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Este relatório reúne as principais realizações do Grupo CCR em 2008. A publicação engloba 
as dimensões social, ambiental e econômica e integra as estratégias de comunicação da 
Companhia com seus públicos estratégicos.

O documento conta com uma versão on-line, mais ampla e detalhada, disponível para 
consulta no endereço www.grupoccr.com.br/ri

Para esclarecer dúvidas ou encaminhar sugestões sobre o conteúdo deste relatório, entre 
em contato pelo e-mail invest@grupoccr.com.br

This report brings together the main achievements of the CCR Group in 2008. The 
publication presents information in three dimensions – economic, social, and environmental 
– and is one of the Company’s strategies for communicating with its stakeholders.

There is also an online version of this document, which is broader and more detailed, 
and it is available for consultation at www.grupoccr.com.br/ri

For answers to any questions, or to offer suggestions regarding the contents of this 
publication, please contact the e-mail: invest@grupoccr.com.br
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Destaques

Conquista da concessão e início da operação do trecho oeste do 

Rodoanel Mario Covas, na Região Metropolitana de São Paulo.

Aquisição de 40% da Renovias, composta por cinco rodovias, com 

extensão de 345,6 km, que ligam Campinas ao sul de Minas Gerais.

Aquisição, em 2009, de 45% do capital social (50% das ações 

ordinárias), pela controlada CPC, da Controlar, marcando o ingresso 

do Grupo no negócio de inspeção veicular na cidade de São Paulo.

Alta de 8,4% no tráfego nas rodovias do Grupo, alcançando 598 

milhões de veículos-equivalentes.

Crescimento de 16,3% na receita bruta.

Aumento de 23,1% no lucro líquido, que alcançou R$ 713 milhões.

Lançamento da primeira campanha institucional publicitária do Grupo 

CCR, que procura aproximar a empresa de seus stakeholders.

Reconhecimento de três rodovias administradas por empresas do 

Grupo – CCR AutoBAn, CCR ViaOeste e CCR RodoNorte – entre 

as dez melhores do País, segundo o Guia Quatro Rodas 2008, e 

destaque para a rodovia Bandeirantes, eleita a melhor rodovia 

brasileira pelo terceiro ano consecutivo.
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Highlights

Won the concession and began operating the western section of 

the Mario Covas Ring Road, in Metropolitan São Paulo.

Acquired 40% of Renovias, consisting of five highways, for 345.6 km, 

connecting the city of Campinas to southern State of Minas Gerais.

Acquired, 45% of the capital (50% of common stocks) of Controlar, 

by the CPC affiliate, in 2009, marking the Group’s entrance to the 

vehicle inspection business in the city of São Paulo.

Increase of 8.4% in the traffic on the Group’s highways, reaching 

598 million equivalent-vehicles.

Growth of 16.3% in gross revenues.

Increase of 23.1% in net profits, coming to R$ 713 million.

Launched the first institutional advertising campaign of the CCR Group, 

that seeks to bring the company closer to its stakeholders.

Recognition of three highways administrated by Group companies 

– AutoBAn, ViaOeste, and RodoNorte – among the ten best in 

the Nation, according to Guia Quatro Rodas 2008, highlighting 

Bandeirantes highway, chosen as the best Brazilian highway for 

the third consecutive year.

CCR RodoAnel
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O ano de 2008 representou um marco muito positivo na trajetória de 

desenvolvimento do Grupo CCR, que, em 2009, completa dez anos de 

atuação. Orientados pela disciplina na administração do capital e pelo 

crescimento qualificado, criamos mais valor para nossos acionistas, 

ampliamos o portfólio de projetos, elevamos nossa competitividade e 

eficiência e avançamos na agenda estratégica, que procura aliar, numa 

diretriz convergente, resultados econômicos, sociais e ambientais.

Ao longo do exercício, registramos muitos avanços. Conquistamos 

o trecho oeste do Rodoanel, que reforça nosso posicionamento na 

Região Metropolitana de São Paulo e nos proporciona um diferencial 

competitivo em relação às licitações de outros trechos do empreendi-

mento. Adquirimos 40% do capital da Renovias, por meio da controlada 

Companhia de Participações em Concessões (CPC), ampliando nossa 

presença na Região Sudeste. Com o lançamento da primeira campa-

nha publicitária, reposicionamos a marca do Grupo, valorizamos seus 

principais atributos – solidez, capacidade técnica e comprometimento 

com o desenvolvimento – e nos aproximamos dos nossos públicos de 

relacionamento estratégico. O reforço da identidade visual corporativa 

também contribuirá para apoiar nossa estratégia de diversificação dos 

negócios, para além do segmento de concessões rodoviárias.

Por conta do nosso compromisso com a qualidade do atendimento ao 

usuário, investimos mais de R$ 700 milhões em melhorias no conjunto de 

rodovias administradas. O esforço contínuo em assegurar fluidez, conforto 

e segurança foi reconhecido publicamente: a Rodovia dos Bandeirantes, 

administrada pela CCR AutoBAn, conquistou o primeiro lugar no ranking 

das melhores rodovias do País elaborado pelo Guia Quatro Rodas. Das dez 

melhores, quatro são administradas por empresas do Grupo CCR.

Mensagem da Administração
Um ano de consolidação de novos negócios
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Internamente, aprimoramos nossa estrutura organizacional: a 

Vice-presidência Executiva assumiu a gestão corporativa de quatro 

diretorias, liberando a Presidência para se dedicar mais à condução de 

assuntos estratégicos, como a ampliação da nossa base de negócios e 

o fortalecimento das relações com nossos públicos de interesse. A con-

clusão da segunda fase do Projeto Ápice (adoção da tecnologia SAP) 

permitiu obter novos ganhos operacionais e aumentou a segurança 

empresarial, com a padronização e a simplificação de processos.

A estratégia de negócios acertada se reflete nos resultados consoli-

dados do exercício. O lucro líquido subiu 23,1%, e o Ebitda, 20,1%. 

Apesar de a crise financeira mundial não ter afetado substancialmente 

o desempenho anual, adotamos uma postura ainda mais rigorosa na 

administração de caixa, com foco no desenvolvimento dos profissionais, 

da empresa e das regiões onde atuamos.

Apesar do cenário futuro com grandes incertezas, as perspectivas do setor 

continuam positivas, com o reforço da tendência de transferência da pres-

tação de serviços públicos para agentes privados. Estamos atentos a novas 

oportunidades de negócio que estejam alinhadas às premissas de crescimento 

qualificado e à disciplina de capital, tanto em novos lotes de concessão dos 

governos federal e estaduais quanto no chamado mercado secundário.

Com relação às práticas de responsabilidade corporativa, queremos fa-

zer da nossa saída do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) uma 

oportunidade de aprendizado e aprimoramento das nossas práticas. 

Manteremos, com firmeza, o nosso compromisso com a sustentabilidade 

e reforçaremos nossas ações socioambientais, buscando sistematizá-las 

e criar os mecanismos necessários para a sua adequada mensuração.

Valdemar Jorge Martins Mendes

Presidente do Conselho de Administração

Renato Alves Vale

Presidente
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The year 2008 left a very positive mark on the development of the CCR 

Group, which, in 2009, will celebrate its tenth anniversary. Guided by 

the disciplined administration of capital and by qualified growth, we 

create more value for our shareholders, expand our project portfolio, 

raise the bar for our competitiveness and efficiency, and move forward 

with our strategic agenda, which seeks to bring economic, social, and 

environmental results together within converging guidelines.

Many advances were recorded throughout the year. We gained the 

western section of the Ring Road, that reinforces our positioning in 

the São Paulo Metropolitan Region and gives us a competitive edge 

in bidding competitions for other sections of the Ring Road complex. 

We acquired 40% of the capital of Renovias, through our Companhia 

de Participações em Concessões (CPC) subsidiary, thus expanding our 

presence in the Southeastern Region of the country. With the launch 

of the first advertising campaign, we repositioned the Group’s brand, 

gave value to its main attributes – solidity, technical capability, and 

commitment to development – and we drew closer to our strategic 

relationship groups. Reinforcing the corporate visual identity will also 

support our strategy for business diversification, beyond the highway 

concessions segment.

Within our commitment to quality user services, we invested over R$ 

700 million in improvements in the group of highways we administrate. 

The continuous effort to ensure traffic flow, comfort, and safety was 

publicly recognized: Bandeirantes highway, which is administrated by 

CCR AutoBAn, took first place among the best highways in the Nation, 

chosen by Guia Quatro Rodas. Four of the ten best are administrated 

by companies from the CCR Group.

Message from the Administration
A year for consolidating new business
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Internally, we improved our organizational structure: the Executive Vice 

President took over the corporate management of four departments, 

freeing the President to dedicate his time to conducting strategic affairs, 

such as expanding our business base and strengthening relations with 

our stakeholders. The conclusion of the second phase of the Ápice Project 

(adopting SAP technology) brought new operational gains and increased 

corporate security, by standardizing and simplifying processes.

The correctness of this business strategy is reflected in the year’s consolidated 

results. Net income rose 23.1%, and EBITDA, 20.1%. Despite the fact that the 

worldwide financial crisis has not substantially affected annual performance, we 

took an even more rigorous stance for cash management, focusing on develop-

ment of professionals, the company, and the regions in which it is involved.

Although the future scenario is highly uncertain, the perspectives for 

our sector continue to be positive, reinforced by the trend to transfer 

providing public services to private agencies. We are alert to new busi-

ness opportunities that are in line with the premises of qualified growth 

and disciplined capital, regarding both new concessions by federal and 

state governments and those from the so-called secondary market.

As for the practices of corporate responsibility, we want to make our 

being dropped from the Corporate Sustainability Index (Índice de Sus-

tentabilidade Empresarial – ISE) a learning experience and an opportunity 

for improving our practices. We will firmly maintain our commitment 

to sustainability and we will reinforce our socioenvironmental actions, 

while seeking to systematize them and create the mechanisms needed 

for them to be accurately measured.

Valdemar Jorge Martins Mendes

Chairman of the Board

Renato Alves Vale

President
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Líder, na América Latina, na operação de concessões de rodovias, em 

termos de receita, o Grupo CCR é responsável pela administração de 

1.571 km de rodovias, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. 

Reúne as concessionárias CCR Ponte, CCR NovaDutra, CCR ViaLagos, 

CCR RodoNorte, CCR AutoBAn, CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, a 

mais recente delas, criada em 2008, para gerenciar o trecho oeste do 

Rodoanel Mario Covas, que circundará todo o município de São Paulo. 

Além disso, detém 40% de participação na Renovias, com 345,6 km de 

extensão, entre a cidade de Campinas (SP) e o sul de Minas Gerais.

Alinhado à sua estratégia de diversificação de receitas, o Grupo é o 

principal acionista, desde 2006, da concessionária ViaQuatro, criada 

para operar e manter a Linha 4 (Amarela) do Metrô de São Paulo. A nova 

linha deverá iniciar as operações em 2010, ligando o centro (Estação 

da Luz) à Vila Sônia, no extremo oeste da cidade, uma das regiões mais 

populosas da capital paulista.

No exterior, o Grupo conta com um escritório no México e, de 2007 

a 2008, participou do consórcio que administra a Northwest Parkway, 

uma rodovia com extensão aproximada de 14 km que integra o anel 

viário da cidade de Denver, no Estado do Colorado, Estados Unidos.

The CCR Group is a highway concession 

operations leader, in Latin America, and is 

responsible for administrating 1,571 km of 

highways in the States of São Paulo, Rio de 

Janeiro, and Paraná. It brings together the 

CCR Ponte, CCR NovaDutra, CCR ViaLagos, 

CCR RodoNorte, CCR AutoBAn, CCR ViaOeste, 

and CCR RodoAnel concessionaires, the last of 

which is the most recent, created in 2008, to 

administrate the western section of the Rodoanel 

Mario Covas (Ring Road) that will eventually circle 

the entire city of São Paulo. CCR also holds a 40% 

share of Renovias, 345.6 km long, between the 

city of Campinas, in the State of São Paulo, and 

southern State of Minas Gerais.

In line with its strategy for diversifying income, 

the Group has been the main shareholder of the 

ViaQuatro concessionaire, since 2006, which 

was created to operate and maintain Line 4 

(Yellow) of São Paulo’s Metro. The new line 

should begin operations in 2010, connecting 

the city’s center (Luz Station) with Vila Sônia, 

on the city’s far west side, which is one of the 

capital’s most heavily populated regions.

Internationally, the Group has an office, abroad, 

in Mexico and, in 2007 and 2008, was a 

member of the consortium that administrates 

the Northwest Parkway, which is a highway of 

Grupo CCR

CCR Group

Investimentos contribuem para o desenvolvimento sustentável

Investments contribute to sustainable development
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Na área de serviços, conta com as empresas CCR Actua Serviços e CCR 

Actua Assessoria, além da CCR Engelog, que atua como um centro de 

coordenação, criação e desenvolvimento de soluções de engenharia, 

por meio de contratos turn-key e de gerenciamento de projetos das 

nossas subsidiárias. As empresas foram criadas em 2002, como parte 

do processo de reestruturação organizacional, visando aperfeiçoar a 

qualidade dos serviços, padronizar e otimizar processos e desenvolver 

controles operacionais mais avançados.

Complementando o portfólio, o Grupo detém, ainda, participação acionária na 

STP, pioneira no Brasil em sistemas automáticos de cobrança de pedágio.

Saiba mais sobre as empresas do Grupo em www.grupoccr.com.br/empresas.

about 14 kilometers that forms part of the ring 

road around the city of Denver, Colorado, in the 

United States.

In the services area, the Group includes Actua 

Serviços and Actua Assessoria, as well as 

Engelog, that acts as a center for coordinating, 

creating, and developing engineering solutions, 

through turnkey contracts and by managing 

the projects of our own subsidiaries. The 

companies were created in 2002, as part of 

an organizational restructuring process, with a 

view to perfecting the quality of the services, 

standardize and optimize processes, and develop 

more advanced operational controls.

Rounding out its portfolio, the Group also holds 

shares in STP, the pioneer automatic toll collection 

firm, in Brazil.

Learn more about the companies in the Group, 
at www.grupoccr.com.br/empresas.

CCR RodoNorte

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008
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Grupo CCR

Um dos maiores grupos de concessão de rodovias do mundo

Transporte público (metrô)

Empresas de serviços

CCR Group

One of the largest highway concession groups in the world

Public transportation (metro)

Service companies

CCR NovaDutra
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Composição acionária

Do total de ações da CCR, 28,6% estão no chamado free float, nas 

mãos de mais de 6.300 acionistas, segundo dados de 2008. O Grupo 

CCR foi o primeiro a ingressar no Novo Mercado da Bolsa de Valores 

de São Paulo (Bovespa) e busca manter a excelência no relacionamento 

com os agentes do mercado de capitais.

O controle acionário está dividido entre três grandes grupos nacionais – 

Andrade Gutierrez Concessões, Camargo Corrêa e Serveng-Civilsan – e 

o grupo português Brisa, maior operadora de autoestradas de Portugal. 

Juntas, as quatro empresas detêm 71,4% do capital da CCR.

Acionistas minoritários – 28,9%

AG Concessões – 17,4%

Brisa – 17,9%

Camargo Corrêa – 17,9%

Serveng – 17,9%

Shareholder makeup

Of CCR’s total shares, 28.6% are “free 

floating”, that is, they are in the hands of over 

6,300 shareholders, according to 2008 figures. 

The CCR Group was the first to join the Novo 

Mercado of the São Paulo Stock Exchange 

(Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA), 

and it seeks to maintain excellent relationships 

with agents of the capital market.

Shareholder control is divided among three 

large Brazilian business groups – Andrade 

Gutierrez Concessões, Camargo Corrêa, and 

Serveng-Civilsan – and the Brisa Group, which 

is the largest highway operator in Portugal. 

Together, the four companies hold 71.4% of 

CCR’s capital.

Divisão societária  |  Shareholder makeup

Minority shareholders – 28.9%

AG Concessões – 17.4%

Brisa – 17.9%

Camargo Corrêa – 17.9%

Serveng – 17.9%
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O negócio do Grupo CCR

Viabilizar soluções de investimentos e serviços em infraestrutura, contribuindo 
para o desenvolvimento socioeconômico das regiões em que atua.

Valorização do negócio

O foco principal do time de profissionais da CCR é a valorização do negócio da 
Companhia, promovida de forma ética e responsável. Atuando como gestores 
estratégicos, orientamos nossos esforços para alcançar as metas e as diretrizes 
institucionais estabelecidas por nossos acionistas.

A partir dessa visão, as empresas do Grupo CCR norteiam o trabalho da companhia 
com base nas seguintes crenças e valores:

Crenças

Na importância da parceria entre a iniciativa privada (empresários, investidores, financiadores) e o 
Estado para o desenvolvimento do setor de infraestrutura do País.

Na atividade empresarial de vanguarda, sustentada na ousadia da proatividade, na segurança da 
previsibilidade, na simplicidade, na confiabilidade das informações e na seriedade das negociações.

Na busca legítima de resultados econômico-financeiros.

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

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

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

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

Valores CCR

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

Integridade – fundamento das relações pessoais e profissionais.

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

Respeito – pelo outro, pela vida e pela natureza.

Autonomia – liberdade de ação, com responsabilidade.

Código de Ética

O Grupo mantém sempre atualizado seu Código de Ética, válido para todos os funcionários 
(próprios e terceirizados). O documento estabelece os princípios que devem ser observados na 
conduta profissional dos funcionários, como integridade, transparência, compromisso com os 
valores e cuidado com a imagem da organização. O Código está disponível para consulta no 
endereço www.grupoccr.com.br/ri.
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The business of the CCR Group

To facilitate solutions for infrastructure investments and services, contributing to 
the socioeconomic development of the regions where it is involved.

Adding value to the business

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

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

Beliefs

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

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

In seeking legitimate economic-financial results.

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

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

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

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

CCR’s Values

Selflessness – the path to growth for people and the company.

Integrity – the basis of personal and professional relationships.

Boldness – proactivity, creativity and persistence in pursuing challenges and surpassing limits.

Respect – for others, for life, and for Nature.

Autonomy – responsible freedom of action.

Code of Ethics

The Group always keeps its Code of Ethics up to date, which is valid for all employees 
(the company’s and outsourced personnel). The document establishes the principles 
that must be followed in the professional conduct of employees, such as integrity, 
transparency, commitment to the company’s values, and care for the organization’s 
image. The Code can be seen at www.grupoccr.com.br/ri.

Colaborador – CCR RodoAnel
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Área de atuação

CCR Ponte

Liga o Rio de Janeiro à cidade de Niterói e ao interior fluminense

Tráfego: 28,1 milhões de veículos-equivalentes/ano (1)

CCR NovaDutra

Conecta São Paulo ao Rio de Janeiro

Tráfego: 131,9 milhões de veículos-equivalentes/ano

CCR AutoBAn

Liga São Paulo ao interior paulista

Tráfego: 209,5 milhões de veículos-equivalentes/ano

CCR ViaLagos

Liga a região dos Lagos ao norte fluminense

Tráfego: 5,5 milhões de veículos-equivalentes/ano

Area of involvement

CCR Ponte

Connects the city of Rio de Janeiro to the city of 

Niterói and the interior of the state

Traffic: 28.1 million equivalent-vehicles/year (1)

CCR NovaDutra

Connects São Paulo to Rio de Janeiro

Traffic: 131.9 million equivalent-vehicles/year

CCR AutoBAn

Links the city of São Paulo to the interior of the 

state

Traffic: 209.5 million equivalent-vehicles/year

CCR ViaLagos

Links the Lakes region to northern part of the city 

of Rio de Janeiro

Traffic: 5.5 million equivalent-vehicles/year

CCR RodoNorte

Renovias

CCR AutoBAn

CCR RodoAnel

CCR NovaDutra

CCR Ponte

CCR ViaLagos

CCR ViaOeste
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CCR RodoNorte

Conexão entre Curitiba, a região central e o norte do Paraná 

(divisa com São Paulo)

Tráfego: 57,3 milhões de veículos-equivalentes/ano

CCR ViaOeste

Liga a cidade de São Paulo à região oeste do estado (Sorocaba 

e Araçoiaba da Serra)

Tráfego: 62,2 milhões de veículos-equivalentes/ano

Renovias

Liga a cidade de Campinas ao sul de Minas e à região do 

Circuito das Águas

Tráfego: 25,6 milhões* de veículos-equivalentes/ano

*Refere-se ao período de junho a dezembro de 2008. O tráfego 

total do ano foi de 42,9 milhões de veículos-equivalentes.

RodoAnel Mario Covas – trecho oeste

Integra as rodovias Raposo Tavares, Castello Branco, Anhan-

guera, Bandeirantes e Régis Bittencourt

Tráfego: 3,2 milhões** de veículos-equivalentes/ano

** Refere-se somente a 14 dias do mês de dezembro de 2008, 

quando o trecho passou a ser operado pelo Grupo CCR.

(1) “Veículo-equivalente” refere-se à média calculada pela soma de veículos leves e pesados (comerciais, como 
caminhões e ônibus), multiplicada pelo respectivo número de eixos cobrados. Um veículo leve equivale a um 
eixo de veículo pesado.

CCR RodoNorte

Connects the city of Curitiba to the central and 

northern regions of the State of Paraná (border 

of São Paulo)

Traffic: 57.3 million equivalent-vehicles/year

CCR ViaOeste

Links the city of São Paulo to the western region 

of the state (Sorocaba and Araçoiaba da Serra)

Traffic: 62.2 million equivalent-vehicles/year

Renovias

Links the city of Campinas to southern State of 

Minas Gerais and the Natural Springs region

Traffic: 25.6 million* equivalent-vehicles/year

* This refers to June-December 2008, when the 

section began to be operated by the CCR Group. 

The total traffic for the year was 42.9 million 

equivalent-vehicles.

RodoAnel Mario Covas – western section

Ring road integrating the Raposo Tavares, Castello 

Branco, Anhanguera, Bandeirantes, and Régis 

Bittencourt highways

Traffic: 3.2 million** equivalent-vehicles/year

** This refers only to the last 14 days of December 

2008, when the section began to be operated by 

the CCR Group.

(1) “Equivalent-vehicle” refers to the average, calculated by adding the 
total light and heavy vehicles (commercial, such as trucks and buses), 
multiplied by the respective number of axles charged. A light vehicle is 
equivalent to one axle of a heavy vehicle.

CCR ViaOeste

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008
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Ativos intangíveis

Um dos ativos intangíveis mais importantes da CCR é a sua marca, cuja 

imagem positiva vem sendo construída, ao longo de uma década de exis-

tência, pela gestão de negócios que associa a estratégia de crescimento 

qualificado com a disciplina na administração de capital, investimentos 

crescentes em qualidade, excelência em governança corporativa e re-

lacionamento diferenciado com seus públicos de interesse.

Nas rodovias, sua atuação se pauta por investimentos permanentes 

em melhoria e manutenção, para assegurar maior fluidez, conforto e 

segurança aos usuários, esforço reconhecido e premiado publicamente. 

Segundo pesquisa do Guia Quatro Rodas, realizada em 2008, quatro 

das melhores rodovias do País – inclusive a Bandeirantes, considerada 

a melhor de todas – integram o Grupo CCR.

Intangible assets

One of CCR’s most important intangible assets 

is its brand name, whose positive image has 

been built over nearly ten years of existence by 

business management that associates its strategy 

for qualified growth with disciplined capital 

administration, investments that are growing in 

quality, excellent corporate governance, and a 

distinctive relationship with its stakeholders.

On the highways, its involvement is based 

on constantly investing in improvements and 

maintenance, in order to ensure greater traffic 

flow, comfort and safety for users, and those 

Call Box – CCR AutoBAn
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Compartilhar os benefícios da expansão dos negócios com seus públicos 

de interesse é um objetivo que a CCR valoriza em todas as suas práti-

cas, buscando minimizar impactos sobre o meio ambiente, estimular a 

melhoria da qualidade de vida das comunidades vizinhas e contribuir 

para o desenvolvimento das regiões onde atua.

No mercado de capitais, o Grupo atua de forma diferenciada. Inscrita há qua-

se uma década no Novo Mercado da Bovespa, a CCR adota os mais rígidos 

parâmetros de governança corporativa e mantém o firme comprometimento 

com a ética, a transparência e o respeito a todos os seus acionistas.

Em 2008, para apoiar seu crescimento além do setor de rodovias e 

reforçar os pontos positivos de sua marca, a CCR tornou-se a primeira 

empresa do setor a lançar uma campanha publicitária. Veiculada em 

jornais, revistas e emissoras de rádio e televisão, a campanha visava 

estreitar o relacionamento com os públicos de interesse estratégico e 

ajudar a consolidar, na imagem do Grupo, os atributos que os usuários 

das rodovias já reconheciam nas suas diferentes concessionárias.

efforts have received public recognition and 

awards. According to the Guia Quatro Rodas 

survey, taken in 2008, four of the Nation’s best 

highways – including Bandeirantes, which is 

considered the best of all – are administrated 

by the CCR Group.

Sharing the benefits of expanding its business 

with its stakeholders is an objective to which CCR 

gives special value in all of its practices, while 

seeking to minimize impact on the environment, 

to stimulate an improved quality of life in 

neighboring communities, and to contribute to the 

development of the regions where it is involved.

The Group is involved with special distinction 

in the capital market. After nearly a decade of 

being listed with BOVESPA’s Novo Mercado, 

CCR follows the most rigid parameters of 

corporate governance and maintains a firm 

commitment to good ethics, transparency, and 

respect for all of its shareholders.

In 2008, in order to support its growth beyond 

the highway sector and to reinforce the positive 

points of its brand, CCR became the first 

company of its type to launch an advertising 

campaign. It was run by newspapers, magazines, 

and radio and television stations, for the purpose 

of reaching strategic interest groups and of 

helping to consolidate, in the Group’s image, 

those attributes that highway users already 

recognized in its different concessionaires.

For the purpose of creating and retaining 

knowledge for conducting the business, the 

Group sponsors the Infrastructure and Logistics 

Campanhas publicitárias
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Com os propósitos de criar e reter conhecimento para a condução de 

negócios, o Grupo patrocina o Núcleo de Infraestrutura e Logística. 

Criado em 2007, em parceria com a Fundação Dom Cabral, de Minas 

Gerais, o núcleo incentiva o desenvolvimento de projetos e pesquisas 

e fortalece os estudos na área, no Brasil.

Para conferir mais eficiência às operações, em 2008, foi concluída a 

implantação da Fase I do Projeto Ápice, cujo objetivo é posicionar a 

CCR em um novo patamar de desempenho, a partir da padronização, 

da simplificação e da integração de processos de negócios de todas as 

unidades do Grupo, por meio da implantação da tecnologia SAP.

A política de gestão de pessoas adotada pelo Grupo procura atrair e 

manter os melhores talentos, de modo a propiciar um ambiente de 

trabalho estimulante, que privilegie o bem-estar dos funcionários, 

atrelado aos resultados que a Companhia pretende atingir.

Em 2008, foram contratados 12 novos trainees, selecionados no âmbito 

do 3º Programa de Formação de Profissionais, que já conta com um 

total de 42 colaboradores.

Group. Created in 2007, in a partnership with 

the Dom Cabral Foundation, in the State of 

Minas Gerais, the group gives incentive to 

the development of projects and research and 

strengthens studies in this area, in Brazil.

In order to bring more efficiency to operations, 

the implementation of Phase I of the Ápice Project 

was concluded, in 2008, in order to position 

CCR on a new performance level, based on the 

standardization, simplification, and integration of 

the business processes of all of the Group’s units, 

by implementing SAP technology.

The policy for managing personnel, which the 

Group follows, seeks to attract and retain the 

best talent, so as to provide a stimulating work 

atmosphere that favors employee well-being, 

linked to the results that the Company intends 

to achieve.

CCR Ponte
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Gestão de riscos

O monitoramento dos riscos financeiros ganhou reforços, em 2008, com a 

contratação de parceiros especializados e a adoção de um novo software, 

que facilita a execução do trabalho. Criado para analisar eventuais impactos 

no fluxo de caixa e outras demonstrações financeiras, o sistema indica os 

avanços da empresa quanto às suas metas e seus objetivos.

A parceria com a consultoria PricewaterhouseCoopers garantiu a criação 

de uma metodologia para mensurar os riscos envolvidos no projeto, com 

o uso de modelos probabilísticos para  taxa de retorno do investimento, 

cobertura de juros e principal, disponibilidade de capital para investimen-

tos futuros e pagamento de dividendos projetados. Além de ser aplicada 

aos projetos em andamento, a ferramenta também fornece informações 

concretas para a avaliação de novas oportunidades de negócio.

Em paralelo, a CCR contratou a empresa Risk Office, assessoria es-

pecializada em dimensionar riscos e sugerir alternativas de proteção, 

especialmente em financiamentos indexados a moedas estrangeiras.

Risk management

Monitoring financial risks was reinforced, 

in 2008, by hiring specialized partners and 

adding new software that facilitates this work. 

The system was created to analyze financial 

statements and any eventual impact on cash 

flow, and it also indicates the company’s 

progress toward its goals and objectives.

The partnership with PricewaterhouseCoopers 

guaranteed the creation of a methodology to 

measure the risks involved in the project, by 

using probability models for the rate of return 

on invesment, amount of interest on the 

principal, the availability of capital for future 

investments, and the payment of projected 

dividends. Besides being applied to projects 

already under way, the tool also provides 

concrete information for evaluating new 

business opportunities.

At the same time, CCR hired Risk Office, 

which is a firm specialized in calculating 

risks and suggesting protective alternatives, 

especially for financing that is stated in foreign 

currencies.

CCR ViaOeste

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008
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Prêmios e reconhecimentos

Melhor Rodovia do País  – Guia Quatro Rodas

A Rodovia dos Bandeirantes, administrada pela CCR AutoBAn, con-
quistou o prêmio pela terceira vez consecutiva. Outras três rodovias 
administradas por empresas do Grupo CCR figuram entre as dez pri-
meiras classificadas no ranking. Ou seja, das dez melhores rodovias 
do País, quatro integram o Grupo CCR.

A Rodovia Castello Branco (SP-280), administrada pela CCR Via-
Oeste, ficou em terceiro lugar no Guia Quatro Rodas. A Rodovia 
Anhanguera, que integra a CCR AutoBAn, foi a sexta mais bem 
classificada no ranking. A Rodovia do Café (BR-277/BR-376), da CCR 
RodoNorte, foi a décima colocada.

Prêmio Denatran de Educação no Trânsito

O programa Estrada para a Cidadania foi o vencedor da sétima edição 
do prêmio.

Prêmio Vida de Segurança nas Rodovias

As concessionárias CCR AutoBAn e CCR ViaOeste foram premiadas 
pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) por 
suas ações para diminuir o número de mortes em suas rodovias, no 
período de julho de 2007 a junho de 2008.

Balanço Anual – Gazeta Mercantil

A publicação da CCR AutoBAn teve a melhor avaliação na categoria 
Transporte e Logística.

Top of Mind no Paraná

Pelo oitavo ano consecutivo, a CCR RodoNorte assegurou a posição 
de concessionária de rodovias mais lembrada no estado em presta-
ção de serviços, conquistando o prêmio Top of Mind, concedido pela 
revista Amanhã, em parceria com o Instituto Bonilha e com o apoio 
da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep).

Melhor Fornecedor de Transporte – Prêmio NTC&Logística

A CCR AutoBAn foi premiada, pela terceira vez, na categoria conces-
sionárias de rodovias.

Prêmio Maiores e Melhores do Transporte e Logística

A CCR NovaDutra recebeu, pela segunda vez consecutiva, o prêmio 
Maiores e Melhores do Transporte e Logística, promovido pelas revistas 
Transporte Moderno, Technibus e Global. Desde a criação do prêmio, a 
empresa já foi quatro vezes reconhecida como a melhor concessionária.

CCR AutoBAn
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Awards and recognition

Best highway in the Nation – Guia Quatro Rodas

Bandeirantes Highway, which is administrated by AutoBAn, won the 
award for the third consecutive time. Another three highways admi-
nistrated by companies of the CCR Group are ranked among the top 
ten best highways in the Nation.

Castello Branco Highway (SP-280), administrated by CCR ViaOeste, 
was ranked third by Guia Quatro Rodas. Anhanguera Highway, han-
dled by CCR AutoBAn, was ranked sixth. The Café Highway (BR-277/
BR-376), controlled by CCR RodoNorte, came in tenth.

Denatran Traffic Education Award

The Road to Citizenship program won the seventh edition of the award.

Safety on the Highways (Vida de Segurança nas Rodovias) Award

The CCR AutoBAn and CCR ViaOeste concessionaires were awarded by the 
Transportation Agency of the State of São Paulo (Agência de Transportes 
do Estado de São Paulo - ARTESP) for their work to lessen the number of 
fatalities on their highways, from July 2007 to June 2008.

Balanço Anual – Gazeta Mercantil

This publication by CCR AutoBAn received the best evaluation in the 
Transportation and Logistics category.

Top of Mind in the State of Paraná

For the eighth consecutive year, CCR RodoNorte maintained its posi-
tion as the State of Paraná’s highway concessionaire most remembered 
for the services it provides, thus winning the Top of Mind award gran-
ted by Amanhã magazine, in a partnership with the Bonilha Institute 
and supported by the Federation of Industries of the State of Paraná 
(Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP).

Best Transportation Provider – NTC&Logística Award

CCR AutoBAn was awarded for the third time, in the highway con-
cessionaire category.

Transportation and Logistics Biggest and Best Award

For the second consecutive year, CCR NovaDutra received the Biggest 
and Best in Transportation and Logistics (Maiores e Melhores do Trans-
porte e Logística) Award, granted by the Transporte Moderno, Tech-
nibus, and Global magazines. Since the beginning of the award, the 
company has been recognized four times as the best concessionaire.
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1998
1999 20032000 2001 2002

Aquisição da 
participação na 
STP (Serviço de 
Tecnologia de 
Pagamentos), 
responsável 
pela cobrança 
eletrônica de 
pedágio

Acquisition of 
participation in 
STP (Serviço de 
Tecnologia de 
Pagamentos), 
which is 
responsible for 
electronic toll 
collection

Primeira oferta 
pública de ações 

Criação das 
empresas CCR 
Actua e CCR 
Engelog

First public stock 
offering

Companies Actua 
and Engelog 
created

Ingresso da Brisa 
no capital da 
Companhia

Adesão da 
CCR ao Novo 
Mercado da 
Bovespa

Brisa joins in 
the Company’s 
capital

CCR is listed with 
BOVESPA’s Novo 
Mercado

Registro de 
companhia 
aberta pela 
Comissão 
de Valores 
Mobiliários 
(CVM)

Abertura de 
capital na 
Bovespa

Registered as 
a publicly held 
company by 
the Comissão 
de Valores 
Mobiliários 
(CVM) – Brazilian 
equivalent of the 
U.S.’s Securities 
and Exchange 
Commission (SEC)

Capital begins 
to be traded 
publically on 
BOVESPA

Criação da CCR 
(setembro)

Creation of CCR 
(September)

Início das 
operações 
(junho)

Operations begin 
(June)

Milestones
Linha do tempoLinha do tempo

Milestones

Atendimento ao Usuário – CCR RodoNorte
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2004 2005 2006 2007 2008

Assinatura do 
contrato de 
concessão com 
o Governo do 
Estado de São 
Paulo para 
operação e 
manutenção da 
Linha 4 do Metrô

Reequilíbrio 
dos contratos 
pela extensão 
dos prazos de 
concessão da 
CCR AutoBAn e 
da CCR ViaOeste

Signed the 
concession 
contract with 
the State of São 
Paulo to operate 
and maintain 
Line 4 of the 
subway (Metro)

Contracts 
rebalanced by 
extending the 
concession 
periods of CCR 
AutoBAn and 
CCR ViaOeste

Assinatura 
do contrato 
de concessão 
da Northwest 
Parkway, em 
Denver, Estados 
Unidos, em 
associação com 
a Brisa, que 
representa 90% 
do consórcio

Abertura de 
escritórios nos 
Estados Unidos e 
no México

Signed the 
concession 
contract for 
the Northwest 
Parkway, 
in Denver, 
Colorado, U.S., 
in association 
with Portugal’s 
Brisa, which 
holds 90% of the 
consortium

Offices opened 
in the United 
States and 
Mexico

Conquista da 
licitação e início 
das operações do 
trecho oeste do 
Rodoanel Mario 
Covas, em São 
Paulo

Aquisição 
de 40% do 
capital social da 
Concessionária 
Renovias S/A

Won the bidding 
contest and 
began operating 
the western 
section of the 
Mario Covas Ring 
Road, in São 
Paulo

Acquisition 
of 40% of 
the capital of 
Concessionária 
Renovias S.A.

Aumento da 
participação na 
CCR RodoNorte, 
no Paraná

Increased 
participation 
in RodoNorte, 
in the State of 
Paraná

Segunda oferta 
pública de ações

Aquisição da 
CCR ViaOeste, 
em São Paulo

Second public 
stock offering

Acquisition of 
ViaOeste, in São 
Paulo
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O modelo de governança corporativa do Grupo CCR envolve a Direto-

ria Executiva, o Conselho de Administração e seis comitês de Gestão, 

que têm caráter técnico e consultivo. A administração executiva da 

Companhia é feita por profissionais e está desvinculada dos acionistas 

controladores, o que assegura maior autonomia às decisões. Desde 

2001, a empresa integra o Novo Mercado da Bovespa.

Mais informações sobre o modelo de governança em www.grupoccr.com.br/ri.

Novo Mercado

O Novo Mercado é um segmento de lista-

gem da Bovespa que reúne ações emitidas 

por empresas que adotam práticas de go-

vernança corporativa mais exigentes que 

o previsto pela legislação, ampliando os 

direitos dos acionistas, favorecendo o aces-

so a novos investidores e melhorando a 

qualidade das informações ao mercado.

The corporate governance model of the CCR 

Group involves the Executive Board, the 

Board of Administration, and six Management 

committees that are technical and consultative 

in nature. The executive administration of the 

Company is in the hands of professionals and is 

not connected to the controlling shareholders, 

which ensures greater autonomy for decision-

making. Since 2001, the company has been 

listed with BOVESPA’s Novo Mercado.

More information regarding the governance model at 
www.grupoccr.com.br/ri.

Novo Mercado

The Novo Mercado (New Market) is a segment 

of BOVESPA’s listing for companies that follow 

more demanding corporate governance practices 

than those set forth in legislation, expanding 

shareholder rights, favoring access to new 

investors, and improving the quality of the 

information for the market.

Governança corporativa

Corporate governance

Processo coletivo na tomada de decisões

Collective decision-making process
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Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é responsável pelas ações administrativas e pela 

execução das estratégias traçadas pela Companhia. Os membros são 

eleitos para um mandato de dois anos, podendo ser reeleitos. Os exe-

cutivos passam por avaliações periódicas de desempenho, realizadas 

internamente com o apoio de uma consultoria independente de recursos 

humanos, tendo como uma de suas ferramentas o Programa de Desen-

volvimento Individual (PDI).

Criado em 2005, o PDI tem como foco o desenvolvimento do grupo de 

análise e gestão da CCR – formado por cerca de 500 pessoas, que reúne 

não apenas diretores, mas analistas, coordenadores, gestores e demais 

executivos, avaliados, anualmente, a partir de parâmetros relacionados 

ao seu conhecimento e ao relacionamento profissional e pessoal. A 

cada avaliação, o programa analisa o desempenho do líder sob esses 

parâmetros e busca adequar seu estilo de liderança e atuação, além de 

desenvolver competências que necessitem de aperfeiçoamento, de forma 

que o líder possa estar preparado para os desafios que a Companhia 

terá pela frente. Simultaneamente, a CCR também realiza, anualmente, 

programa de feedback entre líderes e liderados, para avaliar a intera-

ção entre eles, identificar os pontos fortes e fracos e, assim, procurar 

aperfeiçoar continuamente esse relacionamento.

Executive Board

The Executive Board is responsible for 

administrative action and for carrying out the 

strategies set forth by the Company. The members 

are elected for a two-year mandate, and may be 

reelected. The executives go through periodic 

performance evaluations done internally with 

the support of an independent human resources 

consulting firm, where one of the tools is the 

Individual Development Program (Programa de 

Desenvolvimento Individual - PDI).

Created in 2005, the PDI focuses on developing 

CCR’s analys is  and management group 

– formed by some 500 people,  which 

includes not only directors, but also analysts, 

coordinators, managers and other executives, 

who are evaluated, annual ly,  based on 

parameters related to their knowledge and 

their professional and personal relationships. 

During every evaluation, the program analyzes 

the leader’s  performance according to 

these parameters and seeks to adapt their 

leadership style and actions, as well as develop 

competence that needs improvement, so 

that the leader is prepared for the challenges 

that the Company will face in the future. 

Simultaneously, CCR also carries out its annual 

feedback program between leaders and 

followers, in order to evaluate the interaction 

among them, identify strong and weak 

points and, thus, continuously perfect these 

relationships.

CCR NovaDutra
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Em 2008, a estrutura organizacional da CCR foi aperfeiçoada, com 

base nas diretrizes do Projeto Aprimorando, que busca viabilizar ações 

inovadoras para adequar o diferencial de gestão e competitividade do 

Grupo ao seu novo contexto de negócios. A mudança mais visível foi a 

reestruturação, promovida no final do ano, do Centro Corporativo.

A Vice-presidência Executiva incorporou a função da gestão corporativa, 

passando a liderar as diretorias Jurídica; Controladoria e Planejamento; 

Desenvolvimento Empresarial; e Finanças e Relações com Investidores. 

Com isso, a Presidência da CCR passou a ter maior liberdade para a 

gestão estratégica da Companhia, com foco na ampliação do portfólio 

de negócios e no relacionamento mais estreito com os stakeholders.

Além da Vice-presidência de Gestão Corporativa, que responde por quatro 

diretorias executivas anteriormente ligadas à Presidência, duas outras 

vice-presidências coexistem na estrutura: Desenvolvimento de Novos 

Negócios, reforçando a atividade comercial e a busca de novos projetos ao 

portfólio da CCR; e Gestão dos Negócios, com atuação mais próxima às 

unidades de negócios, na administração de cada contrato de concessão e a 

preocupação de sempre oferecer os melhores serviços aos usuários.

In 2008, CCR’s organizational structure was 

improved, based on the guidelines of the 

Aprimorando Project that seeks to facilitate 

innovative action for adapting the Group’s 

management distinctives and competitiveness 

to its new business context. The most visible 

change was the restructuring of the Corporate 

Center at the end of the year.

The Executive Vice President incorporated 

the function of corporate management, and 

began to care for the Legal, Comptrollership 

and Planning, Corporate Development, and 

Finance and Investor Relations areas. With this 

action, the President of CCR now has greater 

freedom to take on the Company’s strategic 

management, with a focus on expanding the 

business portfolio and having closer contact 

with stakeholders.

Besides the Vice President of Corporate 

Management, who is responsible for four 

executive areas previously l inked to the 

President, two other Vice Presidents coexist in 

the structure: Development of New Business, 

reinforcing the commercial activities and the 

pursuit of new projects for CCR’s portfolio; 

and Business Management, which is more 

closely involved with the business units, in the 

administration of each concession contract 

and in the constant concern to offer the best 

services to users.

CCR Day
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Estrutura organizacional  |  Organizational Structure

Presidente
President

Relações Institucionais
Institutional Relations

Mesmo dirigente com duplo papel: (*) Atuação como corresponsável pela Gestão Estratégica e pela Gestão Corporativa

Same Adminstrator with dual role: (*) Is co-responsible for Strategic Business Management and for Corporate Management

Vice-Presidente Executivo (*)
Executive Vice President (*)

Desenvolvimento e Conquista de Negócios
Vice-Presidente

Gestão dos Negócios
Vice-Presidente

Gestão Corporativa
Vice-Presidente Executivo (*)

New Business
Vice President

Novos Negócios
Diretor

Director
of  New Business

Desenvolvimento 
Empresarial

Diretor
Director of
Corporate 

Development

Finanças e Relações 
com Investidores 

Diretor
Director of

Finance and
Investor Relations

Planejamento 
e Controle

Diretor
Director of

Planning and
Control

Jurídico
Diretor

General
Counsel

Business Management
Vice President

ConcessionáriasCCR EngelogSTPCCR ActuaCCR EngelogTec
ConcessionairesCCR EngelogSTPCCR ActuaCCR EngelogTec

Corporate Management
Executive Vice President (*)

GESTÃO ESTRATÉGICA

UNIDADES DE NEGÓCIO

STRATEGIC MANAGEMENT

BUSINESS UNITS

Comunicação e Marketing
Communications & Marketing

Apoio à Gestão Estratégica
Support for Strategic Management

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008
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Conselho de Administração

O Conselho de Administração é composto de dez integrantes, sendo dois 

deles membros independentes, o que assegura ainda maior transparência 

ao órgão. Os conselheiros são eleitos pelos acionistas, com mandatos de 

um ano, podendo ser reeleitos.

Para evitar conflitos de interesse, os negócios que envolvem as conces-

sionárias e os acionistas controladores dependem de aprovação final pelo 

Conselho. A regra vale para todos os contratos acima de R$ 1 milhão.

Comitês de Gestão

As propostas da Diretoria Executiva que necessitam de aprovação do Conse-

lho de Administração são avaliadas tecnicamente pelos Comitês de Gestão. 

Organizados em seis áreas – Auditoria, Estratégia, Finanças, Governança, 

Novos Negócios e Recursos Humanos –, os comitês são formados por um 

representante de cada acionista controlador e por um executivo indepen-

dente e têm caráter consultivo.

Management committees

The proposals of the Executive Board needing 

the approval of the Board of Administration 

are technically assessed by the Management 

Committees. The committees are organized 

into six areas (Auditing, Strategy, Finance, 

Governance, New Business, and Human 

Resources), are formed by a representative 

of each controlling shareholder and by an 

independent executive, and are consultative 

in nature.

Board of Administration

The Board of Administration is comprised of 

ten members, two of which are independent, 

granting a greater measure of transparency to 

the body. The Board members are elected by 

the shareholders, for one-year mandates, and 

they can be reelected.

In order to avoid conflicts of interest, the 

businesses of the concessionaires and the 

controlling shareholders depend on the Board’s 

final approval. This rule is in effect for all 

contracts of more than R$ 1 million.

CCR ViaLagos

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008
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Equilíbrio

Os acionistas controladores, que detêm 71,4% do capital da empresa, têm par-

ticipações equilibradas, sem direito de veto ou aprovação singular por nenhum 

deles. A CCR assegura a todos os seus acionistas, minoritários e controladores, a 

possibilidade de acionar a Câmara de Arbitragem da Bovespa para a resolução 

de eventuais conflitos e tem como norma acatar as decisões da Câmara.

Como empresa listada no Novo Mercado, a CCR possui apenas ações ordinárias 

(ON) e estende a todos os acionistas as mesmas condições obtidas pelos con-

troladores no caso de venda do controle da empresa (tag along 100%).

Balance

The controlling shareholders, who hold 71.4% 

of the company’s capital, participate equally, 

without the right of single veto or approval 

by any of them. CCR guarantees to all of its 

shareholders, whether minority or controlling, 

the possibi l i ty of cal l ing on BOVESPA’s 

Arbitration Panel to resolve eventual conflicts, 

and it complies with the Panel’s decisions.

As a company listed with the Novo Mercado 

(New Market ) ,  CCR has  on ly  common 

stocks (ON) and offers all shareholders the 

same conditions obtained by controlling 

shareholders, if company control is sold (100% 

tag along).

Comunicação com o mercado

Em 2008, o Grupo lançou um novo site de Relações com Investidores, com 

visual mais moderno e seções personalizadas para investidores institucionais, 

pessoas físicas e analistas de mercado.

Em seguidos eventos no Brasil e no exterior, a equipe de Relações com Investidores 

apresentou a investidores potenciais a estratégia de crescimento qualificado. Communicating with the market

In 2008, the Group launched a new Investor 

Relations site, visually more modern and 

with personalized sections for institutional 

investors, individuals, and market analysts.

At a series of events in Brazil and abroad, 

the Investor Relations team presented the 

company’s qualif ied growth strategy to 

potential investors.

Site de Relações com Investidores

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008
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Em 2008, o Grupo CCR implementou o Projeto Aprimorando, que visa 

aumentar a competitividade por meio da revisão e da reestruturação de 

processos. A partir dessa iniciativa, foram redefinidas as atribuições dos 

integrantes do Centro Corporativo do Grupo, com o reforço do papel es-

tratégico da Presidência na ampliação das fronteiras de atuação. (Veja mais 

informações sobre o Centro Corporativo na página 28  deste relatório.)

Na CCR Engelog, empresa que atua na gestão dos contratos de investimen-

tos do Grupo, a revisão dos processos internos aumentou a qualidade do 

trabalho. Para tanto, foram criadas duas novas diretorias, uma com foco 

em novos projetos e outra com ênfase em gestão de contratos.

In 2008, the CCR Group implemented the 

Aprimorando Project that seeks to increase 

competitiveness by revising and restructuring 

processes. Based on this init iat ive, the 

responsibilities of the members of the Group’s 

Corporate Center were redefined, and the 

strategic role of the President in expanding 

its horizons was reinforced. (See more 

information about the Corporate Center on 

page 28 of this report.)

At CCR Engelog, a subsidiary involved in 

managing the Group’s investment contracts, 

a review of internal processes increased the 

quality of the work. To do this, two new 

areas were created: one focusing on new 

projects and another emphasizing contract 

management.

Diferenciais de gestão

Management differentials

Melhorias na gestão favorecem as estratégias de relacionamento

Management improvements favor relationship strategies

3,8 mil
 funcionários treinados em  

 atendimento aos usuários

3,800
 employees trained

 in user services

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008
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O Aprimorando também focou a melhoria do atendimento prestado aos 

usuários das rodovias. Nesse contexto, foi criado o Ciclo da Prestação de 

Serviço, que padroniza as tarefas e as fases de atendimento, com o objetivo 

de garantir a satisfação dos usuários. Quase 3,8 mil profissionais – entre 

gestores, coordenadores, supervisores e agentes de atendimento – pas-

saram por treinamento sobre o tema.

Os principais desafios da capacitação são internalizar e disseminar no Grupo 

CCR – Concessionárias, CCR Engelog, CCR Actua Serviços e CCR Actua 

Assessoria – a prática da prestação de serviço público com mentalidade 

empresarial, garantindo o foco no atendimento ao usuário, às exigências e 

às expectativas do governo (federal e estaduais) e dos poderes concedentes 

e às metas dos acionistas.

The Aprimorando Project also focused on 

improving the attention given to highway users. 

Within that context, the Service Providing Cycle 

(Ciclo da Prestação de Serviço) was created, that 

standardizes the service tasks and phases, with 

the objective of guaranteeing user satisfaction. 

Nearly 3,800 professionals – including managers, 

coordinators, supervisors, and customer service 

personnel – received trained on the subject.

The main challenges faced by the enabling 

process are internalizing and disseminating within 

the CCR Group – Concessionaires, CCR Engelog, 

and Actua Serviços, and Actua Assessoria – the 

practice of providing public services with a 

corporate mentality, guaranteeing that the focus 

on service to the user, government demands and 

expectations (Federal and State), the granting 

authorities, and shareholder goals.

Atendimento ao Usuário – CCR RodoAnel
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Aproximação com públicos estratégicos

A CCR lançou, em 2008, a sua primeira campanha institucional. Por 

meio de peças publicitárias, veiculadas em jornais, revistas, rádio e TV, 

estendeu o diálogo da Companhia para além dos limites das rodovias 

que administra. Primeiro participante do Novo Mercado da Bovespa, com 

quase dez anos de atuação, o Grupo reafirmou seu caráter inovador, 

tornando-se o primeiro do setor de rodovias, no Brasil, a protagonizar 

uma campanha publicitária.

A campanha teve o objetivo de aproximar a empresa dos seus públicos 

estratégicos, por meio da demonstração dos benefícios trazidos 

pelos investimentos da CCR, ao longo de uma década de operação. 

O reposicionamento da marca visa, também, apoiar a estratégia de 

crescimento do Grupo, com a ampliação do seu portfólio de atuação.
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Closer contact with strategic groups

In 2008, CCR launched its first institutional 

advertising campaign. With advertising pieces 

run in newspapers, magazines, and on radio and 

TV, it extended the Company’s dialog beyond the 

right-of-ways of the highways it administrates. 

As the first participant in BOVESPA’s New Market 

(Novo Mercado), and with nearly 10,years of 

involvement, the Group reaffirms its innovative 

stance, by becoming the first company in Brazil’s 

highway sector to run a publicity campaign.

The objective of the campaign was to bring 

the company closer to its strategic target 

groups by showing the benefits caused by 

CCR’s investments, throughout a decade of 

operations. The repositioning of the brand also 

attempts to support the Group’s growth strategy 

by expanding its portfolio of involvements.

At the same time, internal communications 

reinforced the visual identity of the holding 

company with the adoption of CCR’s symbol 

by all of the concessionaires that belong to the 

Group. Within this communication strategy, a 

new Internet portal – www.grupoccr.com.br – 

was launched, with a more modern look, new 

interactive tools, and a space dedicated to news 

about the company and the business sector. 

Some of the sections, like the one for Investor 

Relations, were updated with new content, 

and the sites of the concessionaires were also 

modernized.

In order to improve communication with 

employees, the Group launched a corporate 

in-house magazine Nosso Mundo CCR (Our 

CCR World), which is sent to the homes of all 

employees, every two months.

Simultaneamente, as ações de comunicação interna reforçaram a 

identidade visual da holding, com a adoção da assinatura CCR por 

todas as concessionárias integrantes do Grupo. Dentro dessa estratégia 

de comunicação, também foi lançado um novo portal eletrônico 

– www.grupoccr.com.br –, com visual mais moderno, novas ferramentas 

de interação e um espaço dedicado às notícias sobre a empresa e o 

setor. Algumas seções, como a de Relações com Investidores, foram 

atualizadas com novos conteúdos, e os sites das concessionárias também 

foram modernizados.

Para aprimorar a comunicação com os funcionários, o Grupo lançou a 

revista corporativa Nosso Mundo CCR, enviada, a cada dois meses, às 

residências de todos os colaboradores.

CCR AutoBAn
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Ganhos de competitividade

Em 2008, a CCR concluiu a implantação do Projeto Ápice, iniciado em 

2007. A iniciativa inovadora posiciona o Grupo CCR em um novo pa-

tamar de eficiência, com a padronização, a simplificação e a integração 

de processos de negócios de todas as suas unidades, assegurando, tam-

bém, melhoria na segurança empresarial para a tomada de decisões.

No início do ano, foi concluída a primeira fase do Projeto Ápice, desen-

volvida com base na tecnologia SAP, líder mundial em soluções tecnoló-

gicas globais. Em outubro, começou a segunda fase, que visa conferir 

mais agilidade e flexibilidade aos processos. A ferramenta foi utilizada 

no planejamento estratégico da empresa para o ciclo 2009-2013.

Estratégia financeira

A estratégia de crescimento qualificado da CCR está baseada na disci-

plina da administração do capital. Além de avaliar permanentemente 

os riscos financeiros a que está exposta, a Companhia busca constan-

temente maneiras de alongar seu perfil de endividamento e aumentar 

sua capacidade de investimento.

Em 2008, a CCR avançou na estruturação de financiamento de im-

portantes projetos de sua carteira. Em outubro, no auge da crise 

financeira mundial, a ViaQuatro, concessionária da Linha 4 (Amarela) 

do Metrô paulistano, da qual o Grupo é um dos principais acionistas, 

obteve financiamento de US$ 368,7 milhões do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID), em duas etapas. A primeira, da ordem de 

US$ 309,2 milhões, para a Fase I da operação comercial; a segunda, 

no valor de US$ 59,5 milhões, para a Fase II. A operação foi premiada 

com o Americas Infrastructure Deal of the Year, concedido pela Project 

Finance Magazine.

Competitive gains

In 2008, CCR finished implementing the Ápice 

Project, begun in 2007, which is the first of this 

type to be adopted by a company from this business 

sector. The initiative positions the CCR Group on a 

new level of efficiency, by standardizing, simplifying, 

and integrating the business processes of all of its 

units, thus ensuring improved corporate security 

for decision-making.

At the beginning of the year, the first phase 

of Project Ápice was concluded, based on SAP 

technology, which is a world leader in global 

technological solutions. In October, The second 

phase began, focusing on bringing agility and 

flexibility to processes. The tool was used for laying 

out the strategic planning of the company for 

2009-2013.

Financial strategy

CCR’s qualified growth strategy is based on the 

disciplined administration of capital. Besides 

permanently evaluating the financial risks to 

which it is exposed, the Company constantly 

seeks means of extending its debt profile and of 

increasing its investment capability.

In 2008, CCR advanced with structuring financing 

for important projects in its portfolio. In October, 

at the height of the worldwide financial crisis, 

ViaQuatro, which is the concessionaire for Line 

4 (Yellow) of São Paulo’s subway (Metro), of 

which the Group is one of the main shareholders, 

obtained financing in the amount of US$ 368.7 

million from the Interamerican Development 

Bank (IDB), in two stages. The first – US$ 309.2 

million – was for Phase I of the commercial 

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008
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operation; the second – US$ 59.5 million – for 

Phase II. The operation was deemed the Americas 

Infrastructure Deal of the Year, by Project Finance 

International (PFI). 

Operational management

Offering users the best services available 

and ensuring the best safety conditions on 

the highways are principles of operational 

management of the concessionaires belonging to 

the CCR Group. The company uses cutting-edge 

technology to administrate the highways, and the 

Operational Control Centers (OCC) are equipped 

and organized to work 24 hours a day.

The Group also has an internal Service Technology 

(ST) area, whose objective is to study the best 

service practices followed by the highways, so as 

to standardize procedures, always in line with the 

strategy of providing safety, traffic flow, comfort, 

and orientation for users.

Environmental management

CCR only begins projects for investing in its highways 

after obtaining the appropriate environmental 

licenses. CCR Engelog, a CCR subsidiary that manages 

contracts, has a specialized team that follows up on 

the work of the concessionaires and outsourced 

companies, and always seeks means to minimize 

the impact of operations on the environment. In 

February 2009, CCR created a sustainability study 

group to discuss and circulate good environmental 

practices in the business units.

For more about the Group’s management systems, see: 
www.grupoccr.com.br/ri

Gestão de operações

Oferecer os melhores serviços disponíveis aos usuários e assegurar as melhores 

condições de segurança nas rodovias são princípios da gestão operacional das 

concessionárias que integram o Grupo CCR. A empresa utiliza tecnologia de 

ponta na administração das rodovias, e os Centros de Controle Operacional 

(CCO) estão equipados e organizados para funcionar 24 horas por dia.

O Grupo também conta com uma área interna de Tecnologia do Atendimento 

(TA), cujo objetivo é estudar as melhores práticas de atendimento adotadas pelas 

rodovias, de forma a padronizar os procedimentos, sempre alinhados à estratégia 

de promover segurança, fluidez, conforto e orientação aos usuários.

Gestão ambiental

A CCR só inicia projetos de investimentos em suas rodovias a partir da 

obtenção de licença ambiental. A CCR Engelog, controlada da CCR que 

atua na gestão dos contratos, conta com uma equipe especializada que 

acompanha o trabalho das concessionárias e das empresas terceirizadas, 

sempre buscando formas de minimizar o impacto das operações sobre o 

meio ambiente. Em fevereiro de 2009, a CCR criou um grupo de estudos 

sobre sustentabilidade para discutir e disseminar boas práticas ambientais 

em suas unidades de negócios.

Para mais informações sobre os sistemas de gestão do Grupo, 
consulte: www.grupoccr.com.br/ri

CCR Ponte
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A geração de benefícios para seus públicos de interesse – como acionis-

tas, investidores, usuários, poderes concedentes e comunidades onde 

atua – orienta a atuação do Grupo CCR. Com investimentos próprios ou 

por meio de alianças com o Poder Público, a empresa viabiliza serviços 

em infraestrutura, contribuindo para o desenvolvimento econômico e 

social brasileiro.

No que se refere à geração de valor para os acionistas, quatro diretrizes 

orientam a estratégia da empresa: valorização dos atuais contratos, 

valorização com novos negócios, valorização com atividades correlatas 

e planejamento da atuação no exterior. Coordenadas, essas ações visam 

aumentar o valor de mercado do Grupo CCR.

Generating benefits for its stakeholders – such 

as shareholders, investors, users, granting 

authority, and communities where it is involved 

– guides the actions of the CCR Group. 

With either its own investments or through 

alliances with public authorities, the company 

makes infrastructure services possible, thus 

contributing to Brazil’s economic and social 

development.

As for generating value for shareholders, 

company strategy follows four guidelines: 

bringing value to current contracts, to new 

business, and to related activit ies, and 

planning for involvement outside of Brazil. 

These coordinated actions focus on increasing 

the market value of the CCR Group.

Estratégia e desempenho

Strategy and performance

Novas concessões e participações ampliam o portfólio

New concessions and participations expand the portfolio

R$ 732 milhões
foram aplicados na melhoria das rodovias

R$ 732 million
were invested in highway improvements

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008
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CCR RodoAnel

Em junho de 2008, foi assinado o contrato de concessão do trecho 

oeste do Rodoanel pela Concessionária do RodoAnel Oeste S.A., que 

tem como acionistas a CCR (95%) e a Encalso Construções Ltda. (5%), 

integrantes do Consórcio Integração Oeste, vencedor da concorrência. 

A concessão prevê pagamento de outorga de R$ 2 bilhões em dois anos 

e investimentos da ordem de R$ 465 milhões, que já foram iniciados em 

2008. A conquista propiciará relevantes ganhos de sinergia ao Grupo 

CCR, já que o trecho corta quatro de suas rodovias: Anhanguera, Ban-

deirantes, Raposo Tavares e Castello Branco.

Apenas seis meses após a assinatura do contrato, os investimentos realizados 

já permitiram melhorar a infraestrutura do trecho oeste, por onde trafegam, 

em média, 180 mil veículos/dia. Uma das soluções para melhorar o tráfego 

da Região Metropolitana de São Paulo, a cobrança de pedágio no Rodoanel 

teve início em 17 de dezembro de 2008.

CCR RodoAnel (Ring Road)

In June 2008, the concession contract for 

the western section of the Ring Road was 

signed by Concessionária do Rodoanel Oeste 

S.A., whose shareholders are CCR (95%) and 

Encalso Construções Ltda. (5%) – members of 

the Consórcio Integração Oeste, which won 

the bidding contest. The concession provides 

for payment of a granting fee of R$ 2 billion in 

two years and investments of R$ 465 million, 

which already began in 2008. This contract 

will bring relevant synergy gains to the CCR 

Group, since the section cuts across four of its 

highways: Anhanguera, Bandeirantes, Raposo 

Tavares, and Castello Branco.

Just six months after signing the contract, the 

investments brought significant improvements 

to the infrastructure of the western section, 

which has an average traffic flow of 180,000 

vehicles per day, and is one of the solutions for 

improving traffic in Metropolitan São Paulo. Toll 

collection began on December 17, 2008.

CCR RodoAnel
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Renovias

Atenta às oportunidades do mercado secundário, a CCR 

adquiriu, por meio de sua controlada CPC, com o desem-

bolso de R$ 265 milhões, 40% do capital da concessio-

nária Renovias, que detém o contrato de concessão, até 

junho de 2022, e opera 345,6 quilômetros de rodovias, 

ligando a cidade de Campinas ao sul de Minas Gerais. Os 

60% restantes de participação permaneceram sob con-

trole da Encalso. O acordo tem importância estratégica, 

pois amplia a presença da empresa no mercado rodoviário 

de São Paulo e gera sinergias com a CCR AutoBAn.

Renovias

Ever alert to the opportunities of the secondary 

market, through is subsidiary CPC, CCR acquired 

40% of the capital of the Renovias concessionaire, 

for R$ 265 million, that has a concession contract 

running until June 2022, and operates 345.6 

kilometers of highways, connecting the city of 

Campinas to the south of the State of Minas Gerais. 

The remaining 60% share continues in the hands of 

Encalso. This is a strategically important agreement, 

because it expands the company’s presence in 

the highway market in São Paulo and generates 

synergies with CCR AutoBAn.

Anhanguera Complex

In 2008, AutoBAn pushed ahead with the construction 

work in the Anhanguera complex, which is projected 

to facilitate access from Anhanguera Highway 

to the Tietê by-pass. Besides reducing the traffic 

bottleneck upon arriving in the capital, the project 

will modernize Anhanguera Highway and will serve 

a longstanding desire of neighboring communities 

in the region that want more safety, better traffic 

flow, and comfort. The construction began in 2007 

and should be concluded in 2010, requiring an 

investment of approximately R$ 270 million.

Complexo Anhanguera

Em 2008, a CCR AutoBAn avançou nas obras do complexo Anhan-

guera, projetado para desafogar o acesso da Rodovia Anhanguera à 

Marginal Tietê. Além de reduzir o gargalo do trânsito na chegada à 

capital, o projeto modernizará a Rodovia Anhanguera e atenderá a um 

antigo desejo das comunidades vizinhas à região, que buscam mais 

segurança, fluidez e conforto. As obras começaram em 2007 e devem 

ser concluídas em 2010, exigindo investimentos de aproximadamente 

R$ 270 milhões.

Complexo Anhanguera

Renovias
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Cebolão CCR ViaOeste Project

Reducing the frequent traffic congestion 

encountered upon arriving in São Paulo, via the 

service road of Castello Branco Highway, one of 

the main highways in the State of São Paulo. 

This is the objective of CCR’s investments, which 

provide for additional construction work on the 

highway complex, called the Cebolão, consisting 

of three bridges that will facilitate access to the 

Tietê by-pass.

In January 2009, teams from CCR ViaOeste and 

Engelog began to analyze the structures that will 

be remodeled by this project, which should involve 

an investment of around R$ 170 million and should 

be concluded by 2010.

Projeto Cebolão CCR ViaOeste

Reduzir os frequentes congestionamentos na chegada a São Paulo pela 

Marginal da Rodovia Castello Branco, uma das principais rodovias do 

Estado de São Paulo. Esse é o objetivo dos investimentos da CCR, que 

prevê obras adicionais no complexo viário denominado Cebolão, com-

postas por três pontes, que facilitarão o acesso à Marginal do Tietê.

Em janeiro de 2009, equipes da CCR ViaOeste e da CCR Engelog come-

çaram a analisar as estruturas que serão remodeladas com o projeto, 

que deverá envolver investimentos ao redor de R$ 170 milhões e ser 

concluído até 2010.

Projeto Cebolão
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Diversificação

Em 2009, o Grupo CCR entrou no mercado de inspeção veicular, na 

cidade de São Paulo, com a aquisição de 45% de participação na 

Controlar, empresa de propósito específico, criada pelo consórcio 

vencedor da licitação realizada pela Prefeitura Municipal de São 

Paulo para a implantação e a operação do Programa de Inspeção e 

Manutenção de Veículos em Uso – I/M na cidade.

Diversification

In 2009, the CCR Group entered the 

vehicle inspection market, in the city of 

São Paulo, by acquiring a 45% share of 

Controlar, a specific-purpose company (SPC) 

that was created by the consortium that 

won the bidding contest held by the São 

Paulo City Government for implementing 

and operating the city’s Inspection and 

Maintenance of Vehicles in Use Program 

(Programa de Inspeção e Manutenção de 

Veículos em Uso – I/M).

Centro de Inspeção Veicular da Controlar na  Barra Funda
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Transporte coletivo

A ViaQuatro avançou no contrato de concessão da Linha 4 do Metrô de 

São Paulo. Depois de a Companhia obter financiamento, em maio de 

2008, o poder concedente emitiu a Ordem de Serviço de Fabricação da 

Fase I da operação comercial, permitindo concluir o projeto executivo dos 

trens que integrarão o empreendimento e iniciar a etapa de fabricação das 

composições. Ainda em 2009, devem ser iniciados os testes operacionais 

com os trens. A primeira fase da Linha 4 (Amarela) do metrô deverá entrar 

em operação em 2010.

Além de oferecer uma importante alternativa de transporte à população 

do extremo oeste da cidade, a Linha 4 do Metrô paulistano adotará a me-

lhor tecnologia disponível no mercado. O controle automático dos trens 

permite a operação sem condutores (sistema driverless), conferindo mais 

segurança ao sistema e regularidade na velocidade de tráfego. A Linha 4 

também será a primeira, na América Latina, equipada com divisórias de 

vidro para separar a plataforma da área dos trilhos.

Mass transportation

CCR ViaQuatro advanced with the concession 

contract of Line 4 of São Paulo’s subway 

(Metro). After the Company obtained financing, 

in May 2008, the granting authority issued 

a Manufacturing Service Order for Phase I of 

the commercial operations, allowing both the 

conclusion of the execution project of the trains 

that will run on the line and beginning the 

manufacturing phase of the train cars. Also in 

2009, the trains should begin operational tests. 

The first phase of  the subway’s Line 4 (Yellow) 

should go into operation in 2010.

Besides offering an important transportation 

alternative to inhabitants from the far west side 

of the city, Line 4 of São Paulo’s Metro will use 

the best technology available on the market. 

Automatic control of the trains will allow them 

to be driverless, providing greater safety to the 

system and a more regular traffic speed. Line 

4 will also be the first in Latin America to be 

equipped with glass dividers separating the 

platform from the track area.



44

Resultado da estratégia de crescimento qualificado, orientada pela 

disciplina na administração do capital, o desempenho do Grupo CCR 

foi favorecido, no balanço do ano, pelo cenário positivo da economia 

brasileira. A despeito do agravamento da crise econômica mundial a 

partir de outubro, em 2008, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou 

crescimento de 5,1%. Por sua vez, a indústria automobilística brasileira 

encerrou o exercício com um novo recorde: 2,82 milhões de unidades 

comercializadas no mercado interno, resultado 13,4% acima do alcan-

çado em 2007, de acordo com os dados anuais da Associação Nacional 

dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Já no setor do 

agronegócio, no mesmo período, a expressiva soma das exportações – 

um valor inédito de US$ 72 bilhões – ajudou a impulsionar o transporte 

rodoviário de mercadorias.

As a result of its qualified growth strategy, 

guided by disciplined capital administration, 

the performance of the CCR Group was 

favored by Brazil’s positive economic scenario 

over the entire year. Despite the worsening of 

the world economic crisis as of October 2008, 

Brazil’s Gross Domestic Product (GDP) recorded 

a growth of 5.1%. Brazil’s automobile industry 

closed out the year with a new record: 2.82 

million vehicles sold on the domestic market, 

which was 13.4% more than 2007, according 

to the annual statistics of the National 

Association of Motor Vehicle Manufacturers 

(Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores – ANFAVEA). In the 

agribusiness sector, during the same period, 

the significant export total – an unprecedented 

US$ 72 billion – helped boost  transportation 

of products via highway.

Performance econômico-financeira

Economic-financial performance

Principais indicadores apresentam desempenho positivo

Main indicators show positive performance

Colaboradores – CCR RodoAnel
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De modo geral, o tráfego de veículos intensificou-se nas rodovias admi-

nistradas pelo Grupo, registrando um total de 598 milhões de veículos-

equivalentes, o que representa aumento de 8,4% em relação a 2007. 

A receita bruta cresceu 16,3%, alcançando R$ 2,95 bilhões. As receitas 

provenientes de pedágio somaram R$ 2,83 bilhões, com incremento de 

15,9% sobre o resultado do ano anterior, respondendo por 96% do 

total da receita obtida no exercício. O reajuste médio aplicado sobre o 

valor das tarifas (6,8%) contribuiu para o resultado positivo. As receitas 

acessórias alcançaram R$ 60 milhões, com alta de 17%.

Generally, vehicle traffic has intensified on 

the highways administrated by the Group, 

recording a total of 598 million equivalent-

vehicles, which represents an increase of 8.4% 

over 2007. Gross revenues grew by 16.3%, to 

R$ 2.95 billion. Toll revenues totaled R$ 2.83 

billion, for an increment of 15.9% over the 

results of the previous year and answering for 

96% of the total revenues obtained during the 

period. The average adjustment made in the 

toll charges (6.8%) contributed to the positive 

result. Accessory revenues came to R$ 60 

million, for an increase of 17%.

Principais indicadores (R$ milhões)

2006 2007 2008

Variação %

2008 x 2007

Receitas brutas 2.318 2.538 2.952 16,31

Custos e despesas(1) 952 1.238 1.370 10,66

Ebtida 1.206 1.442 1.732 20,11

Margem Ebtida (%) 56,2 61,3 63,3 2 p.p.

Lucro líquido 547 580 714 23,10

EVA 91 278 393 41,30

Dividendos(2) 355 532 746 40,23
(1) Inclui custos dos serviços prestados, despesas administrativas e outras despesas operacio-
nais, exceto depreciação/amortização. Em 2006, não inclui despesas não operacionais.
(2) Movimentação do PL no ano.

Main Indicators (R$ million)

2006 2007 2008
Variation %

2008 x 2007

Gross revenues 2,318 2,538 2,952 16.31

Costs and Expenses (1) 952 1,238 1,370 10.66

EBITDA 1,206 1,442 1,732 20.11

EBITDA margin (%) 56.2 61.3 63.3 2 p.p.

Net profits 547 580 714 23.10

EVA 91 278 393 41.30

Dividends (2) 355 532 746 40.23
(1) Includes costs of services provided, administrative expenses, and other operational expenses, 
except depreciation/amortization. In 2006, it does not include non-operational expenses.
(2) PL movement during the year.
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Endividamento

O endividamento consolidado do Grupo CCR passou de R$ 1,985 bilhão, 

em 2007, para R$ 3,722 bilhões, em 2008. Mais da metade desse valor 

(53%) refere-se aos compromissos de longo prazo, e 90,2% corres-

pondem a dívidas em moeda nacional. O aumento da dívida deveu-se, 

entre outros fatores, à emissão do correspondente a R$ 1,765 bilhão 

em notas promissórias e debêntures de curto prazo, para honrar os 

compromissos previstos no contrato de concessão do trecho oeste 

do Rodoanel, cuja concessão prevê pagamento de outorga de R$ 2 

bilhões, em dois anos, e investimentos da ordem de R$ 465 milhões, 

já iniciados em 2008.

A CCR está trabalhando ativamente na reestruturação e no alonga-

mento do endividamento do Rodoanel, hoje de curto prazo, que será 

substituído pela modalidade project finance, com prazos compatíveis 

e adequados aos retornos esperados.

Indebtedness

The consolidated indebtedness of the CCR 

Group rose from R$ 1.985 billion, in 2007, 

to R$ 3.722 billion, in 2008. More than half 

of this amount (53%) represents long-term 

commitments, and 90.2% corresponds to 

debts in Brazilian currency. Among other 

factors, debt growth was due to the issuance 

of R$ 1.765 billion in promissory notes and 

short-term debentures, in order to meet 

contract commitments for the western section 

of the Ring Road, where the concession will 

pay a granting fee of R$ 2 billion in two years 

and make investments of R$ 465 million, which 

already began in 2008.

CCR is actively working on restructuring 

and extending the Ring Road’s short-term 

indebtedness, which will be substituted by 

project finance, with compatible time periods 

that are adequate for the expected returns.

Pedágio – 96,0%
Tolls – 96.0%

Outras – 4,0%
Others – 4.0%

Receitas  |  Revenues

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008
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Investimentos

Com a conquista do trecho oeste do Rodoanel e a aquisição de 40% do 

capital da Renovias, o Grupo CCR ampliou o volume de investimentos 

realizados em 2008. Foram aplicados R$ 798 milhões na operação de suas 

rodovias, um aumento significativo em relação a 2007, quando o montante 

alcançou cerca de R$ 512 milhões.

A maior parte dos investimentos foi aplicada pela CCR AutoBAn, que in-

vestiu R$ 287 milhões, em 2008, nas obras do Complexo Anhanguera e 

na construção de marginais na SP-330, do km 92 ao 98. A CCR NovaDutra 

aplicou R$ 158 milhões, principalmente na recuperação geral do pavimento 

e nas marginais do km 169 ao 172, no Rio de Janeiro.

No Rodoanel, os R$ 95 milhões em recursos foram direcionados a melhorias 

no trecho, construção das 13 praças de pedágio e aquisição de sistema de 

arrecadação.

Para tornar o seu caixa ainda mais robusto e fazer frente aos investimentos 

em 2009 e 2010, a CCR captou R$ 500 milhões em recursos no mercado 

financeiro, em 29 de dezembro de 2008.

Investments

By winning the western section of the Ring 

Road and acquiring 40% of the capital of 

Renovias, the CCR Group expanded the volume 

of investments made in 2008. R$ 798 million 

were put into operating the highways, which 

is a significant increase over 2007, when the 

amount came to about R$ 512 million.

Most of the investments were made by CCR 

AutoBAn, which applied R$ 287 million, in 

2008, in the construction of the Anhanguera 

Complex and the service roads of SP-330, from 

kilometer 92 to 98. CCR NovaDutra applied R$ 

158 million, mainly in the overall recuperation 

of the pavement and in the service roads from 

kilometer 169 to 172, in Rio de Janeiro.

For the Ring Road, R$ 95 mil l ion were 

employed in improving the section, building 

13 toll booths, and acquiring a toll collection 

system.

To give it an even stronger cash flow and to 

handle the investments in 2009 and 2010, CCR 

raised R$ 500 million on the financial market, 

on December 29, 2008.

Investimentos  | Investments
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Mercado de capitais

O agravamento da crise econômica mundial nos mercados de capital 

das principais economias desenvolvidas do mundo, a partir de outubro 

de 2008, teve impactos negativos sobre o mercado acionário brasileiro 

de forma geral, e os papéis da CCR não foram exceção nesse cenário. 

No balanço do ano, caíram 14,07%, um desempenho ainda superior ao 

do Ibovespa, que registrou queda de 41,22% no período. As ações da 

empresa estão entre as 50 mais negociadas na Bovespa, com transações 

mensais da ordem de R$ 20 milhões.

Capital market

The deepening of the world economic crisis 

in the capital markets of the world’s main 

developed economies, as of October 2008, 

had a negative impact on the Brazilian stock 

market in general, and CCR’s shares were no 

exception in this scenario. Overall, in the year, 

they backed off 14.07%, which was a better 

performance than IBOVESPA, that recorded a 

drop of 41.22% for the period. The company’s 

shares are among the 50 bestsellers on 

BOVESPA, with monthly transactions on the 

order of R$ 20 million.

CCR NovaDutra
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Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008

Dividendos

A expansão dos negócios do Grupo CCR tem contribuído para a adição 

de valor, com reflexos positivos para os acionistas. Desde 2004, a empresa 

distribui, pelo menos, 50% de seu lucro líquido aos acionistas. Os dividendos 

são depositados semestralmente.

A CCR distribuiu, a título de dividendos, um total de R$ 544,2 milhões, refe-

rentes ao ano de 2008. No dia 30 de setembro, a distribuição de dividendos 

relativos ao exercício, correspondente a R$ 1,00 por ação, foi antecipada, 

totalizando R$ 403,1 milhões. Do valor restante, de R$ 141,1 milhões (o 

equivalente a R$ 0,35 por ação), uma parte foi paga no dia 30 de abril de 

2009 (R$ 0,25) e o restante (R$ 0,10) será liquidado no decorrer de 2009.

Dividends

The expansion of the CCR Group’s business 

has contributed aggregate value, with positive 

effects for shareholders. Since 2004, the 

company has distributed at least 50% of its 

net profits to shareholders. The dividends are 

deposited every semester.

CCR distributed a total of R$ 544.2 million 

in dividends for 2008. On September 30, the 

dividend distribution for the year – coming to 

R$ 1.00 per share – was moved up, totaling R$ 

403.1 million. Out of the remaining R$ 141.1 

million (or R$ 0.35 per share), R$ 0.25 were 

paid, on April 30, 2009, with the remaining R$ 

0.10 owed per share to be paid during 2009.

CCR ViaLagos
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A busca pelo equilíbrio dos resultados econômicos, sociais e ambientais 

tem orientado a atuação do Grupo CCR no mercado. Com uma postura 

responsável e proativa, a Companhia busca fomentar o desenvolvimento 

das regiões onde atua, sempre preocupada em diminuir os impactos 

ambientais e proporcionar benefícios aos diversos públicos com os 

quais se relaciona – acionistas, usuários, funcionários, fornecedores, 

parceiros, poderes concedentes e cerca de 100 municípios atendidos 

por suas concessionárias.

De 2006 a 2008, as ações da CCR foram listadas no Índice de Sus-

tentabilidade Empresarial (ISE) da Bovespa. A saída do ISE, no final de 

2008, impulsionou o Grupo a reavaliar suas práticas de sustentabilidade. 

Diante disso, uma de nossas metas para 2009 é implantar um proces-

so de padronização das ações, reforço da sinergia com os negócios e 

fortalecimento dos mecanismos internos de controle e monitoramento, 

melhorando a gestão das ações e proporcionando mais transparência 

sobre os resultados das iniciativas. Como consequência dessa diretriz, 

no início de 2009, o Grupo deu início a um amplo plano de gestão de 

resíduos sólidos, que incluirá o levantamento do ciclo completo de coleta 

e sua destinação final.

The pursuit of balance among the economic, 

social, and environmental results has guided the 

involvement of the CCR Group in the market. 

With a responsible and proactive stance, the 

Company seeks to stimulate the development 

of the regions where it is involved, always 

concerned about lessening the environmental 

impact and providing benefits to the several 

groups with which it relates – shareholders, 

users, employees, suppliers, partners, granting 

authorities, and approximately 100 municipalities 

served by its concessionaires.

From 2006 to 2008, CCR’s shares were listed on 

BOVESPA’s Corporate Sustainability Index (Índice 

de Sustentabilidade Empresarial – ISE). Dropping 

from the ISE, at the end of 2008, motivated the 

Group to reevaluate its sustainability practices. 

In light of this, one of our goals for 2009 

is to implement a process for standardizing 

the actions, reinforcing the synergy with the 

business, and strengthening the internal records 

and monitoring mechanisms, thus improving 

the management of the actions and becoming 

more transparent regarding the effects of the 

initiatives. As a result of this guideline, at the 

beginning of 2009, the Group began a broad plan 

for managing solid wastes, which will include a 

survey of the complete collection cycle and their 

final destination.

Corporate responsibility
Results of the initiatives are shared with several groups

Responsabilidade corporativa
Resultados das iniciativas são partilhados com diversos públicos

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008
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Disseminar práticas sustentáveis em toda a sua cadeia de valor constitui 

outro princípio da Política de Responsabilidade Corporativa da CCR. 

Além de o Grupo fiscalizar a execução das obras civis, para garantir 

o respeito às leis ambientais e seu cumprimento, todos os contratos 

firmados com parceiros e fornecedores incluem cláusulas relativas aos 

direitos humanos. Um exemplo é o veto irrestrito ao eventual uso de 

mão de obra infantil pelas empresas, sob pena de serem retiradas do 

banco de fornecedores.

Em projetos próprios ou em parcerias com outros agentes, a CCR põe 

em prática iniciativas sociais que trazem benefícios às regiões em que 

atua, privilegiando o caráter transformador e duradouro dos projetos, 

em detrimento de ações assistencialistas.

Conheça, a seguir, algumas das ações da CCR que foram destaque em 2008.

Disseminating sustainable practices throughout 

its entire value chain constitutes another 

principle of CCR’s Corporate Responsibility 

Policy. Besides the Group inspecting the 

execution of the construction work, in order 

to guarantee respect for and compliance with 

environmental laws, all of the contracts signed 

with third parties and suppliers include clauses 

related to human rights. One example is the 

unrestricted veto of any eventual use of child 

labor in the companies, under penalty of being 

removed from the supply base.

In its own projects or those of partnerships with 

other agents, CCR puts social initiatives into 

practice that bring benefits to the regions in 

which it is involved, favoring the transforming and 

long-lasting character of the projects, as against 

assistance-type actions.

The following are a few of CCR’s actions that 

highlighted 2008.

O Grupo CCR divulga informações mais detalhadas sobre suas atividades e as iniciativas de 
responsabilidade corporativa no Relatório de Sustentabilidade, publicado anualmente.

The CCR Group releases more detailed information about its activities and corporate 
responsibility initiatives in the Sustainability Report it publishes, annually.

Cine Tela Brasil
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Público interno

Com 5.090 colaboradores, a CCR busca criar um ambiente que estimule 

o desenvolvimento profissional, valorize o bom desempenho individual 

e favoreça a qualidade de vida. O índice de retenção de 90% de fun-

cionários é um indicador do sucesso da política de gestão de pessoas, 

que também visa gerar oportunidades de promoção interna. Dos 26 

diretores do Grupo CCR, apenas um foi recrutado externamente e 

contratado no mercado de trabalho.

Renovar permanentemente a equipe constitui o principal objetivo do Pro-

grama de Formação de Profissionais Trainees. Na terceira turma do projeto, 

organizada em 2008, 12 jovens ingressaram nos quadros da CCR.

A CCR também busca valorizar a diversidade. Em 2008, foi consolidado 

o Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência, com o preenchi-

mento de vagas por portadores de deficiência e investimentos na melhor 

acessibilidade das unidades.

Looking inward

With 5,090 employees, CCR seeks to create 

an atmosphere that stimulates professional 

development, gives value to good individual 

performance, and favors quality of life. The 

90% employee retention rate is an indicator 

of the success of the personnel management 

policy that also seeks to generate opportunities 

for internal promotions. Of the 26 directors of 

the CCR Group, only one was recruited from 

outside, and hired from the job market.

Constantly renewing the team is the main 

objective of the Trainee Professionalization 

Program. In the third group of the project, 

organized in 2008, 12 young people were 

hired by CCR.

CCR also seeks to give value to diversity. In 

2008, the Handicapped Inclusion Program 

was consolidated, by filling vacancies with 

handicapped personnel and investing in better 

access to the business units.

Users

The Group systematically invests in improving its 

highways. In 10 years of work, its biggest and 

busiest highways – CCR AutoBAn, CCR NovaDutra, 

and CCR ViaOeste – reduced the fatal accident rate 

by 55%. Despite the impossibility of measuring the 

direct relationship between the Group’s actions 

and the results, there is no denying the influence of 

the state of repair of the roads on traffic safety.

Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008
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Usuários

O Grupo investe sistematicamente na melhoria das suas rodovias. Em 

dez anos de atuação, suas maiores e mais movimentadas rodovias – CCR 

AutoBAn, CCR NovaDutra e CCR ViaOeste – reduziram em 55% o índice 

de acidentes com mortes. Apesar de não ser possível mensurar a relação 

direta entre a ação do Grupo e os resultados, é indiscutível a influência 

do estado de conservação das vias na segurança no tráfego.

Em 2008, as concessionárias CCR AutoBAn e CCR ViaOeste foram 

premiadas pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo por 

suas ações para diminuir a ocorrência de mortes.

A CCR também desenvolve ações de conscientização para prevenir 

acidentes. Uma iniciativa é o programa Zero Álcool, lançado em 2008 

pela CCR ViaOeste, que dissemina, de maneira didática, os efeitos do 

álcool sobre a direção.

Propiciar melhores condições de saúde aos 

seus usuários constitui o principal objetivo 

do programa Estrada para a Saúde, que, 

desde 2002, leva médicos, enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem e estudantes 

da área de saúde aos postos de serviço 

situados às margens de rodovias.

In 2008, the CCR AutoBAn and CCR ViaOeste 

concessionaires were awarded by the Transportation 

Agency of the State of São Paulo for their actions 

focusing on lowering fatal accidents.

CCR also does accident prevention work. One 

of the initiatives is the Zero Alcohol program, 

launched in 2008 by CCR ViaOeste, that 

presents, in an educational manner, the effects 

of alcohol on driving.

Programa Zero Álcool

Estrada para a Saúde

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008 Providing better health conditions for users is the 

main objective of the Road to Health program 

that, since 2002, has placed doctors, nurses, 

nurse’s aides, and healthcare students in the 

clinics located along the highways.
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Política socioambiental

Comprometido firmemente com o desenvolvimento socioeconômico 

do País, o Grupo CCR estruturou um modelo de negócios que adota 

práticas sustentáveis em todas as suas ações, com o propósito de buscar 

o equilíbrio entre os interesses dos acionistas, dos poderes conceden-

tes, das comunidades locais, de fornecedores e de investidores. Outro 

objetivo claro da gestão é reduzir o impacto das operações sobre o 

meio ambiente, atuando em consonância com as expectativas dos seus 

públicos de relacionamento.

Orientando-se pelos princípios do desenvolvimento sustentável e da 

responsabilidade social, o Grupo CCR tem conseguido viabilizar so-

luções de investimento e de serviços em infraestrutura, contribuindo 

para o desenvolvimento socioeconômico das diversas localidades em 

que está presente. Nesse contexto, um aspecto relevante é o foco no 

uso adequado (de maneira legal e racional) dos recursos naturais, de 

modo a atender às necessidades atuais do negócio sem comprometer 

as das gerações futuras, buscando, assim, maximizar continuamente 

os processos envolvidos em suas operações.

Estabelecida em 2006, a Política de Responsabilidade Corporativa do 

Grupo CCR busca alinhar iniciativas que tenham caráter duradouro e 

não assistencialista e que visem gerar benefícios para todos os seus 

stakeholders, definidos como acionistas, usuários, colaboradores, 

fornecedores e parceiros, cerca de 100 municípios servidos por suas 

concessionárias e os poderes concedentes. Assim, a companhia busca 

contribuir para o desenvolvimento sustentável nas regiões em que 

atua, sempre em consonância com as expectativas e as necessidades 

das localidades onde está inserida.

Na área ambiental, a cada ano, o Grupo CCR tem procurado reforçar seus 

procedimentos e iniciativas. Está em curso um projeto para mapear todo 

o ciclo de vida dos resíduos sólidos gerados por suas atividades, com o 

propósito de monitorar o processo e estimular a sua correta destinação 

final, com a eventual participação das comunidades locais, que, assim, 

poderiam, inclusive, contar com uma fonte de renda alternativa.

No início de 2009, foi instituído o grupo de estudos sobre sustentabi-

lidade, que se reunirá, mensalmente, para discutir diretrizes e ações 

Socioenvironmental policy

Due to its firm commitment to the Nation’s 

socioeconomic development, the CCR Group 

has structured a business model that follows 

sustainable practices in all of its actions, for the 

purpose of achieving a balance between the 

interests of shareholders, granting authorities, local 

communities, suppliers, and investors. Another 

clear management objective is to reduce the impact 

of operations on the environment, in harmony 

with the expectations of its stakeholders.

Guided by principles of sustainable development and 

social responsibility, the CCR Group has been able 

to provide investment solutions and infrastructure 

services, thus contributing to the socioeconomic 

development of the areas in which it is located. 

In this context, one relevant aspect is the focus on 

adequately using natural resources, that is, in a legal 

and rational manner, in order to meet the current 

needs of the business without compromising future 

generations, thus seeking to continuously optimize 

the processes involved in its operations.

The CCR Group’s Corporate Responsibility Policy 

was established in 2006, and seeks to align 

enduring initiatives, and not those that merely 

provide assistance, and that work to generate 

benefits for all of its stakeholders, who are 

shareholders, users, employees, suppliers and 

partners, some 100 municipalities served by its 

concessionaires, and the granting authorities. 

In this way, it attempts to contribute to the 

sustainable development of the regions where 

it is involved, always in accordance with the 

expectations and needs of those regions.

In the environmental area, the CCR Group has sought 

to reinforce its procedures and initiatives, every year. 
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estabelecidas pelas empresas do Grupo, buscando consolidá-las e 

disseminá-las. Um dos objetivos é criar um Sistema de Gestão Ambiental 

na CCR, de forma a reforçar as suas práticas.

Para reduzir os impactos das operações sobre o meio ambiente, o 

Grupo CCR tem desenvolvido ações de eficiência energética, gestão de 

resíduos e de proteção à fauna. No sistema Anhanguera-Bandeirantes, 

as praças de pedágio passaram a adotar, desde 2008, a tecnologia LED 

(diodo emissor de luz) de iluminação, que permite diminuir o consumo 

de energia elétrica, mantendo os mesmos níveis de luminosidade.

Por sua vez, a STP avançou em suas práticas sustentáveis, visando dar o 

destino adequado aos resíduos tóxicos. Durante o ano, foram coletados 

metais pesados (uma tonelada), baterias e 10 mil caixas de PVC.

A CCR RodoNorte apoiou o desenvolvimento de uma técnica inovadora, 

que utiliza pneus usados como matéria-prima para a recuperação do 

asfalto. Além de reduzir a geração de resíduos de difícil decomposição e 

alto impacto ambiental, a tecnologia resulta num material quatro vezes 

mais durável do que o asfalto tradicional. Em 2008, mais de 360 mil 

pneus foram reaproveitados na recuperação de 300 km de rodovias.

A project is underway to map out the entire life cycle 

of the solid wastes generated by its activities, so as to 

monitor the process and give incentive to a correct 

final destination, with the eventual participation of 

the local communities that could find this to be an 

alternative source of income.

At the beginning of 2009, a sustainability study 

group was formed that will meet, monthly, to 

discuss guidelines and actions established by the 

Group’s companies, seeking to consolidate and 

publicize them. One of the objectives is to create an 

Environmental Management System at CCR that will 

reinforce the Group’s practices.

In order to reduce the impact of the operations on the 

environment, the CCR Group has carried out actions 

involving energy efficiency, waste management, 

and protection of the fauna. On the Anhanguera-

Bandeirantes system, since 2008, the toll plazas have 

been using LED (light-emitting diode) lighting that 

reduces the consumption of electricity, but maintains 

the same amount of light.

STP also advanced its sustainable practices, in order 

to provide an adequate destination for toxic wastes. 

During the year, heavy metals (one ton), batteries, 

and 10,000 PVC boxes were collected.

CCR RodoNorte gave support to developing an 

innovative technique that uses old tires as the raw 

material for recuperating asphalt. Besides reducing 

the amount of waste that decomposes very slowly 

and has a high impact on the environment, the 

technology results in a material that is four times 

more durable than traditional asphalt. In 2008, over 

360,000 tires were reused in the recuperation of 300 

kilometers of highways.

Manejo de Animais Silvestres
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Por sua vez, a CCR ViaOeste realiza, com sua equipe de atendimento, o 

treinamento específico para o manejo adequado dos animais silvestres 

que habitam as regiões próximas ao traçado das rodovias do sistema.

CCR ViaOeste trains its service personnel 

specifically to handle wild animals that live in 

the regions adjacent to the right-of-way of the 

system’s highways.

Community

The CCR Group has made advances in its 

support of sports, educational and cultural 

programs. In 2008, more than one million 

people had access to the initiatives sponsored 

by CCR Culture on the Highways, whose 

projects include the circus, cinema, theater, 

dance, exhibits, and other cultural and artistic 

manifestations.

Incentive for sports – This action began 

in 2008 and has two projects. The Group 

established a partnership with the Rumo 

Náutico Institute to sponsor sailing courses and 

professional nautical training for needy young 

people from Niterói, Rio de Janeiro. With the 

Sports Caravan, it attempts to use sports as 

an element for social transformation.

Caravana do Esporte

Comunidade

O Grupo CCR tem registrado avanços em suas ações de apoio a pro-

gramas esportivos, educacionais e culturais. Em 2008, mais de 1 milhão 

de pessoas tiveram acesso às iniciativas patrocinadas pelo CCR Cultura 

nas Estradas, que abrange projetos de circo, cinema, teatro, dança, 

exposições e outras manifestações culturais e artísticas.

Incentivo ao esporte – A ação iniciou-se em 2008 e conta com dois 

projetos. O Grupo estabeleceu parceria com o Instituto Rumo Náutico 

para patrocinar cursos de vela e de capacitação profissional em atividades 

náuticas para jovens carentes de Niterói (RJ). Com a Caravana do Espor-

te, busca utilizar o esporte como elemento de transformação social.
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Parto Humanizado

Conscientização – A CCR também busca desenvolver ações de 

conscientização entre crianças e jovens das comunidades locais, para 

que eles possam ter melhores noções de segurança no trânsito e de 

cidadania.

Mais de 720 mil crianças já participaram 

do programa Estrada para a Cidadania, 

que envolve noções de trânsito e de cida-

dania, realizado pelas concessionárias CCR 

AutoBAn, CCR NovaDutra e CCR ViaOeste. 

Com o lançamento do site Viva o Trânsito, 

em 2008, o Grupo CCR ampliou o acesso 

aos conteúdos do programa.

Idealizado pela CCR RodoNorte, o programa Parto Humanizado procura 

auxiliar municípios paranaenses no combate à mortalidade infantil, mo-

tivando as gestantes a realizar o acompanhamento médico pré-natal.

Awareness – CCR also works on awareness 

actions among children and young people from 

local communities, in order to give them a better 

understanding of traffic safety and citizenship.

More than 720,000 children have participated 

in the Road to Citizenship program that involves 

an understanding of traffic and citizenship, 

which is promoted by the CCR AutoBAn, CCR 

NovaDutra, and CCR ViaOeste concessionaires. 

With the launch of the Viva o Trânsito site, in 

2008, the CCR Group expanded access to the 

program’s content.

Created by CCR RodoNorte, the Humanized 

Birth program seeks to assist municipalities in 

the State of Paraná to combat infant mortality 

rates, by encouraging pregnant women to 

become involved with prenatal medical care.



58
Cine Tela Brasil

Criado pela CCR RodoNorte, o programa SacoLona tem como desafios 

promover a criação de novos empregos e gerar renda para um grupo 

de moradoras locais, além de dar a destinação ecologicamente correta 

para as lonas utilizadas pela concessionária.

Cultura – Por meio do programa Cultura 

nas Estradas, o Grupo CCR apoia diversas 

ações culturais. Em março, patrocinou o 

show Bossanova 50 anos, além do filme 

Chega de Saudade, que também estreou 

em 2008.

Com o projeto Cine Tela Brasil, que se 

desenvolve por meio da instalação de salas 

itinerantes de cinema, amplia o acesso da po-

pulação de baixa renda à produção de cinema 

nacional. Mais de meio milhão de pessoas já 

foram beneficiadas, um recorde no Brasil.

O projeto Circo Roda Brasil estreou um 

novo espetáculo, Oceano, que, ao longo 

de 2008, visitou as cidades de São Paulo, 

Jundiaí, Sorocaba e Osasco.

Para saber mais sobre as ações e os programas socioambientais desenvolvidos 
pelo Grupo CCR, leia o Relatório de Sustentabilidade 2008 ou acesse o site 
www.grupoccr.com.br.

CCR RodoNorte also created the SacoLona 

program that is challenged to generate jobs 

and income for a group of local residents, and 

it provides an ecologically correct destination for 

the canvas used by the concessionaire.

Culture – Through the Culture on the 

Highways program, the CCR Group supports 

a variety of cultural activities. In March, it 

sponsored the Bossanova 50th Anniversary 

show, as well as the Brazilian movie Chega de 

Saudade, that also premiered in 2008.

With the Cine Tela Brasil project, which involves 

itinerant movie theaters, the Group expands 

the access of low-income families to Brazilian-

made movies. More than 500,000 people have 

benefited, which is a record in Brazil.

The Circo Roda Brasil project premiered a new 

show, Oceano, that, throughout 2008, visited the 

cities of São Paulo, Jundiaí, Sorocaba, and Osasco.

To find out more about the socioenvironmental pro-
grams of the CCR Group, read the 2008 Sustainability 
Report or visit the site: www.grupoccr.com.br.

Saiba mais: www.grupoccr.com.br/relatorioanual2008
Learn more: www.groupccr.com/annualreport2008

SacoLona
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Circo Roda Brasil
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CCR – Companhia de Concessões Rodoviárias

Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar

04551-065 – São Paulo – SP

Tel.: 55 11 3048-5900

Fax.: 55 11 3048-5903

www.grupoccr.com.br

Relações com Investidores  |  Investor Relations

www.grupoccr.com.br/ri

Empresas do Grupo  |  Companies of the Group

Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A.

Rua Mário Neves, 1 – Ilha da Conceição

24050 290 – Niterói – RJ

www.grupoccr.com.br/ponte

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.

Rodovia Presidente Dutra, km 184,3 – sentido SP/RJ

Caixa postal 183 – 07500 000 – Santa Isabel – SP

Tel.: 0800 0173536  |  www.grupoccr.com.br/novadutra

Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A.

RJ-124, km 22 – Latino Mello

28800 000 – Rio Bonito – RJ

Tel.: 0800 7020124  |  www.grupoccr.com.br/vialagos

Concessionária de Rodovias Integradas S.A.

Rua Afonso Pena, 87 – Vila Estrela

84040 170 – Ponta Grossa – PR

Tel.: 0800 421500  |  www.grupoccr.com.br/rodonorte

Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A.

Av. Profª. Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200

Bairro do Retiro – 13209 500 – Jundiaí – SP

Tel.: 0800 0555550  |  www.grupoccr.com.br/autoban

Informações corporativas
Corporate information
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Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A.

Estrada Gregório Spina, 1001 – Distrito Industrial

18147 000 – Araçariguama – SP

Caixa postal 231 – 06453 970 – Alphaville – SP

Tel.: 0800 7015555  |  www.grupoccr.com.br/viaoeste

Concessionária do RodoAnel Oeste S.A.

Rodovia Presidente Castello Branco, km 24+000 s/n 

06463-400  – Alphaville – Barueri – SP – lado par

Caixa postal 231 – CEP 06453-970

Tel.: 0800 7736699  |  www.grupoccr.com.br/rodoanel

Renovias Concessionária S.A.

Rodovia SP-340 – km 161, pista Sul, s/nº – Sobradinho

13805 280 – Mogi Mirim – SP

Tel.: 0800 0559696  |  www.renovias.com.br

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

Rua Bela Cintra, 904 – 14º andar – Consolação

01415 000 – São Paulo – SP

Actua

Av. Profª. Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200 – Bloco A

Bairro do Retiro – 13209 500 – Jundiaí – SP

Engelog Centro de Engenharia Ltda.

Av. Profª. Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200 – Bloco E

Bairro do Retiro – 13209 500 – Jundiaí – SP

STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A.

Rua Minas Bogasian, 253 – Centro

06013 010 – Osasco – SP

Tel.: 0800 0150252  |  www.via-facil.net

CCR México

Av. Paseo de la Reforma 115 – 801

Col. Lomas de Chapultepec

Ciudad de México, DF – México 11000
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Créditos  |  Credits

Coordenação geral  |  Overall coordination

Grupo CCR – Assessoria de Comunicação e Marketing

Francisco Bulhões

Marina Mattaraia

Realização  |  Preparation

Report Comunicação

www.reportcomunicacao.com.br

Revisão  |  Copy editing

Assertiva Produções Editoriais

Versão em inglês  |  English version

DVS Communications Ltda.

Douglas V. Smith

Fotos  |  Photos
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Projeto gráfico e diagramação  |  Graphic design and layout

Yemni – Branding, Design & Comm
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A CCR é uma empresa comprometida com
o meio ambiente e com a sociedade e assim exige que o 
Relatório Anual do Grupo CCR seja certificado pelo FSC
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