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INDICADORES DE PERFIL

1.1 Mensagem da 
Presidência

Essencial Completo Vide Anexo “Mensagem da Presidência”

1.2 Impactos, Riscos e 
Oportunidades

Essencial Completo Vide Anexo "Oportunidades e Riscos" e "Notas Legais e Fatores de 
Risco" no endereço: http://ri.ccr.com.br/grupoccr/web/conteudo_pt.a
sp?idioma=0&conta=28&tipo=47180

2.1 Nome da organização Essencial Completo Grupo CCR - Para informações sobre o Grupo CCR, acesse: http://
www.grupoccr.com.br/grupo/sobre-o-grupo

2.2 Marcas, produtos e/ou 
serviços

Essencial Completo Vide Anexo “Mapa de Composição Acionária”, “Mapa de Atuação”, 
“Porte da Organização” - Para mais informações acesse: “Empresas 
do Grupo CCR” no endereço: http://www.grupoccr.com.br/negocios/
empresas-do-grupo

2.3 Estrutura Operacional Essencial Completo Vide Anexo “Mapa de Composição Acionária”, “Mapa de Atuação”,  
“Porte da Organização” - Para mais informações acesse: “Empresas 
do Grupo CCR” no endereço: http://www.grupoccr.com.br/negocios/
empresas-do-grupo

2.4 Localização da sede da 
organização

Essencial Completo A sede corporativa do Grupo CCR encontra-se na cidade de São 
Paulo, SP - Brasil - Para informações sobre o Grupo CCR, acesse “Fale 
Conosco”: http://www.grupoccr.com.br/contato

2.5 Atuação Geográfica Essencial Completo O Grupo CCR, além de ter operações espalhadas pelo Brasil, também 
opera internacionalmente em quatro países: Costa Rica, Curaçao 
(Antilhas Holandesas), Equador e Holanda. - Para mais informações, 
vide anexo: “Mapa de Composição Acionária”,  “Mapa de Atuação”, 
“Porte da Organização”

2.6 Natureza Jurídica Essencial Completo O Grupo CCR é uma sociedade anônima aberta. 
A Companhia foi, em 2002, a primeira empresa a ingressar no Novo 
Mercado, o segmento mais exigente da Bolsa de Valores de São 
Paulo (BM&FBovespa).

2.7 Mercados Atendidos Essencial Completo Vide Anexo “Mapa de Composição Acionária”, “Mapa de Atuação”, 
“Porte da Organização”

2.8 Porte da Organização Essencial Completo Vide Anexo “Mapa de Composição Acionária”, “Mapa de Atuação”, 
“Porte da Organização”

2.9 Mudanças no Ano Essencial Completo Em 2013, não houve mudanças referentes à estrutura e participação 
acionária do Grupo CCR. No entanto, houve crescimento no porte do 
Grupo, com a aquisição de novos negócios. - Para informações sobre 
os novos negócios, acesse “Tragetória de Pioneirismo” no endereço: 
http://www.grupoccr.com.br/ri2013/home/#!/capitulos/perfil/
empresas_do_grupo/

2.10 Prêmios e 
Certificações

Essencial Completo O ano de 2013 foi de boas conquistas e reconhecimentos 
para o Grupo CCR. A Companhia foi eleita, pelo Guia Exame de 
Sustentabilidade como a empresa mais sustentável do setor de 
infraestrutura. Além disso, teve várias de suas rodovias indicadas 
entre as melhores do país, no Guia Quatro Rodas e Ranking CNT 
(Confederação Nacional do Transporte).
Para mais informações, veja também o indicador PR5.

3.1 Período coberto pelo 
relatório

Essencial Completo Vide “Sobre o Relatório”

3.2 Relatório Anterior Essencial Completo O Relatório Anual e de Sustentabilidade do Grupo CCR anterior 
foi publicado em 2012.  - Para mais informações: Vide “Sobre o 
Relatório” e “Relatórios de Sustentabilidade” no endereço: http://
www.grupoccr.com.br/sustentabilidade/relatorio-sustentabilidade

3.3 Periodicidade Essencial Completo Vide “Sobre o Relatório”

3.4 Dados para contato Essencial Completo Vide “Sobre o Relatório” e “Fale Conosco” no endereço: http://www.
grupoccr.com.br/contato

RESPOSTAS AOS INDICADORES DA GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

PERFIL DESCRIÇÃO TIPO REPORTA RESPOSTA

3.5 Definição de Conteúdo Essencial Completo Vide “Sobre o Relatório”

3.6 Limite do Relatório Essencial Completo Vide “Sobre o Relatório”

3.7 Escopo do Relatório Essencial Completo Vide “Sobre o Relatório”

3.8 Base para a elaboração 
do Relatório

Essencial Completo Vide “Sobre o Relatório”

3.9 Técnicas de mediação 
e bases de cálculos

Essencial Completo Vide “Sobre o Relatório”
As técnicas de medição de dados e as bases de cálculos dos 
indicadores estão descritas em seus respectivos indicadores.

3.10 Reformulações de 
informações

Essencial Completo Não houve mudanças significativas em comparação ao processo de 
relatos anteriores. 

3.11 Mudanças 
Significativas

Essencial Completo Não houve mudanças significativas em comparação ao processo de 
relatos anteriores. 

3.12 Sumário GRI Essencial Completo Vide “Índice Remissivo” e “Índice GRI” no endereço: http://www.
grupoccr.com.br/ri2013/home/downloads/CCR_SUST_Relatorio_GRI_
CCR_2013-pt_br.pdf

3.13 Verificação Externa Essencial Completo Vide “Sobre o Relatório”

4.1 Estrutura de 
Governança

Essencial Completo O Grupo CCR possui uma estrutura de administração no centro 
corporativo e nas unidades de negócio. No âmbito corporativo, o 
Conselho de Administração é o órgão responsável pela definição 
das políticas estratégicas gerais e, entre outras atribuições, pelo 
estabelecimento de políticas e diretrizes, e por eleger e fiscalizar a 
gestão dos diretores da Companhia. A Diretoria, por sua vez, executa 
as diretrizes traçadas por esse Conselho no dia a dia da organização.
Já os comitês de Auditoria, Governança, Estratégia e 
Sustentabilidade, Novos Negócios, Finanças e Recursos Humanos 
têm - para suporte às decisões do Conselho em temas de sua 
competência - como atribuições principais a análise aprofundada 
de assuntos de suas áreas e a elaboração de pareceres. Há, ainda, 
um Conselho Fiscal, não permanente, cuja atribuição é fiscalizar os 
processos do Grupo.
Cada uma das unidades de negócio é formada por uma diretoria e 
comitês, que se reportam diretamente aos órgãos corporativos e são 
compostos por indicação dos acionistas. 
As divisões Engelog, EngelogTec e Actua operam principalmente na 
prestação de serviços para as unidades de negócio. Esse modelo, 
que centraliza serviços e promove sinergias e intercâmbio de boas 
práticas, é parte integrante do capital intelectual da CCR e um de 
seus principais diferenciais. 
Vide Anexo “Organograma Grupo CCR” - Para mais informações 
acesse: “Diretorias e Conselhos” no endereço http://ri.ccr.com.br/
grupoccr/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=47156

4.2 Identificação se 
o presidente do 
mais alto órgão da 
empresa também é um 
executivo

Essencial Completo O presidente do mais alto órgão da empresa não acumula cargo 
executivo. 

4.3 Conselheiros 
Independentes

Essencial Completo O Conselho de Administração é composto por 11 membros efetivos, 
sendo 2 deles independentes: Luiz Alberto Colonna Rosman e Luiz 
Carlos Vieira da Silva.
Para detalhes dos membros do Conselho de Administração, acesse:
http://ri.ccr.com.br/grupoccr/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta
=28&tipo=47156
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4.4 Canais de 
Comunicação com o 
Conselho

Essencial Completo O Grupo CCR, na condição de companhia aberta com ações 
listadas na bolsa de valores, segue o compromisso de prover o 
mercado financeiro de todas as informações relevantes sobre seu 
desempenho e suas estratégias. Para isso, mantém um calendário 
de eventos e comunicados, além de fazer visitas a investidores 
nacionais e internacionais e de atualizar constantemente seu 
website de Relações com Investidores. Por esse canal, os acionistas 
comunicam-se com a alta gestão da Companhia, o que podem fazer, 
também, na Assembleia Geral de Acionistas.

4.5 Remuneração por 
sustentabilidade

Essencial Completo A remuneração do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal é fixa. Entre os diretores, o foco nos resultados empresariais 
é estimulado por meio do compartilhamento dos ganhos obtidos 
pelo cumprimento ou pela superação de metas, complementares ao 
salário. Em 2011, pela primeira vez, um critério de sustentabilidade 
passou a fazer parte da remuneração variável dos principais diretores 
– o retorno da Companhia à carteira do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE), da BM&FBovespa. Em 2013, outros critérios 
relacionados ao tema foram incorporados às metas de remuneração 
variável, tais como redução do consumo de água e energia e redução 
de acidentes.

4.6 Conflitos de Interesse Essencial Completo Em caso de potencial conflito de interesses, o Acordo de Acionistas
da Companhia dispõe que os controladores envolvidos devem 
absterse de votar nas Reuniões Prévias, assim como os membros por 
eles indicados para compor o Conselho de Administração. 
Para mais detalhes, acesse:  “Acordo de Acionistas” no endereço: 
http://mrm.comunique-se.com.br/arq/163/arq_163_39330.pdf?bcsi_
scan_7f73a9d1b05f4e20=0&bcsi_  scan_filename=arq_163_39330.
pdf - “Políticas, Estatutos e Acordo de Acionistas” no endereço: 
http://ri.ccr.com.br/grupoccr/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta
=28&tipo=47157

4.7 Qualificação de 
Conselheiros

Essencial Completo A alta direção da CCR compõe-se do:
• CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Responsável pela definição 
das políticas estratégicas gerais e, entre outras atribuições, pelo 
estabelecimento de políticas e diretrizes gerais, por eleger os 
diretores e fiscalizar sua gestão.
• DIRETORIA: Responsável pelo dia a dia da administração 
da Companhia. Seus membros são eleitos pelo Conselho de 
Administração para um mandato de dois anos, podendo ser reeleitos.
• CONSELHO FISCAL: Responsável por analisar os processos da 
Companhia. Não funciona em caráter permanente e é composto por 
três membros efetivos e respectivos suplente.
• SEIS COMITÊS: Auditoria, Estratégia e Sustentabilidade, Finanças, 
Governança, Novos Negócios, Recursos Humanos.
Os comitês são responsáveis pela avaliação de propostas feitas pela 
Diretoria que dependem de aprovação do Conselho de Administração. 
As equipes dos comitês compõem-se de um representante de 
cada acionista controlador, também membro do conselho, além de 
contarem com um conselheiro independente.
Para mais detalhes, acesse: http://ri.ccr.com.br/grupoccr/web/
conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=47156

PERFIL DESCRIÇÃO TIPO REPORTA RESPOSTA

4.8 Valores, Códigos e 
princípios externos

Essencial Completo Crenças
Na importância da parceria entre a iniciativa privada (empresários, 
investidores, financiadores) e o Estado para o desenvolvimento do 
setor de infraestrutura do País;
Na atividade empresarial de vanguarda, sustentada 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 voltada a 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.
Valores
Desprendimento - o caminho para o crescimento das pessoas e da 
empresa
Integridade - fundamento das relações pessoais e profissionais
Ousadia - proatividade, criatividade e persistência para buscar 
desafios e superar limites
Respeito - pelo outro, pela vida e pela natureza
Autonomia - liberdade de ação com responsabilidade
Códigos de Conduta e Princípios Internos Relevantes:
• Acordo de Acionistas
• Código de Ética
• Política de Responsabilidade Social
• Estatuto Social
Para acessar os documentos, visite o site: 
http://ri.ccr.com.br/grupoccr/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta
=28&tipo=47157

4.9 Atuação do Conselho Essencial Completo Em 2010, por decisão do Conselho de Administração, a CCR criou o 
Programa Corporativo de Sustentabilidade, cujo objetivo é, no longo 
prazo, inserir a visão de sustentabilidade no dia a dia da Companhia. 
Esse programa prevê três etapas de implantação: identificação 
do grau de maturidade da CCR e de suas operações em relação 
às questões socioambientais; engajamento do público interno e 
desenvolvimento de iniciativas que buscam tratar as externalidades 
negativas; e aprimoramento da comunicação sobre o tema, gerando 
valor para o Grupo.
No ano seguinte, deu-se um passo decisivo quando o Comitê 
de Estratégia passou a ser denominado Comitê de Estratégia e 
Sustentabilidade. Assim, esse comitê assumiu a responsabilidade de 
apoiar a alta gestão na formulação e na implementação de princípios 
e práticas de sustentabilidade.
Na esfera corporativa, o Comitê Executivo de Sustentabilidade, 
composto pela Presidência, Vice-Presidências e algumas lideranças, 
propõe diretrizes a partir das estratégias definidas pela alta liderança.
Já nas unidades de negócio, há comitês de sustentabilidade 
formados pelos seus presidentes e diretorias financeira, ambiental 
e de gestão de pessoas, além de lideranças de outras áreas, como 
jurídica, administração de contratos e de comunicação. Esses 
comitês são responsáveis por desenvolver e colocar em prática os 
planos de ação, que materializam os processos da empresa com foco 
na sustentabilidade. Os resultados são analisados ao final do ano, 
pelo Comitê Executivo de Sustentabilidade.
Todos esses grupos se reúnem periodicamente, visando à evolução 
da questão socioambiental nas estratégias e nas tomadas de 
decisão do Grupo.
Vide Anexo “Órgãos e Funcionamento da Governança” e “Modelo 
de Governança” no endereço: http://www.grupoccr.com.br/ri2012/
home/#!/capitulos/governanca/

4.10 Auto avaliação do 
Conselho

Essencial Completo O Conselho de Administração, os comitês, o diretor-presidente e o 
secretário do Conselho são avaliados anualmente pelo Comitê de 
Governança, por meio de questionários que traduzem as práticas 
previstas na declaração de princípios de funcionamento do Conselho 
de Administração. Os demais diretores são avaliados anualmente 
pelo diretor-presidente, tendo como premissas a análise do 
desempenho de suas funções e o cumprimento de metas. 

PERFIL DESCRIÇÃO TIPO REPORTA RESPOSTA
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4.11 Princípio de Precaução Essencial Parcial A CCR tem um compromisso com o desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental e utiliza do princípio da precaução, 
isto é, nenhuma atividade é iniciada se houver riscos graves e/
ou irreversíveis até que medidas eficazes sejam adotadas para 
mitigar a degradação ambiental e socioeconômica. O Grupo CCR 
busca negócios qualificados, baseados em três princípios: atender 
aos interesses do Poder Concedente, satisfazer o usuário final dos 
projetos e promover retorno adequado para o investidor, viabilizando 
soluções de investimentos e serviços em infraestrutura, contribuindo 
para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental das regiões 
onde atua.

4.12 Cartas, princípios e 
iniciativas

Essencial Completo A empresa não se tornou signatária de nenhum outro “charter” 
específico por entender que no momento é suficiente seu 
comprometimento com os princípios do Pacto Global e do Conselho 
Empresarial de Desenvolvimento Sustentável (CEBDS).

4.13 Participação em 
associações

Essencial Completo Vide Tabela em “Anexo – Participação em Associações”
A CCR entende como sendo estratégico a participação nestas 
entidades, no entanto, não possui posições no corpo de governança 
ou comitês específicos e não efetua pagamentos substanciais a 
qualquer uma das associações.

4.14 Relação de 
Stakeholders

Essencial Completo Vide “Sobre o Relatório”

4.15 Identificação de 
Stakeholders

Essencial Completo Vide “Sobre o Relatório”

4.16 Engajamento dos 
Stakeholders

Essencial Completo O processo de engajamento de stakeholders foi realizado em 2012 e 
2013. Para descrição do processo vide “Sobre o Relatório”

4.17 Demanda de 
Stakeholders

Essencial Completo Vide “Sobre o Relatório”

INDICADORES DE DESEMPENHO

EC1  Valor econômico 
direto gerado e 
distribuído, incluindo 
receitas, custos 
operacionais, 
remuneração de 
empregados, doações 
e outros investimentos 
na comunidade, 
lucros acumulados 
e pagamentos para 
provedores de capital e 
governos.

Essencial Completo Vide Anexo EC1

EC2 Implicações 
financeiras e outros 
riscos e oportunidades 
para as atividades da 
organização devido a 
mudanças climáticas.

Essencial Parcial Embora o Grupo CCR tenha conhecimento sobre os impactos das 
mudanças climáticas em seus negócios e esteja se preparando para 
essas mudanças, ainda não realizou estudos detalhados sobre as 
implicações financeiras que os mesmos podem ter. 

EC3 Cobertura das 
obrigações do plano 
de pensão de benefício 
definido que a 
organização oferece.

Essencial Completo O plano de previdência, na CCR, é por contribuição definitiva. A 
contribuição mensal para o benefício é de 1% a 8% do salário 
nominal, com limite mínimo de R$ 32,55 (valor reajustado anualmente 
por acordo coletivo). A empresa contribui com igual valor. O 
empregado também pode realizar contribuições voluntárias no valor 
e na periodicidade escolhida, que, no entanto, não terão contrapartida 
da empresa. A adesão ao plano de previdência complementar é 
voluntária, mas, a priori, todos os colaboradores são elegíveis e 
a regra de participação, tanto para a empresa como para cada 
empregado, é igual para todos.
Em 2013, a CCR destinou R$ 6.904.503,96 à previdência privada, que 
já conta com 2804 participantes. As reservas matemáticas do plano 
são de cerca de R$ 139.663.455,23

PERFIL DESCRIÇÃO TIPO REPORTA RESPOSTA

EC4 Ajuda financeira 
significativa recebida 
do governo.

Essencial Completo Em 2013, o valor total destinado aos projetos socioeconômicos 
ambientais, oriundos de incentivos fiscais, foi de R$21.213 milhões. 

EC6 Políticas, práticas e 
proporção de gastos 
com fornecedores 
locais em unidades 
operacionais 
importantes.

Essencial Completo Dada às características do negócio da CCR, as compras locais 
são privilegiadas por questões de custos, logística e aspectos 
relacionados a direitos humanos.
Por local, o Grupo CCR entende os estados do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Paraná. Ainda não existe política específica de compras que 
define e trata  dos fornecedores locais.

EC7 Procedimentos 
para contratação 
local e proporção 
de membros de alta 
gerência recrutados na 
comunidade local em 
unidades operacionais 
importantes.

Essencial Parcial A CCR prioriza mão de obra local, por meio de suas concessionárias, 
principalmente para ocupar cargos de agentes e supervisores.
Grande parte da alta gerência foi contratada localmente em cargos 
iniciais, e foram ao longo de sua carreira profissional, capacitados e 
treinados na própria organização.

EC8 Desenvolvimento 
e impacto de 
investimentos em 
infra-estrutura e 
serviços oferecidos, 
principalmente para 
benefício público, por 
meio de engajamento 
comercial, em espécie 
ou atividades pro bono.

Essencial Parcial Vide Anexo -  EC8

PRÁTICAS TRABALHISTAS

LA1 Total de trabalhadores 
por tipo de emprego, 
contrato de trabalho e 
região,  discriminados 
por gênero. 

Essencial Completo Vide Tabelas em “Anexo LA1”

LA2 Número total e taxa 
de novos empregados 
contratados e 
rotatividade de 
empregados por faixa 
etária, gênero e região.

Essencial Completo Vide Tabelas em “Anexo LA2”

LA15 Retorno ao trabalho e 
taxas de retenção após 
licença maternidade/
paternidade, 
discriminados por 
gênero.

Essencial Completo Vide Tabelas em “Anexo LA15”

LA4 Percentual de 
empregados 
abrangidos por 
acordos de negociação 
coletiva.

Essencial Completo O acordo coletivo é negociado anualmente e 98,67% dos 
colaboradores são abrangidos por acordos de negociação coletiva 
em relação ao número total de empregados.

LA5 LA5: Prazo mínimo 
para notificação 
com antecedência 
referente a mudanças 
operacionais, incluindo 
se esse procedimento 
está especificado em 
acordos de negociação 
coletiva..

Essencial Completo A comunicação com as entidades sindicais é baseada na 
transparência. No escopo dos acordos de negociação coletiva, 
não há prazo estabelecido previamente para comunicar aos 
colaboradores eventuais mudanças operacionais. Contudo, quando 
necessário, as entidades são notificadas com pelo menos três 
semanas de antecedência.
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LA7 Taxas de lesões, 
doenças ocupacionais, 
dias perdidos, 
absenteísmo e óbitos 
relacionados ao 
trabalho, discriminados 
por região e por 
gênero.

Essencial Parcial Vide Tabela em “Anexo  – LA7”.
As taxas relatadas são baseadas em horas. 
O Grupo CCR ainda não calcula a taxa de lesões e doenças 
ocupacionais.

LA8 Programas de 
educação, treinamento, 
aconselhamento, 
prevenção e 
controle de risco 
em andamento para 
dar assistência a 
empregados, seus 
familiares ou membros 
da comunidade com 
relação a doenças 
graves.

Essencial Parcial O programa corporativo De Bem Com a Vida foi iniciado em 2006 
como resposta a um extenso mapeamento da situação de saúde 
do público interno da Companhia. Com base em uma série de 
indicadores que apontavam a tendência do público interno a 
desenvolver doenças e problemas de bem estar diversos, o De Bem 
Com a Vida propõe um olhar diferenciado sobre a qualidade de 
vida para seus colaboradores, com ações e atividades educativas, 
assistenciais e de esporte e lazer.
No âmbito do programa, diversas frentes têm ajudado o público 
interno a adotar hábitos mais saudáveis. O Deixando de Fumar, 
por exemplo, é um programa que ajudou a reduzir o índice de 
colaboradores fumantes de 12% para 6% nos últimos cinco anos, por 
meio de orientação e palestras nas Unidades de Negócio. 
No mesmo rumo, o programa Coração Saudável mantém um 
monitoramento dos colaboradores com problemas de hipertensão, 
colesterol, diabetes e estresse. A prevenção de doenças crônicas por 
meio do equilíbrio nutricional também é sustentada pelo Alimente-se 
Bem, desenvolvido em parceria com o Serviço Social da Indústria 
(Sesi), que realiza consulta nutricional nas Unidades de Negócio. A 
CCR também busca identificar e reduzir riscos a que as equipes estão 
expostas. Os funcionários que trabalham nas cabines de pedágio, por 
exemplo, vivenciam riscos relacionados a esforços repetitivos. Dessa 
forma, são desenvolvidas atividades de ginástica laboral e exercícios 
físicos diversos; além disso, recebem orientações e adequações 
ergonômicas em seus locais de trabalho.

LA10 Média de horas de 
treinamento por 
ano, por funcionário, 
discriminadas por 
categoria funcional.

Essencial Parcial Consideramos como categoria operacional os colaboradores do 
Grupo de Prestação de Serviços e categoria tático e estratégico os 
colaboradores do Grupo de Análise e Gestão, sendo que todos são 
colaboradores diretos do Grupo.
Base de cálculo categoria Operacional - Treinamentos: Ambientação 
GPS 1976 colaboradores (média 4 horas); Aprimorando 7706 
colaboradores colaboradores (média 4 horas); Usuário Chave 39 
colaboradores (160 horas); Técnicos específicos 1430 (cargos 
técnicos/operacionais) (146 horas); SAP 419 colaboradores (6 
horas). Total horas 256.262/ 7.706 colaboradores = 33,25. Base 
cálculo Tático e Estratégico - Treinamentos: Ambientação GAG 119 
(média 4 horas); PDL 1º ciclo (turma 3) 153 colaboradores (96 horas); 
PDL 2º ciclo (6 turmas) 232 colaboradores (16 horas) = horas de 
treinamento 18.876/830 colaboradores = 22,74.

LA13 Composição dos 
grupos responsáveis 
pela governança 
corporativa e 
discriminação de 
empregados por 
categoria funcional de 
acordo com gênero, 
faixa etária, minorias e 
outros indicadores de 
diversidade.

Essencial Completo Vide Tabelas em “Anexo – LA13”

LA14 Proporção de salário 
base e remuneração 
entre mulheres e 
homens, discriminados 
por categoria funcional 
e por operações em 
locais significativos.

Essencial Completo A CCR estabelece a remuneração de seus colaboradores com base 
em categorias funcionais e desempenho, sem diferenciação de 
gênero.

PERFIL DESCRIÇÃO TIPO REPORTA RESPOSTA

DIREITOS HUMANOS

HR1 Percentual e número 
de contratos de 
investimentos 
significativos que 
incluam cláusulas 
referentes a direitos 
humanos ou que 
foram submetidos a 
avaliações referentes a 
direitos humanos.

Essencial Parcial Todos os contratos de investimentos significativos contam com 
uma cláusula referente a direitos humanos. Consideram-se contratos 
significativos aqueles com maior hierarquia de aprovação. O 
regimento interno do Grupo CCR prevê graduação hierárquica para 
aprovação dos contratos com valor acima de R$ 10 milhões. 
A CCR dispõe de questionário socioambiental, Princípios de Conduta 
de Fornecedores e cláusulas nos contratos (relacionados ao tema) 
como forma de consentimento quanto à responsabilidade de atender 
aos requisitos exigidos relacionados à direitos humanos. Porém não 
dispõe de procedimentos formais de avaliação de direitos humanos 
em seus fornecedores.

HR2 Percentual de 
contratantes, 
fornecedores críticos 
e outros parceiros que 
foram submetidos a 
avaliações referentes a 
direitos humanos e as 
medidas tomadas.

Essencial Parcial A CCR dispõe de questionário socioambiental, Princípios de Conduta 
de Fornecedores e cláusulas nos contratos (relacionados ao tema) 
como forma de consentimento quanto à responsabilidade de atender 
aos requisitos exigidos relacionados à direitos humanos. Porém não 
dispõe de procedimentos formais de avaliação de direitos humanos 
em seus fornecedores.

HR3 Total de horas 
de treinamento 
para empregados 
em políticas e 
procedimentos 
relativos a aspectos 
de direitos humanos 
relevantes para as 
operações, incluindo 
o percentual de 
empregados que 
recebeu treinamento.

Essencial Completo O documento considerado para resposta deste indicador foi o Código 
de Ética do Grupo CCR, que contempla políticas e procedimentos 
referentes à conduta profissional dos colaboradores. Base de cálculo: 
Programas considerados: Ambientação de novos colaboradores. 
Colaboradores admitidos em 2013 = 2.095 colaboradores (média 4 
horas de treinamento) = 8380 horas. O programa de ambientação 
contempla todos os colaboradores do Grupo CCR. Sendo assim, 
todos os colaboradores do Grupo CCR em algum momento 
participaram de treinamentos com o conteúdo de políticas e 
procedimentos referentes à conduta profissional dos colaboradores e 
código de ética do Grupo CCR.

HR4 Número total de casos 
de discriminação e as 
medidas corretivas 
tomadas.

Essencial Parcial O Grupo CCR, em 07 de julho de 2011, aderiu aos princípios do 
Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU). 
A participação nesse compromisso reflete a preocupação da CCR 
em promover práticas de gestão comprometidas com o respeito aos 
Direitos Humanos. A CCR dispõe de canais de comunicação com 
o intuito de tratar quaisquer casos de discriminação que possam 
ocorrer. Durante 2013, não foram registrados casos de discriminação 
nas operações. 

HR5 Operações e 
significantes 
fornecedores 
identificados em 
que o direito de 
exercer a liberdade 
de associação e a 
negociação coletiva 
pode estar correndo 
risco significativo e as 
medidas tomadas para 
apoiar esse direito.

Essencial Parcial A CCR dispõe de questionário socioambiental, Princípios de Conduta 
de Fornecedores e cláusulas nos contratos (relacionados ao tema) 
como forma de consentimento quanto à responsabilidade de atender 
aos requisitos exigidos relacionados ao consenso com o direito dos 
trabalhadores em exercer a liberdade de associação e a negociação 
coletiva. Porém não dispõe de procedimentos formais de avaliação 
do tema em seus fornecedores. 

HR6 Operações e 
fornecedores 
significativos 
identificados como 
de risco significativo 
de ocorrência de 
trabalho infantil e as 
medidas tomadas 
para contribuir para a 
abolição do trabalho 
infantil.

Essencial Completo O Grupo CCR inclui em seus contratos de prestação de serviços 
cláusulas de rescisão no caso de haver comprovação de utilização 
de mão de obra infantil. A Companhia não faz distinção em relação 
às operações, já que todas as Unidades de Negócios apresentam 
características e riscos semelhantes.
A priorização dos fornecedores quanto a gestão de riscos é feita 
de acordo com o valor do contrato. A CCR dispõe de questionário 
socioambiental, Princípios de Conduta de Fornecedores e 
cláusulas nos contratos (relacionados ao tema) como forma de 
consentimento quanto à responsabilidade de atender aos requisitos 
exigidos relacionados ao trabalho infantil. Porém não dispõe de 
procedimentos formais de avaliação de trabalho infantil em seus 
fornecedores. 

PERFIL DESCRIÇÃO TIPO REPORTA RESPOSTA
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HR7 Operações e 
fornecedores 
significativos 
identificados como 
de risco significativo 
de ocorrência de 
trabalho forçado ou 
análogo ao escravo e 
as medidas tomadas 
para contribuir para 
a erradicação do 
trabalho forçado ou 
análogo ao escravo.

Essencial Completo O Grupo CCR inclui em seus contratos de prestação de serviços 
cláusulas de rescisão no caso de haver comprovação de utilização 
de trabalho escravo. A Companhia não faz distinção em relação 
às operações, já que todas as Unidades de Negócios apresentam 
características e riscos semelhantes.
A priorização dos fornecedores quanto a gestão de riscos é feita 
de acordo com o valor do contrato. A CCR dispõe de questionário 
socioambiental, Princípios de Conduta de Fornecedores e cláusulas 
nos contratos (relacionados ao tema) como forma de consentimento 
quanto à responsabilidade de atender aos requisitos exigidos 
relacionados ao trabalho forçado ou análogo ao escravo. Porém não 
dispõe de procedimentos formais de avaliação de ao trabalho forçado 
ou análogo ao escravo em seus fornecedores. 

HR10 Percentual e número 
total de operações 
sujeitas a revisão dos 
direitos humanos e/ou 
avaliações de impacto.

Essencial Parcial O Grupo CCR, em 07 de Junho de 2011, aderiu aos princípios 
do Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas 
(ONU). A participação nesse compromisso reflete a preocupação 
da CCR em promover práticas de gestão comprometidas com 
o respeito aos Direitos Humanos. Em todas as suas Unidades 
Operacionais, a Companhia desenvolve medidas que impedem 
práticas de discriminação e desrespeitos diversos a esses direitos, 
em consonância com os princípios de seu Código de Ética, de sua 
Política de Responsabilidade Social e dos compromissos dos quais é 
signatária.
A CCR dispõe de questionário socioambiental, Princípios de Conduta 
de Fornecedores e cláusulas nos contratos (relacionados ao tema) 
como forma de consentimento quanto à responsabilidade de atender 
aos requisitos exigidos relacionados à direitos humanos. O Grupo 
CCR não possui procedimento formal para verificar o percentual e 
número total de operações sujeitas a revisão dos direitos humanos 
ou avaliações de impactos. 

HR11 Número de 
reclamações 
relacionadas aos 
direitos humanos que 
foram arquivadas, 
endereçadas e 
resolvidas através de 
mecanismos formais 
de resolução de 
reclamações.

Essencial Parcial Como procedimentos formais de conduta, a CCR dispõe de Política 
de Responsabilidade Social e Código de Ética. Estes tem o intuito 
de orientar medidas de prevenção e de punição e evitar casos de 
violação de direitos humanos. Além disso, a CCR possui canal de 
comunicação, a Ouvidoria, para queixas e reclamações. Em 2013, 
não foram registradas reclamações relativas à infração de direitos 
humanos. 

SOCIEDADE

SO1 Porcentagem das 
operações com 
engajamento de 
comunidades locais, 
levantamento de 
impactos e programas 
de desenvolvimento.

Essencial Parcial 100% das operações da CCR levam em consideração seus impactos 
positivos e negativos junto às comunidades locais. A relevância 
de suas principais externalidades é validada por seus stakeholders 
prioritários, incluindo representantes das comunidades locais. Para 
investimentos que demandem processos de licenciamentos, a 
CCR realiza todos os estudos solicitados pelos órgãos ambientais, 
levando em consideração os aspectos ambientais e sociais 
significativos. Em relação aos programas de desenvolvimento, a CCR 
possui diversas iniciativas que tratam de necessidades básicas de 
educação e saúde, tais como “Estrada para Cidadania”, “Estrada para 
a Saúde”, “Projeto Sacolona”, entre outros.
Dentro do ciclo de planejamento, cada unidade desenvolve planos de 
ação específicos, culminando em atividades e metas de mitigação 
para cada um dos temas prioritários elencados.
A CCR conta com um canal direto de comunicação com seus 
públicos através do espaço “Fale Conosco” no endereço: http://www.
grupoccr.com.br/contato/enviar-mensagem

SO9 Operações com 
potencial impacto 
significativo ou 
negativo nas 
comunidades locais

Essencial Parcial A CCR entende que todas as operações desenvolvidas no seu 
negócio geram impactos. Dessa forma, para tratar os impactos 
negativos de maneira mais efetiva, isto é, suas externalidades 
principais, são definidos Objetivos Gerais e Diretrizes pelo Conselho 
de Administração, que por sua vez são desdobrados em Planos de 
Ação dentro das Unidades de Negócio do Grupo.
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SO10 Medidas de prevenção 
e mitigação 
implementadas 
nas operações com 
potencial impacto 
significativo ou 
negativo nas 
comunidades locais.

Essencial Parcial As medidas de prevenção e mitigação das operações do Grupo 
CCR são tratadas de acordo com suas externalidades principais 
mapeadas: Resíduos, Congestionamento de Veículos, Segurança 
Viária, Consumo de Água e de Energia e Emissões de Gases de Efeito 
Estufa. Dentro do ciclo de planejamento estratégico anual, cada 
unidade desenvolve planos de ação específicos, culminando em 
atividades e metas para cada um dos temas prioritários elencados.

SO2 Percentual e número 
total de unidades de 
negócios submetidas 
a avaliações de 
riscos relacionados a 
corrupção.

Essencial Parcial O Grupo CCR (Holding e empresas controladas) é gerido, dentre 
outras regras e políticas internas, pelo Código de Ética aprovado pelo 
Conselho de Administração da CCR (versão original de 27.03.2003, 
revisada em 29.06.2011), primando pelas boas práticas de governança, 
transparência e segurança empresarial.
O Código de Ética tem a função de guiar o Grupo 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.
Para tanto, dispõe  sobre riscos relacionados à prática de atos de 
corrupção, em especial no que se refere a(o)((s):
- relacionamentos com o Governo, sociedade e comunidade em
geral (item 2)
- relacionamento com os acionistas e investidores x política de 
informações (item 3);
- relacionamento com concorrentes (item 4);
- integridade profissional e pessoal dos colaboradores (item 5);
- transações comercial e contratação de parentes (item 6).
Preconiza procedimento interno a ser adotado na ocorrência de 
situações que possam caracterizar conflitos de interesse, ou quando 
suspeitar ou tomar conhecimento de fatos que possam prejudicar o 
Grupo CCR ou que contrariem ou pareçam contrariar os princípios do 
referido Código (item 7).
 Não obstante, tendo como princípio a melhoria contínua em seus 
processos de gestão e controle de atos e práticas de corrupção, 
com o advento da Lei nº 12.846/13, por orientação do Conselho de 
Administração, conforme item 8, o Grupo CCR mobilizou-se no tocante 
à revisão de normas e procedimentos internos.
Isso posto, pode-se dizer que as unidades de negócio do Grupo CCR 
estão em processo de implantação e estruturação de avaliações de 
riscos relacionados a corrupção.

SO3 Percentual de 
empregados treinados 
nas políticas e 
procedimentos 
anticorrupção da 
organização.

Essencial Parcial A lei 12.846 retrata uma preocupação da sociedade e do Governo 
em trabalhar com o tema anticorrupção. Nesse sentido, impulsiona 
as empresas a realizarem iniciativas e desenvolverem um controle 
interno de combate a este tema.
A CCR não possui um treinamento específico de riscos 
relacionados à corrupção, no entanto este tema é discutido nos 
treinamentos de Ambientação e também em treinamentos junto à 
liderança da Companhia. 
O Grupo CCR, em seu Código de Ética, orienta a conduta dos 
colaboradores em relação às políticas e aos procedimentos 
anticorrupção. Além disso, iniciativas para o tema, também são 
trabalhadas, de forma específica, em uma de suas unidades de 
negócio – RodoNorte. Através de um processo colaborativo com a 
organização “Observatório Social”, a Companhia permite que seus 
colaboradores auxiliem e verifiquem a maneira que os recursos 
públicos são utilizados nos municípios e nos estados. O Observatório 
Social tem como objetivo trabalhar a prevenção da corrupção 
e verificar o uso dos recursos públicos. Por meio de uma ação 
conjunta, a instituição e a CCR contribuem para uma gestão pública 
compartilhada, transparente e para o desenvolvimento de uma 
sociedade pró ativa e consciente das suas questões políticas.

SO4 Medidas tomadas em 
resposta a casos de 
corrupção.

Essencial Completo O Grupo CCR não teve nenhum colaborador demitido ou punido 
devido a atos de corrupção em 2013. A Companhia também não 
registrou ações judiciais relacionadas a esse tipo de ocorrência, nem 
rompeu ou cancelou contratos devido a violações motivadas por tal 
conduta.
A CCR não compactua e não tolera em sua operação qualquer tipo de 
conduta que envolva práticas ilícitas por parte de seus colaboradores, 
resultando em desligamento imediato de seu quadro.
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SO5 Posições quanto a 
políticas públicas 
e participação na 
elaboração de políticas 
públicas e lobbies.

Essencial Completo A CCR não pratica lobby político. Como Companhia ligada ao negócio 
de concessões, busca estar associada às principais discussões 
relacionadas a políticas públicas de mobilidade, transporte e 
infraestrutura que promovam o desenvolvimento do país por meio 
das entidades que congregam os setores em que atua. A CCR 
também tem como perspectiva a condição de prestadora de serviços 
públicos, e assim, tem o dever de atuar em sintonia com autoridades 
do poder concedente para atender às necessidades e demandas do 
Poder Público, aprimorar seus serviços em um ambiente que respeite 
os contratos e os negócios gerando benefícios para sociedade 
brasileira. 
Além de escritórios em Brasília e no Rio de Janeiro, o Grupo se 
relaciona com o governo por meio da Vice-Presidência de Relações 
Institucionais e das áreas homônimas das Unidades de Negócio. A 
empresa acredita no poder de influenciar políticas públicas por meio 
de exemplos e boas práticas, mostrando o caminho a ser seguido. O 
Grupo CCR eventualmente participa de audiências públicas abertas à 
sociedade e, quando pertinentes, apresenta suas sugestões.

SO8 Valor monetário de 
multas significativas 
e número total 
de sanções 
não-monetárias 
resultantes da não-
conformidade com leis 
e regulamentos.

Essencial Completo A CCR considera como significativos valores de multas acima de R$ 
100 mil. Não houve infrações não monetárias em 2013. 
Em 2013, as multas significativas por infração totalizaram o valor de 
R$ 1.738.086,35. 
Os valores referem-se às Unidades:
- SPVias: R$ 1.054.152,49
- ViaOeste: R$ 190.208,09
- Barcas: R$ 466.649,87

RESPONSABILIDADE SOBRE O PRODUTO

PR1 Fases do ciclo de vida 
de produtos e serviços 
em que os impactos 
na saúde e segurança 
são avaliados 
visando melhoria, e o 
percentual de produtos 
e serviços
sujeitos a esses 
procedimentos.

Essencial Completo 100% dos serviços prestados pela CCR ao longo de vida da 
concessão contemplam procedimentos de saúde e segurança, já 
previstos em contrato.
A CCR não possui certificação de saúde e segurança até o momento.  
A CCR entende que a garantia da saúde e segurança dos usuários 
de seus serviços é sua principal responsabilidade social. O processo 
de melhoria contínua existe desde a criação do Grupo CCR e está 
inserido no ciclo de planejamento estratégico. O laboratório de 
pavimento desenvolve, continuamente, melhorias em relação 
aos aspectos de saúde e segurança. Além disso, nas campanhas 
publicitárias, os impactos dos produtos e serviços na saúde e na 
segurança são avaliados para melhorias. 

PR3 Tipo de informação 
sobre produtos e 
serviços exigida 
por procedimentos 
de rotulagem, e o 
percentual de produtos 
e serviços sujeitos a 
tais exigências.

Essencial Completo Dada a característica do negócio da CCR, esse indicador não se 
aplica.

PR5 Práticas relacionadas 
à satisfação do cliente, 
incluindo resultados de 
pesquisas que medem 
essa satisfação.

Adicional Completo Vide Anexo – PR5

PR6 Programas de adesão 
às leis, normas e 
códigos voluntários 
relacionados a 
comunicações de 
marketing, incluindo 
publicidade, promoção 
e patrocínio.

Essencial Completo A CCR respeita as leis de direitos autorais e de propriedade 
intelectual em todas as iniciativas de comunicação e publicidade e 
em toda a produção de conteúdo. As ações de publicidade seguem 
a política de comunicação da CCR, além das normas estabelecidas 
pelo conselho nacional de auto-regulamentação publicitária, o Conar. 
A avaliação dessas práticas é feita continuamente durante toda a 
realização de suas atividades.

PERFIL DESCRIÇÃO TIPO REPORTA RESPOSTA

PR9  Valor monetário de 
multas (significativas) 
por não-conformidade 
com leis e 
regulamentos relativos 
ao fornecimento e uso 
de produtos e serviços.

Essencial Completo A CCR considera como significativos valores de multas acima de R$ 
100 mil. Não houve infrações não monetárias em 2013. 
Em 2013, as multas significativas por infração totalizaram o valor de 
R$ 1.738.086,35. 
Os valores referem-se às Unidades:
- SPVias: R$ 1.054.152,49
- ViaOeste: R$ 190.208,09
- Barcas: R$ 466.649,87

AMBIENTAIS

EN1 Materiais usados por 
peso ou volume.

Essencial Completo Vide Tabela em “Anexo– EN1”

EN2 Percentual dos 
materiais usados 
provenientes de 
reciclagem.

Essencial Completo A CCR não possui o controle para saber o percentual de produtos 
utilizados provenientes de reciclagem.

EN3 Consumo de energia 
direta discriminado 
por fonte de energia 
primária.

Essencial Completo Vide Tabela em “Anexo– EN3”

EN4 Consumo de energia 
indireta.

Essencial Completo Vide Tabela em “Anexo– EN4”

EN5 Energia economizada 
devido a melhorias 
em conservação e 
eficiência.

Adicional Completo Vide Tabela em “Anexo– EN5”

EN8 Total de retirada de 
água por fonte.

Essencial Completo Vide Tabela em “Anexo– EN8”
O consumo de água das unidades de serviço Engelog, EngelogTec e 
Actua está incluído no valor de consumo da AutoBAn, por questões 
de condomínio. 
Não há controle sobre o consumo de água dos escritórios 
corporativos (Brasília, São Paulo e Rio da Janeiro) por motivos de 
rateio de condomínio.
A Unidade de Negócio SAMM ainda não faz uma gestão detalhada 
deste indicador. O consumo de água da unidade vem fechado 
juntamente as outras despesas do escritório, que são incluídas na 
fatura do condomínio onde a SAMM está instalada, em São Paulo.

EN9 Fontes hídricas 
significativamente 
afetadas por retirada 
de água.

Adicional Completo A CCR entende que este indicador não é aplicável ao seu tipo de 
negócio, pois o Grupo CCR não é consumidor intensivo de água, não 
faz retirada de água para processos produtivos e, para as atividades 
administrativas, é abastecido pela rede pública ou por poços 
artesianos de baixa vazão. Dessa forma, nenhuma fonte hídrica é 
afetada significativamente.

EN11 Localização e 
tamanho da área 
possuída, arrendada 
ou administrada dentro 
de áreas protegidas, 
ou adjacente a elas, e 
áreas de alto índice de 
biodiversidade fora das 
áreas protegidas.

Essencial Parcial Algumas unidades de conservação (florestas nacionais, parques 
estaduais e municipais) estão nas proximidades e/ou são adjacentes 
às rodovias concessionadas, portanto não estão sob a gestão da 
CCR. No caso das áreas de proteção ambiental ( APAs), algumas 
rodovias do grupo cortam municípios considerados APAs, como a 
APA Jundiaí.
Vide Tabela “Anexo – EN11”

EN12 Descrição de impactos 
significativos na 
biodiversidade de 
atividades, produtos 
e serviços em áreas 
protegidas e em áreas 
de alto índice de 
biodiversidade fora das 
áreas protegidas.

Essencial Parcial Para a execução de obras de ampliação da capacidade das vias 
existentes, implantação de novos segmentos ou mesmo operação 
das rodovias já implantadas, a CCR possui alguns impactos não 
significativos.
Ao longo do trecho, de mais de 2.000 km, cada obra de ampliação 
tem uma área de intervenção direta que pode provocar impacto sobre 
a fauna e flora. Porém, os impactos mais relevantes da operação são 
de curta duração e são passíveis de mitigação ou compensação. 
Vide Tabela em “Anexo – EN12”

PERFIL DESCRIÇÃO TIPO REPORTA RESPOSTA
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EN16 Total de emissões 
diretas e indiretas de 
gases causadores do 
efeito estufa, por peso.

Essencial Completo Vide Tabela em “Anexo –EN16”

EN17 Emissões indiretas 
relevantes de gases 
causadores do efeito 
estufa, por peso.

Essencial Completo Para seleção de fontes de emissões, o Grupo CCR utiliza-se dos 
critérios do GHG Protocol. De acordo com a natureza do seu negócio, 
as fontes de escopo 3 declaradas no Relatório de Sustentabilidade 
são as mais significativas do ponto de vista “quantidade de CO2 
emitida”.
Vide Tabela em “Anexo – EN17”

EN19 Emissões de 
substâncias 
destruidoras da 
camada de ozônio, por 
peso.

Essencial Completo Até o presente momento, foi apurada uma emissão de 699 kg de 
HCFC-22 em todo o Grupo CCR, sendo que as emissões de HCFC-
22 já equivalem a 1.047 toneladas de CO2 no ano. Em relação aos 
valores apresentados no ano de 2012, verifica-se significativas 
mudanças nas taxas de emissões influenciadas principalmente pela 
mudança de perfil do Grupo, como o ingresso da Unidade Barcas, 
em 2013, a qual contribuiu substancialmente para o incremento nas 
taxas de emissões de GEE.

EN20 NOx, SOx e outras 
emissões atmosféricas 
signifi cativas, por tipo 
e peso.

Essencial Completo A CCR realiza seu inventário de emissões, porém considera que suas 
operações não emitem ou utilizam substâncias que impactam a 
atmosfera. As emissões de materiais particulados e gases NOx e SOx 
não são significantes.

EN21 Descarte total de 
água, por qualidade e 
destinação.

Essencial Completo A CCR entende que o indicador não é aplicável às suas atividades. O 
tipo de negócio do Grupo não o caracteriza como gerador de efluente, 
sendo que a pequena quantidade de esgoto doméstico é disposta na 
rede pública ou em fossas sépticas, limpas periodicamente.

EN22 Peso total de resíduos, 
por tipo e método de 
disposição.

Essencial Completo Vide Tabelas em “Anexo – EN22”

EN23 Número e volume total 
de derramamentos

Essencial Completo Não houve derramamentos significativos de produtos perigosos 
em 2013

EN25 Identificação, 
tamanho, status de 
proteção e índice 
de biodiversidade 
de corpos d’água e 
habitats relacionados 
significativamente 
afetados por descartes 
de água e drenagem 
realizados pela 
organização relatora.

Adicional Completo O tipo de negócio da CCR não caracteriza uso intensivo de água ou 
geração de efluentes. Dessa forma, a Companhia considera que não 
afeta de forma significativa corpos d´água ou habitats por meio do 
descarte de água e drenagem.

PERFIL DESCRIÇÃO TIPO REPORTA RESPOSTA EN26 Iniciativas para 
mitigar os impactos 
ambientais de 
produtos e serviços e 
a extensão da redução 
desses impactos.

Essencial Parcial Os maiores impactos ambientais relacionados às atividades do 
Grupo CCR são: o consumo de água, de energia e de materiais; a 
geração de resíduos; e a emissão de gases de efeito estufa – que 
causam as mudanças climáticas. 
Para gerenciar esses impactos, a Companhia havia implantado, 
em 2012, frentes de trabalho para cada um dos temas em todas as 
unidades de negócio. Implantado em 2013, o Portal de Governança 
da Sustentabilidade reúne todas as informações sobre os temas 
ambientais considerados relevantes.
Especificamente com o objetivo de reduzir o consumo de água e 
energia nas concessionárias de rodovias, a CCR estabeleceu um 
acompanhamento desses indicadores e passou a adotar soluções, 
como a captação de águas pluviais e a iluminação a LED, além de 
realizar campanhas de consumo consciente. Manteve-se uma série 
de iniciativas com o intuito de evitar geração de resíduos, como 
a aplicação do asfalto ecológico – um pavimento que tem maior 
durabilidade –, e a reciclagem de asfalto em novas pavimentações.
A CCR também está comprometida a participar do esforço global 
para estabilizar a concentração de GEE na atmosfera e migrar para 
uma economia de baixo carbono. Por isso, lançou em 2012 sua 
própria Política Corporativa sobre Mudanças Climáticas e realiza, 
desde 2011, um inventário das emissões associadas às suas 
atividades, porém considera que suas operações não emitem nem 
utilizam substâncias que impactam a atmosfera. 
Para apoiar e participar desse esforço global, a Companhia ainda 
integra: o Índice Carbono Eficiente (ICO2), da BM&FBovespa – que 
reúne ações das companhias participantes do índice IBrX-50, 
adotando práticas transparentes com relação a suas emissões 
de gases efeito estufa (GEE); e o Carbon Disclosure Project (CDP), 
uma iniciativa global para dar publicidade às ações de empresas no 
combate às mudanças climáticas.
Vide Tabelas em “Anexo – EN26”

EN27 Percentual de produtos 
e suas embalagens 
recuperados em 
relação ao total de 
produtos vendidos, por 
categoria de produto..

Essencial Completo Uma vez que o Grupo CCR é uma empresa de prestação de serviços, 
de gestão e manutenção de rodovias, entende-se que o indicador não 
se aplica ao tipo de negócio da Companhia.

EN28 Valor monetário de 
multas significativas 
e número total 
de sanções 
não-monetárias 
resultantes da não-
conformidade com 
leis e regulamentos 
ambientais.

Essencial Completo As Concessionárias SPVias, Rodoanel, Ponte, ViaLagos, Rodonorte 
e AutoBAn não receberam nenhuma autuação durante o ano de 
2013. Já as Concessionárias NovaDutra e a ViaQuatro receberam 
autuações que se encontram em recurso.
No ano de 2013, a concessionária Barcas recebeu um Auto de 
Infração, porém obteve êxito ao recorrer da penalidade.
A Concessionária RodoNorte, apesar de não ter recebido nenhuma 
autuação em 2013, teve a geração de uma multa no valor de R$ 
10.000,00 referente à um Auto de infração recebido em 2010 e que 
teve apresentação de recursos por parte desta Concessionária .
Na AutoBan, houve uma multa de R$7.448.100 em 2010, porém, 
não tendo obtido êxito na esfera administrativa, atualmente ainda 
encontra-se em tramitação na 5ª Vara da Fazenda Pública de São 
Paulo, na fase de produção de provas. Hoje, devido às correções, o 
valor aproximado estaria em torno de R$9 milhões.

EN29 Impactos ambientais 
significativos do 
transporte de produtos 
e outros bens e 
materiais utilizados 
nas operações da 
organização, bem 
como do transporte de 
trabalhadores.

Adicional Completo A CCR não realiza transporte de produtos, bens ou materiais 
utilizados nas operações da organização que impactem 
significativamente o meio ambiente. O transporte de trabalhadores 
se restringe a alguns pontos de trabalho e viagens aéreas, 
situação considerada de baixa relevância. As emissões referentes 
ao transporte de trabalhadores são consideradas nos cálculos 
das emissões de gases de efeito estufa, realizados por meio da 
metodologia do GHG Protocol e listados em inventário anual.
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Consciente da importância que a prestação de contas e a transparência têm para a reputação e a prosperi-
dade do negócio, a CCR vem, desde sua estruturação, em 1998, adotando boas práticas de governança, que 
asseguram a geração de valor para acionistas e para toda a sociedade. Este relatório é peça fundamental 
no exercício dessa transparência e da comunicação com seus públicos de interesse.

Neste ano, o oitavo relatório anual e de sustentabilidade da CCR segue, as diretrizes e orientações do Gui-
dance on Defining Report Content da Global Reporting Initiative (GRI), atendendo à exigência GRI versão 
G3.1 para o Nível A+, sendo assegurado por terceira parte e submetido ao GRI Check. Segue também as 
orientações para relato integrado do International Integrated Report Council (IIRC). O relato tem seu foco 
no processo de criação e geração de valor do Grupo CCR para a sociedade, considerando os seis capitais: 
intelectual; financeiro; manufaturado; natural; humano; e social e de relacionamento. Procurou-se obter um 
relato que fosse ao mesmo tempo conciso e completo. Conciso o suficiente para permitir a tomada de de-
cisão dos seus públicos de interesse; e o mais completo possível para obtenção de mais detalhes por meio 
de referências e links a outros relatos corporativos. Partindo de um contexto de mercado, o relato descreve o 
modelo de negócio e a tomada de decisão da liderança, os principais riscos e oportunidades, as estratégias 
adotadas, seus desdobramentos operacionais e de negócios, a geração de valor nos seis capitais segundo 
o IIRC e finaliza com as perspectivas.

Os dados vinculados aos indicadores quantitativos dizem respeito ao período de 1º de janeiro a 31 de de-
zembro de 2013, e são referentes às seguintes unidades de negócio e serviço: Actua, AutoBAn, Barcas, CCR 
Corporativo (escritórios em São  Paulo, Rio de Janeiro, Brasília), Engelog, EngelogTec, NovaDutra, Ponte, 
RodoAnel, RodoNorte, SAMM, SPVias, ViaLagos, ViaOeste e ViaQuatro. As unidades de negócio ViaRio; VLT; 
aeroportos de Quito, San José, Curaçao, Confins; Metrô Salvador e Lauro de Freitas e Rodovia MSVias não 
foram incluídos nos indicadores GRI pelo fato de suas operações ainda serem muito incipientes e não haver 
informação suficiente disponível. Todavia, nenhum desses fatos modificou o processo de relato de forma 
significativa e também não houve reformulação de informações dos processos de relatos anteriores. 

Além da versão completa do relatório on-line, com formato amigável para tablet, estão disponíveis versão 
on-line para smartphone e versões em formato para download. Todas as versões estão disponibilizadas em 
três idiomas: português, inglês e espanhol. 

A definição dos temas relevantes para o Relatório Anual e de Sustentabilidade foi feita através de uma 
abordagem sistêmica, partindo do entendimento de que a existência de uma empresa bem-sucedida só é 
possível em uma sociedade bem-sucedida. E esta, por sua vez, só é possível se desenvolver em condições 
ambientais favoráveis e saudáveis. Utilizaram-se como pontos de partida os quatro princípios de sustenta-
bilidade propostos pelo The Natural Step.

A partir do entendimento das condições sistêmicas de sustentabilidade, mapearam-se as principais maze-
las do sistema global atual, levando em consideração os principais desafios em evidência que a nossa so-
ciedade enfrenta hoje, tais como mudanças climáticas, diminuição da biodiversidade, economia vulnerável, 
entre outros. Após a análise desse sistema macro, avaliou-se o sistema específico, no qual o Grupo CCR 
está inserido: infraestrutura e mobilidade urbana. Para esse trabalho, foram relacionados os temas em evi-
dência para o setor e, sobretudo, como isso afeta as relações com os seus principais públicos de interesse. 
O objetivo deste trabalho foi entender como a Companhia se relaciona com cada um de seus públicos, qual 
é a complexidade dessa dependência e como se dá o processo de geração de valor nos seis capitais: finan-
ceiro, social e de relacionamento, natural, manufaturado, humano e intelectual.

Após a consolidação do mapa de relações do Grupo CCR, foi realizada uma consulta com cada público de 
relacionamento mapeado: comunidade, fornecedores, investidores, imprensa e mídia, usuário e poder públi-
co. Essa consulta permitiu visualizar quais relações e temas são considerados relevantes para os públicos 
de interesse do Grupo CCR e ajudou na priorização dos temas. 

Para priorizar as relações e os temas de maior importância para a CCR foram utilizados os seguintes filtros: 
drivers de valor da sustentabilidade; critérios de demanda; análise de relevância dos temas. Os drivers de va-
lor da sustentabilidade dizem respeito ao processo de geração de valor no tema, incluindo risco, reputação 
e eficiência. A vertente risco refere-se ao atendimento legal, regulamentações aplicáveis à organização e a 
fiscalização das mesmas. Reputação diz respeito à forma como os públicos de relacionamento percebem o 
valor gerado pela Companhia. Já eficiência relaciona-se às iniciativas de produtividade, mudanças e otimi-
zação de processos e inovação. 

Os critérios de demanda referem-se ao nível de exigência para cada relação e tema a serem tratados. Foram 
consideradas exigências legais – já formalizadas por leis e códigos; exigências legais iminentes – leis e re-
gras que estão prestes a serem promulgadas e, por último, questões essenciais para a sociedade – licença 
social para operar – temas que são hoje relevantes para o meio em que a Companhia está inserida. 

Já a análise de relevância considera tanto a abrangência, isto é, do local, ao regional e global, quanto o im-
pacto, relacionado à magnitude do risco à saúde e à vida. Ao final do processo, foram priorizados os seguin-
tes temas considerados essenciais para o processo de geração de valor para o Grupo CCR e seus principais 
públicos de interesse.
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Mapa de Relações do Sistema CCR
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TRANSPARÊNCIA

ÁGUA

ENERGIA

EMISSÕES 

MOBILIDADE, TRANSPORTE E SERVIÇO

RESÍDUOS

SAÚDE E SEGURANÇA

NOvOS
ENTRANTES

ÚSUARIO
• PASSAgEIROS

• CLIENTE
• vEÍCULO PESADO

• VEÍCULO LEvE

FORNECEDORES
• CAPITAL HUMANO
• CAPITAL INTELEC.
• CAPITAL NATURAL
• CAPITAL MANUFAT.

INvESTIDORES
• ACIONISTAS

• FINANCIADORES

IMPRENSA E MÍDIA
• FINANCEIRA

•GERAL

COMUNIDADE
• MUNICÍPIOS

• COLABORADORES
• SISTEMA EDUC.
• ASSOC. CLASSE

PODER PÚBLICO
• AG. REGULADORA

• MUNICIPAL
• ESTADUAL
• FEDERAL

CONCORRÊNCIA

SUBSTITUTOS

• 3º SETOR



21 22

.RELATÓRIO ANUAL E 
DE SUSTENTABILIDADE /2013

É POR AQUI QUE A GENTE CHEGA LÁ. 
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CAPITAL MANUFATURADO

CAPITAL HUMANO
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• Princípio 1: As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente; e

• Princípio 2: Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos.

O Grupo CCR adota princípios de boa governança e gestão, comprometidos com o respeito e a proteção 
dos direitos humanos. A responsabilidade corporativa com o tema está expressa em documentos chave 
como Código de Ética e Princípios de Conduta de Fornecedores que incluem políticas e procedimentos 
relacionados à conduta profissional de seus colaboradores e fornecedores. 

Internamente, os temas relacionados a direitos humanos - tais como discriminação, conduta ética, respon-
sabilidade social - são trabalhados durante o treinamento de ambientação dos novos colaboradores. Em 
2013, um total de 2.092 pessoas foi treinado em conteúdos relacionados à discriminação e conduta ética.  

Todas as operações do Grupo CCR levam em consideração seus impactos positivos e negativos junto às 
suas comunidades locais. Para isso, todos os contratos de prestação de serviço contam com cláusulas de 
rescisão no caso de haver comprovação de mão de obra infantil e/ou forçada ou análoga à escrava. 

O Grupo CCR dispõe de um questionário socioambiental com o objetivo de avaliar e monitorar seus for-
necedores quanto a práticas de sustentabilidade, inclusive direitos humanos. Por meio deste documento, 
a Companhia comunica a importância do tema dentro da sua cadeia de valor. 

Para tratar quaisquer casos de discriminação e violação relacionados ao tema de direitos humanos, a CCR 
possui canais de comunicação com seus públicos de relacionamento, tais como o “Fale Conosco”.  

As informações sobre a gestão dos Princípios 1 e 2 do Grupo, podem ser obtidas pelos indicadores GRI 
abaixo: 

• Princípio 3: As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à 
negociação coletiva;

• Princípio 4: A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;

• Princípio 5: A abolição efetiva do trabalho infantil; e

• Princípio 6: Eliminar a discriminação no emprego.

O Grupo CCR dispõe de um Código de Ética e uma Política de Responsabilidade Social que possuem procedi-
mentos e orientações relativos à conduta profissional de seus colaboradores e todos seus públicos de relacio-
namento. Internamente, os temas relacionados a direitos humanos - tais como discriminação, conduta ética, 
responsabilidade social - são trabalhados durante o treinamento de ambientação dos novos colaboradores. Em 
2013, um total de 2.092 pessoas foi treinado em conteúdos relacionados à discriminação e conduta ética.  

Dada às características do negócio da CCR, a companhia prioriza a contratação de mão de obra local, sobre-
tudo para ocupar cargos de agentes e supervisores. Grande parte da alta gerência foi contratada localmente 
em cargos iniciais e, ao longo de sua carreira profissional, capacitados dentro da própria organização. No que 
diz respeito à remuneração, o Grupo estabelece salários com base em categorias funcionais e de desempenho, 
sem diferenciação de gênero. 

A CCR respeita a liberdade de associação de seus colaboradores. Todos os colaboradores têm direito de partici-
par em negociações coletivas. O acordo coletivo é negociado anualmente e a comunicação com as entidades 
sindicais é baseada na transparência. Para prevenir práticas de discriminação e garantir uma conduta baseada 
no respeito, todos os contratos de prestação de serviço contam com cláusulas de rescisão no caso de haver 
comprovação de mão de obra infantil e/ou forçada ou análoga à escrava. 

As informações sobre a gestão dos Princípios 3, 4, 5 e 6 do Grupo, podem ser obtidas pelos indicadores GRI 
abaixo:

DIREITOS HUMANOS TRABALHO

INDICADORES PÁgINA DO ÍNDICE REMISSIvO gRI

INDICADORES PÁgINA DO ÍNDICE REMISSIvO gRI

INDICADORES PÁgINA DO ÍNDICE REMISSIvO gRI

INDICADORES PÁgINA DO ÍNDICE REMISSIvO gRI

INDICADORES PÁgINA DO ÍNDICE REMISSIvO gRI

INDICADORES PÁgINA DO ÍNDICE REMISSIvO gRI

PRINCÍPIO 1

PRINCÍPIO 3

PRINCÍPIO 5

PRINCÍPIO 2

PRINCÍPIO 4

PRINCÍPIO 6

HR1 9

HR2 9

HR3 9

HR4 9

HR5 9

HR6 9

HR7 10

LA4 7

LA13 47

LA14 8
SO1 10

HR5 9

LA4 7

LA5 7

HR1 9

HR2 9

HR3 9

HR6 9

HR1 9

HR2 9

HR1 9

HR2 9

HR3 9

HR7 10

HR1 9

HR2 9

HR4 9

LA2 7

LA13 47

LA14 8

EC7 7
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• Princípio 7: As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;

• Princípio 8: Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e 

• Princípio 9: Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis

O Grupo CCR trabalha seu capital natural por meio de atividades relacionadas aos maiores desafios globais 
ambientais tais como consumo de água, de energia e de materiais; geração de resíduos e emissão de gases 
de efeito estufa – que causam as mudanças climáticas. 

O gerenciamento desses impactos é tratado em todas as Unidades de Negócio por meio de metas e planos 
específicos. As concessionárias também contam com uma ferramenta informatizada – Portal da Governan-
ça da Sustentabilidade – que reúne os dados e informações referentes ao desempenho socioambiental da 
companhia, permitindo que a CCR tenha uma visão sistêmica e aprofundada dos impactos socioambientais, 
com reflexos positivos para a tomada de decisões e o gerenciamento de ações.

Com o objetivo de reduzir o consumo de água e energia nas concessionárias de rodovias, a CCR estabeleceu 
um acompanhamento de indicadores e passou a adotar soluções, como a captação de águas pluviais e a 
iluminação a LED, além de realizar campanhas de consumo consciente. 

No que se diz respeito a resíduos, manteve-se uma série de iniciativas com o intuito de evitar sua geração, 
como a aplicação do asfalto borracha – um pavimento que tem maior durabilidade, fabricado a partir de 
pneus inservíveis, bem como a reciclagem do próprio que será objeto de pavimento. 

A CCR também está comprometida a participar do esforço global para estabilizar a concentração de GEE 
na atmosfera e migrar para uma economia de baixo carbono. Por isso, lançou em 2012 sua própria Política 
Corporativa sobre Mudanças Climáticas e realiza, desde 2011, o inventário das emissões associadas às suas 
atividades, embora considere que suas operações não emitem nem utilizem substâncias que impactam sig-
nificativamente a atmosfera.

Para apoiar e participar desse esforço global, a Companhia ainda integra: o Índice Carbono Eficiente (ICO2), 
da BM&FBovespa – que reúne ações das companhias participantes do índice IBrX-50, adotando práticas 
transparentes com relação a suas emissões de gases efeito estufa (GEE); e o Carbon Disclosure Project 
(CDP), uma iniciativa global para dar publicidade às ações de empresas no combate às mudanças climáticas.

As informações sobre a gestão dos Princípios 7, 8, e 9 do Grupo, podem ser obtidas pelos indicadores GRI 
abaixo:

MEIO AMBIENTE

INDICADORES PÁgINA DO ÍNDICE REMISSIvO gRI

INDICADORES PÁgINA DO ÍNDICE REMISSIvO gRI

INDICADORES PÁgINA DO ÍNDICE REMISSIvO gRI

PRINCÍPIO 7

PRINCÍPIO 9

PRINCÍPIO 8

EC2 6

EN2 12

EN5 52-53

EN26 14 / 60-61

EN27 14

EN28 15

EN1 50

EN2 12

EN3 51

EN4 52

EN5 52-53

EN8 53

EN9 13

EN11 13 / 54

EN12 13

EN16 56

EN19 13

EN20 13

EN21 14

EN22 58

EN23 14

EN25 14

EN26 14 / 60-61

EN27 14

EN28 15

EN29 15

EC2 6

PR3 12
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• Princípio 10: As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão
e propina.

Consciente da importância que a prestação de contas e a transparência têm para a reputação e a prosperi-
dade do negócio, o Grupo CCR utiliza seu Manual de Governança como um dos documentos chave para ga-
rantir boas práticas de governança e segurança empresarial. 

O Manual de Governança tem a função de guiar o Grupo 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. Além disso, também orienta a conduta de seus colaboradores em relação às políticas e aos 
procedimentos anticorrupção. 

Como Companhia ligada ao negócio de concessões, o Grupo CCR busca estar associado às principais dis-
cussões relacionadas a políticas públicas de mobilidade, transporte e infraestrutura que promovam o desen-
volvimento do país por meio das entidades que congregam os setores em que atua.

Com o objetivo de melhorar seus processos de gestão e controle de práticas de corrupção, o Grupo CCR está 
revisando suas normas e procedimentos internos com o objetivo de estruturar e implantar avaliações de ris-
cos relacionados à corrupção em todas as suas Unidades de Negócio. 

As informações sobre a gestão do Princípio 10 do Grupo, podem ser obtidas pelos indicadores GRI abaixo:

A CCR busca desenvolver e viabilizar soluções de infraestrutura contribuindo para o desenvolvimento local, 
socioeconômico e ambiental e, para isso, os Princípios do Pacto Global continuarão a nos ajudar na evolução 
de nossas ações e do nosso processo de tomada de decisão. 

Um dos desafios para o próximo exercício está na maneira como a CCR se comunica com seus públicos de 
relacionamento. Dessa forma, seguindo tendência mundial que aponta para a integração entre os relatos 
corporativos, a CCR integra o seleto grupo de empresas participantes da iniciativa do IIRC – International Inte-
grated Reporting Council – o qual tem por objetivo comunicar de forma concisa a estratégia, a governança, a 
performance e as perspectivas de uma organização, levando em consideração o contexto externo e a criação 
de valor no curto, médio e longo prazo.

Para mais informações sobre as perspectivas futuras do Grupo CCR, acesse: 
http://www.grupoccr.com.br/ri2013/home/#!/lang/en

ANTI-CORRUPÇÃO PANORAMA FUTURO

INDICADORES PÁgINA DO ÍNDICE REMISSIvO gRI

PRINCÍPIO 10

SO2 11

SO3 11

SO4 11

SO5 11
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1.1 – MENSAGEM 
DO PRESIDENTE

Em 2013, o Grupo CCR realizou investimentos de grande porte nas infraes-
truturas que administra. Avançou a organização interna, obteve resultados 
financeiros expressivos e conquistou negócios importantes, que sinalizam 
para  fortalecer ainda mais a Companhia. Mesmo que, na área econômica, o 
ano tenha apresentado um ambiente desafiador. A economia do Brasil apre-
sentou crescimento abaixo dos índices esperados pelos analistas. Ao longo 
do ano, houve aumento da taxa básica de juros e da taxa de câmbio. Na es-
fera social, ocorreram manifestações populares por melhorias no transporte 
coletivo. E, como reflexo, foram suspensos alguns reajustes de tarifas do 
setor. Enquanto, no campo político, houve demora do Governo Federal em 
fazer com que as licitações de rodovias e aeroportos se tornassem atraentes 
ao investimento privado.

A CCR apoiou-se nos seus princípios para desempenhar bem as suas atribui-
ções em meio a esse cenário.  

Há alguns anos, a Companhia tem seguido uma estratégia de diversifica-
ção de negócios, que já vem se mostrando bem-sucedida. No segmento de 
concessão de rodovias, por exemplo, que é e continuará sendo nosso core 
business, operamos estradas de diferentes perfis, desde as de caráter predo-
minantemente turístico até as que são mais utilizadas para escoamento da 
produção agrícola e industrial. 

Esse crescimento do tráfego em comparação com a economia geral, aliado à 
boa gestão financeira da Companhia e ao nosso modelo de gestão compar-
tilhada, nos levou a obter o maior lucro líquido da nossa história, de R$ 1,350 
bilhão. Também foi recorde a distribuição de dividendos, que ultrapassou a 
marca de R$ 1,3 bilhão. Outro indicador financeiro, que devemos destacar, 
é o EVA (Economic Value Added), que cresceu 40% em relação a 2012, e de-
monstra o valor agregado que estamos gerando para os nossos acionistas.  

Além das rodovias, a diversificação de negócios significa que a CCR está 
atenta às oportunidades em outros segmentos, como o aeroportuário, o 
aquaviário e o de veículos leves sobre trilhos (VLTs), incluindo o metroviário, 
no qual já atuamos desde 2006. Em 2013, nosso jeito de trabalhar já refletiu 
em melhorias nas operações dos nossos aeroportos internacionais e das 
Barcas no Rio de Janeiro, ambos assumidos no início do ano. 

Conquistamos novos negócios que reforçam nossa busca de diversificação 
crescente. O Metrô de Salvador e Lauro de Freitas, na Bahia; o Aeroporto 
Internacional de Confins, em Minas Gerais; o trecho da rodovia BR-163, em 
Mato Grosso do Sul; e o Corredor Expresso ViaRio e o VLT – ambos na cidade 
do Rio de Janeiro – constituem desafios de implantação para a Companhia, 
e representam enorme potencial de contribuição para a mobilidade no Brasil. 

Internamente, estamos nos preparando para ser uma Companhia ainda 
maior e mais diversificada. Por isso, criamos três novas superintendências 
na área de novos negócios, que cuidarão especificamente dos segmentos 
rodovias, trilhos e aeroportos. Na área de pessoas, estamos investindo para 
atrair, manter e desenvolver os melhores profissionais do mercado. E esta-
mos avançando na incorporação da sustentabilidade em nosso dia a dia, 
para avaliar melhor os riscos e oportunidades socioambientais e nos aproxi-
mar das comunidades nas quais estamos presentes. 

Daqui para a frente, devemos ser mais seletivos do que nunca no desenvolvi-
mento de novos negócios. O primeiro princípio é o equilíbrio entre os interes-
ses do poder concedente, dos usuários e dos nossos acionistas. O segundo 
princípio é a disciplina de capital, que assegura que tenhamos a capacidade 
de entregar o que prometemos. Seguindo as duas diretrizes, continuaremos 
a cumprir a missão do Grupo CCR – viabilizar investimentos em infraestru-
tura, contribuindo para o desenvolvimento socioambiental e econômico das 
regiões onde atuamos. 

Renato Vale
Presidente do Grupo CCR
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Oportunidades em 2013 
No final de 2012, a alta gestão da CCR estipulou três horizontes de oportunidades para os anos seguin-
tes. Segue-se um descritivo de como a Companhia procurou cumprir os planejamentos em busca de 
novas realizações. 

Para atingir esse objetivo – referente ao segmento de rodovias –, a CCR pretendia realizar novos investimen-
tos nas concessões atuais, se demandados pelo poder concedente e devidamente reequilibrados; aquisições 
no mercado secundário; e participações em licitações de novas rodovias no mercado primário.

Para viabilizar novos investimentos em rodovias sob sua concessão, demandados pelos respectivos poderes 
concedentes, o Grupo CCR considera essencial obter a extensão dos contratos, com vistas à segurança jurí-
dica na CCR NovaDutra e CCR Ponte. Isso foi bastante discutido, mas até o momento não foi concluído.  (ver 
mais detalhes no quadro ‘Riscos Políticos em 2013’). 

No mercado secundário, composto por rodovias já licitadas, também não houve boas oportunidades de aquisição.

No mercado primário (de rodovias ainda sob gestão pública), no entanto, a CCR conquistou um negócio im-
portante ao vencer a licitação para modernização e operação do trecho de Mato Grosso do Sul da BR-163. A 
Companhia de Participações em Concessões (CPC, parte do Grupo CCR) venceu a concorrência propondo uma 
tarifa de R$ 4,381 para cada cem quilômetros rodados, um deságio de 52,74% em relação ao teto fixado pelo 
edital. Outros cinco grupos participaram da disputa. O trecho concedido possui 847,2 quilômetros e atravessa 
o interior do Estado, passando por 20 municípios. 

O impacto ambiental será reduzido, já que a rodovia percorre áreas produtivas, e a engenharia é facilitada pelo 
relevo suavemente ondulado. O prazo de concessão é de 30 anos e a concessionária será responsável pela 
recuperação, manutenção, conservação, operação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade.

HORIZONTE DE UM A DOIS ANOS: 
CRESCIMENTO DO CORE BUSINESS1

Oportunidades em 2013

HORIZONTE DE DOIS A CINCO ANOS: 
EXPANSÃO DOS NEGÓCIOS ATUAIS2

Nesse horizonte, de médio prazo, estão incluídos: a concretização do negócio de transmissão de dados por 
fibra ótica instalada ao longo das rodovias; a mudança de patamar da STP (Serviço de Tecnologia de Paga-
mento); a concretização de oportunidades no exterior; e o foco em mobilidade urbana, metrô e outros meios 
de transporte público.

Em 2013, o Grupo CCR se antecipou em relação a esse objetivo e vislumbrou oportunidades em projetos de 
mobilidade urbana. Entre os diversos projetos anunciados em 2013, a partir de concessões e parcerias 
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público-privadas, a CCR concentrou suas atenções em cinco deles. Conquistou a concessão das linhas 1 e 2 
do metrô de Salvador e formou o consórcio escolhido para a PPP que vai construir e operar o VLT na cidade 
do Rio de Janeiro.

Em outros dois projetos, o do Anel Viário que circundará a capital do Rio de Janeiro e o do sistema de trans-
porte multimodal em Florianópolis, a Companhia venceu a licitação para desenvolver os estudos prévios à 
licitação. Já no que se refere à concorrência pela Linha 6 do metrô da cidade de São Paulo, o Grupo, ao avaliar 
as condições do certame, decidiu abrir mão de disputar.

Nesse horizonte, a CCR acredita que as principais oportunidades estarão no mercado de transporte no Brasil, 
em aeroportos, em estacionamentos de grandes cidades e em concessões de rodovias em outros Estados.

Considerando este objetivo de longo prazo, a CCR também visualizou oportunidades em 2013. Além da con-
quista da concessão da BR-163 em Mato Grosso do Sul, a CCR disputou a concessão de dois aeroportos. 
No caso do Aeroporto Internacional do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, a CCR apresentou uma proposta 
que considerou adequada ao risco da operação e ao potencial de receitas que oferecia, sem sucesso. 

Por outro lado, a CCR conquistou a concessão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves 
– mais conhecido como Aeroporto de Confins – em Minas Gerais, por meio de consórcio com em-
presas internacionais de grande experiência no ramo. Nos próximos 30 anos, a companhia irá admi-
nistrar e realizar obras de melhoria no aeroporto mineiro, que, além de já ser um dos maiores do 
País, oferece alto potencial de receitas. Obter um ativo nesse segmento no Brasil significa o cumprimento 
de uma das metas do Planejamento Estratégico do Grupo CCR. 

VLT Carioca, Rio de Janeiro:
A CCR participou de um consórcio de parceria 
público-privada (PPP) que será responsável (por 
25 anos) pelos serviços, fornecimentos e obras de 
implantação, operação e manutenção do sistema de 
transporte de passageiros por meio de veículo leve 
sobre trilhos (VLT), na região portuária e central do 
Rio de Janeiro. O custo da obra é estimado em R$ 1,2 
bilhão, sendo que R$ 532 milhões virão do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC). O projeto 
incluirá 28 quilômetros de vias, distribuídas por seis 
linhas, com 42 estações e paradas. O consórcio 
é formado pela Actua Assessoria S.A., controlada 
da CCR, Invepar, Odebrecht TransPort S.A. e Riopar 
Participações S.A. (cada uma com 24,4375%), Benito 
Roggio Transporte S.A. (2,00%) e RATP do Brasil 
Operações, Participações e Prestações de Serviços 
para Transporte Ltda. (0,25%).

Anel Viário, Rio de Janeiro: 
A CCR foi a empresa selecionada pelo município do 
Rio de Janeiro em Procedimento de Manifestação de 
Interesse (PMI) para o  desenvolvimento dos estudos 
técnicos necessários à viabilização de uma conces-
são ou parceria público-privada para completar e in-
tegrar o anel viário que irá circundar a cidade. 

Sistema de mobilidade em Florianópolis: 
Dentro de processo de concorrência promovido pelo Governo do Estado de Santa Catarina, a CCR foi autori-
zada a desenvolver um projeto para ajudar a resolver o problema de mobilidade da capital. A sugestão prevê 
uma operação de transporte marítimo de passageiros e veículos entre o continente e a ilha em que fica grande 
parte de Florianópolis. As obras começariam em 2014 e durariam 18 meses, com início de operação do siste-
ma previsto para meados de 2015. A Companhia prevê investimentos de R$ 941 milhões. 

Linhas 1 e 2 do Metrô de Salvador e Lauro de Freitas: 
Por meio de PPP assinada com o governo estadual da Bahia, a CCR investirá R$ 2,8 bilhões na construção 
e operação de 33,2 quilômetros das Linhas 1 e 2 desse sistema. O prazo de concessão é de 30 anos. A CCR 
decidiu apresentar proposta porque avaliou que o risco da obra civil é controlado, havia projeto executivo para 
a linha 1 e projeto básico para a linha 2, e garantia total da contraprestação. É um projeto brownfield com recei-
tas obtidas no primeiro ano de contrato e esforço financeiro adequado, que não limita a participação da CCR 
em outros projetos. O contrato assinado prevê reajuste da tarifa fixada em 85% pelo IPCA e 15% por índices 
de preços de energia elétrica. A concessionária também receberá contraprestação anual de R$ 127,6 milhões.

VLT Carioca

Anel viário

Sistema de 
mobilidade

Linhas 1 e 2 
metrô

HORIZONTE DE CINCO A DEZ ANOS – ENTRADA EM 
MERCADOS MAIS DISTANTES DO CORE BUSINESS3
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FATORES DE RISCO

Relativos ao Brasil

Relativos a Concessões Rodoviárias e ao Negócio da CCR

Relativos à CCR e às suas Ações

As operações da CCR estão localizadas principalmente no Brasil e, portanto, as condições econômicas e 
políticas brasileiras podem afetar adversamente sua condição financeira, seus resultados operacionais 
e o preço de mercado das ações;

Inflação e as próprias medidas governamentais adotadas para o controle dela podem contribuir signi-
ficativamente para a insegurança econômica do Brasil e para aumentar a volatilidade no mercado de 
capitais brasileiro;

A grande volatilidade do real em relação ao dólar norte-americano pode trazer mudanças significativas 
para os resultados da Companhia, em razão de suas obrigações nessa moeda, fazendo aumentar o custo 
de captação de recursos e reduzir o valor de mercado das suas ações em outras moedas estrangeiras;

A CCR está sujeita a riscos de taxas de juros, porque a Companhia capta financiamentos substanciais;

A percepção de risco quanto às economias emergentes pode impedir o acesso da CCR aos mercados de 
capitais internacionais, prejudicar a sua capacidade de financiar operações e diminuir o preço de merca-
do de suas ações em outras moedas estrangeiras.

A CCR atua em ambiente altamente regulamentado e os seus resultados operacionais podem ser afeta-
dos adversamente pelas medidas governamentais;

O poder concedente possui discricionariedade para determinar os termos e as condições aplicáveis às 
concessões da Companhia. Assim, é possível que a CCR tenha que se sujeitar a aumentos não previstos 
nos custos ou decréscimos não previstos nas receitas;

A condição financeira da CCR e seus resultados operacionais podem ser afetados adversamente caso 
eventuais mecanismos para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, em virtude de aumen-
to de custo ou de redução de tarifas, não gerem aumento do seu fluxo de caixa;

A extinção dos seus contratos de concessão pelo poder concedente pode impedir a realização do valor 
integral de determinados ativos e causar a perda de lucros futuros sem uma indenização adequada;

A redução do uso de veículos, que poderia decorrer de mudanças adversas nas condições econômicas 
ou do aumento de preço de combustível, afetaria adversamente os resultados operacionais da Compa-
nhia;

Caso a taxa de inflação ascenda substancialmente no Brasil, a dificuldade de aumento das tarifas de 
pedágio pode afetar os resultados operacionais e o preço de mercado de suas ações;

O aumento da concorrência pode reduzir as receitas da CCR.

Os interesses dos acionistas majoritários podem conflitar com os interesses dos outros acionistas;

A CCR pode não ser capaz de levantar quantidades suficientes de recursos sob a forma de dívida ou ca-
pital para realizar investimentos em novos negócios e fazer cumprir sua estratégia;

O crescimento da Companhia, por meio de licitações ou de aquisições de concessionárias, pode ser 
afetado de forma adversa por medidas regulatórias futuras ou por políticas de governo relacionadas ao 
programa brasileiro de concessões de rodovias;

A capacidade de distribuir dividendos da CCR está sujeita a limitações.
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gerenciamento de riscos

O gERENCIAMENTO ADEQUADO DESSES RISCOS É FUNDAMENTAL PARA QUE 
A COMPANHIA TENHA ÊXITO EM SUAS ESTRATÉgIAS E OBJETIvOS gERAIS, 
EM BUSCA DA SUA CONTINUIDADE.

Em seus primeiros anos, quando operava apenas concessões de rodovias, não havia um marco regulatório 
para o setor, o que exigia que as taxas de retorno para o investidor fossem substancialmente mais elevadas 
que atualmente. Além disso, o modelo de concessões ainda era uma novidade para os usuários das rodovias, 
o que aumentava as incertezas sobre o futuro.

Desde então, o panorama mudou muito. No campo 
regulatório, o Brasil instituiu legislação que regula-
menta as concessões rodoviárias. A economia en-
trou em ciclo de crescimento, com o aumento da ren-
da e do fluxo de veículos. Os investimentos privados 
contribuíram para a melhoria das rodovias conce-
didas, consolidando esse modelo como necessário 
para enfrentar o déficit de infraestrutura.

Por outro lado, além da possibilidade de alteração 
dessa conjuntura, esse ambiente mais seguro fez 
com que a competição no setor aumentasse muito, 
o que levou a CCR à estratégia de diversificação de 
negócios, habilitando-se a aproveitar oportunidades 
em outros segmentos e diminuindo sua exposição à receita dos pedágios. Essa diversificação também foi bus-
cada no portfólio de rodovias. Hoje, a Companhia administra rodovias com predominância de tráfego industrial 
e de serviços – como a Bandeirantes, a Anhanguera, a Dutra, Castelo Branco e Raposo Tavares; de fluxo turís-
tico – como a Via Lagos; de movimentação diária – como a Ponte Rio-Niterói. 

Isso diminui a flutuação das receitas do Grupo CCR, no caso de desempenho negativo de um ou outro setor 
da economia.

Em comparação com a década de 1990, o cenário 
atual também traz riscos adicionais de caráter am-
biental, já que a legislação se tornou mais rígida em 
relação à proteção dos biomas e geração de resídu-
os e ruídos, exigindo, também, um maior número de 
licenças para a operação. As pressões sociais tam-
bém aumentaram, sendo esperado das empresas 
privadas – principalmente daquelas que prestam 
serviço público –, que atendam às demandas das 
comunidades em sua área de atuação, mesmo que 
não sejam diretamente relacionadas com as suas 
atividades. Para identificar e gerenciar os riscos 
ambientais e sociais com mais assertividade, a CCR 
implantou o Programa Corporativo de Sustentabili-
dade (ver capítulo Estratégia). 

Por fim, os riscos políticos e regulatórios permane-
cem, como se pode constatar em uma retrospectiva 
de 2013.
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2.2 – Principais Marcas Produtos e Serviços  
2.3 – Estrutura Operacional da Organização

2.5 - Atuação Geográfica 
 2.7 – Mercados Atendidos

2.8 – Porte da Organização

Mapa de composição acionária Mapa de atuação

Data do organograma : 25/10/2013, conforme o Formulário de  Referência CVM de 2013 (versão 11) de CCR S.A. 1 Camargo Corrêa Investimentos em  
Infraestrutura S.A.(15,24%) e VBC Energia (1,76%) 2 Andrade Gutierrez Concessões S.A. (16,61%) e AGC Participações Ltda. (0,39%)  3 Soares Penido Obras 
Construção e Investimentos S.A. (5,29%)  4 Cia. de Participações e Concessões complementa o capital da empresa  5 Actua Assessoria Ltda. complementa 
o capital da empresa  6 Das ações preferenciais  7 Participação conjunta (45,50%) no capital da empresa  8 Participação conjunta (48,75%) no capital da 
empresa.

7

50 79,80
8 8 8

Renovias
Concessionárias S.A.

Concessionária
do VLT

Carioca S.A.

Assessoria S.A.

Concessionária
da Ponte

Rio - Niterói S.A. 5

Concessionária
da Rodovia dos

Lagos S.A. 5

Concessionária
Rodovia Presidente

Dutra S.A. 4

Concessionária
do Sistema

Anhanguera - 
Bandeirantes S.A. 4

Concessionária de
Rodovias do Oeste

de São Paulo
ViaOeste S.A.

Concessionária
do RodoAnel

Oeste S.A.

RodoAnel
Concessionária

de Rodovias
Integradas S.A.

SAMM Sociedade
de Atividades em

 

Multimídia Ltda.

 

5

Cia. de Concessões
Rodoviárias México
S. de R.L. de C.V.

 

4

Concessionária da
Linha 4 do Metrô
de São Paulo S.A.

Cia. de Participações
em Concessões Parque Serviços Ltda.

Serviços e 
Tecnologia de

Pagamentos S.A.

CPCSP Cia. de
Participações em

Concessões de
Serviços Públicos 5

Cia. do Metrô
de Salvador

AGC Airports Inc.

AGC Participations Inc.

Inversiones
Bancnat S.A.

IBSA Finance
(Barbados) Inc.

Quito Airport
Consortium Inc.

Maritiem Transport
B.V.

Curaçao Airport
Partners N.V. Real Estate

Enterprises N.V.

Investment N.V.

Companhia de 
Participações

Aeroportuárias

CCR España -
Concesiones y

Participaciones, S.L.
Controlar S.A.

AGC Holding S.A.

Desarrolos de
Aeropuertos AAH.

SRL

Quiport
Holdings S.A.

Icaros Development
Corporation S.A.

Grupo de
Aeropuertos

Internacional AAH
SRL

Aeris Holding
Costa Rica S.A.

Terminal Aérea
General AAH, SRL

Corporación
Quiport S.A.

ATP Around the Pier
Administração e

Participações Ltda.

Rodovias Integradas Inovap 5
Administração e

Participações Ltda.

AG Concesiones y
Participaciones S.L.

Bancas S.A.
Transportes
Marítimos

40 100 100 100 100 80

100100 100 45,45 99,99

7

79,80

100

100 45,45 80 100 45.45 6

50 49,80 51 48,77 50100 39

99,99

24,44 85,92 99,90 33,33 34,241

99,99 99,99 99,99 100

Grupo Andrade
Gutierrez 2

Grupo Camargo
Corrêa 1

Outros
(Novo Mercado
BM&FBovespa)

Grupo Soares
Penido 3

17

17

17,22

48,78
CCR S.A.

100 98,57 85,92 99,90 99,99 58

99

Actua

do Oeste S.A.

AG Concessions Inc.

Curaçao Airport

MTH Houdster en Curaçao Airport

ViaRio - 
Concessionária 

da ligação ViaRio

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS

PONTA GROSSA

JARAGUARIALVA

LIMEIRA

SOROCABA

CAMPINAS

RIO BONITO
BÚZIOS

CABO FRIO

 

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

CURITIBA

SP

PR

RJ CCR Ponte

CCR ViaLagos

CCR NovaDutra

CCR RodoNorte

CCR AutoBan

CCR ViaOeste

CCR RodoAnel

Renovias

Rodovias Integradas do Oeste S/A

APUCARANA
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Organograma do grupo CCR

Conselho de Administração

Conselho de Administração

Auditoria

Governança

Estratégia e Sustentabilidade

Novos Negócios

Finanças

Recursos Humanos

Diretoria

Presidência (Renato Alves Vale – 15 anos na CCR)

Vice-Presidência (José Braz Cioffi – 15 anos na CCR)

Vice-Presidência de Gestão (Ítalo Roppa – 15 anos na CCR)

Planejamento e Controle (Paulo Yukio Fukuzaki – 8 anos na CCR)

Novos Negócios (Leonardo Couto Vianna – 15 anos na CCR)

Financeiro e Relações com Investidores 

Desenvolvimento Empresarial (Antonio Linhares da Cunha – 14 anos na CCR)

Jurídico (Marcus Rodrigo de Senna – 14 anos na CCR)

Relações Institucionais (Ricardo Antônio Mello Castanheira – 2 anos na CCR)

(Arthur Piotto Filho - 14 anos na CCR)

Conselho Fiscal

3 membros

Caráter extraordinário

Em funcionamento até agosto de 2014

4.1 – Estrutura de governança 4.9 – Atuação do Conselho

Órgãos e funcionamento da governança 

COMITÊ SUSTENTABILIDADE
DAS UNIDADES DE NEGÓCIO

Transforma as diretrizes em plano
de ação;
Reporta-se ao Comitê Executivo.

COMITÊ  EXECUTIVO DE 
SUSTENTABILIDADE

Transforma a estratégia em
políticas e diretrizes;
Acompanha a evolução dos projetos
junto às Unidades de Negócio;
Reporta-se ao CAD.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(CAD)

Valida proposições do Comitê de
Estratégia e Sustentabilidade;
Alinha a visão de negócio do 
Grupo CCR

COMITÊ DE ESTRATÉGIA 
E SUSTENTABILIDADE

Propõe estratégia específica
integrando a sustentabilidade
às práticas de negócio e à 
 cultura da CCR.

gOvERNANÇA DA 
SUSTENTABILIDADE

Proposição de 
Estratégia de 
Sustentabilidade

Validação de 
estratégia e 
alinhamento
da visão 
de negócio

Definição de
Planos de Ação

Definição 
de políticas 
e diretrizes

3 4

21

11 membros efetivos
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Associação  Brasileira de Companhias Abertas

Associação Brasileira de Comunicação Empresarial

Associação Brasileira das Empresas de Concessionária de Rodovias

Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base

Associação dos Analistas Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais de São Paulo

Associação dos Analistas Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais de Minas Gerais

Associação dos Analistas Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais da Região Sul

Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil

Assoc. Nacional de Transportes de Cargas

BM&F BOVESPA S.A.

Câmara Americana do Comércio

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo

Confederação Nacional da Indústria

Comissão de Valores Mobiliários

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável

Conselho Regional de Administração de São Paulo

Conselho Regional de Engenharia de São Paulo

Federação das Indústrias do Estado do Paraná

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

Global Compact – Nações Unidas

International Bridge, Tunnel and Turnpike Association

Instituição Brasileira de Executivos de Finanças

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

Instituto Brasileiro Veicular

Instituto de Engenharia

ABRASCA

ABERJE

ABCR

ABIDB

APIMEC/SP

APIMEC/MG

APIMEC/Sul

ADVB

NTC&Logística

BOVESPA

AMCHAM

CIESP

CNI 

CVM 

CEBDS

CRA-SP

CREA-SP

FIEP

FIESP

FIRJAN

FAPESP

UNGC

IBTTA

IBEF

IBGC

IBV

IE

ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES QUE A CCR PARTICIPA:

4.13 – Participação em Associações

RECEITA LÍQUIDA

LUCRO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS

MARGEM LÍQUIDA

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO

ATIVO TOTAL

RENTABILIDADE DO ATIVO

LIQUIDEZ CORRENTE

EBTIDA AJUSTADO

MARGEM EBITIDA AJUSTADO

DIVIDA ONEROSA / CAPITAL PRÓPRIO

MARGEM OPERACIONAL

DÍVIDA LÍQUIDA

SALDO DE TESOURARIA

RETORNO SOBRE CAPITAL EMPREGADO

ALAVANCAGEM

6.016.558,00

1.367.884,00

22,74%

3.485.541,00

39,24%

14.033.010,00

9,75%

-1.521.384,00

3.486.096,00

67,00%

2,37

22,74

6.995.933,00

1.265.675,00

13,05% 

2,01

EC1 – valor econômico direto gerado e distribuído,
Incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de 
empregados, doações e outros investimentos na comunidade, lucros 
acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos.

EC8 – Desenvolvimento e impacto de investimentos em infra-
estrutura e serviços oferecidos, principalmente para benefício 
público, por meio de engajamento comercial, em espécie ou 
atividades pro bono.

INFORMAÇÃO                                                                    vALOR

Os investimentos do Grupo CCR em projetos sociais, culturais e ambientais seguem a Política de Respon-
sabilidade Social Corporativa, publicada em 2006, e estão diretamente ligados ao compromisso da Compa-
nhia em contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade.
Com a conquista dos novos negócios em 2013, a CCR relaciona-se com mais de 100 municípios no entorno 
de suas operações. Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico dessas comunidades faz parte da 
missão da Companhia. Por isso, por meio de um relacionamento transparente com as prefeituras e com 
entidades civis, procura-se identificar as principais necessidades locais e encontrar meios para participar 
das soluções. 
Em 2013, a CCR investiu um total de R$ 21.213 milhões em 110 ações culturais, sociais ou esportivas, que 

Informações Financeiras (valores em milhares de reais)
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beneficiaram mais de 1,3 milhão de pessoas de 123 municípios. Desse total, 68% foram provenientes de 
incentivos fiscais oferecidos pela Lei Rouanet, 16% pela Lei do Esporte e 16% por fundos específicos.
Um dos destaques de 2013 foi o patrocínio ao filme de animação “Uma história de amor e fúria”, com di-
reção e roteiro de Luiz Bolognesi, que ficou entre os pré-selecionados para o Oscar da categoria. Ainda na 
área cultural, outra novidade foi o “BuZum!”, um ônibus que levou peças teatrais que abordam temas edu-
cativos e chegou a 77 municípios ao longo do ano. 
 Outros projetos de destaque foram mantidos, como o “Estrada para a Cidadania”, desenvolvido em 
parceria com as Secretarias Municipais de Educação dos municípios para aumentar a conscientização de 
crianças para um trânsito seguro, sem acidentes, meio ambiente e cidadania. Em 2013 o programa atingiu 
2.206 escolas públicas municipais, cerca de 12.000 educadores, aproximadamente 292.000 alunos benefi-
ciados, 490 oficinas com professores e 98 cidades atendidas.

LA1 – Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de 
trabalho e região, discriminado por gênero

REgIÃO HOMENS MULHERES TOTAL

PERÍODO DE TRABALHO POR gÊNERO HOMENS MULHERES TOTAL

PROPORÇÃO DE CARgO POR gÊNERO HOMENS MULHERES

TIPO DE CONTRATO HOMENS MULHERES TOTAL

TIPO HOMENS MULHERES TOTAL

SÃO PAULO 3381 2839 6220

RIO DE JANEIRO 1328 410 1738

PARANÁ 397 294 691

TOTAL 5106 3543                              

PERÍODO INTEGRAL 5104 3538 8642

MEIO PERÍODO 2 5 7

TOTAL 5106 3543 8649

CLT 57,12% 39,11%

APRENDIZ 0,77% 1,23%

ESTAGIÁRIO 0,50% 0,60%

DIRETOR 0,40% 0,01%

EXPATRIADO 0,01% 0,00%

AUTONOMO 0,23% 0,01%

TOTAL 59,04% 40,96%

TEMPO DETERMINADO/
TEMPORÁRIO 161 234 395

TEMPO INDETERMINADO/
PERMANENTE 4945 3309 8254

TOTAL 5106 3543 8649

CLT 4940 3383 8323

APRENDIZ 67 106 173

ESTAGIÁRIO 43 52 95

DIRETOR 35 1 36

EXPATRIADO 1 0 1

AUTONOMO 20 1 21

TOTAL 5106 3543 8649

COLABORADORES
(POR gÊNERO, IDADE E REgIÃO) 14 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50

ou mais TOTAL

SÃO PAULO
HOMEM 86 944 1277 666 408 3381

MULHER 148 1197 1071 349 74 2839

RIO DE JANEIRO
HOMEM 23 396 402 230 277 1328

MULHER 30 129 190 46 15 410

PARANÁ
HOMEM 10 111 161 77 38 397

MULHER 10 141 93 42 8 294

TOTAL

HOMEM 119 1451 1840 973 723 5106

MULHER 188 1467 1354 437 97 3543

TOTAL 307 2918 3194 1410 820 8649

NOvOS CONTRATOS EM 2013 14 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50
ou mais TOTAL

SÃO PAULO
HOMEM 95 396 264 75 28 858

MULHER 153 590 323 89 20 1175

RIO DE JANEIRO
HOMEM 27 166 103 47 40 383

MULHER 39 41 47 9 1 137

PARANÁ
HOMEM 11 46 23 2 1 83

MULHER 11 72 21 3 0 107

TOTAL

HOMEM 133 608 390 124 69 1324

MULHER 203 703 391 101 21 1419

TOTAL 336 1311 781 225 90 2743

LA2 -Número total e taxa de novos empregados contratados e 
rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região.
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NOvOS CONTRATOS
DEMITIDOS EM 2013 14 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50

ou mais TOTAL

SÃO PAULO
HOMEM 28 78 54 12 3 175

MULHER 29 127 72 19 3 250

RIO DE JANEIRO
HOMEM 1 23 7 5 1 37

MULHER 2 3 2 0 0 7

PARANÁ
HOMEM 1 13 1 1 0 16

MULHER 2 12 4 1 0 19

TOTAL

HOMEM 30 114 62 18 4 228

MULHER 33 142 78 20 3 276

TOTAL 63 256 140 38 7 504

TAXA DE ROTATIvIDADE 14 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50
ou mais TOTAL

SÃO PAULO
HOMEM 0,008 0,039 0,032 0,012 0,006 0,097

MULHER 0,011 0,060 0,039 0,012 0,002 0,124

RIO DE JANEIRO
HOMEM 0,002 0,015 0,009 0,005 0,004 0,036

MULHER 0,003 0,005 0,005 0,001 0,000 0,012

PARANÁ
HOMEM 0,001 0,005 0,003 0,001 0,001 0,010

MULHER 0,001 0,007 0,003 0,001 0,000 0,011

TOTAL

HOMEM 0,011 0,059 0,044 0,017 0,011 0,143

MULHER 0,014 0,071 0,046 0,013 0,003 0,147

TOTAL 0,026 0,130 0,090 0,030 0,014 0,290

LA15 – Retorno ao trabalho e taxa de retenção após licença-
maternidade/paternidade

LA7 – Taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região.

LICENÇA À 
MATERNIDADE E 
PATERNIDADE

COLABORADORES 
COM DIREITO À 
LICENÇA EM 2013

COLABORADORES 
QUE TIRARAM A 
LICENÇA EM 2013

COLABORADORES 
QUE vOLTARAM AO 
TRABALHO APÓS 
LICENÇA

% DE RETORNO AO 
TRABALHO APÓS 
LICENÇA

RETENÇÃO DO 
EMPREgO POR 1 
ANO, NO MÍNIMO, 
APÓS A vOLTA DA 
LICENÇA

HOMEM 5024 226 226 100,00% 241

MULHER 3403 225 214 95,11% 239

TOTAL 8427 451 440  480

ÍNDICE DE DIAS PERDIDOS - POR REgIÃO

ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO - POR REgIÃO

São Paulo Rio de Janeiro Paraná

0,000014 0,000006 0,000003

São Paulo Rio de Janeiro Paraná

0,000131 0,000124 0,000069

TOTAL DE ÓBITOS
EM 2013 TOTAL Colaboradores      Trabalhadores Contratados

CCR* 0 0 0

AutoBAn 3 1 2

Barcas 0 0 0

NovaDutra 0 0 0

Ponte 0 0 0

RodoAnel 0 0 0

RodoNorte 2 0 2

SPVias 0 0 0

SAMM 0 0 0

ViaLagos 0 0 0

ViaOeste 0 0 0

ViaQuatro 0 0 0

Número absoluto de óbitos relacionados ao trabalho sobre o total de empregados e 
trabalhadores contratados - por gênero / região 

DEMITIDOS (TOTAL) EM 2013 14 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50
ou mais TOTAL

SÃO PAULO
HOMEM 50 275 297 127 75 824

MULHER 38 448 346 112 22 966

RIO DE JANEIRO
HOMEM 10 100 53 33 37 233

MULHER 5 37 32 2 2 78

PARANÁ
HOMEM 2 38 29 14 8 91

MULHER 2 46 26 12 1 87

TOTAL

HOMEM 62 413 379 174 120 1148

MULHER 45 531 404 126 25 1131

TOTAL 107 944 783 300 145 2279

Os dados referentes ao número absoluto de óbitos relacionados ao trabalho foram coletados diretamente com os responsáveis pelas respectivas infor-
mações em cada Unidade do Grupo CCR.
Informações Adicionais: O Grupo CCR ainda não calcula taxa de lesões e doenças ocupacionais relacionados ao trabalho.
Engelog / EngelogTec / Actua não registraram nenhum óbito de colaborador / trabalhador contratado durante 2013. 
* Escritório São Paulo, Escritório Rio de Janeiro, Escritório Brasília e unidades de serviço (Engelog, EngelogTec e Actua).
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LA 13 - Composição dos grupos responsáveis pela governança 
corporativa e discriminação de empregados por categoria 
funcional de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros 
indicadores de diversidade.

CARgO POR gÊNERO E IDADE (%) 14 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 49 50 OU 
MAIS TOTAL

CARgO POR gÊNERO E IDADE PARA 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA (%) 14 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 49 50 OU 

MAIS TOTAL

APRENDIZ
HOMEM 0,58% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,78%

MULHER 1,08% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 1,23%

AUTONOMO
HOMEM 0,00% 0,00% 0,04% 0,05% 0,15% 0,23%

MULHER 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%

CLT
HOMEM 0,78% 16,13% 21,21% 11,11% 7,90% 57,12%

MULHER 1,06% 16,26% 15,64% 5,04% 1,11% 39,11%

DIRETOR
HOMEM 0,00% 0,00% 0,01% 0,09% 0,30% 0,41%

MULHER 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

ESTAGIÁRIO
HOMEM 0,02% 0,45% 0,02% 0,00% 0,00% 0,50%

MULHER 0,04% 0,56% 0,01% 0,00% 0,00% 0,60%

EXPATRIADO
HOMEM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%

MULHER 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL

HOMEM 1,38% 16,78% 21,28% 11,25% 8,36% 59,04%

MULHER 2,17% 16,96% 15,66% 5,05% 1,12% 40,97%

TOTAL 3,55% 33,74% 36,93% 16,30% 9,48% 100,00%

APRENDIZ
HOMEM 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

MULHER 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AUTONOMO
HOMEM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MULHER 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CLT
HOMEM 0,00% 0,31% 0,34% 0,23% 0,42% 1,29%

MULHER 0,04% 0,12% 0,16% 0,09% 0,06% 0,46%

DIRETOR
HOMEM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MULHER 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESTAGIÁRIO
HOMEM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MULHER 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EXPATRIADO
HOMEM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MULHER 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL

HOMEM 0,01% 0,31% 0,34% 0,23% 0,42% 1,31%

MULHER 0,04% 0,12% 0,16% 0,09% 0,06% 0,46%

TOTAL 0,05% 0,43% 0,50% 0,32% 0,47% 1,77%

ETNIA POR gÊNERO E IDADE (%) 14 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 49 50 OU 
MAIS TOTAL

Caucasiano
HOMEM 0,81% 12,12% 15,76% 8,68% 6,13% 43,50%

MULHER 1,35% 12,59% 12,14% 4,06% 0,99% 31,14%

Parda
HOMEM 0,37% 3,03% 3,79% 1,86% 1,72% 10,78%

MULHER 0,61% 3,24% 2,66% 0,76% 0,81% 8,08%

Indigena
HOMEM 0,00% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,08%

MULHER 0,00% 0,02% 0,04% 0,01% 0,00% 0,07%

Afrodescendente
HOMEM 0,20% 1,24% 1,56% 0,60% 0,41% 4,00%

MULHER 0,20% 1,04% 0,76% 0,20% 0,04% 2,23%

Asiático
HOMEM 0,00% 0,07% 0,13% 0,08% 0,08% 0,36%

MULHER 0,00% 0,04% 0,06% 0,01% 0,01% 0,12%

TOTAL

HOMEM 1,38% 16,49% 21,26% 11,24% 8,35% 58,71%

MULHER 2,16% 16,93% 15,66% 5,04% 1,85% 41,64%

TOTAL 3,54% 33,42% 36,92% 16,28% 10,20% 100,4%
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CARgO POR gÊNERO E ETNIA (%) Caucasiano Afrodescendente Pardo Asiático Indígena TOTAL

APRENDIZ
HOMEM 0,46% 0,10% 0,21% 0,00% 0,00% 0,77%

MULHER 0,73% 0,13% 0,35% 0,00% 0,00% 1,20%

AUTONOMO
HOMEM 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23%

MULHER 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

CLT
HOMEM 41,99% 3,89% 10,78% 0,35% 0,07% 57,07%

MULHER 29,89% 2,08% 6,93% 0,12% 0,07% 39,08%

DIRETOR
HOMEM 0,38% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,41%

MULHER 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

ESTAGIÁRIO
HOMEM 0,42% 0,01% 0,07% 0,00% 0,00% 0,50%

MULHER 0,50% 0,02% 0,08% 0,00% 0,00% 0,60%

EXPATRIADO
HOMEM 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

MULHER 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL

HOMEM 43,50% 4,00% 11,05% 0,36% 0,08% 58,99%

MULHER 31,14% 2,23% 7,35% 0,12% 0,07% 40,91%

TOTAL 74,63% 6,23% 18,41% 0,48% 0,15% 99,9%

PR5 – Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo 
resultados de pesquisas que medem essa satisfação

EN1 – Materiais usados por peso ou volume

A gestão do relacionamento entre a CCR e seus públicos externos, sobretudo usuários, membros de comu-
nidades em torno das operações, Poder Público e acionistas, é entendida como crítica para permanente 
evolução da Companhia. 

Em 2013, o Grupo CCR tomou a decisão de investir mais em comunicação, para deixar mais claro, para os 
usuários e a sociedade em geral, os benefícios de sua atuação em parceria com o poder concedente. 

O melhor reflexo dessa estratégia é a Rádio CCR NovaDutra, criada para dar informações sobre o tráfego, 
orientações de segurança e informações sobre as cidades ao longo da rodovia, com programação de 24 
horas. Essa rádio educativa e cultural opera de forma ininterrupta e na mesma frequência, FM 107.5, ao 
longo dos 402 quilômetros da estrada, que liga as duas maiores cidades do País. Outra iniciativa de des-
taque em comunicação é o chamado “Compromisso Barcas”, que relaciona, de forma transparente, as me-
didas que podem ser tomadas pela concessionária, dentro do contrato atual, para melhorar as condições 
do transporte aquaviário no Rio de Janeiro. Completam os destaques de 2013 em comunicação os novos 
websites das concessionárias das rodovias. As páginas de internet foram completamente reformuladas 
para realçar o caráter de prestação de serviço aos usuários. 

Para garantir a satisfação dos usuários da CCR e a reputação de sua marca, periodicamente são realizadas 
pesquisas pelo Instituto Datafolha. Além dessa iniciativas, o trabalho da Companhia também é avaliado 
por meio de pesquisas anuais da CNT, Confederação Nacional do Transporte. Em 2013, as estradas sob 
concessão do Grupo CCR também configuraram entre as melhores do Brasil. 

Abaixo, seguem os reconhecimentos e destaques do Grupo CCR durante o ano de 2013:

Destaques das Empresas
- 1º lugar na categoria Destaque;
- Contemplada nas categorias Sustentabilidade e Novo Mercado, esta pela segunda vez consecutiva.

Guia Quatro Rodas – edição 2013/2014 – Rodovias CCR entre as melhores do País 
- Rodovia dos Bandeirantes (CCR AutoBAn) – 1º lugar pela oitava vez consecutiva;
- Rodovia Castello Branco (CCR ViaOeste) – 4º lugar;
- Rodovia Adhemar de Barros (Renovias) – 5º lugar; 
- Rodovia Anhanguera (CCR AutoBAn) – 9º lugar.

Ranking CNT (Confederação Nacional de Transporte) – Rodovias CCR entre as melhores do País 
- Rodovia dos Bandeirantes (CCR AutoBAn) – 1º lugar;
- Rodovia Anhanguera – (CCR AutoBAn) – 2º lugar;
- Rodovia Castello  Branco (CCR ViaOeste) – 4º lugar;
- Rodovia João Mellão (CCR SPVias) – 4º lugar;
- Rodovia Presidente Dutra (CCR Nova Dutra) – 8º lugar.

Além dessas boas classificações, todas as rodovias administradas receberam avaliações entre “ótimo” e 
“bom”.

Guia Exame Sustentabilidade 
- Empresa mais sustentável do setor de infraestrutura, com destaque para o projeto Estrada Sustentável

MATERIAL QUANTIDADE (EM TONELADAS)

CONSUMO DE MATERIAIS

CBUQ (CIMENTO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE)

15.490

DEFENSA 4.102

CABO DE ÓPTICO 72 FIBRAS 10

PNEU 7.270

TINTA 208

HASTE PVC 18

RACHAO 107

BRITA CORRIDA 64.955

CIMENTO ASFALTICO 9.481

CAP BORRACHA 15% 1.786

TOTAL 103.427
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RENOVÁVEL ETANOL  27.901,75  697,29  1.388,47  2,65  13.632,86  58,38 

NÃO-
RENOVÁVEL ACETILENO 285,67  - 7,89 273,06  -  - 

NÃO-
RENOVÁVEL DIESEL 558.258,01  1,70 37.780,74 370.206,07  64.293,88  3.853,56 

NÃO-
RENOVÁVEL

GÁS 
NATURAL 
VEICULAR

 179,12  -  -  6,52 

NÃO-
RENOVÁVEL GASOLINA  44.329,08  2.643,51  15.671,31  565,21  1.186,70  1.808,06 

NÃO-
RENOVÁVEL GLP 3.725,50  -  144,44 57,72  221,21  - 

NÃO-
RENOVÁVEL PROPANO 0,20  -  -  -  -  - 

NÃO-
RENOVÁVEL

LUBRIFI-
CANTES  0,15  -  -  -  -  - 

RENOVÁVEL ELETRICI-
DADE  -  -  16,42  -  13,78  - 

TOTAL 634.749,84  3.342,50 55.009,27 371.104,71  79.354,96  5.720,00

RENOVÁVEL ETANOL  1.781,98  29,74  454,60  94,59  4,19  9.679,92  77,10 

NÃO-
RENOVÁVEL ACETILENO  2,19  - 2,53  -  -  -  - 

NÃO-
RENOVÁVEL DIESEL  3.833,33  29.059,68  29.388,10  326,24  2.779,16  14.972,11  1.763,42 

NÃO-
RENOVÁVEL

GÁS 
NATURAL 
VEICULAR

 25,85  98,53  48,22  - 

NÃO-
RENOVÁVEL GASOLINA  2.099,76  5.360,02  8.802,79  677,13  1.965,87  2.567,74  980,97 

NÃO-
RENOVÁVEL GLP  -  65,85  76,12  -  2.672,18  -  487,97 

NÃO-
RENOVÁVEL PROPANO  -  -  -  -  -  - 0,20

NÃO-
RENOVÁVEL

LUBRIFI-
CANTES  -  -  -  -  -  0,15  - 

RENOVÁVEL ELETRICI-
DADE  1,62  -  31,84  -  1,35  5,35  - 

TOTAL  7.744,72  34.613,83 38.755,99  1.097,96  7.422,75  27.273,49 3.309,66

TIPO FONTE TOTAL CCR* AUTOBAN BARCAS NOvADUTRA PONTE

TIPO FONTE RODOANEL RODONORTE SPvIAS SAMM vIALAgOS vIAOESTE vIAQUATRO

* Escritório São Paulo, Escritório Rio de Janeiro, Escritório Brasília e unidades de serviço (Engelog, EngelogTec e Actua)

EN3 – Consumo de energia direta discriminado por fonte de 
energia primária (gJ)

EN4 – Consumo de Energia indireta discriminado por fonte de 
energia primária (gJ)

EN5 - Energia economizada devido a melhorias em conservação e 
eficiência.

NÃO-
RENOVÁVEL ELETRICIDADE 349.025,68 995,86  33.374,31 4.968,40 27.952,35  13.033,71 

TIPO FONTE TOTAL CCR* AUTOBAN BARCAS NOvADUTRA PONTE

NÃO-
RENOVÁVEL ELETRICIDADE  17.757,67  9.793,26 422,88  12.996,63  1.849,68 22.020,88 203.860,05

TIPO FONTE RodoAnel RodoNorte SAMM SPvias viaLagos viaOeste viaQuatro

* Escritório São Paulo, Escritório Rio de Janeiro, Escritório Brasília e unidades de serviço (Engelog, EngelogTec e Actua)

UNIDADE TOTAL DE ENERgIA ECONOMIZADA (kW/h) COMENTÁRIO

ENERgIA ECONOMIZADA DEvIDO A MELHORIAS EM CONSERvAÇÃO E EFICIÊNCIA

CCR -

Todas as unidades de serviço e escritórios 
corporativos estão abrangidos pela Campan-
ha Consumo Consciente, que visa conscien-
tizar seus colaboradores sobre a importância 
do uso consciente da água, energia elétrica e 
materiais, por meio de adesivos informativos 
dispostos nas dependências administrativas, 
além de outras ações.
A EngelogTec, unidade de serviço de tecno-
logia do Grupo, também conduz diversos 
projetos de implantação de lâmpadas LED em 
todas as unidades de negócios e serviços do 
Grupo CCR, com vista a diminuir o consumo 
de energia elétrica. 
No ano de 2013 houve redução no consumo 
de energia das 3 unidades de serviço (Actua, 
Engelog e EngelogTec). A variação de con-
sumo de energia de 2013 em relação a 2012 
foi de -10,32% para a Actua, -28,65% para a 
Engelog e -18,24% para a EngelogTec.

AutoBAn 1.177.004,00 -

Barcas 0
A unidade passou por diversas mudanças no 
ano de 2013, assim sendo, não houve ação ou 
projeto para redução de energia. 

NovaDutra 24.839
Neste ano, a NovaDutra trabalhou com 
implantações de lâmpadas a LED nas Praças 
de Pedágio

Ponte 0

No ano de 2013 não houve redução no con-
sumo de energia se comparado à 2012 devido 
à obra da construção da nova subestação de 
entrada e aumento do parque de ar condicio-
nado

RodoAnel 496.253,55
Em 2013, foram instalados sistemas de ilumi-
nação a LED nas marquises das 13 Praças de 
Pedágio

RodoNorte 3.250,00 -
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EN8 – Total de Água retirada por fonte

EN11 - Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou 
administrada dentro de áreas protegidas, ou adjacente a elas, e 
áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas.

Água Superficial  -    - 

Água Subterrânea 129.311,20  -  25.526,00  26.217,00 

Água Coletada de Chuva  281,00  -  281,00 

Abastecimento Municipal de 
Água ou Outras Empresas de 
Abastecimento de Água

 141.221,92  -  17.311,00 53.711,12  17.033,80  9.618,00 

Total  -   42.837,00  53.711,12  43.250,80  9.899,00 

Água Superficial  -  -  -  -  - 

Água Subterrânea  11.423,00  17.728,00  -  25.101,20  3.393,00  19.923,00 

Água Coletada de Chuva  -  -  -  -  - 

Abastecimento Municipal de 
Água ou Outras Empresas de 
Abastecimento de Água

 638,00  3.057,00  -  2.642,00  -  8.350,00  28.861,00 

Total  12.061,00  20.785,00  -    27.743,20  3.393,00  28.273,00  28.861,00 

FONTE TOTAL CCR* AUTOBAN BARCAS NOvADUTRA PONTE

FONTE RODOANEL RODONORTE SAMM SPvIAS vIALAgOS vIAOESTE vIAQUATRO

TOTAL DE ÁgUA RETIRADA POR FONTE (EM M³)

* Escritório São Paulo, Escritório Rio de Janeiro, Escritório Brasília e unidades de serviço (Engelog, EngelogTec e Actua)
Obs:
1) Por questões de rateio condomínio, os escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília ainda não realizam uma gestão detalhada deste indicador.
2) O consumo de água das unidades de serviço Engelog, EngelogTec e Actua está incluído no valor de consumo da AutoBAn, por questões de 
condomínio. 
3) A Unidade de Negócio SAMM ainda não faz uma gestão detalhada deste indicador. O consumo de água da unidade vem fechado juntamente as 
outras despesas do escritório, que são incluídas na fatura do condomínio onde a SAMM está presente, em São Paulo.2

UNIDADES DE CONSERvAÇÃO- NOvADUTRA

UNIDADES DE CONSERvAÇÃO- AUTOBAN

UNIDADES DE CONSERvAÇÃO- RODOANEL

UNIDADES DE CONSERvAÇÃO- RODONORTE

Parque Florestal da Mata do Amador- Piraí

Parque Natural Municipal Curió de Paracambi

Parque Natural Municipal Jardim Jurema- São João do Meriti/RJ

APA- Área de Proteção Ambiental do Guandu

Floresta Nacional Mário Xavier

Floresta Nacional de Lorena

Parque nacional do Itatiaia

Parque Estadual ARA Valinhos e Campinas

Parque Estadual Cantareira

Parque Estadual Jaraguá

Parque Estadual Juquery

Parque Municipal Anhanguera

Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim

APA Jundiái

APA Cajamar

APA Cabreúva

APA da várzea do Tiête

Parque Estadual Jaraguá

Parque das Nascentes- Cotia

Parque dos Paturis- Carapicuíba

Parque Municipal Anhanguera

Parque Estadual Vila Velha- Ponta Grossa

Parque Estadual do Guartelá- Tibagi

Parque Estadual Colônia Mineira- Apucarana

Horto Florestal Geraldo Russi- Tibagi

Reserva Florestal Córrego da Biquinha- Tibagi

Reserva Florestal de Saltinho- Imbaú

SAMM 0

Por a Unidade estar em processo de operação 
técnica e comercial, ainda não foi possível 

evoluir em projetos de redução para consumo 
de energia. Contudo, está sendo estudada 
a possibilidade de substituir as lâmpadas 

atuais por opções LED.

SPVias 200.524,09 -

ViaLagos 31.688

Neste ano houve a substituição de 48 refle-
tores de tecnologia LED, contribuindo para 

redução do consumo de energia na conces-
sionária

ViaOeste 46.625,09
Em 2013, foram instalados sistemas de 

iluminação a LED nas marquises das 8 Praças 
de Pedágio

ViaQuatro -

A ViaQuatro, devido a sua especificidade, 
tem a energia como sua principal fonte 

de atividade. A energia economizada está 
diretamente ligada ao Programa de Oferta de 

Trens, assim como as medidas de redução 
de consumo previstas pela concessionária. A 
ViaQuatro ajusta a disponibilidade de trens de 

acordo com o aumento e/ou redução da de-
manda de usuários ao longo do dia, buscando 

assim economizar energia em períodos de 
baixa demanda

TOTAL 1.980.183,73
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UNIDADES DE CONSERvAÇÃO - BARCAS

Ilha de Paquetá- APAC

APA Tamoios- Ilha Grande e Angra dos Reis

APA Mangaratiba

EN12 - Descrição de impactos significativos na biodiversidade de 
atividades, produtos e serviços em áreas protegidas e em áreas de 
alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas.

EN16 – Total de Emissões Diretas e Indiretas de gases causadores 
do Efeito Estufa, por peso (em tCO2e)

IMPACTOS NA FAUNA

Implantação de passagens de fauna

Treinamento da equipe de atendimento

Resgate ou afungentamento da fauna

Encaminhamento dos animais apreendidos para instituições especializadas

Monitoramento e manejo especializado de animais feridos

Implantação de dispositivos de travessias de fauna

IMPACTOS NA FLORA Compensação por meio de plantios compensatórios com espécies nativas para 
recuperação de áreas degradadas

IMPACTOS NA BIODIvERSIDADE AÇÕES E MEDIDAS PARA MITIgAÇÃO E REDUÇÃO DOS IMPACTOS

IMPACTOS NA BIODIvERSIDADE E MEDIDAS TOMADAS 

INTERVENÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS

Plano de gestão de riscos, incluindo plano de ação de emergência para aci-
dentes com produtos perigosos

Implantação de caixas de contenção em pontos ambientalmente sensíveis

Monitoramento da qualidade de água

Recuperação de área de preservação permanente, por meio de plantios com-
pensatórios

Utilização de sistemas produtivos provisórios de contenção de resíduos sólidos

Combate à erosão

Revestimento vegetal de taludes de corte e aterro

FOCOS DE INCÊNDIOS
Monitoramento da rodovia por meio de circuito de TV

Disponibilidade de caminhões pipa e equipe treinada em combate incêndio

CORTE DE VEGETAÇÃO
Plantios compensatórios

Recuperação de áreas degradadas

RUÍDOS Mitigação por meio de implantação de barreiras de ruído

IMPACTOS NA BIODIvERSIDADE AÇÕES E MEDIDAS PARA MITIgAÇÃO E REDUÇÃO DOS IMPACTOS

ENERGIA ELÉTRICA INDIRETA 9.302,26  26,53  889,41 130,17  747,02  348,79 

FROTAS DIRETA 47.115,55  159,73  3.632,67 30.929,83  4.725,49  383,87 

GERADORES DIRETA 296,82  - 63,87  117,38  36,74  5,87 

INFRAESTRUTURA DIRETA  616,03  -  8,99 0,15 203,96  0,14 

CONSUMO DE ÁGUA DIRETA  -    -  -  -  -  - 

MANUTENÇÃO DIRETA 58,16  - 1,11 25,83  -  - 

EFLUENTES DIRETA 175,38  - 43,19  -  11,60  20,89 

TOTAL 57.566,50 186,26 4.639,24 31.203,36 5.724,81  759,57 

FONTE EMISSÕES TOTAL CCR* AUTOBAN BARCAS NOvADUTRA PONTE

TOTAL DE EMISSÕES DIRETAS E INDIRETAS DE gASES CAUSADORES DO EFEITO ESTUFA, POR PESO (EM TCO2E)

* Escritório São Paulo, Escritório Rio de Janeiro, Escritório Brasília e unidades de serviço (Engelog, EngelogTec e Actua)

ENERGIA ELÉTRICA INDIRETA  475,44  260,56 11,18  345,11  49,80  582,70 5.435,56

FROTAS DIRETA  375,10  2.439,84  64,27  2.664,53  318,04  1.240,89  181,29 

GERADORES DIRETA  34,00  10,10  0,42  7,74  2,78  13,97  6,24 

INFRAESTRUTURA DIRETA  -  4,40  -  25,88  169,05  0,59  202,87 

CONSUMO DE ÁGUA DIRETA  -  -  -  -  -  -  - 

MANUTENÇÃO DIRETA 0,17  -  - 0,18  -  -  30,88 

EFLUENTES DIRETA  14,02  19,76  -  25,74  11,04  29,14  - 

TOTAL 898,73 2.734,66 75,87 3.069,18  550,71  1.867,29 5.856,884  

FONTE EMISSÕES RODOANEL RODONORTE SAMM SPvIAS vIALAgOS vIAOESTE vIAQUATRO

UNIDADES CONSERvAÇÃO SPvIAS

UNIDADES DE CONSERvAÇÃO - vIAOESTE

UNIDADES DE CONSERvAÇÃO - vIALAgOS

Apa Corumbataí- Botucatu-Tejupá

Floresta Nacionla de Capão Bonito

Floresta Nacionla de Capão Bonito

Floresta Nacional de Ipanema

Parque Estadual Carlos Botelho

Reserva Florestal de Saltinho- Imbaú

APA da Várzea do Tiête

APA da Ituparanga

Floresta Nacional de Ipanema

APA de Sapiatiba

APA Bacia do Rio São João/Mico Leão Dourado
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EN17 – Outras emissões indiretas relevantes de gases causadores 
do efeito estufa, por peso (em tCO2e)

EN22 – Peso total de residuos, por tipo e método de disposição

Viagens Aéreas  1.103,21  853,86  4,48  75,73  27,59  57,61 

Manutenção  2.672,87  283,83  85,60  726,64  40,81  91,38 

Infraestrutura  40,10  30,80  2,91  6,39 

Operação e 
Manutenção - 
Subcontratados

 14.183,46  2.772,36  6.868,23  106,23  237,25 

Transporte de Pessoal  2.046,93  595,97  14,46  130,60  48,26  149,63 

Transporte de Cargas  15.458,60  39,77  14.857,07  34,82  11,41  6,36 

Efluentes 176,47  2,68 25,68 90,59  2,24 

Resíduos Especiais-
Perigosos  3,23  0,24  1,67  0,08 

Resíduos Não 
recicláveis-não 
perigosos

 5.245,93  431,10  1.859,07  443,72  103,84 

Resíduos Recicláveis-
não perigosos  48,70  48,21  0,45 -

Emissões da Cadeia de 
Produção  11.793,86  72,64  928,39  5.853,98  1.695,66  94,36  315,78 

TOTAL 52.773,37  929,18 5.130,03  21.008,24  11.347,18  811,56  904,23 

TIPO TOTAL CCR* AUTOBAN BARCAS NOvADUTRA PONTE RODOANEL

OUTRAS EMISSÕES INDIRETAS RELEvANTES DE gASES CAUSADORES DO EFEITO ESTUFA, POR PESO (EM TCO2E)

Viagens Aéreas  45,04  4,53  1,00  7,99  5,22  20,17 

Manutenção  933,85  253,91  11,97  244,52  0,36 

Infraestrutura

Operação e 
Manutenção - 
Subcontratados

 1.599,80  1.328,56  321,68  949,35 

Transporte de Pessoal  322,41  562,97  218,57  4,06 

Transporte de Cargas  7,46  0,00  16,71  1,36  389,28  94,34 

Efluentes  3,92  1,08  1,57  48,70 

Resíduos Especiais-
Perigosos  0,26  0,66  0,12  0,20 

Resíduos Não 
recicláveis-não 
perigosos

 104,85  629,45  26,05  1.647,85  0,01 

Resíduos Recicláveis-
não perigosos  0,05 

Emissões da Cadeia de 
Produção  1.073,31  20,27  640,12  96,59  949,16  53,59 

TOTAL  4.090,92  25,88  3.434,96  465,82  4.404,15  221,22 

TIPO RODONORTE SAMM SPvIAS vIALAgOS vIAOESTE vIAQUATRO

COMPOSTAGEM  2,68  -  2,68  -  -  -  - 

REUTILIZAÇÃO  1.692,58  -  -  -  687,58  -  - 

RECICLAGEM 178.196,13  -  247,03  -  175.373,36  10,20  13,31 

RECUPERAÇÃO  -    -  -  -  -  - 

INCINERAÇÃO  0,61  -  -  -  0,46  - 

ATERRO SANITÁRIO  11.435,07  -  2.473,09  -  3.098,45  741,76  173,06 

OUTROS  15.627,47  -  -  -  2,40  0,37  18,00 

TOTAL 206.954,5  -    2.722,8  -    179.161,8 752,8  204,4 

MÉTODO DE DISPOSIÇÃO TOTAL CCR* AUTOBAN BARCAS NOvADUTRA PONTE RODOANEL

PESO TOTAL DE RESÍDUOS NÃO-PERIgOSOS, POR TIPO E MÉTODO DE DISPOSIÇÃO (EM TONELADAS)

COMPOSTAGEM  -  -  -  -  -  - 

REUTILIZAÇÃO  1.005,00  -  -  -  -  - 

RECICLAGEM  151,75  -  2.345,05  1,35  -  54,09 

RECUPERAÇÃO  -  -  -  -  - 

INCINERAÇÃO  -  -  -  0,15  -  - 

ATERRO SANITÁRIO  139,80  -  839,27  39,00  2.727,54  1.203,10 

OUTROS  -  -  -  -  15.606,69  - 

TOTAL  1.296,5  -    3.184,3  40,5  18.334,2  1.257,2 

MÉTODO DE DISPOSIÇÃO RODONORTE SAMM SPvIAS vIALAgOS vIAOESTE vIAQUATRO

* Escritório São Paulo, Escritório Rio de Janeiro, Escritório Brasília e unidades de serviço (Engelog, EngelogTec e Actua)  
Obs: Peso Total de Resíduos Não Perigosos          
1) A quantidade de resíduos gerada nas Unidades de Serviço (Engelog, EngelogTec e Actua) está contabilizada junto ao total da AutoBAn, devido à 
questões de condomínio.           
Os escritórios corporativos (São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília) não fazem este controle por motivo de localização em condomínio
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REUTILIZAÇÃO  0,03  -  -  -  -  -  0,03 

RECICLAGEM  533,50  -  211,90  -  262,99  0,04  - 

INCINERAÇÃO  5,01  -  0,40  -  2,82  0,13  - 

ATERRO SANITÁRIO  1,35  -  -  -  1,00  - 

OUTROS  46,39  -  -  -  2,88  10,86  - 

TOTAL  586,28  -    212,30  -    269,69  11,02  0,03 

MÉTODO DE DISPOSIÇÃO TOTAL CCR* AUTOBAN BARCAS NOvADUTRA PONTE RODOANEL

PESO TOTAL DE RESÍDUOS PERIgOSOS, POR TIPO E MÉTODO DE DISPOSIÇÃO (EM TONELADAS)

REUTILIZAÇÃO  -  -  -  -  -  - 

RECICLAGEM  -  -  57,25  -  -  1,32 

INCINERAÇÃO  -  -  1,12  0,21  0,34  - 

ATERRO SANITÁRIO  0,35  -  -  -  - -

OUTROS  7,50  -  -  -  13,75  11,40 

TOTAL  7,85  -    58,37  0,21  14,08  12,72 

MÉTODO DE DISPOSIÇÃO RODONORTE SAMM SPvIAS vIALAgOS vIAOESTE vIAQUATRO

SP-330

3ª Intervenção de 
Recuperação pavimento 
- km 50 ao km 62

Asfalto com borracha 
morno - Trecho 
experimental

13.860,00 277,2

Asfalto com borracha 
reciclada de pneus 110.240,00 2204,8

3ª Faixa km 13-19 N/S 
3 faixas - Gap Graded 
com borracha (2,0cm)

Asfalto com borracha 
reciclada de pneus 129.600,00 2592

3ª Faixa km 62-71 N/S 
3 faixas - Gap Graded 
com borracha (2,0cm)

Asfalto com borracha 
reciclada de pneus 194.400,00 3888

3ª Faixa km 71-76 N/S 1 
faixa - Gap Graded com 
borracha (2,0cm)

Asfalto com borracha 
reciclada de pneus 36.000,00 720

Quantidade de pneu - 37.513

BR-116
Implantação de 
marginal em São José 
dos Campos

Asfalto com borracha 
reciclada de pneus 41.667 3.750,00

Quantidade de pneu - 11.291

AUTOBAN M² M³ TOTAL

NOvADUTRA M² M³ TOTAL

EN26 - Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos 
e serviços e a extensão da redução desses impactos

O Grupo CCR mantém uma série de iniciativas com intuito de mitigar seus impactos ambientais nas regiões 
onde atua. Nas rodovias, há diversos projetos que evitam a geração de resíduos, tais como aplicação do asfalto 
ecológico, um pavimento que tem maior durabilidade, e a reciclagem de asfalto em novas pavimentações. 

Abaixo são colocados exemplos de iniciativas que diminuem a quantidade de resíduos gerados por meio de 
intervenções com asfalto de borracha de pneu inservível, reutilização de materais e reciclagem de pavimentos. 
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BR-277
BR-376

Recuperação pavimento 
BR 277 e BR 376

Reciclagem de 
pavimentos * 23.446,72 4.689,34

Quantidade de material 
novo não consumido 
(brita)

- 3.750,00

Asfalto com borracha 
reciclada de pneus 621.219,15 24.848,77

Quantidade de pneu - 93.183

RODONORTE M² M³ TOTAL

*Reciclagem realizada in situ

SP-127

2ª Intervenção de 
Recuperação do 
pavimento - km 
105+900 ao 148+350

Reciclagem de 
pavimentos Base
e Sub-base 11.140,50 3.342,15

Quantidade de material 
reutilizado* - 2.339,51

SP-270
Recuperação do 
pavimento - km 92 ao 
km 115 - 2ª Intervenção

Reciclagem de 
pavimentos Base
e Sub-base

12.535,80 2.507,16

Quantidade de material 
reutilizado* - 1.755,01

SP-vIAS M² M³ TOTAL

vIAOESTE M² M³ TOTAL

* Material fresado proveniente da remoção de defeitos do pavimento e adicionado à nova 
mistura em usina   

* Material fresado proveniente da remoção de defeitos do pavimento e adicionado à nova 
mistura em usina
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www.grupoccr.com.br




