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Papéis no Negócio 

Centro Corporativo: garantir soluções de gestão estratégica 
para desenvolver e empresariar o negócio com sucesso.

Concessionárias: integrar os diversos públicos envolvidos com 
o negócio, tornando-se reconhecidas pelos serviços prestados e 
benefícios gerados.

Empresas de Serviços: agregar valor ao negócio com 
soluções diferenciadas.

Perfi l Corporativo  |  Corporate Profi le  

Concessionárias Concessionaires

Corporate CenterCentro Corporativo

Empresas de Serviço Service Providers

100%

100% 100% 38,25%

100% 100% 100% 100%74,24%*

Participação Share

Roles in the Business

Corporate Center: to ensure strategic management solutions 
for successfully developing and managing the Business.

Concessionaires: to integrate the several stakeholders 
involved with the business, becoming renowned by the services 
rendered and the benefi ts generated.

Service Providers: to add value to the business with unique 
solutions.

A Companhia de Concessões 
Rodoviárias - CCR iniciou suas 
operações em 1999 e é hoje o 
maior grupo privado de concessões 
de rodovias da América Latina. 

Estrutura Acionária
Cerca de 30% do capital da CCR está distribuído no mercado, 
os 70% restantes - que representam o bloco de controle - são 
compartilhados por três grandes conglomerados empresariais 
brasileiros - Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Serveng-
Civilsan - e pelo grupo português Brisa, a maior operadora de 
auto-estradas de Portugal. A integração entre os controladores 
propicia, continuamente, a troca de experiências, com o 
objetivo de desenvolver novas oportunidades no Brasil e no 
Exterior. 

Governança Corporativa
Desde que estreou no Novo Mercado, a Companhia iniciou uma 
busca constante pela adoção das boas práticas de governança, 
e vem sendo reconhecida por isso. Em 2005, a CCR recebeu 
o Prêmio IBGC de Governança Corporativa para Empresas, 
sendo eleita a empresa que possui as melhores práticas de 
governança corporativa. 
 
Sustentabilidade
O respeito da CCR em relação a suas atividades e ao 
desenvolvimento socioeconômico do País é representado pelo 
seu comprometimento e pelo de suas concessionárias com 
seus stakeholders - acionistas, fi nanciadores, usuários, poderes 
concedentes, colaboradores, público interno e toda a sociedade 
que se benefi cia dos serviços oferecidos nas rodovias.

Ownership Structure
At the end of December 2005, approximately 30% of CCR’s 
capital was outstanding. The remaining 70% - representing the 
controlling block - is shared by three large Brazilian business 
groups - Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa and Serveng 
- Civilsan - and by the Portuguese group Brisa, Portugal’s 
largest motorway concession operator. The integration of 
the controlling companies provides a constant exchange of 
experiences
aimed at developing new opportunities in Brazil and abroad. 

Corporate Governance
Since its entry into the Novo Mercado, the Company has 
constantly pursued good governance practices, and has been 
recognized for that. In 2005, CCR was granted the IBGC Award 
of Corporate Governance for Companies, being appointed as the 
company with the best corporate governance practices. 

Sustainability
The respect of CCR for its activities and Brazil’s social and 
economic development is demonstrated by the Company’s 
and its concessionaires’ commitment to their stakeholders - 
shareholders, creditors, users, the granting powers, employees, 
internal public and the entire society which benefi ts from the 
services offered in the motorways. 

Companhia de Concessões 
Rodoviárias (CCR) began its 
operations in 1999 and is currently 
Latin America’s largest private 
motorway concessions operator.

(*) Em 28 de dezembro de 2005, a CCR celebrou Contrato de Compra e Venda 
de Ações sob Condições Suspensivas e Resolutiva, tendo por objeto a aquisição 
de ações representativas de 11,68% do capital social da RodoNorte. Uma vez 
cumpridas as etapas e condições previstas no Contrato de Compra e Venda, 
a CCR passará a deter 85,92% de participação na RodoNorte.

(*) On December 28, 2005, CCR entered into a Purchase and Sale Agreement under 
Suspending and Resolving Conditions to acquire shares representing 11.68% 
of the capital stock of RodoNorte. Once the terms and conditions provided for in 
the Purchase and Sale Agreement are fulfi lled, CCR will hold an 85.92% stake in 
RodoNorte’s ownership.

17,9%17,9%

17,9%28,9%

17,4%
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Mensagem aos Acionistas   |  Message to Shareholders

O ano de 2005 foi mais um ano de grandes realizações para a 

CCR não só do ponto de vista operacional, mas, principalmente, 

do ponto de vista estratégico.

Os destaques foram, sem dúvida, a bem-sucedida incorporação 

da concessionária ViaOeste, a renegociação do contrato da 

ViaLagos e o aumento de nossa participação na concessionária 

RodoNorte. A ViaOeste já respondia por 15% de nossa receita 

líquida no fi nal do quarto trimestre de 2005.

Passamos em 2005 por um novo ciclo de planejamento 

estratégico, voltado para os próximos cinco anos. Concluímos 

os trabalhos com a clara defi nição pelo crescimento qualifi cado 

da CCR. 

Continuamos atentos aos programas estaduais e federais de 

concessão e às Parcerias Público-Privadas (PPPs) nas áreas de 

infra-estrutura no Brasil. Esses são, e sempre serão, o nosso 

core business. Paralelamente, decidimos ampliar nosso foco de 

atuação também para operações metroviárias e para projetos 

no Exterior. Após estudar cuidadosamente os mercados, 

optamos por concentrar nossos esforços no Chile, México 

e EUA - países com programas de concessão bem-estruturados 

e com diversas oportunidades de investimento. A prospecção 

e o monitoramento desses mercados já foram iniciados.

Com isso, foi aprovada em Assembléia Geral Extraordinária do 

dia 1º de fevereiro de 2006 a alteração do objeto social da CCR, 

que incluiu estes novos focos de atuação.

Adicionalmente, ressaltamos nosso compromisso permanente 

com o mercado de capitais. Fomos eleitos em 2005, pelo IBGC, 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a empresa 

brasileira que possui as melhores práticas de governança 

corporativa em termos de transparência de informações, 

estrutura e funcionamento do Conselho de Administração, 

além de mecanismos para evitar confl itos de interesse. 

Fomos ainda uma das 28 empresas selecionadas para compor 

o ISE - Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, 

e nossa ação foi incluída nos importantes índices de mercado 

IBrX-50 e MSCI Latin America. 

Temos convicção de que todos os nossos stakeholders estão 

sendo benefi ciados com os resultados. Implementamos nesse 

ano a Política de Gestão de Pessoas consolidada para todos os 

colaboradores, unifi cando os procedimentos em todo o Sistema 

CCR, com destaque para a remuneração por competência, 

o plano de previdência privada e os programas de participação 

nos resultados e de desenvolvimento individual.

No âmbito social, integramos as políticas de Responsabilidade 

Social e Cultural, em sintonia com os principais programas 

desenvolvidos nas Concessionárias. Vale destacar o projeto 

CineTela Brasil, que nesse ano atingiu 100 mil espectadores 

nas 42 cidades por onde passou.

Nossos acionistas receberam dividendos de R$ 3,00 por ação 

(desconsiderando o split), o que representa um payout sobre o 

lucro de 60,4%. Além disso, a valorização de nossas ações foi de 

27,4% no ano. Desde que abrimos o capital, em 2002, as ações 

da CCR já haviam valorizado 345,4% até dezembro de 2005.

Seguimos, portanto, confi antes no crescimento seletivo e 

rentável de nossa companhia, apoiados tanto no desempenho 

operacional e fi nanceiro das nossas empresas, quanto na 

comprovada consistência dos marcos regulatórios do nosso 

setor. 

Renato Alves Vale  
Presidente 

António José Lopes Nunes de Sousa
Presidente do Conselho de Administração

The year 2005 was another year of great accomplishments for 

CCR, not only from the operational standpoint, but also - and 

primarily - from the strategic point of view.

No doubt, the main operational highlights were the successful 

incorporation of the concessionaire ViaOeste, the renegotiation 

of the ViaLagos contract and the increase of our stake in the 

concessionaire RodoNorte. At the end of the fourth quarter of 

2005, ViaOeste was already responsible for 15% of our net 

revenues.

In 2005, we went through a new strategic planning cycle, 

targeted towards the next fi ve years. The works were concluded 

and a decision was made clearly favoring CCR’s qualifi ed 

growth. 

We still pay close attention to federal and state concession 

programs and to the Public-Private Partnerships (PPPs) in the 

areas of infrastructure in Brazil. These are and will always be 

our core business. At the same time, we decided to expand 

our businesses’ reach to also include subway operations and 

projects abroad. After carefully studying the markets, we chose 

to focus our efforts in Chile, Mexico and the USA - countries 

with well-structured concession programs and several 

investment opportunities. The prospecting and monitoring of 

these markets have already been initiated.

As a result, an Extraordinary General Meeting approved, on 

February 1st, 2006, the change of CCR’s corporate purpose, 

which now includes these new business areas.

In addition, we would like to mention our perennial commitment 

to the capital markets. In 2005, we were appointed by the IBGC -

Brazilian Institute of Corporate Governance, as the Brazilian 

company with the best corporate governance practices as 

regards the transparency of its information, its structure and 

the way its Board of Directors operates, in addition to the 

instruments it has in place to avoid confl icts of interest. We 

were also one of the 28 companies selected to be part of the 

Bovespa’s Corporate Sustainability Index (ISE), and our shares 

were included in the important market indices IBrX-50 and 

MSCI Latin America. 

We believe that all of our stakeholders are benefi ting from our 

results. Still in 2005, we also implemented a single Personnel 

Management Policy for all employees, integrating procedures in 

the entire CCR System. A special highlight should be given for 

the competence-based compensation, the private pension plan 

and the profi t sharing and individual development programs.

Within the social sphere, we integrated the Social Responsibility 

and Cultural policies, in line with the main programs developed 

in the Concessionaires. It is worthwhile highlighting the project 

CineTela Brasil, which reached 100,000 viewers in the 42 cities 

and towns it visited.

Our shareholders received dividends of R$ 3.00 per share 

(regardless split), which represents a payout of 60.4% over the 

net income. In addition, our shares appreciated 27.4% in the 

period. Since we went public, in 2002, our shares have already 

appreciated 345.4% up to December 2005.

Therefore, we continue to believe in the selective and profi table 

growth of our Company, rooted by both the operating and 

fi nancial performance of our companies and the proven 

consistency of the regulations of our industry. 

Renato Alves Vale  
CEO 

António José Lopes Nunes de Sousa
Chairman of the Board of Directors
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Os Negócios  |  The Businesses

As seis concessionárias do 
Sistema CCR estão entre as 
mais premiadas e efi cientes do 
País, e se situam em Estados 
que concentram mais de 50% 
do PIB nacional.

Concessionárias
O Sistema CCR é composto por seis concessionárias: AutoBAn, 
NovaDutra, ViaOeste, Ponte, RodoNorte e ViaLagos, totalizando 
1.452 km de rodovias administradas, o que representa 15,74% 
de extensão e 41,2% da receita de toda a malha rodoviária sob 
a gestão de empresas privadas no Brasil. 

Quase a totalidade da receita da CCR advém da cobrança de 
pedágio das rodovias que opera. Em 2005, mais de 96% da 
receita total veio desta fonte. A Companhia cobra o pedágio 
de duas maneiras distintas: manualmente ou por meio de 
identifi cação automática, utilizando um sistema eletrônico 
implantado em cinco dos seis sistemas rodoviários que opera. 
Ao fi nal de 2005, 41,4% das receitas do Sistema CCR já eram 
provenientes do pedágio eletrônico.

The six concessionaires of the 
CCR System are among Brazil’s 
most awarded and effi cient 
toll roads, and are located in 
states concentrating over 50% 
of the country’s GDP.

Concessionaires 
The CCR System consists of six concessionaires: AutoBAn, 
NovaDutra, ViaOeste, Ponte, RodoNorte and ViaLagos, totaling 
1,452 km of managed motorways, which represents 15.74% 
in terms of extension and 41.2% in terms of revenues of the 
entire motorway network managed by private companies in 
Brazil. 

Almost the totality of CCR’s revenues come from toll charging in 
the motorways it operates. In 2005, over 96% of total revenues 
originated from that source. Toll collection is carried out by 
the Company through two different ways: manually or via 
automated identifi cation, using an electronic system, adopted 
by fi ve of the six motorway systems it operates. At the end of 
2005, 41.4% of the CCR System’s revenues originated from 
electronic toll collection.

Paraná

Curitiba

São Paulo

Rio de Janeiro

São Paulo
Rio de JaneiroLimeira

Apucarana Ponta
Grossa

Sorocaba Campinas

S. José dos
Campos

Búzios

Atuais concessões da
Current CCR concessions

As estradas cruzam 95 municípios, cuja população é de mais 
de 36 milhões de pessoas. Cerca de 1,5 milhão de usuários 
trafegam diariamente pelas rodovias do Sistema, que estão 
entre as melhores do setor, conforme atestado pelos prêmios 
recebidos em 2005.

The motorways reach 95 municipalities, the population of 
which amounts to over 36 million inhabitants. Every day, 
approximately 1.5 million users travel on the roads of the 
System, which are among the best ones in the industry, 
as confi rmed by the awards we received in 2005. 

Prêmios Recebidos
 “A Melhor do Setor Concessionária de Rodovias - 
Maiores e Melhores do Transporte e Logística” - 
concedido à AutoBAn.

“A Melhor Concessionária de Rodovias de 2005 - 
VIII Prêmio NTC Fornecedores de Transporte” e 
“Top de Excelência e Qualidade Brasil no setor 
Concessionária de Rodovia” - concedidos à 
NovaDutra.

“Top of Mind do Paraná na categoria 
Concessionária de Rodovias” - concedido à 
RodoNorte.

 “Vida na Rodovia”, da Artesp, e “2º Melhor 
Trecho Rodoviário, de acordo com pesquisa da 
CNT - Confederação Nacional dos Transportes” - 
concedidos à ViaOeste.

Awards Received
 “The Best in the Motorway Concessionaire 
Industry  - The Biggest and Best of Transport and 
Logistics”  - granted to AutoBAn.

“The Best Motorway Concessionaire of 2005 -
VIII NTC Transport Suppliers Award” and “Top 
Brazil of Excellence and Quality in the Motorway 
Concessionaire Industry” - granted to NovaDutra.

“Top of Mind in Paraná in the Motorway 
Concessionaire category”  - granted to 
RodoNorte.

 “Life in the Motorway”, from Artesp, and “2nd 
Best Motorway Stretch,” according to a survey 
carried out by Brazil’s National Transport 
Confederation (CNT)  - granted to ViaOeste.
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

245.850

180.647

Gestão do Atendimento
O Sistema CCR desenvolveu e mantém em permanente 
atualização uma Tecnologia de Atendimento focada na Gestão 
do Conhecimento, Gestão da Inovação e Gestão da Qualidade 
no Trabalho. A aplicação desta tecnologia é suportada 
por modernas instalações de Centros de Controle nas 
Concessionárias, orientados para foco no cliente e atendimento 
a suas necessidades de segurança, conforto, fl uidez e 
orientação.

As seis concessionárias disponibilizam sites na internet, 
onde é possível consultar a meteorologia e a situação do 
tráfego, em tempo real, além de obter informações sobre a 
rodovia e sobre as cidades que ela cruza. Câmeras instaladas 
ao longo das rodovias das concessionárias AutoBAn e Ponte 
possibilitam ao usuário ver imagens de tráfego nos respectivos 
sites. 

As concessionárias mantêm, ainda, serviço de informações 
à imprensa, estabelecendo parcerias com emissoras de rádio 
e televisão, jornais e revistas, com o objetivo de transmitir 
informações aos usuários sobre as condições das estradas. 

A  CCR possui ainda um laboratório próprio de pesquisas 
de pavimentos, o Centro de Pesquisas Rodoviárias, onde 
desenvolve tecnologias capazes de aumentar a durabilidade 
e a efi ciência dos investimentos em infra-estrutura viária. 

Toda essa tecnologia de ponta tem como meta principal a 
segurança do usuário. Os resultados dos pesados investimentos 
nessa área são visíveis: quando se compara o primeiro ano da 
concessão com dados de 2005, o número de acidentes nas 
rodovias administradas pelo sistema CCR foi reduzido em cerca 
de 10%, sendo que o número de fatalidades teve queda de 42%.

Infra-Estrutura
O sistema Anhangüera-Bandeirantes é composto por três 
rodovias distintas: Anhangüera, Bandeirantes e Dom Gabriel 
Paulino Bueno Couto que, juntas, somam 316,8 km e ligam a 
capital paulista à região de Campinas, Jundiaí e Ribeirão Preto, 
fazendo a conexão entre os principais municípios do Estado de 
São Paulo, o mais rico e ativo pólo econômico do País. 
São 540 telefones de emergência, 26 painéis de mensagens 
e 71 câmeras de controle por vídeo espalhadas ao longo das 
rodovias, além de 322 km cobertos com fi bra óptica.

Números e Realizações em 2005
A AutoBAn recebeu cerca de 89,5 milhões de veículos 
equivalentes em 2005, obtendo uma receita líquida de 
R$ 805 milhões, 15,4% superior a 2004.

Infra-Estrutura
A rodovia Presidente Dutra, com 402,2 km de extensão, liga as 
duas regiões metropolitanas mais importantes do País: 
São Paulo e Rio de Janeiro. Principal estrada do território 
nacional, a NovaDutra possui 800 telefones de emergência, 
30 painéis de mensagens e 23 câmeras de controle por vídeo 
em sua estrutura, e está 100% cabeada com fi bra óptica.

Números e Realizações em 2005
A NovaDutra recebeu cerca de 82,8 milhões de veículos 
equivalentes em 2005, totalizando uma receita líquida de 
R$ 551,5 milhões, 10,3% superior a 2004. 

Em 2005, foi inaugurado um moderno Centro de Controle 
Operacional (CCO), localizado no município de Santa Isabel (SP), 
que concentra o comando digital das operações em toda 
a rodovia, funcionando 24 horas por dia.

Infrastructure
The Anhangüera-Bandeirantes system consists of three distinct 
motorways: Anhangüera, Bandeirantes and Dom Gabriel Paulino 
Bueno Couto, which, together, total 316.8 km and connect the 
city of São Paulo to the region of Campinas, Jundiaí and Ribeirão 
Preto, joining the main municipalities of the state of São Paulo, 
Brazil’s richest and most active economic center. It has 540 
emergency telephones, 26 message boards and 71 monitoring 
video cameras along the motorways, in addition to 322 km of 
fi ber-optic cable.

2005 Figures and Accomplishments
AutoBAn received approximately 89.5 million vehicle equivalents 
in 2005, obtaining net revenues amounting to R$ 805 million, 
a 15.4% increase in comparison to 2004. 

Infrastructure
Presidente Dutra motorway, with 402.2 km, connects the two 
most important metropolitan regions of the country: São Paulo 
and Rio de Janeiro. It is Brazil’s main motorway. Nova Dutra 
has 800 emergency telephones, 30 message boards and 23 
monitoring video cameras, in addition to being 100% connected 
with fi ber optics.

2005 Figures and Accomplishments
NovaDutra received approximately 82.8 million vehicle 
equivalents in 2005, obtaining net revenues totaling
R$ 551.5 million, a 10.3% increase in comparison to 2004. 

In 2005, an up-to-date Operational Control Center (CCO) was 
launched, located in the municipality of Santa Isabel (SP), which 
concentrates the digital command of the operations throughout 
the entire motorway, operating 24 hours a day.

Service Management
The CCR System developed a Service Technology and maintains it 
constantly updated. This technology is focused on the Management 
of (i) Knowledge, (ii) Innovation and (iii) Quality in the Workplace.
This technology is supported by state-of-the-art Control Center 
facilities in the Concessionaires which are oriented to focus on 
the customer and to fulfi ll their requirements in terms of safety, 
comfort, mobility and direction.

The six concessionaires maintain websites, where it is possible 
to check traffi c and weather conditions in real time, in addition 
to obtaining information about the motorway and the towns and 
cities it links.  Cameras installed along the motorways of the 
concessionaires AutoBAn and Ponte enable users to see traffi c 
images from the respective sites. 

The concessionaires also maintain press information services, 
establishing partnerships with radio and television broadcasters, 
newspapers and magazines, aimed at transmitting information 
to the users about motorway conditions. 

In addition, CCR maintains its own laboratory facilities, the 
Motorway Research Center, where it carries out paving research 
and development technologies capable of increasing the durability 
and effi ciency of its investments in motorway infrastructure. 

The primary goal of this state-of-the-art technology is the 
safety of users. The results of the heavy investments in this 
area are visible: when the data of the fi rst year of concession 
is compared to the 2005 data, the number of accidents in 
the motorways managed by the CCR System decreased by 
approximately 10%, and the number of fatal accidents 
dropped by 42%. 

* Atendimentos referem-se a acidentes, atropelamentos, animais e objetos na pista 
e veículos em pane.

*Services rendered refer to accidents, running over, animals and objects on the lane 
and vehicles broken down.
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(*) Dados desde 1999, visto que não havia sistema de controle anteriormente.
(*) Data since 1999, since there was no previously system control.

Infra-Estrutura
A ViaOeste, que inclui as rodovias Castello Branco, Raposo 
Tavares, Senador José Ermírio de Moraes e Dr. Celso Charuri, 
com extensão total de 162 km, é a principal ligação entre a  
capital e o Oeste do Estado de São Paulo, atendendo cerca de 
18 municípios, entre os quais se destacam Barueri, Osasco, 
Itapevi, Sorocaba e São Roque. Suas 42 câmeras de vídeo 
captam imagens e as transmitem pelo sistema de cabos de fi bra 
ótica, que atualmente conta com 80 km. Além disso, possui 217 
telefones de emergência e 14 painéis de mensagens variáveis.

Números e Realizações em 2005
Trafegaram pela ViaOeste, em 2005, 43,4 milhões de veículos 
equivalentes, gerando receita líquida de R$ 297,7 milhões. 

Infra-Estrutura
As rodovias que formam a RodoNorte, no Paraná, somam 
487,5 km de extensão e formam o corredor de escoamento de 
um dos principais pólos de produção agrícola do Estado até o 
Porto de Paranaguá. A rodovia liga a rica região Norte do Estado 
à sua capital, Curitiba, e a cidade de Ponta Grossa à divisa com 
o Estado de São Paulo. Em termos de extensão, volume de 
investimentos e arrecadação de pedágio, a RodoNorte é a maior 
das concessionárias do Programa de Concessão de Rodovias do 
Estado do Paraná.

Números e Realizações em 2005
Em 2005, a RodoNorte recebeu mais de 51,1 milhões de 
veículos equivalentes, obtendo um crescimento de 14,7% em 
sua receita líquida, que somou R$ 232,1 milhões.

Como resultado do forte investimento na segurança do usuário, a CCR, desde o início de suas concessões, 
já obteve resultados visíveis: o número de mortes foi reduzido em cerca de 42% até o fi nal de 2005.

Infrastructure
ViaOeste includes the motorways Castello Branco, Raposo Tavares, 
Senador José Ermírio de Moraes and Dr. Celso Charuri, totaling 
162 km, and is the main connection between the capital and the 
western region of the state of São Paulo, reaching approximately 
18 municipalities, such as Barueri, Osasco, Itapevi, Sorocaba and 
São Roque. Its 42 video cameras capture images and transmit 
them through a fi ber-optic cable system, which is laid along 
80 km. In addition, it has 217 emergency telephones and 
14 variable message boards.

2005 Figures and Accomplishments
In 2005, 43.4 million vehicle equivalents traveled on ViaOeste 
motorways, generating net revenues amounting to R$ 297.7 million. 

CCR’s strong investment in user safety, since it began to operate its concessions, has reached 
positive results: the number of deaths was reduced by approximately 42% up to the end of 2005.

Infra-Estrutura
A Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte 
Rio-Niterói, tem extensão total de 23 km, sendo 10 km de vias 
de acesso. Inaugurada em 1974, a Ponte é o principal acesso ao 
pólo turístico da Região dos Lagos, no Estado do Rio de Janeiro. 
Além de estar 100% cabeada com fi bra óptica, a Ponte tem 13 
painéis de mensagens e 25 câmeras de controle por vídeo.

Números e Realizações em 2005
Com tráfego de 26,3 milhões de veículos equivalentes em 
2005, sendo que 70% de seus usuários fazem o trajeto casa - 
trabalho, a Ponte benefi cia o intercâmbio comercial da região, 
facilitando o escoamento da produção local e possibilitando 
o desenvolvimento turístico da Região dos Lagos. Sua receita 
líquida totalizou R$ 79,3 milhões no ano, um aumento de 6,8% 
em relação ao ano anterior.

Infra-Estrutura
A Rodovia dos Lagos, sistema composto por três rodovias 
- RJ-124, RJ-106 e a nova rodovia paralela -, interliga as 
cidades de Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Búzios 
e Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no Estado do Rio de 
Janeiro. A rodovia possui 56 telefones de emergência, 3 painéis 
de mensagens e 30 km cobertos com fi bra óptica.

A ViaLagos foi responsável pela duplicação das pistas e pela 
construção do novo trecho rodoviário de 26 km, com pista 
dupla, que liga Araruama a São Pedro da Aldeia, com sinalização 
e equipamentos para serviços de socorro médico e mecânico 
aos usuários.

Números e Realizações em 2005
Pelos 60 km da Rodovia dos Lagos trafegaram, em 2005, 
5,3 milhões de veículos equivalentes, com picos no verão 
e nos feriados prolongados, totalizando receita líquida 
de R$ 41,9 milhões no ano, 14,1% superior a 2004.

Infrastructure
Rodovia dos Lagos is a system comprising three motorways -
RJ-124, RJ-106 and a new parallel motorway - , connecting the 
cities of Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Búzios and 
Arraial do Cabo, in the Região dos Lagos, in the state of Rio de 
Janeiro. The motorway has 56 emergency telephones,
3 message boards, and 30 km connected with fi ber optics.

ViaLagos was responsible for duplicating the lanes and for 
building the new 26 km divided stretch, connecting Araruama
to São Pedro da Aldeia, with signaling system and equipment
for providing users with medical and mechanical assistance.

2005 Figures and Accomplishments
In 2005, along the 60 km of Rodovia dos Lagos, 5.3 million 
vehicle equivalents circulated, with peaks in the summer and 
during long weekends, with total net revenues of R$ 41.9 million, 
a 14.1% increase in comparison to 2004.

Infrastructure
The motorways comprising RodoNorte, in the state of Paraná, have 
487.5 km and are used to ship out the production of one of the 
state’s main agricultural regions up to the Port of Paranaguá. The 
motorway connects the wealthy northern region of the state to its 
capital, Curitiba, and the city of Ponta Grossa to the border with 
the state of São Paulo. In terms of extension, investment volume 
and toll collection, RodoNorte is the largest concessionaire of the 
Motorway Concession Program of the state of Paraná.

2005 Figures and Accomplishments
In 2005, RodoNorte received over 51.1 million vehicle 
equivalents, experiencing a 14.7% increase in its net revenues, 
which amounted to R$ 232.1 million.

Infrastructure
Presidente Costa e Silva Bridge, better known as Rio-Niterói 
Bridge (Ponte), is a 23 km long bridge, of which 10 km are 
access lanes. Inaugurated in 1974, Ponte provides the main 
access to the Região dos Lagos (Lake District), an important 
tourist destination in the state of Rio de Janeiro. In addition to 
being fully connected with fi ber optics, Ponte has 13 message 
boards and 25 monitoring video cameras.

2005 Figures and Accomplishments
In 2005, the traffi c of Ponte amounted to 26.3 million vehicle 
equivalents, and 70% of its users used it to get to work and 
back home. It benefi ts regional commerce, facilitating outfl ow 
of local production and promoting tourist development in the 
Região dos Lagos (Lake District). Its net revenues amounted to 
R$ 79.3 million in the period, a 6.8% increase in comparison to 
the previous year.

* Atendimentos referem-se a acidentes, atropelamentos, animais e objetos na pista 
e veículos em pane.

*Services rendered refer to accidents, running over, animals and objects on the lane 
and vehicles broken down.

* Atendimentos referem-se a acidentes, atropelamentos, animais e objetos na pista 
e veículos em pane.

*Services rendered refer to accidents, running over, animals and objects on the lane 
and vehicles broken down.
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Empresas de Serviços
A CCR controla também duas subsidiárias - Actua e Engelog - e 
detém 38,25% de participação acionária na empresa que opera 
os serviços de meios eletrônicos de pagamentos, a STP.

Serviços Compartilhados
A Actua e a Engelog, empresas prestadoras de serviços 
de administração e de engenharia para concessionárias, 
respectivamente, foram constituídas em 2002, após um 
processo de reestruturação organizacional da CCR, que 
contemplou a criação de novas subsidiárias, com o objetivo de 
assegurar a excelência operacional na prestação de serviços, 
garantindo, também, a qualidade padronizada em todas as suas 
concessionárias. 

As empresas de serviços 
compartilhados são 
fundamentais na estratégia de 
crescimento da Companhia.

The shared services 
companies are essential 
for the Company’s growth 
strategy.

Service Providers
CCR also controls two subsidiaries - Actua and Engelog - and 
holds a 38.25% stake in STP, the company that operates the 
electronic toll system services.

Shared Services
Actua and Engelog provide the concessionaires with 
administrative and engineering services, respectively, and were 
incorporated in 2002, after CCR’s restructuring process. The 
restructuring included the creation of new subsidiaries, aimed 
at ensuring operational excellence in terms of service provision, 
which, in turn, ensured the standardized quality in all of the 
Company’s concessionaires. 

As empresas de serviços compartilhados visam a garantir a 
prestação de serviços padronizados com a melhor relação custo-
benefício para as empresas do Sistema CCR, e foram primordiais 
na otimização dos resultados da Companhia, disseminando as 
melhores práticas para todas as concessionárias e permitindo 
que elas mantenham o foco em seus respectivos negócios.
Além disso, garante a competitividade da holding nos processos 
de aquisição e integração de novas concessões.
 

Meios Eletrônicos de Pagamentos
A STP - Serviço de Tecnologia de Pagamentos é a empresa 
responsável pela expansão da cobrança eletrônica de pedágio 
para todo o País e por garantir a integração dos sistemas 
existentes.  A STP opera dois sistemas de pedágio eletrônico: 
o Sem Parar/Via Fácil, nas estradas paulistas; e o Onda 
Livre, nas rodovias do Rio de Janeiro. Os dois sistemas têm 
como objetivo facilitar a vida dos usuários, garantindo maior 
comodidade e, como conseqüência, maior fl uxo nas rodovias. 

Como parte da estratégia de aumentar sua utilização, o sistema 
foi implantado em 2005 em diversos estacionamentos de 
shoppings centers de São Paulo (Villa-Lobos, Morumbi, Jardim 
Sul e Eldorado) e também no estacionamento do Aeroporto de 
Congonhas. Planos futuros incluem a utilização em postos de 
gasolina, fazendo com que o TAG (dispositivo eletrônico) se torne 
efetivamente o “cartão de crédito” do veículo. 

A Companhia encerrou o ano de 2005 com faturamento de 
R$ 55 milhões e base instalada de mais de 530 mil TAGs. 
A meta para 2006 é encerrar o ano com 750 mil.

The main goal of the shared services companies is to provide 
standardized services with the best cost-benefi t relation for the 
companies of the CCR System. In addition, they were instrumental 
in the optimization of the Company’s results, disseminating 
the best practices across all concessionaires, enabling them to 
maintain the focus on their respective businesses, and ensuring 
the competitiveness of the holding company in the processes of 
acquisition and integration of new concessions. 

Electronic Means of Payment
Serviço de Tecnologia de Pagamentos (STP) is the company 
responsible for the expansion of the electronic toll services for 
the entire country and for ensuring the integration of existing 
systems.  STP operates two electronic toll systems: Sem 
Parar/Via Fácil, in the motorways of São Paulo; and Onda Livre, 
in the motorways of Rio de Janeiro. Both systems are aimed at 
facilitating the life of users, ensuring more comfort and, as a 
result, a bigger fl ow in the motorways. 

As part of the strategy of increasing its use, the system was 
introduced in 2005 in several shopping malls parking lots 
located in the city of São Paulo (Villa-Lobos, Morumbi, Jardim 
Sul and Eldorado) and also at the Congonhas Airport parking lot. 
Future plans include the use at gas stations, effectively turning 
the TAG (electronic device) into a vehicle “credit card”. 

At year-end 2005, the Company’s gross revenues amounted to 
R$ 55 million and it had an installed base of over 530,000 TAGs. 
2006 goal is to reach 750,000 at the end of the year.
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Estratégias de Crescimento  |  Growth Strategy

Vias Estratégicas
A CCR tem como desafi o mais que duplicar o seu valor de 
mercado até 2010, defi nindo para isso quatro vias estratégicas 
de valorização, decorrentes de: (i) negócios atuais; (ii) de 
novas concessões e da otimização dos contratos atuais; (iii) de 
atuação no Exterior; e (iv) de negócios afi ns.

Mudança do Objeto Social da CCR
Visando ampliar a área de atuação da Companhia em atividades 
relacionadas ao Setor de Infra-Estrutura de Transportes e, 
conseqüentemente, as possibilidades de crescimento a serem 
exploradas, a CCR alterou em 2006 seu objeto social, que 
passou a ser: “a exploração no Brasil e/ou no Exterior, direta 
ou indiretamente, e/ou através de consórcios, de negócios de 
concessões de obras e serviços públicos, especifi camente a 
prestação de serviços de operação de estradas de rodagem, 
vias urbanas, pontes, túneis e infra-estruturas metroviárias”. 
Essa mudança permite prospectar as oportunidades existentes 
tanto no mercado doméstico como no internacional.

A regulamentação está testada 
e provada. O País está pronto 
para os novos programas de 
concessões rodoviárias.

Mercado Brasileiro
Desde sua criação, a CCR sempre busca oportunidades de 
ampliação de seus negócios no País, por meio de aquisições no 
mercado secundário e atuação em novas licitações. 
O objetivo é participar de todas as concorrências e dar particular 
ênfase às rodovias com sinergia e potencial de agregar valor 
aos negócios das concessionárias do Sistema.

O Setor de Concessões de Rodovias no Brasil
As principais motivações para a realização do Programa de 
Concessão de Rodovias foram a rápida deterioração das 
principais estradas brasileiras e a falta de recursos públicos 
para restaurá-las e mantê-las. O declínio da rede rodoviária, 
num passado recente, ameaçou e ainda ameaça comprometer, 
diretamente, o potencial de crescimento econômico do Brasil, 
uma vez que o País depende muito do seu sistema rodoviário 
para o transporte de cargas e de passageiros.

The regulation is tested and 
proved. The country is ready 
for new motorway concession 
programs.

Strategic Roads
CCR’s challenge is to more than double its market value by 
2010. In order to succeed, it defi ned four strategic paths for 
raising its value, which arise from: (i) current businesses; (ii) new 
concessionaires and the optimization of current contracts; (iii) 
foreign operations; and (iv) related businesses.

Change of CCR’s Corporate Purpose
In 2006, CCR changed its corporate purpose in order to expand 
the reach of its operations to include activities related to the 
Transport Infrastructure Industry and, as a result, to increase its 
growth opportunities. Now, the Company’s corporate purpose is 
as follows: “the exploitation in Brazil and/or abroad, directly or 
indirectly, and/or through consortium partnerships, of business 
concessions of public works and services, especially the 
provision of services related to motorway, urban roads, bridges, 
tunnels and subway infrastructure operations”. This change will 
allow it to prospect existing opportunities both in the domestic 
and in the international markets.

Brazilian Market
Since its incorporation, CCR has always pursued opportunities to 
expand its businesses in the country, through acquisitions in the 
secondary market and participation in new concession bids. The 
goal is to participate in all competitive bids and to give a special 
emphasis to motorways with synergy and potential to add value 
to the business of the System’s concessionaires. 

The Motorway Concession Industry in Brazil
The main reasons for carrying out a program of motorway 
concessions were the rapid deterioration of the main Brazilian 
motorways and the lack of public funds to repair and maintain 
them.  The decline of the motorway network, in the recent past, 
threatened, and still threatens to compromise, directly, Brazil’s 
economic growth potential, since the country depends heavily 
on its motorway system to transport cargo and passengers.

The concession of motorways in Brazil began approximately 
13 years ago and was inspired by the experience of other 
countries, especially those from Europe. The Concession Law 
is well structured and proved.  The Brazilian Justice, in turn, 
has ensured the compliance of contractual clauses between 
the concessionaires and the granting authorities, showing 
respect for the contracts signed with the private sector and 
demonstrating the consolidation of the regulations of the 
motorway concession industry.

Motorway Concession Program
At the end of 2005, taking into account the Federal and
State Motorway Concession programs, 36 companies 
managed around 9,700 kilometers of motorways in Brazil, or 
6.4% of the national paved network, throughout six states: 
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande 
do Sul and Bahia.

Although no great advances have been made over the last 
years in the concessions of motorways, CCR believes that the 
announcement of the second phase of the Federal Government 
Motorway Concession Program, which includes 2,600 km of 
motorway networks, should be concluded by the end of the fi rst half 
of 2006 shortly. 

For this second phase, the National Land Transportation Agency 
(ANTT) should promote concession bidding of the motorways 
Régis Bittencourt (BR-116) and Fernão Dias (BR-381), as well 
of fi ve other stretches of federal motorways crossing Brazil’s 
Southeast and Southern regions. Among the stretches that most 
interest CCR are Régis Bittencourt (São Paulo - Curitiba), Fernão 
Dias (São Paulo - Belo Horizonte), and the BR-101 (Curitiba 
- Florianópolis).

A concessão de rodovias no Brasil tem aproximadamente 
13 anos e foi inspirada na experiência de outros países, 
em especial os do continente europeu. A Lei de Concessões 
tem regulamentação  bem-estruturada e testada. Por sua vez, 
a Justiça brasileira tem assegurado o cumprimento das 
cláusulas contratuais entre as concessionárias e os poderes 
concedentes, numa demonstração de respeito aos contratos 
fi rmados com a iniciativa privada e consolidação do marco 
regulatório do setor de concessões de rodovias.

Programa de Concessões Rodoviárias
Ao fi nal de 2005, considerando os Programas Federal e
Estadual de Concessões de Rodovias, 36 empresas 
administravam cerca de 9.700 km de rodovias no Brasil, 
equivalentes a 6,4% da malha pavimentada nacional,
em seis Estados - São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia.

Apesar de não ter havido nos últimos anos um grande avanço 
nas concessões de rodovias, a CCR acredita que o edital da 
segunda fase do Programa de Concessões de Rodovias do 
Governo Federal, que inclui 2.600 km de malha rodoviária, 
deverá ser brevemente concluído. 

Nesta segunda fase, a ANTT (Agência Nacional de Transportes 
Terrestres) deverá promover a licitação para concessão das 
rodovias Régis Bittencourt (BR-116) e Fernão Dias (BR-381), 
bem como de outros cinco trechos de rodovias federais que 
cruzam as regiões Sudeste e Sul do País. Entre os trechos de 
maior interesse para a CCR estão a Régis Bittencourt (São Paulo - 
Curitiba), Fernão Dias (São Paulo - Belo Horizonte) e a BR-101 
(Curitiba- Florianópolis).

Concessões a Implantar
Rodovias Federais - Lotes de 2ª Etapa

Concessions to be Implemented
Federal Motorways - Second Plase Belo Horizonte
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PPPs
A participação em projetos de infra-estrutura no âmbito do 
Programa de Parcerias Público-Privadas (PPP) também é um 
caminho para a expansão da Companhia. Um dos projetos de 
grande interesse é a Linha 4 (Amarela) do Metrô de São Paulo.

Mercado Internacional
O crescimento e a consolidação das operações da CCR no 
Brasil nos últimos anos, aliados ao ritmo mais lento do que o 
esperado das licitações no País e à atitude proativa de seus 
administradores, levaram a Companhia a avaliar oportunidades 
no mercado internacional. A CCR está atenta e disposta a 
participar de projetos no Exterior, principalmente nas Américas, 
com destaque para os seguintes países: 

Chile: a Companhia enviou uma equipe de especialistas para 
o Chile em 2005, com o objetivo de conhecer mais de perto 
o mercado e saber quais as reais possibilidades de participar 
de processos de concessão de rodovias chilenas, seja por 
meio de licitações ou mesmo de aquisições de concessões já 
estabelecidas. 

México: o mesmo acontece com o mercado mexicano, 
que passa por uma nova fase no processo de concessões de 
rodovias. Uma equipe da CCR também já fez uma série de 
levantamentos sobre este mercado e poderá participar de uma 
licitação no curto e médio prazo. 

PPPs
Participation in infrastructure projects within the scope of the 
Public-Private Partnership (PPP) Program is also a way for 
promoting the Company’s expansion. One of the projects of 
great interest to it is the Line 4 (Yellow) of the
São Paulo Subway.

International Market
The growth and consolidation of CCR operations in Brazil 
over the last years, coupled with the slower than expected 
rhythm of bids in the country and the pro-active attitude of its 
offi cers, have led the Company to evaluate opportunities in the 
international market. CCR pays close attention to, and is willing 
to participate in, projects abroad, primarily in the Americas, with 
a special highlight for the following countries:

Chile: the Company sent a team of specialists to Chile in 2005, 
with the purpose of obtaining a closer knowledge of the market 
and learning about the real likelihood of participating in the 
privatization process of Chilean motorways, whether through 
bids or even by the acquisition of concessions already granted. 

Mexico: the same applies to the Mexican market, which is 
undergoing a new phase in its motorway concession process. 
A team of CCR specialists also carried out a series of 
assessments about this market and the Company might 
participate in a bid in the short and medium-term.

A Companhia acredita estar 
preparada para o crescimento 
seletivo e rentável de seu 
portfólio no Brasil e no Exterior, 
considerando-se seu baixo grau 
de alavancagem fi nanceira, 
sua forte geração de caixa, 
sua expertise e seu posicionamento 
diferenciado no mercado 
de concessões de rodovias. 

The Company believes to be 
prepared for the selective and 
profi table growth of its portfolio 
in Brazil and abroad, taking 
into account its low level of 
fi nancial leverage, its strong 
cash generation, its expertise 
and distinguished attitude in the 
motorway concession market.

Estados Unidos: o mercado norte-americano está iniciando 
um processo de privatização de rodovias, também baseado 
em parcerias público-privadas.  A Companhia listará estados-
alvo nos Estados Unidos. A partir daí, serão avaliados quais 
os melhores caminhos para participar de uma concessão 
americana, seja pela compra de ativos de uma empresa já 
existente, seja por meio de licitação.

United States: the North-American market is beginning a 
process of motorway privatization, also based on public-private 
partnerships.  The Company will list some target-states in the 
United States. From there on, the best course of action to obtain 
a US concession will be evaluated, whether this means the 
purchase of assets of an existing company or the participation in 
a concession bid.

Concessões a Implantar
Programa de Concessões Federais - 3ª Etapa - Lotes em Estudo

Concessions to be Implemented
Federal Concession Program - 3rd Phase - Lots in study
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Para a CCR, 2005 foi 
excepcional em todos os 
sentidos. Foi, principalmente, 
o ano da consolidação do 
modelo de gestão adotado pela 
Companhia. 

For CCR, 2005 was 
exceptional in all senses. 
It was, primarily, the 
consolidation year for the 
Company’s management 
model.

Lançamento do Projeto 2010 -
Novo Posicionamento Estratégico
A CCR lançou em 2005 um ambicioso projeto de crescimento, 
por meio do qual a Empresa pretende mais que duplicar até 
2010, trabalhando para aproveitar todas as oportunidades 
existentes nos mercados doméstico e internacional. 
Uma das principais ações voltadas a esse novo posicionamento 
estratégico foi a reestruturação organizacional, que criou 
a Vice-Presidência de Desenvolvimento de Negócios. 

Participação Adicional na RodoNorte
Em dezembro de 2005, a CCR adquiriu participação adicional 
de 11,68% no capital social da RodoNorte, pelo valor de 
R$ 40 milhões, passando a deter 85,92% de participação
tanto na RodoNorte como na Parques Serviços, e de 84,20% 
de participação no Coparques. A Empresa exerceu seu direito 
de preferência, previsto no acordo de acionistas. Esta iniciativa 
demonstra a crença e o comprometimento da Companhia com 
seu portfólio, bem como a confi ança no marco regulatório. 

Consolidação da ViaOeste
A aquisição da ViaOeste, concluída no primeiro trimestre 
de 2005, constituiu um passo fundamental à estratégia 
de crescimento qualifi cado da CCR, uma vez que ocorreu 
após o aumento de capital de R$ 375 milhões, em abril de 
2004, no qual se previu que os recursos captados seriam, 
exclusivamente, destinados à expansão dos negócios 
da Companhia. Como prova da efi ciência do modelo de 
administração, apenas dois meses após sua aquisição, 
a CCR já estava operando a nova concessionária, totalmente 
inserida no modelo de Gestão Compartilhada. 

Launching of Project 2010 - 
A New Strategic Positioning
In 2005, CCR launched an ambitious growth project, by 
means of which the Company intends to more than double 
by the year 2010, working to take advantage of all existing 
opportunities in the domestic and international markets. 
One of the main initiatives geared towards this new strategic 
positioning was the organizational restructuring, which 
created the Vice-Presidency of Business Development. 

Additional Stake in RodoNorte
In December 2005, CCR acquired an additional 11.68% stake 
in the capital stock of RodoNorte, for R$ 40 million, and now 
holds an 85.92% stake in both RodoNorte and Parques Serviços, 
and an 84.20% stake in Coparques. The Company exercised its 
preemptive rights, as provided in the shareholders’ agreement. 
This initiative evidences the Company’s belief and commitment 
to its portfolio, as well as its trust in the regulations. 

Consolidation of ViaOeste
The acquisition of ViaOeste, carried out in the fi rst quarter 
of 2005, was a fundamental step towards CCR’s qualifi ed 
growth strategy, since it happened after the R$ 375 million 
capital increase, in April 2004, where it was decided that the 
funds raised would be only allocated to expand the Company’s 
business. As a proof of the effi ciency of the management 
model, just two months after its acquisition, CCR was already 
operating the new concessionaire, totally in line with the Shared 
Management model. 

Second Issue of Debentures with a brA+ Rating 
from Standard & Poor’s
In the fi rst half of 2005, CCR issued R$ 150 million in 
debentures, with maturity in 2011, an operation with a smaller 
cost than those carried out with an equivalent maturity in the 
market. Standard & Poor’s gave a brA+ rating to CCR and its 
second issue of debentures, highlighting as the main reasons 
for assigning that rating the low level of leveraging, a stable and 
substantial cash fl ow, the consistent record of the operations 
of its concessionaires and the strength of the controlling 
shareholders.

Distribution of Dividends above the Planned Amount
CCR distributed dividends related to fi scal year 2005, amounting 
to R$ 3.00* per share, totaling R$ 302 million, representing a 
payout of 60.4% over the net income.

* 2005 amounts informed prior to the 1:4 stock split, which occurred in 
February 2006.

2ª Emissão de Debêntures com Rating brA+ 
da Standard & Poor’s  
A CCR emitiu, no primeiro semestre de 2005, R$ 150 milhões 
em debêntures, com vencimento em 2011, operação de menor 
custo entre as realizadas com prazo equivalente no mercado. 
A agência Standard & Poor’s atribuiu rating de crédito brA+ 
à CCR e a sua segunda emissão de debêntures, destacando 
como principais fatores de sustentação o baixo índice de 
alavancagem, o fl uxo de caixa estável e signifi cativo, 
seu histórico consistente de operação das concessionárias 
e a força dos acionistas controladores.

Distribuição de Dividendos Superior ao Planejado
A CCR distribuiu dividendos relativos ao exercício fi scal de 
2005 de R$ 3,00* por ação, totalizando R$ 302 milhões, 
representando um payout de 60,4% sobre o lucro líquido.

* Valores em 2005 informados antes do desdobramento das ações de 1:4 que 
ocorreu em fevereiro de 2006.
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Mercado de Capitais  |  Capital Markets

A primeira empresa do Novo 
Mercado agora integra os 
índices IBrX-50, o MSCI Latin 
America e o ISE, demonstrando 
o comprometimento da CCR 
com seus investidores.

The fi rst company of the New 
Market is now part of the 
IBrX-50, the MSCI Latin 
America and the ISE indices, 
showing the commitment of 
CCR to its investors.

A única classe de ações da CCR é negociada no Novo 
Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) sob 
o código CCR03, desde fevereiro de 2002. A CCR foi a 
primeira companhia listada no mais alto nível de governança 
corporativa, o que demonstra seu total comprometimento 
com a transparência e as melhores práticas.

CCR has only one class of shares and these have been 
traded on the Novo Mercado of the São Paulo Stock 
Exchange (BOVESPA) - under the ticker symbol CCRO3 - 
since February 2002. CCR was the fi rst company listed in the 
highest level of corporate governance, which shows its full 
commitment to transparency and the best practices.

Destaques da CCR no Mercado de 
Capitais em 2005

CCR passa a integrar o índice IBrX-50
Em maio de 2005, as ações da CCR foram incluídas no 
índice IBrX-50, integrando a carteira teórica com uma 
participação de 0,542% no quadrimestre de maio a agosto, 
correspondendo à 37ª posição na carteira. O IBrX-50 mede o 
retorno total de uma carteira teórica composta por 50 ações, 
selecionadas entre as mais negociadas na Bovespa em 
termos de liquidez.

CCR integra o índice MSCI Latin America
Também em maio de 2005, as ações da CCR passaram 
a integrar o índice Morgan Stanley Capital International, 
MSCI, Latin America, com peso de 0,66%. O MSCI é um dos 
principais e mais conceituados índices de ações do mercado 
mundial, sendo amplamente utilizado como benchmark para 
fundos internacionais. 

ISE - Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa
Em dezembro de 2005, a Companhia foi uma das 28 
selecionadas, dentre as 121 ações mais líquidas, para 
integrar o Índice de Sustentabilidade Empresarial da 
Bovespa - ISE. O índice refl ete o retorno de uma carteira 
composta por ações de empresas com os melhores 
desempenhos em todas as dimensões que medem 
sustentabilidade empresarial. O ISE foi criado para se 
tornar marca de referência para o investimento socialmente 
responsável e também indutor de boas práticas no meio 
empresarial brasileiro.

2005 CCR Highlights
in the Capital Markets

CCR is included in the IBrX-50 Index
In May 2005, CCR’s shares were included in the IBrX-50 

index, with a 0.542% weight in the theoretical portfolio, in 

the four-month period of May to August, occupying the 37th 

position in the portfolio. The IBrX-50 measures the total return 

of a theoretical portfolio consisting of 50 shares selected 

among the most traded on the Bovespa in terms of liquidity.

CCR is included in the MSCI Index
Also in May 2005, CCR’s shares were included in the Morgan 

Stanley Capital International Index, MSCI, Latin America, 

with a 0.66% weight. The MSCI is one of the world’s main 

and most respected share indices, being widely used as a 

benchmark for international funds. 

Bovespa’s Corporate Sustainability Index (ISE)
In December 2005, the Company was one of the 28 

companies selected - among the 121 most liquid shares - 

to be part of the Bovespa’s Corporate Sustainability Index 

(ISE). The index refl ects the return of a portfolio comprising 

shares of companies with the best performance vis-à-vis 

their corporate sustainability, and was created to become a 

benchmark for socially responsible investment and also an 

inducer of good practices for Brazilian corporations.

CCR Day
Outro destaque do ano foi a realização do CCR Day, em 18 de 
novembro de 2005. O evento reuniu mais de 150 pessoas, 
entre analistas, investidores, fi nanciadores multilaterais e 
demais participantes do mercado de capitais, que tiveram 
a oportunidade de assistir a apresentações dos principais 
executivos da Companhia, que trataram essencialmente da 
estratégia futura da CCR.

CCR Day
Another highlight of the year was the CCR Day, on 
November 18, 2005. The event gathered over 150 people, 
among analysts, investors, multilateral creditors and other 
participants of the capital markets, who had a chance to see 
the presentations of the Company’s main executives, who 
essentially dealt with CCR’s future strategy. 

Desempenho das Ações
A ação da CCR valorizou-se 345,4% desde o IPO (2002) até 
o fi nal de dezembro de 2005, ante valorização de 163,0% do 
Ibovespa no mesmo período.

Stock Performance
CCR’s shares have appreciated 345.4% since the IPO (2002) up 
to the end of December 2005, as compared to an appreciation 
of 163.0% of the Ibovespa index over the same period.
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ÍNDICE DE AÇÕES
GOVERNANÇA CORPORATIVA

BOVESPA  -  BRASIL

Informações sobre a ação (CCR03) | Information on the share (CCR03) 2002* 2003 2004 2005
Cotação de abertura (R$) | Opening price (R$) 19,0 7,2 25,9 59,1
Cotação de fechamento (R$) | Closing price (R$) 7,4 25,8 58,1 74,0
Cotação média do ano (R$) | Average annual price (R$) 11,5 12,2 32,9 57,5
Variação do ano (%) | Annual change (%) (58,3%) 258,3% 125,2% 27,4%
Variação Ibovespa no ano (%) | Annual Ibovespa change (%) (1,1%) 91,6% 17,8% 27,7%
Cotação máxima do ano | Maximum annual price 19,0 27,0 58,5 75,9
Cotação mínima do ano | Minimum annual price 5,3 6,5 22,6 50,0
Volume fi nanceiro médio diário (R$ milhões) | 0,394 0,817 4,2 8,7
Average daily fi nancial volume (R$ million)
Média diária de negócios realizados | Average daily trades 4 32 113 160
Número total de ações | Total number of shares 84.818.003 84.818.003 100.775.450 100.775.450
Valor de mercado (R$ milhões) | Market value (R$ million) 627,7 2.188,3 5.855,0 7.457,4
Número de acionistas | Number of shareholders 283 951 1.688 1.763

* A partir de fevereiro de 2002.
* As from February 2002.
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Governança Corporativa  |  Corporate Governance

Dinâmica e Processos da Governança
Desde que estreou no Novo Mercado, a CCR iniciou uma 
busca constante pela adoção das boas práticas de governança 
corporativa. O tratamento eqüitativo aos acionistas já começa 
com uma classe única de ações - somente ordinárias - e com o 
direito de tag along de 100% em caso de alienação de controle. 

Os parâmetros de Governança Corporativa adotados pela CCR 
seguem as melhores práticas brasileiras e internacionais, o que 
implica na utilização de diretrizes claras de conduta na relação 
entre seus acionistas e demais partes relacionadas, em padrões 
superiores aos exigidos pela lei e pelos órgãos reguladores de 
mercado.

As peculiaridades inerentes à estrutura de controle da CCR, 
com 71,1% do capital compartilhado de forma igualitária em 
quatro grupos empresariais, e a importância da Governança no 
negócio, para obter acesso ao mercado de capitais, moldaram 
a identidade e a dinâmica da Governança Corporativa da CCR.  
Isso se resume a processos decisórios estruturados, preparação 
intensa e profundidade de análise, permeados num ambiente de 
lealdade e confi ança mútuas.

Essas iniciativas visam a atender e fortalecer o compromisso da 
Companhia com a transparência, eqüidade no tratamento dos 
acionistas, prestação de contas ou responsabilidade perante 
todos os acionistas e responsabilidade corporativa. A CCR vive, 
pratica e valoriza os princípios que garantam o tratamento 
horizontal e plural de todos aqueles que, direta ou indiretamente, 
participam de seu cotidiano.

Conselho e Comitês
O Conselho é constituído por nove membros, sendo oito 
conselheiros titulares indicados pelos sócios controladores, 
e mais um conselheiro independente. O fato de os próprios 
executivos dos acionistas controladores serem os Conselheiros 
da CCR faz com que se estabeleça dedicação de tempo, 
motivação e comprometimento diferenciados. Considerando a 
preparação e a participação nas reuniões mensais do Conselho, 
os trabalhos e as reuniões nos Comitês e o apoio nas relações 
institucionais, os Conselheiros dedicam de 20 a 30% do seu 
tempo à Governança da CCR.

O Conselho de Administração é assessorado por seis comitês 
técnicos e consultivos, com o objetivo de proporcionar agilidade, 
consistência e qualidade ao processo decisório. Os comitês têm 
as seguintes responsabilidades:

•  Comitê de Auditoria - auxilia o Conselho na defi nição 
dos padrões de qualidade dos relatórios fi nanceiros e dos 
controles internos, avalia a qualidade dos mesmos, os riscos 
envolvidos nos princípios contábeis utilizados e a adequação 
e efi cácia dos controles internos, e é responsável por 
monitorar os problemas identifi cados.

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

• Comitê de Finanças - examina a política fi nanceira da 
Empresa, analisando sua estrutura e recomendando 
ações corretivas; acompanha e informa o Conselho de 
Administração sobre questões fi nanceiras, tais como 
empréstimos/refi nanciamentos de dívidas de longo prazo, 
análise de risco, política de dividendos, hedge e de captação, 
emissão de ações e de títulos da dívida e investimentos.

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

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

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

Governance Dynamic and Processes
Since its entry into the Novo Mercado, CCR has constantly 
pursued good corporate governance practices. The equitable 
treatment of shareholders begins with the existence of a single 
class of shares - common - and with 100% tag along rights in 
case of sale of the controlling interest. 

The Corporate Governance parameters adopted by CCR follow 
the best Brazilian and international practices, which means 
the adoption of clear conduct guidelines when dealing with the 
relation between its shareholders and other related parties, 
in addition to the embracing of standards superior to the 
requirements of the law and those demanded by the regulating 
bodies of the market.

CCR’s Corporate Governance identity and dynamic were shaped 
by the uniqueness inherent to CCR’s controlling structure, with 
71.1% of its capital equally shared by four business groups, 
and by the importance of Governance for the business to obtain 
access to the capital markets.  This is summarized by structured 
decision-making processes, in-depth preparation and analysis, 
and an environment that fosters loyalty and mutual trust.

These initiatives are aimed at fulfi lling and strengthening the 
Company’s commitment to: transparency; equitable treatment 
of shareholders; accountability or responsibility in relation to all 
shareholders; and corporate responsibility. CCR lives, practices 
and recognizes the value of principles that ensure a horizontal 
and plural treatment of all of those who, directly or indirectly, 
participate in its daily routine.

Board of Directors and Committees
The Board of Directors consists of nine members, eight of which 
are appointed by the controlling shareholders, and one who is an 
independent member. Because the executives of CCR are also 
its directors, they are able to devote more time to the Company, 
accompanied by increased motivation and commitment. 
Taking into account the preparation and the participation in the 
Board’s monthly meetings, the works and the meetings of the 
Committees and the institutional relations support, the Directors 
dedicate from 20 to 30% of their time to CCR’s Governance.

The Board of Directors is supported by six technical and 
consulting committees, with a view to provide agility, 
consistency and quality to the decision-making process.
The committees are divided as follows:

• Audit Committee - it helps the Board of Directors in 
defi ning quality standards of the fi nancial reports and internal 
controls. It also evaluates the quality of these fi nancial reports, 
the risks involved in the accounting principles adopted and 
the appropriateness and effi cacy of internal controls, being 
responsible for monitoring the identifi ed issues.

• Strategy Committee - it evaluates general objectives and 
guidelines of the CCR System, analyzing and issuing opinions 
about the Strategic Objective, the Overall Objectives and 
Guidelines, as well as the Business Plan, all of which proposed 
by the CEO.

• Financial Committee - it evaluates the Company’s fi nancial 
policy, analyzing its structure and recommending initiatives to 
address issues. In addition, it informs the Board of Directors 
on key fi nancial issues, such as long-term loans and debt 
refi nancing; risk analysis; dividend, hedging and funding 
policies; the issuing of shares and bonds; and investments.

• Governance Committee - it suggests the form and 
supervises the process of electing members to the Board of 
Directors, periodically developing, revising and proposing their 
job descriptions and recommending candidates.

• New Businesses Committee - it evaluates the development 
of studies regarding potential acquisitions of holdings in new 
businesses.

• Human Resources Committee - it recommends changes
to the compensation policy of CCR and its subsidiaries.
It also issues opinions on the Profi t Sharing Scheme (PPR), 
the appointment processes of CCR’s offi cers and potential 
candidates indicated by the CEO, at the request of the Board of 
Directors, and on the method for evaluating CCR’s offi cers.
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Estrutura Organizacional
Em 2005, a CCR se reestruturou organizacionalmente, com foco 
em seu crescimento futuro. Foi criada a Vice-Presidência de 
Desenvolvimento de Negócios, cuja responsabilidade principal 
é a conquista de novos negócios, dentro das áreas de atuação 
defi nidas pela Companhia. A gestão estratégica do negócio fi ca 
subordinada à vice-presidência de Gestão de Negócios.
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 Organizational Structure
In 2005, CCR carried out an organizational restructuring 
focused on its future growth. A Business Development Vice-
Presidency was created. Its main responsibility is to develop 
new businesses, within the operational areas defi ned by 
the Company. The strategic management of the business is 
subordinated to the Business Management Vice-Presidency.

Destaques de Governança 
Corporativa em 2005

Prêmio IBGC de Governança Corporativa para Empresas  
Em reconhecimento a sua postura, a CCR foi eleita pelo IBGC - 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - a empresa 
brasileira que possui as melhores práticas de governança 
corporativa em termos de transparência de informações, 
estrutura e funcionamento do Conselho de Administração, 
além de mecanismos para evitar confl itos de interesse. 

Círculo de Companhias da Mesa-Redonda 
Latino-Americana de Governança Corporativa
A CCR foi selecionada pelo IFC (International Finance 
Corporation) e OECD (Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico) para compor um relatório de 
estudos de casos das melhores práticas de Governança 
Corporativa da América Latina. Apenas seis empresas no Brasil 
participam deste Grupo.

Núcleo de Excelência CCR em Governança Corporativa
A CCR manteve a parceria com a Fundação Dom Cabral no 
Núcleo de Excelência CCR em Governança Corporativa, 
cuja missão é a de ser um centro de referência no tema, 
com o desenvolvimento de estudos e pesquisas, a 
implementação de projetos no Brasil e na América Latina, 
juntamente a parceiros nacionais e internacionais. 

2005 Corporate Governance Highlights

IBGC Award of Corporate Governance for Companies 
In recognition of its attitude, CCR was appointed by the 
IBGC - Brazilian Institute of Corporate Governance, as the 
Brazilian company with the best corporate governance
practices as regards the transparency of its information,
its structure and the way its Board of Directors operates,
in addition to the instruments it has in place to avoid
confl icts of interest. 

Companies Circle of the Latin American Corporate 
Governance Roundtable
CCR was selected by the IFC (International Finance Corporation) 
and the OECD (Organization for Economic Co-operation and 
Development) to prepare a report on case studies of the Latin 
America’s best Corporate Governance practices. Only six 
companies in Brazil participate in this Group.

CCR Excellence in Corporate Governance Center
CCR maintained the partnership with Fundação Dom Cabral,
the CCR Excellence in Corporate Governance Center, whose 
mission is to be a reference center on the matter, through the 
development of studies and surveys, and the implementation of 
projects in Brazil and Latin America, together with national and 
international partners. 

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

The same manager with double role
* Performance as co-responsible for the business strategic management.
** Performance with focus and responsibility for the process of Business  
 Development and Achievement. 
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Gestão de Riscos  |  Risk Management

Riscos Relacionados ao Brasil
As operações da CCR estão localizadas no Brasil e, portanto, 
as condições econômicas e políticas brasileiras podem afetar 
adversamente os negócios, a condição fi nanceira, bem como os 
resultados operacionais da Companhia. A CCR não tem controle 
sobre medidas e políticas que o governo federal possa vir a 
adotar no futuro, nem, tampouco, é possível prevê-las. 
Alguns fatores que afetam diretamente os negócios, condição 
fi nanceira e resultados operacionais são: aumentos na 
taxa de infl ação, políticas e variações cambiais, ausência 
de crescimento econômico interno, instabilidade social, 
diminuição de liquidez dos mercados domésticos de capital 
e de empréstimo, política monetária, aumentos nas taxas de 
juros, controles sobre importação e exportação, política fi scal 
e alterações na legislação tributária, e outras questões políticas, 
diplomáticas, sociais e econômicas no Brasil ou que afetem o País.

Riscos Relacionados ao Setor
A CCR atua em um ambiente altamente regulamentado 

e os resultados operacionais da Empresa podem ser afetados 

adversamente por medidas governamentais. O estabelecimento 

de normas ainda mais rígidas e decisões dos governos 

estaduais e federais com relação ao desenvolvimento 

do sistema rodoviário brasileiro também poderão afetar 

adversamente os resultados da Companhia, além de aumentar 

a concorrência e limitar a capacidade de crescimento 

e implementação da estratégia comercial.

Riscos Relacionados à Companhia
As concessionárias do Sistema CCR estão sujeitas a diversos 

riscos operacionais, que estão cobertos por apólices contratadas 

com companhias de seguros líderes no Brasil. Os contratos de 

concessão obrigam a Empresa a manter amplas coberturas 

de seguros para cada uma das rodovias, sobretudo para 

garantir seu funcionamento e não causar prejuízo de caixa 

em casos extremos. Essas apólices incluem responsabilidade 

civil, responsabilidade perante terceiros, riscos de engenharia, 

operacionais e geológicos, danos à propriedade, interrupção nos 

negócios, fogo, relâmpago e explosão.

Risks Related to Brazil
CCR operations are located in Brazil and, therefore, the 
economic and political circumstances in Brazil may 
adversely affect the Company’s business, fi nancial condition 
and operating results. CCR has no control over measures 
and policies that the federal government may adopt in 
the future, and neither is possible to predict them. Some 
factors directly affecting the business, fi nancial condition 
and operating results are: rises in infl ation, exchange rate 
policies and fl uctuations, internal economic stagnation, 
social instability, decrease in liquidity of the domestic equity 
and debt markets, monetary policy, increases in interest 
rates, import and export controls, fi scal policy and changes 
in tax legislation, and other political, diplomatic, social and 
economic issues in Brazil or that affect the country.

Risks Related to the Company
The concessionaires of the CCR System are subject to several 
operational risks, which are covered by policies contracted with 
leading insurance companies in Brazil. The concession contracts 
oblige the Company to maintain ample insurance coverage for 
each of its motorways, especially to ensure its operation and 
not to cause cash loss in extreme cases. These policies include 
civil liability; third-party liability; engineering, operational and 
geological risks; property damages; interruption of business; 
fi re; lightning; and explosion.

Risks Related to the Industry
CCR operates in a highly regulated environment and the 
Company’s operating results may be negatively affected by 
governmental measures. The establishment of even more rigid 
norms and decisions of the federal and state governments 
in relation to the development of Brazil’s motorway system 
may also adversely affect the Company’s results, in addition 
to increasing competition and limiting growth capacity and 
implementation of the commercial strategy.



Relatório Anual 2005 Annual Report

28

Relatório Anual 2005 Annual Report

29

Gestão de Pessoas  |  Personnel Management

Crescimento sem perder os 
fundamentos já consolidados 
da Ideologia Central. 

Growth without losing the
Core Principles, which have 
already been consolidated.

A CCR fundamenta a Gestão de Pessoas na capacidade criativa, 
realizadora e transformadora do ser humano, trabalhando em 
equipe com mentalidade empresarial, levando a Organização a 
superar desafi os e limites.

O número de colaboradores da CCR em 2005 chegou a 4.070, 
com acréscimo de 17,7% em relação a 2004, principalmente 
em função da incorporação da ViaOeste.

O Grupo de Prestação de Serviço com 3.770 colaboradores 
tem a gestão focada, sobretudo, na importância do cargo e nas 
suas habilidades diferenciadas. O Grupo de Liderança com 300 
colaboradores tem a gestão focada na maturidade, habilidade, 
conhecimento e competência comprovada em agregar valor de 
signifi cativo impacto nos resultados.

Com o objetivo de fortalecer os relacionamentos e preparar 
os profi ssionais para os desafi os inerentes ao seu negócio, 
a CCR implantou o Programa de Desenvolvimento Individual 
para os 300 colaboradores do Grupo de Liderança, 
fundamentado na adequação de seus estilos de atuação 
e liderança e no desenvolvimento de suas habilidades 
comportamentais.

A gestão de pessoas tem sido 
um grande diferencial da CCR.

Personnel management has 
been a great differential for CCR.

CCR’s Personnel Management is based on human beings’ 
capacity to create, achieve and transform, working in teams
with a corporate mindset, and helping the Organization to 
overcome challenges and limitations.

In 2005, CCR’s employees amounted to 4,070, equivalent to 
a 17.70% increase compared to 2004, primarily due to the 
incorporation of ViaOeste.

The Service Provider Group, with 3,770 employees, 
is especially focused on the importance of the position 
and their differentiated abilities. The Leadership Group, 
with 300 employees, focuses on its proven experience,
knowledge and competency in adding value that may
have a substantial impact on results.

In order to strengthen relationships and prepare employees 
for the challenges inherent to its business, CCR introduced an 
Individual Development Program for the 300 employees of the 
Leadership Group, that aims to instill appropriate behavior and 
leadership style.
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Responsabilidade Corporativa  |  Social Responsibility

A CCR tem uma política de responsabilidade social e cultural 
estrategicamente criada para ser aderente ao perfi l de seu 
negócio. Por se tratar de uma Companhia que, por meio de suas 
rodovias, atravessa cerca de 100 municípios, por 3 Estados - 
São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná -, busca focar suas ações 
e projetos nos principais públicos impactados pelas suas 
atividades: os usuários das rodovias e as comunidades lindeiras.  

Social
Dentre os destaques de sua política social, encontram-se:

• projetos voltados à saúde dos caminhoneiros - principais 
usuários das rodovias - para os quais as concessionárias 
NovaDutra, AutoBan e RodoNorte, por meio dos programas 
Saúde Caminhoneiro, VidaBAn e SaúdeBAn e Rodopac, 
respectivamente, oferecem exames gratuitos, tratamento 
odontológico preventivo e palestras sobre assuntos como DSTs 
(Doenças Sexualmente Transmissíveis);

• atividades educacionais relacionadas à segurança no trânsito, 
realizadas junto às escolas de ensino fundamental, atingindo 
professores e alunos da rede pública de ensino. Trata-se do 
projeto Estrada para Cidadania, desenvolvido pela AutoBAn e 
NovaDutra. Na Autoban, 315 mil crianças de 17 cidades foram 
benefi ciadas, e no caso da NovaDutra já foram benefi ciados 
1.300 educadores e 40 mil crianças; 

• o Instituto Caminhos para a Vida, das concessionárias Ponte e 
ViaLagos, que atua com políticas próprias de intervenção social 
na comunidade, voltadas para jovens em situação de risco, 
adultos desempregados, conscientização social e ambiental da 
comunidade e apoio a instituições de caridade;

• o Programa Parto Humanizado, realizado pela RodoNorte, 
por meio da distribuição de enxovais para as gestantes que 
comprovadamente realizaram todos os exames de pré-natal. 
Visa à redução da mortalidade infantil na região. 

Cultural
A política cultural da CCR é focada no projeto Cultura nas 
Estradas, que tem como princípio apoiar de forma contínua a 
distribuição da produção artística nacional, nas áreas de atuação 
da empresa, bem como a produção regional. Dessa forma, 
a Companhia busca incentivar projetos itinerantes (que podem 
percorrer todos os municípios de infl uência das concessionárias) 
e projetos locais (realizados por produtores regionais).

Abaixo, alguns dos principais projetos da Companhia em 2005:

Projetos Itinerantes
• Cine Tela Brasil: projeto dos cineastas Laís Bodansky e 
Luiz Bolognesi, patrocinado pela CCR. Consiste na realização 
de sessões itinerantes de cinema nacional, com uma tenda 
montada, que utiliza equipamentos de última geração como 
projetor 35 mm, dolby surround e tela de 7m de largura. 
Esse projeto será realizado em todas as concessionárias da 
CCR, e, somente em 2005, passou por 50 cidades vizinhas à 
AutoBan e NovaDutra, atingindo mais de 130 mil pessoas.

• Adivinhe Quem Vem para Rezar: patrocínio da itinerância por 
15 cidades dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná 
da peça de teatro estrelada pelos atores Paulo Autran e Cláudio 
Fontana.
• Circo Roda Brasil: projeto de circo que viajará pelas cidades ao 
longo das rodovias do sistema CCR, dos Estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Paraná.

Apoio a Iniciativas Locais
• Festivale (Festival de Teatro de São José dos Campos-SP).
• Nas Asas do Cinema - projeto que ocorre nas escolas de São 
José dos Campos-SP, exibindo curtas-metragens nacionais. 
• Festival de Música do Vale do Café, em Vassouras-RJ.
• Primeiro Festival de Cinema de Guararema-SP.
• Fenata (Festival de Teatro de Ponta Grossa-PR).
• Exposição Poética da Forma com obras de Oscar Niemeyer, 
Tomie Ohtake e Franz Weissmann, no MAC (Museu de Arte 
Contemporânea), em Niterói-RJ.

Importantes Projetos do Estado de São Paulo
• Patrocínio às exposições: A Alma Secreta, da fotógrafa Ana 
Lúcia Mariz, e Portugal Novo: Artistas de Hoje e Amanhã, 
na Pinacoteca do Estado.

• Apoio aos fi lmes: Boleiros 2, de Ugo Giorgetti, Antonia, 
de Tata Amaral e União Fraterna de Laís Bodansky; e aos 
documentários: Caminhoneiros, de Rodrigo Meirelles e 
Cosmópolis, de Camilo Tavares, Otávio Cury e Cól Beluzo.

• Realização do Concurso Internacional de Piano Villa-Lobos, 
em parceria com a OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de 
São Paulo). Tal iniciativa será encerrada em 2006 e reunirá os 
principais pianistas do mundo em São Paulo.

Meio Ambiente
É premissa básica da gestão da CCR o respeito ao meio 
ambiente e às leis e normas de preservação. Todos os projetos 
e investimentos da Companhia somente são realizados 
considerando como mínimos os requisitos legais relacionados 
ao meio ambiente. Resultado de tal compromisso aparece 
claramente no fato de que, em 2005, a CCR realizou suas obras 
sem qualquer autuação ambiental.

Adicionalmente ao compromisso ético legal, a Companhia atua 
de maneira pró-ativa para a preservação do meio ambiente 
e dos recursos naturais. Para tanto, realiza campanhas de 
conscientização junto aos colaboradores, comunidades e 
usuários das rodovias.

Balanço Social
A fi m de prestar maiores informações a seus públicos 
de interesse, de maneira mais completa e abrangente, a 
Companhia decidiu dar início à publicação do Balanço Social, 
sendo o de 2005 a sua primeira edição. 

Esse Balanço Social segue o modelo proposto pelo 
Instituto Ethos e tem como base a descrição das políticas e 
relacionamentos com os principais stakeholders da CCR. 

Para maiores informações a respeito da política de 
responsabilidade corporativa da CCR, bem como descrição 
detalhada sobre seus projetos sociais e culturais, acesse o site:  
www.ccrnet.com.br.

CCR’s social and cultural responsibility was tailored to meet the 
profi le of its business. After all, it is a Company that, through its 
motorways, reaches approximately 100 municipalities in 
3 states: São Paulo, Rio de Janeiro and Paraná. In this sense, 
CCR attempts to focus its initiatives and projects on the main 
stakeholders impacted by its activities: motorway users and the 
neighboring communities.  

Social
The main highlights of its social policy are as follows:

• projects geared towards the health of truck drivers-the 
main users of the motorways-to whom the concessionaires 
NovaDutra, AutoBAn and RodoNorte by means of the programs 
Saúde Caminhoneiro, VidaBAn and SaúdeBAn, and Rodopac, 
respectively, offer free medical tests, preventive dental treatment 
and lectures on health-related issues such as STDs (Sexually 
Transmitted Diseases);

• educational activities related to traffi c safety, carried out 
in primary schools, reaching teachers and students from the 
public educational network. These activities are conducted 
under the Estrada para Cidadania project, developed by AutoBAn 
and NovaDutra. At AutobAn, 315 thousand children from 17 
municipalities were benefi ted while at NovaDutra, the fi gures are 
1,300 teachers and 40 thousand children; 

• the Caminhos para a Vida Institute, which belongs to the 
concessionaires Ponte and ViaLagos, with its own policies for 
social intervention in the community, targeted at improving the 
lives of young people in risky situations and unemployed adults, 
and at fostering the communities’ social and environmental 
awareness, in addition to supporting charities;

• the Humanized Child Birth Program, performed by RodoNorte. 
Through this program, which aims the decreasing in the child 
mortality rates in the region, the Company offers the pregnant 
mothers a complete baby’s trousseau, upon attendance to all 
prenatal exams. 

Cultural
CCR’s cultural policy is focused on the project called Cultura nas 
Estradas (Culture on the Motorways), and its main purpose is to 
continuously support in the areas under CCR´s concessionaires 
infl uence, the distribution of national artistic production, and also 
the regional production. Thus, the Company seeks to stimulate 
itinerating projects (which can travel to all the municipalities 
under the concessionaires infl uence) and local projects 
(performed by regional art producers).

Some of the Company’s main projects in 2005 are mentioned below:

Itinerating Projects
• Cine Tela Brasil: a project from fi lmmakers Laís Bodansky and 
Luiz Bolognesi, sponsored by CCR. It consists of mobile movie 
sessions of Brazilian fi lms, materialized at a set-up tent, which 
reproduces the quality of a movie theater, using state-of-the-
art equipment such as 35 mm projector, dolby surround and a 
7m width screen. This project will be carried out in all of CCR 
concessionaires and, in 2005, it has already visited 50 cities and 
towns surrounding AutoBAn and NovaDutra, benefi ting over 
130 thousand people;

• Adivinhe Quem Vem para Rezar: patronage of the traveling 
of the play featuring famous Brazilian actors Paulo Autran and 
Cláudio Fontana, to 15 cities in the states of São Paulo, Rio de 
Janeiro and Paraná.
• Circo Roda Brasil: circus project that will travel through the 
cities of São Paulo, Rio de Janeiro and Paraná states, along the 
CCR System’s motorways. 

Support to Local Initiatives
• Festivale (São José dos Campos Theater Festival, in São Paulo state).
• Nas Asas do Cinema - Brazilian short fi lms exhibitions at São 
José dos Campos (São Paulo state) schools. 
• Festival de Música do Vale do Café - Music Festival at 
Vassouras (state of Rio de Janeiro).
• First Guararema Movie Festival, in the state of São Paulo.
• Fenata - Theater Festival of Ponta Grossa (state of Paraná). 
• Poética da Forma Exhibition, comprised of art pieces from 
Oscar Niemeyer, Tomie Ohtake and Franz Weissmann, at the MAC 
(Contemporary Art Museum) in Niterói (state of Rio de Janeiro). 

Relevant Projects in São Paulo State 
• Sponsorship of the exhibits A Alma Secreta (The Secret Soul), 
of photographer Ana Lúcia Mariz and Portugal Novo: Artistas de 
Hoje e Amanhã (New Portugal: Artists of Today and Tomorrow), at 
the São Paulo State Art Gallery.

• Sponsoring of the movies: Boleiros 2 by Ugo Giorgetti, Antonia, 
by Tata Amaral and União Fraterna by Laís Bodansky; and to 
the documentaries: Caminhoneiros by Rodrigo Meirelles and 
Cosmópolis, by Camilo Tavares, Otávio Cury and Cól Beluzo.

• Villa-Lobos International Piano contest, performed in 
partnership with OSESP (Symphony Orchestra of State of São 
Paulo). The contest will be ended in 2006 and, at this occasion, 
will gather some of the most important piano players of the 
world, in São Paulo.

Environment
Respect for the environment, preservation laws and norms are 
basic propositions of the Company’s management. All of its 
projects and investments are only carried out considering as 
mandatory the environmental legal obligations.  As a result of 
such commitment, in 2005, CCR carried out its works without 
receiving any environmental fi ne.

In addition to the legal and ethical commitment, the Company 
operates pro-actively for the preservation of the environment 
and natural resources. In order to do so, it carries out awareness 
campaigns with employees, communities and users of 
motorways.

Social Report
In order to provide more information to its stakeholders, in 
a broader and more complete manner, CCR decided to start 
publishing its Social Report. The 2005’s is the fi rst edition. 

This Social Report was prepared in accordance to the principles 
and indicators proposed by Instituto Ethos, and it is based on 
the relationships and policies descriptions related to the main 
Company’s stakeholders.  

For further information regarding CCR’s corporate responsibility 
policy, as well as for a detailed description about its social and 
cultural projects, please visit the Company’s website: 
www.ccrnet.com.br.
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Desempenho Operacional e Financeiro  |  
Operating and Financial Performance

Desempenho Recorde em 2005
A CCR completou seis anos de operação em 2005, registrando 
crescimento de tráfego de 19,0% em relação ao mesmo período 
do ano anterior, totalizando cerca de 300 milhões de veículos 
equivalentes. A receita líquida atingiu R$ 1,954 milhão, 33,6% 
acima da registrada em 2004. Os custos totais atingiram 
R$ 1.155,1 milhões, 23,9% superiores ao ano anterior, 
impactados pelas despesas de Depreciação e Amortização 
(+32,5%) e pelos Custos da Outorga (+31,1%), relacionados 
diretamente com a aquisição da ViaOeste. O EBITDA atingiu 
R$ 1.102,3 milhões (+45,2%).
 
Destaques Financeiros em 2005
• A receita bruta alcançou R$ 2.103,6 milhões (+34,1%). 
• A margem EBIT atingiu 40,9% (+4,6 p.p.). 
• A margem EBITDA foi de 56,4% (+4,5 p.p.). 
• Os investimentos totalizaram R$ 353,1 milhões (+86,1%). 
• O lucro líquido obteve crescimento recorde (+90,3)%, 
   alcançando R$ 500,5 milhões. 
• O lucro por ação foi de R$ 4,97 (+90,4%).

 2004 2005 Var.
Receita de Pedágio (R$ MM) 1.511,2 2.007,6 32,8%
% Receitas Totais 96,4% 95,4% 
Receitas Acessórias 41,2 75,2 82,6%
% Receita Totais 2,6% 3,6% 
Receitas Gestão de Meios  15,8 20,9 31,9%
  de Pagamento (STP) 
% Receitas Totais 1,0% 1,0% 
Total 1.568,2 2.103,6 34,1%

A Breakthrough Performance in 2005
CCR completed six years of operations in 2005, recording 
a 19.0% traffi c growth in comparison to the same period 
of the previous year, amounting to approximately 300 
million vehicle equivalents. Net revenues reached R$ 1,954 
million, a 33.6% growth in comparison to 2004. Total costs 
amounted to R$ 1,155.1 million, a 23.9% increase over the 
previous year, impacted by Depreciation and Amortization 
expenses (+32.5%) and Granting Costs (+31.1%), which 
were directly related to the acquisition of ViaOeste. EBITDA 
totaled R$ 1,102.3 million (+45.2%).
 
2005 Financial Highlights 
• Gross revenues amounted to R$ 2,103.6 million  
   (+34.1%). 
• EBIT margin reached 40.9% (+4.6 p.p.).
• EBITDA margin was 56.4% (+4.5 p.p.).
• Investments totaled R$ 353.1 million (+86.1%).
• Net income had a record growth (+90.3%), amounting to 
   R$ 500.5 million.
• Earnings per share were R$ 4.97 (+90.4%).

Receita CCR CCR Revenues 2004 2005 Var.
Toll Revenues (R$ MM) 1,511.2 2,007.6 32.8%
Total Revenues % 96.4% 95.4% 
Ancillary Revenues 41.2 75.2 82.6%
Total Revenues % 2.6% 3.6% 
Means of Payment Management  15.8 20.9 31.9%
  Revenues - STP (electronic pmt. system) 
Total Revenues % 1.0% 1.0% 
Total 1,568.2 2,103.6 34.1%
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Receitas de Pedágio (R$ milhões)

Toll Revenues (R$ million)

2004 2005

2004 2005

2004 2005

2004 2005

2004 2005

2004 2005

*

* A ViaOeste passou a contribuir em receitas de pedágio a partir de março de 2005.

* ViaOeste began contributing toll revenues as from march 2005.

Veículos Equivalentes - Vehicle Equivalents 2002 2003 2004 2005

AutoBAn 76.704.319 77.101.598 84.035.152 89.466.959

NovaDutra 75.873.144 75.902.743 82.770.024 82.785.682

RodoNorte 45.991.824 48.961.699 52.456.093 51.101.984

Ponte 26.789.302 26.402.323 26.662.689 26.324.390

ViaLagos 4.553.440 4.566.118 4.899.718 5.347.149

ViaOeste  - - - 43.387.528

TOTAL 229.912.029 232.934.480 250.823.675 298.413.692

2002

12%
14%

13%
17%

13%

23%

22%

25%

10%

32%

21%

24%

10%

30%

20%

26%

11%

33%

19%

25%

2003
2004

2005

Distribuição dos Custos
Costs Breakdown

D&A Custo de Outorga Serviços de Terceiros Pessoal Outros

D&A Third-party ServicesConcessions Costs Personnel Other

Endividamento
A Dívida Bruta Consolidada da CCR atingiu R$ 1.483,2 milhões 
(+30,6%). Como conseqüência da elevação do endividamento 
e da redução do caixa em relação ao mesmo período do ano 
anterior, a razão dívida líquida/EBITDA elevou-se de 0,82x para 
1,05x no ano. A CCR considera esse índice bastante confortável 
e dentro da estratégia de ter seu balanço preparado para 
comportar futuras concessões.

Indebtedness
CCR’s Consolidated Gross Debt amounted to R$ 1,483.2 million 
(+30.6%). As a result of the increase of indebtedness and the 
reduction of cash in relation to the same period of the previous 
year, the net debt/EBITDA ratio went up from 0.82x to 1.05x in 
the year. CCR considers this index very comfortable and in line 
with the strategy of being fi nancially prepared to absorb future 
concessions.
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283

2006

Amortização da Dívida (R$ milhões)

Debt Amortization (R$ million)

Diversfi ed Sources of Long-term Funding
In 2005, CCR also increased its range of 
possibilities for long-term funding, accessing 
the capital markets through several institutions, 
such as the European Investment Bank, the 
IDB (Inter-American Development Bank), the 
BNDES (Brazil’s National Economic and Social 
Development Bank), MBIA Inc., XL Capital, the CAF 
(Andean Development Corporation), and the Ambac 
(American Municipal Bond Assurance Corporation). 

Investments
Predictability is a typical feature of the concession 
business. The investments are clearly defi ned 
in the contract. Further information about 
investments to be realized are available at the 
Company’s website, or in the notes accompanying 
the Financial Statements. 

Fontes Alternativas de Captação a Longo Prazo
A CCR também ampliou em 2005 seu leque de 
possibilidades de captação de crédito a longo 
prazo, acessando o mercado de capitais através 
de diversas instituições como Banco Europeu 
de Investimento, BID - Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, BNDES - Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, MBIA - Inc., 
XL Capital, CAF - Corporación Andina de Fomento, 
Ambac - American Municipal Bond Assurance 
Corporation, entre outros.

Investimentos 
Previsibilidade é uma característica inerente 
ao negócio de concessões. Os investimentos 
são claramente defi nidos no contrato. Maiores 
informações sobre os investimentos a realizar, 
podem ser encontradas no website da Companhia 
ou Notas Explicativas das Demonstrações 
Financeiras. 

Outros
(102,8%

CDI)

Other
(102.8%

CDI)

BID e IFC
(Libor +
4,5%)

BID and IFC
(Libor +
4.5%)

BNDES
(TJLP +
5,0%)

BNDES
(TJLP +
5.0%)

33%

16%

19%

Fontes de Financiamento
Sources of Funding

Debêntures
(IGP-M +

9,5% - 11%)

Debentures
(IGP-M +

9.5% - 11%)

21%

Debêntures
(105% CDI)

Debentures
(105% CDI)

11%

Investimentos (R$ mil) - Investments (R$ thousand) 2002 2003 2004 2005

AutoBAn 122.612 68.368 70.454 103.705
NovaDutra 35.387 49.846 70.763 87.509
RodoNorte 145.820 82.635 36.926 54.442
Ponte 13.374 7.107 4.514 8.356
ViaLagos 740 937 1.540 12.571
ViaOeste -  - - 80.958
Outras (*) | Other 172 12.227 5.488 5.531
TOTAL 318.105 221.120 189.685 353.072

(*) CCR, Actua, Engelog.
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 Conselho de Administração e Diretoria

Diretoria  

Nome Cargo
Renato Alves Vale Presidente
Márcio José Batista Vice-Presidente Executivo
Ítalo Roppa Vice-Presidente e Diretor de Gestão de Negócios
Francisco Rocio Mendes Diretor de Planejamento e Controle
Leonardo Couto Vianna Diretor de Novos Negócios
Ricardo Froes Alves Ferreira Diretor de Finanças e Relações com Investidores
Antonio Linhares da Cunha Diretor de Desenvolvimento Empresarial
Massami Uyeda Junior Diretor Jurídico

Renato Alves Vale, 57 anos, ex-diretor-presidente da AutoBAn e 
diretor de engenharia da NovaDutra. Antes de iniciar suas atividades 
no negócio de concessões, em 1995, ocupou cargo de direção em 
grandes construtoras nacionais. Formou-se em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

Márcio José Batista, 57 anos, ex-diretor-presidente da AutoBAn, 
foi também membro do Conselho da AutoBAn, da NovaDutra e 
da RodoNorte. Atuou por 22 anos na CBPO - Cia. Brasileira de 
Projetos e Obras, ocupando os cargos de Diretor de Planejamento e 
Desenvolvimento, Engenharia, Equipamentos, Administração e Sistemas 
e Informações, entre outros. Participou de várias obras de construção 
de rodovias, ferrovias, hidrelétricas, metrô e emissários subfl uviais. 
É formado em Engenharia Civil pela Universidade de Mogi das Cruzes.

Ítalo Roppa, 51 anos. Atua há mais de 20 anos com planejamento e 
engenharia civil, tendo iniciado sua carreira como gerente de engenharia 
na Construtora Mendes Júnior. Está na CCR desde 1995, onde já atuou 
como gerente de Engenharia na Concessionária da Rodovia Presidente 
Dutra, NovaDutra, diretor de obras da Concessionária do Sistema 
Anhangüera-Bandeirantes, AutoBAn, da qual foi também diretor - 
presidente. É formado em Engenharia Civil pela Universidade 
Gama Filho (RJ).

Francisco Rocio Mendes, 46 anos, ex-diretor de Planejamento 
Estratégico e Novos Negócios da Brisa. Teve participação ativa em 
operações internacionais e investimentos do grupo Brisa. Atuou em 
transações fi nanceiras internacionais, especialmente na captação de 
recursos no mercado fi nanceiro europeu. Anteriormente, trabalhou no 
setor bancário de capital de risco, no setor industrial de cervejas e na 
área de transportes, sempre ligado ao planejamento e aos estudos de 
viabilidade de projetos e empresas. Formou-se em Administração de 
Empresas pelo Instituto Superior de Economia de Lisboa.

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

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

Antonio Linhares da Cunha, 47 anos. Atuou no desenvolvimento de 
negócios da Andrade Gutierrez, inclusive nos programas de concessão 
de rodovias. Anteriormente, trabalhou na área de orçamentos 
da Construtora Mendes Jr. Formou-se em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal de Minas Gerais.

Massami Uyeda Junior, 36 anos. Por sete anos foi advogado interno 
da Companhia Brasileira de Projetos e Obras (CBPO), empresa de 
construção pertencente ao grupo Odebrecht. Trabalhou, também, 
no escritório de advocacia Clifford Chance, em Nova York (EUA). Formou-
se em Direito pela Universidade de São Paulo e em Administração de 
Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. 

Renato Alves Vale, 57. Former CEO of AutoBAn and engineering offi cer 
of NovaDutra. Before entering the toll road business in 1995, he was an 
offi cer in major domestic construction companies. He holds a degree in 
Civil Engineering from the Federal University of Minas Gerais. 

Márcio José Batista, 57. Former CEO of AutoBAn, he was also a member 
of the Board of Directors of AutoBAn, NovaDutra and RodoNorte. For 22 
years, he worked at CBPO (Cia. Brasileira de Projetos e Obras), where he 
was Planning and Development, Engineering, Equipment, Administration, 
Systems and Information Offi cer, among others. He has worked on 
several construction projects for motorways, railways, hydroelectric 
plants, subways, and underwater pipelines. Mr. Batista holds a degree in 
Civil Engineering from the University of Mogi das Cruzes .

Ítalo Roppa, 51. For over 20 years has been working with Planning and 
Civil Engineering. He began his career at Construtora Mendes Júnior, 
as Engineering Manager. He is at CCR since 1995 and has worked 
as engineering manager at Presidente Dutra Road Concessionaire, 
NovaDutra, and as Works Offi cer at the Anhangüera-Bandeirantes 
System Concessionaire, AutoBAn, company where he also occupied the 
position of CEO. He graduated in Civil Engineering from Universidade 
Gama Filho, in Rio de Janeiro.

Francisco Rocio Mendes, 46. Former Strategic Planning and New 
Businesses Offi cer at Brisa group, where he played a key role in the latter’s 
international operations and investments, especially in fi nancial funding 
in the European market. Previously, he worked in venture capital banking, 
beer and transportation, always in the areas of planning and feasibility 
studies of projects and companies. He holds a degree in Business 
Administration from the Instituto Superior de Economia de Lisboa. 

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

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

Antonio Linhares da Cunha, 47. Worked for 10 years in the business 
development area of Andrade Gutierrez and was involved in motorway 
concession programs. Previously he worked in the budgeting area of 
Construtora Mendes Júnior. He holds a degree in Civil Engineering from 
the Federal University of Minas Gerais. 

Massami Uyeda Junior, 36.  Was staff lawyer for CBPO (Companhia 
Brasileira de Projetos e Obras), an Odebrecht Group construction 
company, for seven years. He also worked for the law fi rm of Clifford 
Chance in New York. He holds a degree in Law from the University of 
São Paulo and a Business Administration degree from the Fundação 
Getúlio Vargas. 

Nome Cargo Membro Suplente Posse Prazo do Mandato

António José Lopes Nunes de Sousa  Presidente
 Manuel Eduardo

  Henriques de Andrade Lamego 31 de março de 2005 2006
Eduardo Borges de Andrade Vice Paulo Roberto Reckziegel Guedes 31 de março de 2005 2006
Francisco Caprino Neto Membro Henrique Cesar Geovanini 31 de março de 2005 2006
João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho Membro Vitor Paulo Saltão da Silva 31 de março de 2005 2006
José Edison Barros Franco Membro Ricardo Bisordi de Oliveira Lima 31 de março de 2005 2006
Júlio César Borges Membro Thadeu Luciano Marcondes Penido 31 de março de 2005 2006
Ricardo Coutinho de Sena Membro Renato Torres de Faria 31 de março de 2005 2006
Sérgio Padovan Membro Homero Lobo de Vasconcellos 31 de março de 2005 2006
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes Membro - 31 de março de 2005 2006

Conselho de Administração

Board of Directors and Board of Executive Offi cers

Board of Directors

Board of Executive Offi cers  

Name Position
Renato Alves Vale CEO
Márcio José Batista Executive Vice-President 
Ítalo Roppa Business Management Vice-President Offi cer
Francisco Rocio Mendes Controll and Planning Offi cer
Leonardo Couto Vianna New Affairs Offi cer
Ricardo Froes Alves Ferreira Chief Financial Offi cer and Investor Relations Offi cer
Antonio Linhares da Cunha Business Development Offi cer
Massami Uyeda Junior Legal Affairs Offi cer

Name Position Alternate Appointment Dates Term of offi ce

António José Lopes Nunes de Sousa  Chairman
 Manuel Eduardo

  Henriques de Andrade Lamego March 31, 2005 2006
Eduardo Borges de Andrade Vice-Chairman Paulo Roberto Reckziegel Guedes March 31, 2005 2006
Francisco Caprino Neto Member Henrique Cesar Geovanini March 31, 2005 2006
João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho Member Vitor Paulo Saltão da Silva March 31, 2005 2006
José Edison Barros Franco Member Ricardo Bisordi de Oliveira Lima March 31, 2005 2006
Júlio César Borges Member Thadeu Luciano Marcondes Penido March 31, 2005 2006
Ricardo Coutinho de Sena Member Renato Torres de Faria March 31, 2005 2006
Sérgio Padovan Member Homero Lobo de Vasconcellos March 31, 2005 2006
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes Member - March 31, 2005 2006
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Informações Corporativas  |  Corporate Data

Endereços 

CCR Companhia de Concessões Rodoviárias  
Av. Chedid Jafet, 222 - bloco B - 5º andar
São Paulo - SP - 04551-065
Tel 55 (11) 3048-5900
Fax 55 (11) 3048-5903
ccrnet@ccrnet.com.br
www.ccrnet.com.br

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

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

Flavia Godoy
Relações com Investidores
fl avia.godoy@ccrnet.com.br
Tel 55 (11) 3048-5955
 
Assessoria de Comunicação e Marketing
Francisco de Assis Nunes Bulhões
francisco.bulhoes@ccrnet.com.br
Tel 55 (11) 3048-5923

Atendimento aos Acionistas
Banco Itaú S.A.
Departamento de Acionistas
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 707 - 9º andar
São Paulo - SP - 04344-902
Obs.: o atendimento aos acionistas é realizado pela
rede de agências do Banco.

Auditores Independentes
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Publicações e Informações
As demonstrações fi nanceiras da CCR seguem os padrões 
contábeis defi nidos pela Legislação Societária Brasileira e são 
publicadas anualmente em jornais de grande circulação, 
como Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e Valor Econômico. 
Todos os fatos relevantes da CCR são divulgados às 
autoridades e órgãos reguladores do Brasil e ao mercado em 
geral. Demonstrações fi nanceiras trimestrais, fatos relevantes 
e avisos aos acionistas estão disponíveis em nossa área de 
Relações com Investidores e no website, www.ccrnet.com.br, 
opção Relações com Investidores.

Informações contidas neste documento podem incluir 
considerações futuras e refl etem a percepção atual e 
perspectivas da diretoria sobre a evolução do ambiente 
macroeconômico, condições da indústria, desempenho da CCR 
e resultados fi nanceiros. Quaisquer declarações, expectativas, 
capacidades, planos e conjecturas contidos neste documento 
e que não descrevam fatos históricos, tais como informações 
a respeito da declaração de pagamento de dividendos, 
a direção futura das operações, a implementação de 
estratégias operacionais e fi nanceiras relevantes, o programa 
de investimento, os fatores ou tendências que afetem a 
condição fi nanceira, liquidez ou resultados das concessionárias, 
são considerações futuras de signifi cado previsto no “U.S. 
Private Securities Litigation Reform Act” de 1995 e contemplam 
diversos riscos e incertezas. Não há garantias de que tais 
resultados venham a ocorrer. As declarações são baseadas 
em diversos fatores e expectativas, incluindo condições 
econômicas, mercadológicas e políticas, além de operacionais. 
Quaisquer mudanças em tais expectativas podem implicar
que o resultado real seja materialmente diferente das 
expectativas correntes.

Address

Companhia de Concessões Rodoviárias
Av. Chedid Jafet, 222 - bloco B - 5º andar
São Paulo - SP - 04551-065 
Phone 55 (11) 3048 5900
Fax 55 (11) 3048 5903
ccrnet@ccrnet.com.br
www.ccrnet.com.br

Investor Relations
Ricardo Froes Alves Ferreira
Chief Financial Offi cer and Investor Relations Offi cer
ricardo.froes@ccrnet.com.br 
Phone 55 (11) 3048 5931

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

Flavia Godoy
Investor Relations
fl avia.godoy@ccrnet.com.br
Phone 55 (11) 3048-5955

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

Shareholder Services
Banco Itaú S.A.
Shareholder Services Department 
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 707 - 9º andar
São Paulo - SP - 04344-902 
Obs.: Shareholder services are provided by the bank’s branch network.

Independent Auditors 
Deloite Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Publications and Informations 
CCR’s fi nancial statements are done in accordance with the 

accounting principles defi ned by the Brazilian Corporate 

Law, and are published annually in publications such as 

the Diário Ofi cial do Estado de São Paulo (São Paulo State 

Offi cial Gazzette) e Valor Econômico newspaper. All material 

information regarding the Company are released to the 

Brazilian public authorities and regulating bodies, and to the 

market as a whole. Quarterly fi nancial statements, notices of 

material facts and to shareholders are available in our Investor 

Relations area and in our website, www.ccrnet.com.br, Investor 

Relations option.

Information that are not historical facts, including statements 

about CCR’s beliefs and expectations, are forward looking 

statements. These statements are based on current facts, 

estimates and projections, and therefore, no undue reliance 

should be placed on them. Such expectations depend on 

changes in market conditions, the performance of the 

Brazilian economy, the political and social environment in the 

country, the Brazilian government actions, the industry and its 

competition, our granting authorities, the outcome of pending 

litigation, as well as conditions in the international capital 

markets, and, therefore, are subject to change without prior 

notice. Statements speak only as of the date they are made and 

CCR undertakes no obligation to update publicly any of them in 

light of new information of future events.

CCR provides a detailed discussion of risk factors in its fi llings 

with the Comissão de Valores Mobiliários (CVM), the Brazilian 

Securities Commission. 


