positive economic indicators recorded at 
the end of 2006 gave a sample of what might 
happen in 2007. The increase in agricultural 
production and the resulting transportation 
of grains on the highways of the States of 
Paraná and São Paulo and the growing flow of 
passenger vehicles contributed to CCR’s good 
performance. In 2007, if the growth forecast 
materializes for the economy, with about 3% to 
4% of the GDP, the impact on the Company’s 
business will be felt immediately. 

CCR administrates 1,452 kilometers of 
highways, which represent 14% of the entire 
highway system under the management of 
private companies in Brazil. The roads being 
administrated cross through 95 municipalities. 
In 2006, the CCR System recorded traffic of 
519 million equivalent vehicles and invested 
R$ 460 million in highway maintenance. Traffic 
grew 5.4% in the year. The electronic means 
of collecting tolls represented 46.6% of all 
tolls and grew 25.2%, compared to the same 
period in 2005. 

DESEMPENHO DOS NEGÓCIOS   BUSINESS PERFORMANCE

NovaDutra
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Distribuição da receita de pedágios por Concessionária
Distribution of toll revenues per Concessionaire, in 2006

Com exceção da RodoNorte e da ViaLagos, 
todas as demais concessionárias apresentaram 
aumento no número de veículos equivalentes 
no acumulado do ano de 2006. 

With the exception of RodoNorte and 
ViaLagos, all of the other concessionaires 
present an increase in the number of “Vehicles 
– equivalent”, accumulated for 2006. 

39%

27%17%

11%

4%

2%
Participação da receita de 
pedágios na receita total

Share of toll revenues
in total revenues

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

%

2002 2003 2004 2005 2006

Receita de Pedágios
Toll revenues 

R$
 (m

ilh
õe

s 
/  

   
   

   
 )

M
ill

io
n

2002 2003 2004 2005 2006

1.
03

7

1.
18

9 1.
51

1 2.
00

7

2.
23

0

Receitas de pedágio

A receita de pedágio no ano de 2006 
representou 96,2% do total da receita, com 
um crescimento de 11,1%. Em 2005, esse 
percentual foi de 95,4%. O incremento 
das receitas de pedágio é conseqüência do 
tráfego, que, medido em termos de veículos 
equivalentes, teve aumento de 5,4%, e do 
aumento da tarifa média em 5,4%. 

Receitas crescentes
Growing revenues

A receita líquida da CCR alcançou, em 2006, 
R$ 2,1 bilhões, um crescimento de 9,8% 
em relação a 2005. A consolidação das 
operações das seis concessionárias – incluindo 
a ViaOeste, que passou a fazer parte da 
estrutura corporativa em 2005 – consiste na 
principal responsável pelo bom desempenho 
financeiro, evidenciado por receitas crescentes, 
custo estável, investimento em período de 
manutenção e dívidas em queda.

Com as despesas administrativas e de pessoal 
absolutamente equilibradas, bem como os 
custos de outorga e de investimentos (exigidos 
nos contratos de concessão) controlados, a CCR 
planeja aumentar seus investimentos, sobretudo 
na inserção de novos negócios ao portfólio.

CCR’s net revenues, in 2006, reached R$ 
2.1 billion, or a growth of 9.8% over 2005. 
The consolidation of the operations of the 
six concessionaires – including ViaOeste, 
that joined the corporate structure in 2005 
– is the main influence on the good financial 
performance, shown by growing revenues, 
stable costs, investments in maintenance 
periods, and a dropping debt level.

With administrative and personnel expenses 
totally balanced, as well as the granting 
costs and of investment (demanded in the 
concession contracts) under control, CCR 
plans on increasing its investments, above all in 
inserting new business in the portfolio.

Toll revenues

Toll revenues for 2006 represented 96.2% 
of total revenues, for a growth of 11.1%. 
In 2005, this percentage was 95.4%. The 
boost in toll revenues is a result of the traffic, 
measured in terms of “Vehicles – equivalent” 
increased by 5.4% and the average toll rate 
increase was 5.4%.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA   ECONOMIC-FINANCIAL ANALYSIS

Receita Líquida
Net revenues
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Custos operacionais

Em 2006, os custos totais da CCR alcançaram 
R$ 1,3 bilhão, correspondendo a 60% da 
receita líquida e apresentando um crescimento 
de 11,6% em relação a 2005. Os custos totais 
são formados pelos custos dos serviços e as 
despesas administrativas da Companhia.

A depreciação e a amortização no ano de 
2006 tiveram crescimento de 15,9% quando 
comparadas com 2005. Esse aumento se 
deveu principalmente à depreciação da quarta 
faixa da Bandeirantes e das marginais da 
Anhangüera (entre os quilômetros 50 e 58), à 
amortização do ágio decorrente da transação 
de aumento da participação da Companhia 
na RodoNorte e ao início da depreciação 
do contorno alternativo de São Roque e 
Brigadeiro Tobias na ViaOeste. 

Eliminando as depreciações e amortizações, os 
custos totais tiveram um aumento de 10,2% 
comparados ao ano anterior. 

Total cost

In 2006, CCR’s total costs came to R$ 1.3 
billion, or 60% of net revenues, and showed 
a growth of 11.6% over 2005. Total costs are 
formed by service costs and administrative 
expenses of the Company.

Depreciation and amortization in 2006 grew 
15.9%, compared to 2005. This increase 
was mainly due to the depreciation of the 
fourth lane of Bandeirantes and of the 
service roads of Anhangüera (between 
kms 50 and 58), to the amortization of the 
premium on the transaction for increasing 
the Company’s share in RodoNorte, and 
the beginning of the depreciation of the 
alternative route around São Roque and 
Brigadeiro Tobias on the ViaOeste.

E l i m i n a t i n g  t h e  d e p r e c i a t i o n  a n d 
amortization, the total costs increased by 
10.2% over the same period last year.

Custos totais
(% da receita líquida)

Total costs 
(% of net revenues)

Outros / 
Others
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Receita bruta

A receita bruta registrou crescimento de 
10,2% em 2006, comparada a 2005. As 
tarifas de pedágio – que representam a 
quase totalidade da receita da CCR – tiveram 
aumento médio de 6,2%.

Lucro líquido

A CCR registrou aumento de 9,3% no lucro 
líquido, decorrente da melhor performance 
operacional. Outra razão do crescimento no 
lucro líquido foi a redução das despesas de 
Imposto de Renda e Contribuição Social, em 
função da reversão das provisões efetuadas 
pelas concessionárias AutoBAn e ViaOeste, 
no total de R$ 112.399. 

Gross revenues

Gross revenues recorded a growth of 10.2% in 
2006, compared to 2005. The toll rates – that 
represent almost all of CCR’s revenues – had 
an average increase of 6.2%.

Net profits

CCR recorded an increase of 9.3% in 
net profits, due to better operational 
performance. Another reason for the growth 
in net profits was a reduction in Income Tax 
and Social Contribution expenses, because 
of the reversion of provisions made by the 
AutoBAn and ViaOeste concessionaires, for 
a total of R$ 112,399.

EBITDA e Margem EBITDA

O EBITDA apresentou um crescimento de 
9,4% e a margem apresentou queda de 
0,2 ponto percentual, na comparação com 
2005.

EBITDA and EBITDA margin

EBITDA showed a growth of 9.4% and the 
margin showed a drop of 0.2%, compared 
to 2005.

Margem EBITDA
EBITDA margin
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Investimentos

Em 2006, foram investidos 30,3% a mais do que 
em 2005, conforme previsto nos cronogramas 
das concessionárias. As concessionárias que 
mais investiram foram AutoBAn e ViaOeste, 
representando respectivamente 34,2% 
e 35,9% do total. A AutoBAn aplicou 
principalmente na implantação da quarta 
faixa da Bandeirantes, entre os quilômetros 
16 e 47, na implantação das marginais da 
Anhangüera (do quilômetro 50 ao 58) e 
na remodelação do trevo do quilômetro 
62 da Anhangüera. A ViaOeste investiu 
principalmente na conservação do pavimento, 
na construção do contorno alternativo de São 
Roque e Brigadeiro Tobias, e na duplicação do 
quilômetro 34 ao 45 da SP-270.

 2002 200� 200� 200� 2006

AutoBAn 122.612 68.368 70.454 103.705 157.506

NovaDutra 35.387 49.846 70.763 87.509 75.199

RodoNorte 145.820 82.635 36.926 54.442 44.002

Ponte 13.374 7.107 4.514 8.356 9.357

ViaLagos 740 937 1.540 12.571 4.685

ViaOeste - - - 80.958 165.009

Outras (*) 172 12.227 5.488 5.531 4.333

Total 318.105 221.120 189.685 353.072 460.091

(*) CCR, Actua, Engelog

Investimentos (em R$ mil)

 2002 200� 200� 200� 2006

AutoBAn 122,612 68,368 70,454 103,705 157,506

NovaDutra 35,387 49,846 70,763 87,509 75,199

RodoNorte 145,820 82,635 36,926 54,442 44,002

Ponte 13,374 7,107 4,514 8,356 9,357

ViaLagos 740 937 1,540 12,571 4,685

ViaOeste - - - 80,958 165,009

Others  (*) 172 12,227 5,488 5,531 4,333

Total 318,105 221,120 189,685 353,072 460,091

(*) CCR, Actua, Engelog

Investments (R$ 1,000)

Investments

In 2006, 30.3% more was invested than 
in 2005, as forecasted in the flowcharts of 
the concessionaires. The concessionaires 
that invested the most were AutoBAn 
and ViaOeste, or 34.2% and 35.9% of 
the total, respectively. AutoBAn invested, 
mainly, in implementing a fourth lane on the 
Bandeirantes, between kilometers 16 and 
47, in implementing the service roads of the 
Anhangüera (from kilometer 50 to 58) and in 
remodeling the interchange at kilometer 62 
of the Anhangüera. ViaOeste invested, mainly, 
in conserving the pavement, in building the 
alternative bypass of São Roque and Brigadeiro 
Tobias, and in widening the highway, from 
kilometer 34 to 45 of the SP-270.

NovaDutra

Calendário de Amortização da Dívida
Período R$ Milhões % Total

2007 262,5 15%

2008 187,2 11%

2009 626,0 36%

2010 279,4 16%

2011 257,2 15%

Após 2011 143,5 8%

Total 1.���,� 100%

Endividamento

Em 2006, a dívida bruta da Companhia cresceu 
18,4% em relação a 2005 – 100% composto 
por moeda local. O montante da dívida com 
vencimento em longo prazo representava 
85% em 2006, contra 80,9% em 2005. 
Esse aumento se deveu principalmente ao 
refinanciamento da dívida da AutoBAn e à 
cessão da dívida subordinada da ViaOeste.

De um modo geral, o endividamento da CCR 
é considerado de baixa alavancagem, o que 
significa que os projetos implementados nas 
rodovias já estão consolidados, e, portanto, 
não necessitam de muitos investimentos. 
Esse quadro é propício à aquisição de novos 
negócios compatíveis com as perspectivas da 
Companhia, o que necessariamente exigirá 
novos investimentos.

Endividamento (em R$ milhões)
Perfil da dívida Dez/06

Dívida bruta 1.���,�

% Moeda nacional 100,0%

% Moeda estrangeira 0%

Curto prazo 262,6

% Moeda nacional 100,0%

% Moeda estrangeira 0%

Longo prazo 1.���,2

% Moeda nacional 100,0%

% Moeda estrangeira 0,0%

Aplicações financeiras 62�,�

% Moeda nacional 100,0%

Ajuste de swap a receber (pagar) (11)

Dívida líquida 1.139,5

Estrutura do endividamento 
(em R$ milhões)
 Indexador Custo médio Dez/06 %

BNDES TJLP TJLP+ 4,5% a 5% 374,8 21%

Debêntures IGP-M IGP-M+9,5%-11% 470,7 27%

Debêntures CDI 103% a 105% CDI 505 29%

Outros CDI, TJLP 104,5% a 106,4% 405,3 23%

Total   1.755,7 100%

Debt Amortization Calendar
Period R$ million % Total

2007 262.5 15%

2008 187.2 11%

2009 626.0 36%

2010 279.4 16%

2011 257.2 15%

After 2011 143.5 8%

Total 1,���.� 100%

Debt

In 2006, the Company’s gross indebtedness 
grew 18.4% over 2005 – 100% in local currency. 
The amount of long-term indebtedness, in 
2006, was 85%, as against 80.9%, in 2005. 
This increase was mainly due to refinancing 
AutoBAn’s debt and terminating ViaOeste’s 
subordinated debt.

In general, CCR’s indebtedness is considered to 
be low leverage, which means that the projects 
implemented on the highways are already 
consolidated and, therefore, do not need 
heavy investments. This picture is appropriate 
for acquiring new business compatible with 
the Company’s perspectives, which will 
necessarily require new investments.

Debt (R$ million)
Debt profile Dec/06

Gross debt 1,���.�

% National currency 100.0%

% Foreign currency 0%

Short-term 262.6

% National currency 100.0%

% Foreign currency 0%

Long-term 1,���.2

% National currency 100.0%

% Foreign currency 0.0%

Financial applications 62�.�

% National currency 100.0%

Adjusted swap receivable (payable) (11)

Net debt 1,139.5

Debt structure
(R$ million)
 Index Average cost Dec/06 %

BNDES TJLP TJLP+ 4.5% a 5% 374.8 21%

Debentures IGP-M IGP-M+9.5%-11% 470.7 27%

Debentures CDI 103% a 105% CDI 505 29%

Others CDI, TJLP 104.5% a 106.4% 405.3 23%

Total   1,755.7 100%

BNDES / BNDES  – 21%

Debêntures / Debentures
 IGP-M – 27%

Debêntures / Debentures
CDI – 29%

Outros / Others – 23%

Estrutura do 
endividamento
Debt structure
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CCRO3

IBOVESPA

IGC

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

O capital social da CCR é de R$ 571,2 
milhões, dividido em 403,1 milhões de ações 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal. Cada ação ordinária dá direito a um 
voto nas deliberações da Assembléia Geral 
de acionistas. As ações da Companhia são 
escriturais, mantidas em contas de depósito, 
em instituição depositária, em nome de seus 
titulares, sem emissão de certificados.

A Assembléia Geral de acionistas reúne-se 
até o dia 30 de abril de cada ano para os 
fins previstos em lei e, extraordinariamente, 
sempre que os interesses da Companhia o 
exigirem, observadas as previsões legais e 
estatutárias. 

As ações da CCR
CCR’s shares

Demonstração do resultado
Descrição  2004  2005  2006 

Número de ações, ex-tesouraria (unidades)  100.775.450  100.775.450  403.101.800 

Lucro por ação (em R$)  2,60967  4,96642  1,35764

* A partir de fevereiro de 2006, as ações foram desdobradas na proporção 1:4. 

CCR’s capital stands at R$ 571.2 million, 
divided into 403.1 million common, nominal, 
and statutory (with no nominal value) shares. 
Each common share gives the right to one 
vote during meetings of the Annual General 
Shareholder’s Meeting. The Company’s shares 
are statutory, kept in deposit accounts, in a 
depositary institution, in the name of the title 
holders, without issuing certificates.

The General Annual Shareholders Meeting 
meets by April 30 every year, for the purposes 
provided for by law and, for extra meetings, 
whenever it is in the best interests of the 
Company, according to legal and statutory 
provisions. 

MERCADO DE CAPITAIS   CAPITAL MARKET

Statement of results
Description  2004  2005  2006 

Number of shares, former treasury (units)  100,775,450  100,775,450  403,101,800 

Profit per share (in R$)  2.60967  4.96642  1.35764

* As of February 2006, the shares were split 1:4.

RodoNorte

Principais realizações em 2006 / Main Achievements in 2006
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Ibovespa 245.7% 105.2% 30.8%
IGC 404.3% 194.4% 37.7%
CCR 525% 372.7% 50%

fev-02
Feb-02

mai-02
May-02

jul-02
Jul-02

out-02
Oct-02

jan-03
Jan-03

abr-03
Apr-03

jul-03
Jul-03

out-03
Oct-03

jan-04
Jan-04

abr-04
Apr-04

jun-04
Jun-04

set-04
Sep-04

dez-04
Dec-04

mar-05
Mar-05

jun-05
Jun-05

set-05
Sep-05

dez-05
Dec-05

mar-06
Mar-06

jun-06
Jun-06

set-06
Sep-06

dez-06
Dec-06



�2 ��

Relacionamento com investidores

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

CCR Day – Evento que acontece uma vez 
por ano, geralmente em novembro, no 
qual todos os diretores da Companhia 
apresentam os resultados do ano corrente 
e projetam as perspectivas e as estratégias 
para os próximos anos. São convidados 
analistas de mercado, investidores, 
representantes de agentes financiadores 
– como o BNDES –, bancos comerciais, 
seguradoras, autoridades dos governos 
federal e estaduais, além de organizações 
que têm qualquer relação com o futuro 
da CCR.

Road Show Nacional e Internacional 
– Apresentação dos dados financeiros e das  
perspectivas para os investidores nacionais 
e internacionais da CCR.

Programa de Visita de Investidores  
– Investidores e analistas de mercado 
(nacionais e internacionais) visitam as 
instalações empresariais da CCR (praças de 
pedágio, centros de controle operacional). 
O objetivo é entender como funciona uma 
concessionária de rodovias.

•

•

•

Investor relations

Throughout its history of investor relations, 
CCR has created several communications 
channels to keep shareholders, investors and 
financiers informed regarding the Company’s 
relevant facts. The main channels are:

CCR Day – Event that takes place once a 
year, usually in November, when all of the 
Company’s directors present the results of 
the current year and project perspectives 
and strategies for the coming years. 
Market analysts, investors, representatives 
of financiers (like BNDES), commercial 
banks, insurance companies, Federal 
and State government authorities, and 
organizations that have any type of 
relationship with CCR’s future are invited 
to attend.

Road Show National and International 
– Presentation of CCR’s financial data and 
perspectives to Brazilian and international 
investors.

Investor Visitation Program  – Investors 
and market analysts (Brazil ian and 
international) visit CCRs business facilities 
(toll plazas, operational control centers). 
The objective is to understand how a 
highway concessionaire works.

•

•

•

RodoNorte

Distribuição de dividendos
Término do Lucro ou prejuízo líquido Valor do Montante do Data de início Quantidade de ações
exercício social no período (em R$ mil) provento por ação provento (R$ mil) de pagamento no período 

31/12/2002  360.337  0,35  29.686  23/04/2003  84.818.003

31/12/2003  182.953  0,59  50.043  19/04/2004  84.818.003  

31/12/2004  262.991  1,00  100.775  02/09/2004  100.775.450

31/12/2004  262.991  1,00  100.775  07/04/2005  100.775.450

31/12/2005  165.598  2,00 201.551  27/09/2005  100.775.450

31/12/2005  500.493  0,25 100.775  17/04/2006  403.101.800

31/12/2006  193.410  0,63 253.954  31/08/2006  403.101.800

31/12/2006 547.267 0,50 201.550 10/04/2007 403.101.800

* A partir de fevereiro de 2006, as ações foram desdobradas na proporção 1:4

Pagamento de dividendos

A política atual de pagamento de dividendos 
da CCR prevê, anualmente, a distribuição de, 
no mínimo, 50% do lucro líquido ajustado, 
resguardada a saúde econômico-financeira 
da Companhia. 

Em 30 de março de 2006, a CCR anunciou 
o pagamento de dividendos equivalentes a 
R$ 0,25 por ação ordinária (considerando 
o desdobramento de ações na proporção 
de 1 ação para 4 ações). Essa distribuição 
complementou a antecipação de dividendos 
ocorrida em 27 de setembro de 2005, de R$ 
0,50 por ação, resultando em um payout de 
60,4%, referente ao exercício fiscal de 2005.

Em 10 de agosto de 2006, aprovou-se a 
antecipação de distribuição de dividendos 
relativa ao ano de 2006, proposta pela 
diretoria, no valor de R$ 0,63 por ação, 
totalizando R$ 254 milhões, distribuídos em 
31 de agosto de 2006.

Payment of dividends

CCR’s current policy for paying dividends 
provides for an annual distribution of at 
least 50% of the net adjusted profits, while 
protecting the economic-financial health of 
the Company.

On March 30, 2006, CCR announced the 
payment of dividends of R$ 0.25 per common 
share (considering the 1:4 stock split). This 
distribution complemented the dividends 
advanced on September 27, 2005, at R$ 
0.50 per share, resulting in a 60.4% payout 
for fiscal year 2005.

On August 10, 2006, an advance dividend 
payment was approved for 2006, proposed 
by the Board, in the amount of R$ 0.63 per 
share, totaling R$ 254 million, which was 
distributed on August 31, 2006.

Distribution of dividends
End of fiscal  Net profit or loss  Revenue per  Amount of  Initial Number of 
year for period (R$ mil) share revenue (R$ 1,000) payment date shares in the period

12/31/2002  360,337  0.35  29,686  04/23/2003  84,818,003

12/31/2003  182,953  0.59  50,043  04/19/2004  84,818,003  

12/31/2004  262,991  1.00  100,775  09/02/2004  100,775,450

12/31/2004  262,991  1.00  100,775  04/07/2005  100,775,450

12/31/2005  165,598  2.00 201,551  09/27/2005  100,775,450

12/31/2005  500,493  0.25 100,775  04/17/2006  403,101,800

12/31/2006  193,410  0.63 253,954  08/31/2006  403,101,800

12/31/2006 547,267 0.50 201,550 04/10/2007 403,101,800

* In February 2006, the shares were split 1:4
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Cine Tela Brasil – Iniciativa do Programa 
CCR Cultura nas Estradas que tem por 
objetivo promover sessões gratuitas de 
cinema em áreas periféricas de cidades, 
buscando atingir públicos que têm poucas 
oportunidades de ir (ou nunca foram) ao 
cinema. Até o momento, mais de 200 
mil pessoas já foram beneficiadas pelo 
projeto.

•

CCR Cultura nas Estradas

O programa promove atrações culturais nas 
regiões onde a Companhia atua. A idéia surgiu 
após um levantamento realizado pela CCR, em 
São Paulo, no Rio de Janeiro e em Curitiba, 
para identificar onde havia potencial para 
investir nesses projetos. Constatou-se que 
62% dos municípios não dispõem de salas de 
cinema, teatros e outros espaços para lazer e 
entretenimento. A política de investimentos 
culturais da CCR caracteriza-se pela realização 
de projetos institucionais, locais e itinerantes.  
O CCR Cultura nas Estradas conta com uma 
série de eventos diferenciados, com finalidades 
específicas:

CCR Cultura takes to the highways

The program promotes cultural attractions in 
the regions where the Company is involved. 
The idea arose after a study done by CCR, 
in São Paulo, Rio de Janeiro, and Curitiba, 
to identify where there was potential for 
investing in these projects. It was found that 
62% of the municipalities have no movie 
theaters, theaters and other places for leisure 
and entertainment. CCR’s policy for cultural 
investments is characterized by its institutional, 
local and itinerant projects. CCR Cultura nas 
Estradas has a series of distinctive events, with 
specific purposes:

Cine Tela Brasil – An initiative of the 
CCR Cultura nas Estradas Program whose 
objective is to hold free movie sessions in 
outlying city areas, seeking to reach people 
who have little opportunity to go (or who 
have never gone) to a movie. To the present 
time, over 200,000 people have been 
benefited by the project.

•

Estrada para a Saúde

Práticas responsáveis
Responsible practices

A CCR  mantém vários programas de 
responsabilidade socioambiental e colabora 
por meio de apoio ou patrocínio, muitos dos 
quais em conjunto com as concessionárias 
que compõem o Grupo. A prioridade de 
atendimento está voltada à população 
presente nos cerca de 95 municípios por onde 
passam as rodovias do sistema, nos estados de 
São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. 

Atividades culturais e comunitárias

A Companhia apóia e patrocina diversos 
eventos e ações nas comunidades onde atua. 
As principais iniciativas realizadas em 2006 
encontram-se descritas a seguir. A principal 
delas é o programa CCR Cultura nas Estradas. 
No Relatório de Sustentabilidade CCR 2006 
podem-se encontrar informações detalhadas 
sobre a política corporativa de investimentos 
sociais e culturais. 

CCR supports or sponsors several socio-
environmental responsibility programs, many 
of which are held in conjunction with the 
Group’s concessionaires. The service priority 
focuses on the population found in some 95 
municipalities through which the system’s 
highways pass, in the States of São Paulo, 
Paraná, and Rio de Janeiro. 

Cultural and community activities

The Company supports and sponsors several 
events and actions in the communities where 
it is involved. The main initiatives held in 
2006 are described below. The main one is 
the CCR Cultura nas Estradas (CCR Culture 
on the Highways) Program. The CCR 2006 
Sustainability Report lists detailed information 
on the corporate policy of social and cultural 
investments.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL   SOCIO-ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Cine Tela Brasil
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Ações sociais da CCR

As iniciativas sociais realizadas pela CCR nas 
áreas onde atua incluem ações ligadas à 
saúde, à educação e à qualidade de vida das 
comunidades:

Campanha “Sou Sangue Bom” –  
Grupo de funcionários da RodoNorte se 
compromete a doar sangue, todos os meses, 
a instituições de saúde dos municípios onde 
a empresa está instalada.

Parto Humanizado – Motivando as 
gestantes a realizarem acompanhamento 
pré-natal, o programa Parto Humanizado, 
da RodoNorte, ajudou a reduzir em 43% o 
índice de mortalidade infantil na região de 
Ponta Grossa (PR).

Projeto Na Mão Certa – Ao lado de mais 
de 60 empresas líderes em seus setores de 
atuação, a CCR colabora no combate à 
exploração sexual de menores. O projeto 
Na Mão Certa, idealizado pelos institutos 
WCF-Brasil e Ethos, quer mobilizar toda 
a sociedade civil para acabar com esse 
problema nas rodovias.

Ponte Cidadã – A Escola de Vida 
(organização criada pela concessionária 
Ponte) e o Projeto de Requalificação 
Profissional de Adultos oferecem a jovens 
e adultos em situação de risco social, na 
região de influência da ponte Rio-Niterói, 
a possibilidade de formação e conseqüente 
ingresso no mercado de trabalho.

•

•

•

•

CCR’s social action

The social initiatives performed by CCR in 
the areas where it is involved include actions 
connected with the health, education and 
quality of life of the communities:

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

Orquestra e Coro Jovem Sinfônico de São 
José dos Campos – A NovaDutra renovou 
seu apoio a uma das principais formações 
musicais do interior de São Paulo.

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

•

•

•

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

Youth Symphony Orchestra and Choir of 
São José dos Campos – NovaDutra renewed 
its support for one of the main musical groups 
in the interior of the State of São Paulo.

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

•

•

•

“Sou Sangue Bom” (I’m Good Blood”) 
Campaign – A group of RodoNorte 
employees commits to donating blood, every 
month, to health agencies of the municipalities 
where the company is involved.

Parto Humanizado (Humanized 
Childbirth) – While motivating pregnant 
women to keep current with prenatal 
check-ups, RodoNorte’s Parto Humanizado 
program helped reduce infant mortality in 
the Ponta Grossa, Paraná, region by 43%.

Na Mão Certa (In the Right Direction) 
Project  – Along with over 60 companies 
that lead their areas, CCR collaborates in 
the fight against the sexual exploitation of 
minors. The Na Mão Certa project, created 
by the WCF-Brasil and Ethos institutes, 
wants to mobilize society to end this 
problem on the highways.

Citizen Bridge – The Escola de Vida 
(School of Life) was created by the Bridge 
concessionaire and, along with the 
Professional Requalification of Adults 
project, it offers socially borderline young 
people and adults, in the region affected 
by the Rio-Niterói bridge, the possibility 
of being trained and entering the job 
market.

•

•

•

•

Ponte Cidadã

Parto Humanizado

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

Programa de Fomento ao Cinema Paulista 
– Apoio à realização de filmes e documentários. 
Os projetos patrocinados em 2006 foram 
“Boleiros 2” (Ugo Giorgetti), “Chega de 
Saudade” (Laís Bodanzky) e “Antonia” (Tata 
Amaral). Além disso, a empresa apoiou 
o filme “Insolação” (Felipe Hirsch) e o 
documentário “Caminhoneiros” (Rodrigo 
Meirelles). Projetos locais também receberam 
apoio da Companhia, entre eles “Sapucaia” 
(Sílvia Bigarelli), vídeo documentário sobre a 
arqueologia no Vale do Paraíba, e “Nas Asas 
do Cinema”, projeto que exibe filmes de curta-
metragem em São José dos Campos.

Museu de Arte Contemporânea (MAC) 
– Em 2006, o Sistema CCR manteve seu 
apoio ao Museu de Arte Contemporânea 
(MAC) de Niterói, patrocinando a exposição 
de Miró, um dos mais importantes artistas 
espanhóis da história. O evento fez parte do 
Encontro com a Espanha.

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

Festival Vale do Café – A NovaDutra 
apóia, desde 2004, esse evento. Em 2006, 
o festival ocorreu em oito municípios do 
Rio de Janeiro, mesclando cultura popular 
e música erudita, com a participação de 
90 mil pessoas.

•

•

•

•

•

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

Fomento ao Cinema Paulista (São Paulo 
Cinema Incentive) Program – Support 
for making documentaries and movies. The 
projects sponsored in 2006 were Boleiros 
2 (Ugo Giorgetti), Chega de Saudade (Laís 
Bodanzky), and Antonia (Tata Amaral). 
Furthermore, the Company backed the movie 
Insolação (Felipe Hirsch) and the documentary 
Caminhoneiros (Rodrigo Meirelles). Local 
projects were also supported by the Company, 
including Sapucaia (Sílvia Bigarelli), a video 
documentary about archeology in Paraíba 
Valley, Nas Asas do Cinema, which shows short 
films in the city of São José dos Campos.

Contemporary Art Museum (MAC) 
– In 2006, the CCR System continued 
supporting the Contemporary Art Museum 
(MAC) in the city of Niterói, by sponsoring 
the Miró exhibit, who is one of the most 
important artists in Spain’s history. The 
event was part of the “Encontro com a 
Espanha” (Encounter with Spain).

National Theater Festival (FENATA) 
of Ponta Grossa – An amateur theater 
contest held by the State University of 
Ponta Grossa, Paraná, with the support of 
RodoNorte, bringing entrants from over 
30 countries.

Vale do Café (Coffee Valley) Festival 
– Since 2004, NovaDutra has supported this 
event. In 2006, the festival took place in eight 
municipalities of the State of Rio de Janeiro, 
blending popular culture with scholarly music, 
with the participation of 90,000 people.

•

•

•

•

•

Fenata

Festival Vale do Café

Circo Roda Brasil
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Canais de comunicação

A disponibilização de informações para os 
stakeholders sempre foi o ponto principal das 
políticas socioambiental e de relacionamento 
com investidores da CCR. Os canais de 
comunicação para esse relacionamento são 
concebidos para tornar públicas todas as 
ações que – em maior ou menor grau – afetam 
os interesses de pessoas ou instituições 
interessadas na Companhia. Informações 
mais detalhadas relacionadas à questão 
de sustentabilidade e projetos socialmente 
responsáveis podem ser consultadas no 
Relatório de Sustentabilidade.  

Giro das Estradas – Revista bimestral 
de variedades com reportagens sobre 
cultura, lazer e informações sobre a CCR, 
distribuída nos pedágios das rodovias 
do Sistema CCR. Tem tiragem de 570 
mil exemplares e está entre as maiores 
publicações empresariais do País.

Portal CCR – Canal via Internet que oferece 
as principais informações institucionais. O 
visitante tem a possibilidade de requisitar 
ou sugerir, por e-mail, outros dados 
que lhe interessem. O portal possui 
seções especiais para os acionistas, com 
gráficos, cotações em bolsas, política de 
dividendos, atendimento especial aos 
minoritários etc.

Encontro Anual CCR – Exposição realizada 
por dirigentes e conselheiros da CCR aos 
colaboradores, sempre no mês de março, 
acerca da situação financeira, comercial e 
institucional da Empresa.

•

•

•

Communication channels

The availability of information for stakeholders 
has always been the main focus of CCR’s 
socio-environmental and investor relations 
polices. The communication channels for 
this relationship are conceived so as to 
make public all of the actions that, large or 
small, affect the interests of the people or 
institutions interested in the Company. More 
detailed information regarding the issue of 
sustainability and socially responsible projects 
can be verified in the Sustainability Report.

Giro das Estradas – This bimonthly variety 
magazine, with articles on culture, leisure 
and information on CCR, is distributed 
at the toll plazas on the highways of the 
CCR System. It has a print run of 570,000 
copies and is one of the biggest corporate 
publications in the country.

CCR’s portal – This Internet channel 
provides the main institutional information. 
By e-mail, visitors may request or suggest 
other data of interest to them. The portal 
has special sections for shareholders, 
with graphs, stock quotes, dividend 
policies, and special services for minority 
shareholders, etc.

Annual CCR Encounter – This exposition 
by CCR’s leadership and board members 
for collaborators, is always held in March, 
covering the financial, commercial, and 
institutional standing of the Company.

•

•

•

Giro das Estradas

Junior Achievement Paraná – A RodoNorte 
é uma das empresas que fazem parte do grupo 
de mantenedoras da Junior Achievement 
Paraná, cujo objetivo consiste em despertar 
o espírito empreendedor nos jovens ainda 
na escola, estimulando o desenvolvimento 
pessoal, proporcionando uma visão clara do 
mundo dos negócios e facilitando o acesso 
ao mercado de trabalho.

Atendimento odontológico – A ViaOeste 
oferece aos caminhoneiros que viajam pelas 
rodovias do Sistema Castello Branco-Raposo 
Tavares um amplo serviço de atendimento 
odontológico gratuito. Com o slogan 
“Sorria no km 41”, o projeto direciona-se 
à prevenção, educação e saúde bucal dos 
caminhoneiros.

Programa Estrada para Cidadania – A 
AutoBAn mantém um programa de educação 
no trânsito em que são tratados assuntos como 
ecologia, ética, cidadania e auto-estima, entre 
outros. O programa é aplicado, anualmente, 
em 300 escolas públicas municipais de 17 
cidades da área de abrangência do Sistema 
Anhangüera-Bandeirantes. A NovaDutra 
também realiza o programa, que atinge 
33 cidades, ao longo da rodovia, levando 
informações sobre segurança de trânsito 
e cidadania a alunos da 3ª série das redes 
públicas municipais de Ensino Fundamental. 
No total, o programa abrange mais de 1,3 mil 
educadores, além de 40 mil crianças na faixa 
etária compreendida entre 8 e 11 anos.

Programa Estrada para a Saúde – Visa 
facilitar o acesso dos motoristas profissionais 
a serviços de saúde. Leva médicos, 
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e 
estudantes da área de saúde a postos de 
serviço situados às margens da rodovia, 
oferecendo exames de saúde gratuitos. A 
iniciativa acontece na AutoBAn, na qual há 
uma base fixa com atendimento diário, e 
na NovaDutra.

•

•

•

•

Junior Achievement Paraná – RodoNorte 
is one of the companies that belongs to the 
support group for Junior Achievement of 
Paraná, whose objective is to awaken an 
enterprising spirit in young people, while 
they are still in school, by stimulating personal 
development, providing a clear vision of the 
business world, and facilitating access to the 
job market.

Dental assistance – ViaOeste offers 
truckers who travel on the highways of the 
Castello Branco-Raposo Tavares system a 
broad program of free dental services. With 
the slogan “Sorria no Km 41” (Smile at Km 
41), the project focuses on oral prevention, 
education and health of truckers.

Estrada para Cidadania (Highway to 
Citizenship) program – AutoBAn runs a 
traffic education program which deals with 
subjects like ecology, ethics, citizenship and 
self-esteem, as well as others. The program 
is taken, every year, to 300 public municipal 
schools of 17 cities in the area covered by the 
Anhangüera-Bandeirantes System. NovaDutra 
also has the program, which reaches 33 
cities along the highway, taking information 
regarding traffic safety and citizenship to 
third grade students of the public municipal 
elementary schools. In all, the program covers 
over 1,300 educators, plus 40,000 children 
from 8 to 11 years of age.

Estrada para a Saúde (Road to Health) 
program – This program focuses on 
facilitating the access of professional drivers 
to health services. It takes doctors, nurses 
and nurse’s aides, and students in the area 
of health care to service posts located along 
the highway, offering free health exams. 
The initiative takes place on AutoBAn, 
where there is stationary base with daily 
services, and on the NovaDutra.

•

•

•

•

Estrada para a Saúde

Estrada para a Cidadania
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O pilar para que se atinja este objetivo é o 
alinhamento entre os controladores na busca 
pelo crescimento e na consistência da visão 
de longo prazo da Companhia. Desde 2001, 
com a entrada da Brisa e a ida ao mercado 
(IPO), a CCR vem preparando a base para 
o crescimento que começa a vivenciar 
atualmente. Em 2004, a Companhia 
adquiriu a ViaOeste. No ano seguinte, 
ampliou a participação na RodoNorte. Já em 
2006, iniciaram-se os trabalhos do consórcio 
para operar a linha 4 do Metrô. Ao mesmo 
tempo, aconteceu a abertura do escritório 
no México – com participações em licitações 
–, além da viabilização de um acordo com 
a Brisa para atuação no mercado norte-
americano.

The central focus for reaching this objective 
is to align the controlling shareholders in the 
search for growth and a consistent long-
range vision of the Company. Since 2001, 
with the entrance of Brisa and going on the 
market (IPO), CCR has been preparing the 
basis for the growth it is now beginning to 
experience. In 2004, the Company acquired 
ViaOeste. The following year, it expanded 
its share in RodoNorte. In 2006, the work 
began for the consortium that will operate 
Line 4 of São Paulo’s Metro/Subway. At 
the same time, the office was opened in 
Mexico – with participation in public bidding 
contests – and an agreement was signed 
with Brisa to become involved in the North 
American market.

Na trilha do desenvolvimento
On the path of development

A necessidade de crescimento econômico, no 
Brasil, significa necessariamente a realização 
de investimentos de base, o que indica que 
a CCR está no caminho certo ao focar seu 
negócio em soluções para infra-estrutura 
e contribuir para o desenvolvimento do 
País. Com a consolidação da estabilidade 
econômica e o potencial ainda pouco 
explorado no setor de transportes, a 
perspectiva de dobrar o valor da CCR até 
2010 continua absolutamente factível, 
indicando que o foco principal da Empresa 
é o mercado brasileiro.

Brazil’s need for economic growth necessarily 
means making basic investments, which 
indicates that CCR is on the right path when 
it focuses its business on infrastructure 
solutions and contributes to the Nation’s 
development. With the consolidation of 
economic stability and the potential for 
growth in the transportation sector still very 
poorly exploited, it is absolutely possible for 
CCR’s value to double by 2010, indicating 
that the main focus of the Company is the 
Brazilian market.

ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO   GROWTH STRATEGY

Ponte
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Vias de crescimento

A CCR elegeu como oportunidades de 
atuação no Brasil o programa de concessões 
de rodovias federais (8.187 quilômetros, com 
investimentos de R$ 5 bilhões), o programa 
estadual de concessões de São Paulo e as 
novas linhas de metrô em várias capitais 
brasileiras.

No Ex ter ior,  a  Companhia v isual iza 
possibilidades de negócios imediatos no 
México e nos EUA. No México, há previsão de 
investimentos em infra-estrutura do governo 
na ordem de US$ 40 bilhões, a cada ano, nos 
próximos seis anos. Nos próximos anos, o país 
deverá registrar a transferência de concessões 
do setor público (atualmente com 88% do 
total das rodovias) para o privado.

Nos Estados Unidos e no Canadá, a atuação 
da CCR acontece em parceria com a 
controladora Brisa. A Companhia realizou 
um estudo em 14 estados e decidiu investir 
em três deles. Já no Chile, um mercado de 
concessões considerado maduro, a CCR 
pretende adquirir rodovias já concedidas.

Paths to growth

CCR chose the state highway concession 
program in São Paulo as and involvement 
opportunity in Brazil, the federal highway 
concession program (8,187 kilometers, with 
investments of R$ 5 billion), and the new 
metro lines in several Brazilian capital cities.

Abroad, the Company sees possibilities 
for immediate business in Mexico and 
North America. In Mexico, investments in 
infrastructure are expected to be on the order 
of US$ 40 billion, per year, over the next 
six years. In the coming years, the country 
should record transfers of public concessions 
(currently with 88% of the total highways) 
to private control.

In the United States and Canada, CCR’s 
involvement is through the controlling 
shareholder Brisa. The Company did a 
study of 14 States and decided to invest in 
three of them. In Chile, which has a mature 
concession market, CCR plans to acquire 
highways to which concessions have already 
been granted.

AutoBAn

Movimentos no exterior

O planejamento estratégico da CCR foi 
definido por meio de quatro vias: valorização 
dos negócios atuais, valorização decorrente 
de novos negócios, valorização decorrente 
de negócios relacionados e planejamento de 
atuação no exterior. Assim, a expectativa de 
crescimento da empresa está intimamente 
ligada ao crescimento do país. O fato de 
o Brasil ainda estar muito abaixo de países 
desenvolvidos na relação veículo/habitantes 
aponta para a necessidade de grandes 
investimentos em infra-estrutura em um breve 
futuro. 

O cenário de crescimento brasileiro, em uma 
economia estável, assemelha-se muito ao de 
outros países. As restrições orçamentárias 
obrigam os governos a lançarem mão de 
parceiros privados para dar continuidade 
aos investimentos. Nesse cenário, players 
globais demonstram interesse em atuar em 
outros países, gerando uma concorrência 
acirrada e a necessidade de estabelecer 
parcerias estratégicas internacionais. Por isso, 
acompanhando essa tendência de mercado, 
a CCR vem buscando marcar presença além 
das fronteiras brasileiras.

Movement abroad

CCR’s strategic planning was established 
along four lines: giving value to current 
business, gaining value through new business, 
gaining value through related business, and 
planning for involvement abroad. Therefore, 
the Company’s growth perspectives are closely 
connected withy the growth of the Nation. The 
fact that Brazil is still far below the First World 
countries in terms of the vehicle/inhabitant 
ratio points out the need of large investments 
in infrastructure in the near future.

Brazil’s growth scenario, in a stable economy, 
is very similar to that of other countries. 
Budget restrictions force governments to take 
on private partners, in order to give continuity 
to their investments. In this scenario, global 
players show interest in becoming involved 
in other countries, thus generating close 
competition and the need to establish 
strategic international partnerships. For that 
reason, and in line with market trends, CCR 
has been seeking to establish a presence 
outside the borders of Brazil.

RodoNorte
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Diretoria
Nome Cargo Data de Posse Prazo do 

   Mandato

Renato Alves Vale Presidente 29 de março de 2006 2008

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

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

Francisco Manuel Rocio Pereira Mendes Diretor 29 de março de 2006 2008

Leonardo Couto Vianna Diretor 29 de março de 2006 2008

Ricardo Froes Alves Ferreira Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 29 de março de 2006 2008

Antonio Linhares da Cunha Diretor 29 de março de 2006 2008

Massami Uyeda Junior Diretor 29 de março de 2006 2008

Board
Name Position Beginning Mandate 

  of mandate

Renato Alves Vale President March 29, 2006 2008

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

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

Francisco Manuel Rocio Pereira Mendes Director March 29, 2006 2008

Leonardo Couto Vianna Director March 29, 2006 2008

Ricardo Froes Alves Ferreira Director of Finance and Investor Relations March 29, 2006 2008

Antonio Linhares da Cunha Director March 29, 2006 2008

Massami Uyeda Junior Director March 29, 2006 2008

* and new business

* e de novos negócios

Nome Cargo Membro Suplente Posse Prazo do 

    Mandato

Eduardo Borges de Andrade Presidente Paulo Roberto R. Guedes 29 de março de 2006 2007

Francisco Caprino Neto Vice Ricardo Bisordi de Oliveira Lima 29 de março de 2006 2007

Antonio Jose Lopes Nunes de Sousa Membro Manuel Eduardo Henriques  29 de março de 2006 2007

  de Andrade Lamego

João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho Membro Vitor Paulo Saltão da Silva 29 de março de 2006 2007

José Edison Barros Franco Membro Henrique Cesar Geovanini 29 de março de 2006 2007

Júlio César Borges Membro Thadeu Luciano Marcondes Penido 29 de março de 2006 2007

Ricardo Coutinho de Sena Membro Renato Torres de Faria 29 de março de 2006 2007

Sérgio Padovan Membro Homero Lobo de Vasconcellos 29 de março de 2006 2007

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes Membro  - 29 de março de 2006 2007

Luiz Aníbal de Lima Fernandes Membro  - 29 de março de 2006 2007

Conselho de Administração

Name Position Substitute Beginning of  Mandate

   mandate

Eduardo Borges de Andrade President Paulo Roberto R. Guedes March 29, 2006 2007

Francisco Caprino Neto Vice Ricardo Bisordi de Oliveira Lima March 29, 2006 2007

Antonio Jose Lopes Nunes de Sousa Member Manuel Eduardo Henriques  March 29, 2006 2007

  de Andrade Lamego

João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho Member Vitor Paulo Saltão da Silva March 29, 2006 2007

José Edison Barros Franco Member Henrique Cesar Geovanini March 29, 2006 2007

Júlio César Borges Member Thadeu Luciano Marcondes Penido March 29, 2006 2007

Ricardo Coutinho de Sena Member Renato Torres de Faria March 29, 2006 2007

Sérgio Padovan Member Homero Lobo de Vasconcellos March 29, 2006 2007

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes Member  - March 29, 2006 2007

Luiz Aníbal de Lima Fernandes Member  - March 29, 2006 2007

Board of Administration

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS   CORPORATE INFORMATION
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Ítalo Roppa – É Vice-Presidente de Gestão 
de Negócios. De 2002 a 2005, foi Diretor-
Presidente da AutoBAn. Antes disso, trabalhou 
na NovaDutra. Formou-se em engenharia civil 
pela Universidade Gama Filho, no Rio de 
Janeiro.

Francisco Manuel Rocio Pereira Mendes 
– É o Diretor responsável pela área de 
planejamento. Anteriormente, ocupou o 
cargo de Diretor de Planejamento Estratégico 
e Novos Negócios do Grupo Brisa. Formou-
se em administração de empresas pelo 
Instituto Superior de Economia e Gestão, 
em Lisboa.

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

Ricardo Froes Alves Ferreira – Diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores 
e também responsável pela área financeira. 
Foi membro do time de Financiamento a 
Projetos da CCR a partir de 2000. Formou-
se em economia pela Universidade Federal 
de Minas e possui MBA em finanças pelo 
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais 
(IBMEC).

Antonio Linhares da Cunha – É Diretor 
de Desenvolvimento Empresarial. Atuou na 
área de desenvolvimento de negócios da 
Andrade Gutierrez, inclusive nos programas 
de concessão de rodovias. Formou-se 
em engenharia civil pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e tem 
especialização em engenharia econômica 
pela Fundação Dom Cabral.

Massami Uyeda Junior – É o Diretor 
responsável pela área jurídica. Trabalhou 
em Nova York, no escritório de advocacia 
Clifford Chance, e em grandes empresas 
do setor de construção. Formou-se em 
direito pela Universidade de São Paulo e em 
administração de empresas pela Fundação 
Getúlio Vargas.

Ítalo Roppa – Vice President of Business 
Management. From 2002 to 2005, he was 
the CEO of AutoBAn. Before that, he worked 
with NovaDutra. He has a Civil Engineering 
degree from Gama Filho University, in Rio de 
Janeiro.

Francisco Manuel Rocio Pereira Mendes 
– The Director in charge of planning. He 
previously held the position of Director of 
Strategic Planning and New Business of the 
Brisa Group. He has a degree in Business 
Administration from the Instituto Superior de 
Economia e Gestão, in Lisbon.

Leonardo Couto Vianna – The Director 
in charge of the area of developing new 
business. He was the Director of Works for 
NovaDutra. He has a Civil Engineering degree 
from the Fundação Mineira de Educação 
e Cultura and a Law degree from Paulista 
University.

Ricardo Froes Alves Ferreira – Director of 
Finance and Investor Relations and is also in 
charge of the financial area. He was a member 
of CCR’s Project Financing team starting in 
2000. He has an Economics degree from the 
Federal University of Minas Gerais and an 
MBA in finances from the Instituto Brasileiro 
de Mercado de Capitais.

Antonio Linhares da Cunha – The Director 
of Corporate Development. He was involved in 
the area of business development at Andrade 
Gutierrez, including the highway concession 
programs. He has a Civil Engineering degree 
from the Federal University of Minas Gerais 
and specialization in Economic Engineering  
from the Fundação Dom Cabral. 

Massami Uyeda Junior – The Director of the 
Legal area. He worked in New York, in the 
law offices of Clifford Chance. He has a Law 
degree from the University of São Paulo and 
in Business Administration from the Getúlio 
Vargas Foundation.

Renato Alves Vale – É o Diretor-Presidente. 
Foi Diretor-Presidente da AutoBAn e Diretor 
de Engenharia da NovaDutra. Antes de 
iniciar suas atividades no negócio de 
concessões, em 1995, ocupou vários cargos 
administrativos em grandes empresas do setor 
de construção. Formou-se em engenharia civil 
pela Universidade Federal de Minas Gerais. 

Márcio José Batista – Diretor Vice-Presidente 
Executivo. De 1999 a 2002, foi Diretor-
Presidente da AutoBAn. Antes disso, trabalhou 
para grandes empresas do setor de construção. 
Formou-se em engenharia civil pela Faculdade 
de Engenharia da Universidade de Mogi das 
Cruzes.

Renato Alves Vale – CEO. He was the CEO 
of AutoBAn and Engineering Director of 
NovaDutra. Before beginning his work in the 
concession business, in 1995, he held several 
administrative positions. He has a degree in 
Civil Engineering from the Federal University 
of Minas Gerais.

Márcio José Batista – Executive Vice 
President. From 1999 to 2002, he was the 
CEO of AutoBAn. Before that, he worked for 
other companies in the construction industry. 
He has a Civil Engineering degree from the 
School of Engineering of the University of 
Mogi das Cruzes.

AutoBAn
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Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A.
Rua Mário Neves, 1 – Ilha da Conceição
24050 290 – Niterói – RJ
www.ponte.com.br

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

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

Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
Rua Afonso Pena, 87 – Vila Estrela
84040 170 – Ponta Grossa – PR
www.rodonorte.com.br

Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A.
Av. Profª. Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200
Bairro do Retiro – 13209 500 – Jundiaí – SP
www.autoban.com.br

Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo S.A.
Estr. Gregório Spina, 1001 – Distrito Industrial
18147 000 – Araçariguama – SP
Caixa postal 231 – 06453 970 – Alphaville – SP
www.viaoeste.com.br

Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
Rua Bela Cintra, 904 – 14º Andar
Consolação – 01415 000 – São Paulo – SP

Actua 
Av. Profª. Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200 – Bloco A 
Bairro do Retiro – 13209 500 – Jundiaí – SP

Engelog Centro de Engenharia Ltda.
Av. Profª. Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200 – Bloco E 
Bairro do Retiro – 13209 500 – Jundiaí – SP

STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos
Rua Minas Bogasian, 253 – Centro
06013 010 – Osasco – SP
www.via-facil.net

CCR – Companhia de Concessões Rodoviárias

Avenida Chedid Jaffet, 222, Bloco B, 5º andar
São Paulo (SP) – 04551-065

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

Relações com Investidores
Investor Relations

Ricardo Froes
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Director of Finance and Investor Relations
ricardo.froes@ccrnet.com.br
Tel 55 (11) 3048-5921

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

Flávia Godoy
Relações com Investidores
Investor Relations
flavia.godoy@ccrnet.com.br
Tel 55 (11) 3048-5955

Comunicação e Marketing
Communication and Marketing

Francisco Bulhões 
francisco.bulhoes@ccrnet.com.br
Tel 55 (11) 3048-5961
Tel 55 (11) 3048-5923

Carla Fornasaro
carla.fornasaro@ccrnet.com.br
Tel 55 (11) 3048-5976

Contatos e Endereços
Contacts and Addresses
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Coordenação Geral
Overall Coordination
 Comunicação e Marketing da CCR – Companhia de Concessões Rodoviárias

Produção e Edição
Production and editing
 Report Comunicação

Fotografias
Photography
 Ponte – Acervo das Concessionárias
  Concessionaires’ Files
 NovaDutra – Digna Imagem – Clóvis Ferreira 
 ViaLagos – Acervo das Concessionárias
   Concessionaires’ Files
 RodoNorte – Mendonça Jr.
 AutoBAn – Virtual Photo – Marcos Peron
    Digna Imagem – Clóvis Ferreira
 ViaOeste – Digna Imagem
 CCRDay e Encontro Anual – Digna Imagem
 Fenata – ACERVO UEPG
 Revelando o Vale – Arquivo FCCR
 Festival Vale do Café – Paulo Rodrigues
 Circo Roda Brasil – Vivian Dozono

 
Projeto Gráfico e Produção
Layout and production
 Yemni Studio

Impressão e acabamento
Printing
 Tarfc Indústria Gráfica






