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Nosso Negócio

Viabilizar soluções de investimentos e serviços de infra-estrutura 

contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico é a 

essência do nosso negócio e o foco principal de nosso time de 

colaboradores. Atuando como gestores estratégicos, orientamos 

nossos esforços para alcançar as metas e diretrizes institucionais 

estabelecidas por nossos acionistas.

A partir desta visão, nossa conduta de trabalho baseia-se nas 

seguintes crenças e valores:

Crenças
• Na importância da parceria entre a iniciativa privada 

(empresários, investidores, fi nanciadores) e o Estado para o 

desenvolvimento do setor de infra-estrutura do País;

• No empresariamento de vanguarda, sustentado na 

ousadia da proatividade, na segurança da previsibilidade, 

na simplicidade, na confi abilidade das informações e na 

seriedade das negociações;

• Na busca legítima de resultados econômico-fi nanceiros;

• Na prestação de serviço público de qualidade, voltada 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 desafi os e limites;

• Na gestão participativa e na remuneração por resultados, 

fundamentada na avaliação da contribuição individual para 

viabilizar o comprometimento das pessoas e agregar valor 

ao negócio.

Valores
•  Desprendimento - o caminho para o crescimento das 

pessoas e da empresa; 

•  Integridade - fundamento das relações pessoais 

 e profi ssionais; 

•  Ousadia - proatividade, criatividade e persistência para 

buscar desafi os e superar limites; 

• Respeito - pelo outro, pela vida e pela natureza;

• Autonomia - liberdade de ação com responsabilidade;

Identidade Institucional  |  Institutional Identity  

Our Business

Making infrastructure services and investment solutions 

feasible, contributing to the social-economic development, is 

the core of our business and the main focus of our employee 

team. Acting as strategic managers, we orient our efforts to 

achieve the goals and institutional guidelines established by 

our shareholders.

Based on this view, our work conducts is supported by the 

following befi efs and values:

Beliefs 
• In the importance of the partnership between the private 

enterprise (businessmen, investors, fi nancing companies) 

and the State for the development of the Country’s 

infrastructure sector; 

• In the vanguard management, sustained in the audacity  

of proactivity, in the safety of foreseeability, in simplicity, 

in the reliability of information and in the seriousness     

of tradings; 

• In the legitimate search for economic-fi nancial results;

• In the provision of quality public service aimed at 

meeting the citizens’ needs as the basis of the business 

perpetuity; 

 • In social responsibility, in life and environment conservation; 

• In the creative, achieving and transforming capacity of the 

human being, teaming up with people with business spirit, 

making the organization overcome challenges and limits; 

• In the participative management and in the compensation  

for results, based on the individual contribution valuation     

to make feasible the commitment of people and add value   

to the business.

Values
• Unselfi shness - the way for the Company and people   

growth; 

• Integrity - base of professional and personal relationships; 

• Audacity - pro-activity, creativity and persistence to pursue 

challenges and overcome limits; 

• Respect - for the other, for life and for nature; 

• Autonomy - freedom to act with responsibility;
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Mensagem do Presidente   |  Message from the President

A CCR encerra o ano de 2005 com muito a comemorar: 

em março concluímos a operação de aquisição da ViaOeste; 

fomos agraciados com o 1o Prêmio de Governança Corporativa 

do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa); 

entramos para o IBrX-50, índice da Bovespa composto pelas 

50 ações mais negociadas; entramos também para MSCI 

Latin América, índice calculado pela Morgan Stanley Capital 

International, que mede a performance de empresas em 

7 países emergentes da América Latina: Argentina, Brasil, 

Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela; e fi nalmente, 

comemoramos, também, a entrada no ISE, Índice de 

Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, composto pelas 

empresas com melhor desempenho econômico, social e 

ambiental e em governança corporativa.

Mais do que conquistas, os fatos acima são reconhecimentos 

idôneos do mercado em relação à maneira como a CCR 

conduz a gestão de seu negócio, evidenciando o compromisso 

com a transparência nas informações, com a ética nos 

relacionamentos e com o desenvolvimento sustentável do 

nosso negócio.

Outro destaque do ano foi a realização, em novembro, do 

primeiro CCR Day, uma apresentação completa para o 

mercado de capitais sobre a estratégia da Companhia e 

planos de crescimento. Neste evento, destinado a investidores, 

companhias de seguros e fi nanciadores, procuramos 

aprofundar a compreensão acerca do setor de concessões 

rodoviárias do Brasil, bem como negócios atuais da Companhia, 

sua estratégia fi nanceira e as oportunidades de futuros 

negócios. Da mesma maneira, realizamos ainda 9 reuniões,

em diferentes cidades, a fi m de aprimorar e estreitar o diálogo 

com o público investidor, analistas e com a própria mídia.

O foco de nossas ações está na qualidade dos serviços que 

oferecemos, a fi m de proporcionar segurança ao usuário e 

fl uidez ao tráfego e minimizar impactos nas comunidades 

lindeiras, bem como ao meio ambiente.

Entendemos que a sustentabilidade do nosso negócio e 

o crescimento a longo prazo têm fundamentos muito mais 

amplos do que uma efi ciente gestão operacional e fi nanceira. 

É necessário mantermos relacionamentos baseados na ética 

e na transparência, conhecer as expectativas, demandas e 

sugestões de nossos investidores, clientes, colaboradores, das 

comunidades lindeiras às rodovias, bem como de todos os 

públicos que possam impactar ou ser impactados pelo nosso 

negócio, de modo que possamos responder com agilidade e 

efi ciência e prestar cada vez mais um serviço de 

elevada qualidade.

É com esse objetivo que resolvemos publicar anualmente um 

Balanço Social, sendo esse o primeiro deles. Essa peça de 

comunicação será mais uma ferramenta que disponibilizamos 

para informar nossos stakeholders a respeito de nossa 

gestão, a partir de um escopo mais ampliado que permite o 

conhecimento de nossas políticas e ações para além do 

campo econômico.

Para o futuro, temos ótimas perspectivas. A agenda 2006 

prevê a licitação de novos trechos rodoviários pelo governo 

federal, bem como por governos estaduais, incluindo São 

Paulo, o que abre boas oportunidades de ampliação do nosso 

negócio. Ainda, com a promulgação da lei sobre as PPPs 

(Parcerias Público Privada), poderão surgir novas e importantes 

oportunidades de negócio. Nesse sentido, no início de 2006, 

a CCR ampliou seu objeto social, para poder participar de tais 

licitações, incluindo obras urbanas como metrôs e túneis.

Para fi nalizar, gostaria de agradecer aos nossos colaboradores 

pelo empenho e dedicação, aos nossos acionistas pela 

confi ança na gestão, bem como aos fornecedores, parceiros, 

credores, órgãos reguladores, comunidades lindeiras e 

demais públicos, e reafi rmar nosso compromisso de continuar 

trabalhando de forma séria, ética e responsável para a geração 

contínua de valor, de maneira sustentável, a todos aqueles que 

possam assim se benefi ciar.

A Administração

CCR closes 2005 with a lot of reasons to celebrate: in March, 

we concluded the acquisition operation of ViaOeste; we were 

granted with the 1st Corporate Governance Award from IBGC 

(Corporate Governance Brazilian Institute); we were included 

in IBrX-50, an index from Bovespa (São Paulo Stock Exchange) 

that comprises the 50 most traded shares; we were also 

included in MSCI Latin America, an index calculated by Morgan 

Stanley Capital International, which measures the performance 

of companies in 7 emerging countries of Latin America: 

Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru and Venezuela; 

and fi nally, we also celebrated our entry in ISE, The Corporate 

Sustainability Index of Bovespa, composed of companies 

with the best economic, social, environmental and corporate 

governance performance.

 

More than achievements, the aforementioned facts are market 

appropriate acknowledgments related to the manner how CCR 

conducts its business management, evidencing its commitment 

to transparency in the information process, to ethics in 

relationships and to our business sustainable development. 

Another highlight of the year was the accomplishment,

in November, of the fi rst CCR Day, a complete presentation to 

the capital markets about the Company strategy and its growth 

plans. In this event, destined to investors, insurance and fi nance 

companies, we searched to deepen the comprehension about 

the road concessions sector in Brazil, the current businesses 

of the Company, its fi nancial strategy and the opportunities of 

future businesses. In the same way, we conducted 9 meetings, 

in different cities, in order to improve and narrow the dialogue 

with investors, analysts and with the media itself.

The focus of our actions is in the quality of the services we 

offer, aimed at providing safety to the user and fl uidity to traffi c, 

minimizing the impacts to the communities that live alongside 

the roads, and to the environment.

We understand that our business sustainability and long-term 

growth have basis much more extended than an effi cient 

fi nancial and operational management. We must maintain 

relationships based on ethics and transparency, know the 

expectations, demands and suggestions of our investors, 

clients, employees, and of the communities that live alongside 

the roads, as well as of all the publics that may impact or be 

impacted by our business, so that we can act with agility and 

effi ciency and render a service with even more quality.

And it is with this objective that we have decided to annually 

publish a Social Balance Sheet, being this the fi rst one.

This communication article will be another tool that we make 

available to inform our stakeholders about our management, 

through an enlarged scope that enables the understanding of 

our policies and actions beyond the economic fi eld.

We have great prospects for the future. The 2006 agenda 

foresees the bidding of new road sections by the Federal 

Government, as well as by State Governments, including        

São Paulo, giving us good opportunities to expand

our business. Moreover, with the enactment of the law about 

the Private-Public Partnerships (PPPs), new and important 

business opportunities may arise. In this sense, in the

beginning of 2006, CCR enlarged its corporate purpose,

in order to participate in such biddings, including urban

works such as subways and tunnels.

To conclude, I would like to express my gratitude to our 

employees for their endeavor and dedication, to our 

shareholders for their trust in management, and to our 

suppliers, partners, creditors, regulatory agencies, communities 

that live alongside the roads and other publics. I also would 

like to reassert our commitment to keep working in a serious, 

ethical and responsible way for the continuous generation

of value, in a sustainable manner, to all the ones who can,

this way, be benefi ted.

The Management   
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Perfi l do Empreendimento  |  Venture Profi le

A Companhia de Concessões Rodoviárias, CCR, é a maior 
operadora de concessões de rodovias da América Latina. 
Sua malha conta com mais de 1.452 km de extensão, o que, 
atualmente, representa 15,74% da extensão total de rodovias 
concedidas no Brasil, e 41,2% de tal receita. Desde o início de 
seus contratos de concessões, já investiu mais de 
R$ 7,8 bilhões (valor base 2005) e, somente no exercício em 
questão, passaram pelos seus pedágios 298.413.692 veículos 
equivalentes dia e 1,5 milhão de usuários/dia.

Formada em 1998 por iniciativa de três grandes grupos 
brasileiros - Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Serveng-
Civilsan -, sócios comuns de consórcios vencedores de seis 
licitações que resolveram criar uma só empresa de gestão de 
tais concessões para maximizar seus resultados, reduzir riscos 
e ingressar no mercado de capitais. Posteriormente, o grupo 
passou a ter a participação da portuguesa Brisa, uma das 
principais empresas européias de concessões de rodovias, que 
contribuiu para o desenvolvimento do Sistema CCR oferecendo 
toda a sua bagagem e expertise no segmento.
 
Hoje, a CCR é uma companhia de capital aberto, cujas ações 
estão listadas no Novo Mercado da Bovespa (Bolsa de Valores 
de São Paulo), categoria que congrega as empresas com mais 
elevado grau de governança corporativa. Não há acionista 
controlador, estando 30% das ações em poder do mercado e os 
70% restantes compartilhados pelos 4 acionistas principais. 

A Companhia que, ao fi nal de 2005 contabilizava em seu 
quadro 4.070 colaboradores diretos, além de ser holding 
fi nanceira - cujo objetivo é a participação no capital de 
sociedades concessionárias de rodovias municipais, estaduais 
e federais, assim como, em empresas prestadoras de serviços 
relacionadas à infra-estrutura, atua também como controladora 
estratégica de suas concessionárias. Por tal razão, tem como 
subsidiárias a Engelog (serviços de engenharia),
a Actua (serviços administrativos) e a STP (cobrança eletrônica 
de pedágio), sendo as duas primeiras voltadas à padronização 
a alta qualidade dos serviços compartilhados que oferecem, 
resultando em um melhor controle de custos. Em janeiro de 
2006, a Companhia ampliou seu objeto social a fi m de poder 
integrar futuras licitações de concessões de obras urbanas e 
PPPs (Parcerias Público Privadas), como túneis e metrôs. 

CCR is the largest operator of road concessions in Latin 
America. Its road network has over 1,452 km of extension, 
currently representing 15.74% of the granted roads total 
extension in Brazil, and 41.2% of such revenue. Since the 
beginning of its concession agreements, the Company has 
already invested more than R$ 7.8 billion (2005 reference 
value) and, only in the period in question, 298,413,692 
vehicles/day and 1.5 million users/day passed through its tolls. 

Established in 1998 due to the initiative of three large
Brazilian groups - Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa and 

A CCR atua por meio de suas empresas em seis concessões 
de rodovias, cujos prazos de validade variam de 2015 a 2021. 
Em cada concessão, a Companhia tem a função de operar as 
rodovias, sendo responsável pela restauração, reconstrução, 
modernização, monitoramento, melhoria, manutenção, 
conservação e atendimento aos usuários. 
Suas concessionárias estão entre as rodovias de maior 
importância do País, em volume de tráfego, e ligam os maiores 
centros metropolitanos do Brasil, que abrigam, ao mesmo 
tempo, os principais centros de produção e escoamentos 
agrícola e industrial.

Serveng-Civilsan -, joint-partners in purchasing pools, winners 
of six biddings, they have decided to create a sole company to 
manage such concessions in order to maximize their results, 
reduce risks and enter the capital markets. Subsequently, 
the group started to have the participation of the Portuguese 
company Brisa, one of the main European companies of road 
concessions, which has contributed to the development of 
the CCR System, offering all its experience and expertise
in the segment. 

Today, CCR is a publicly-held Company, with shares listed 
in the New Market of Bovespa, category that comprises the 
companies with the highest level of corporate governance.  
There is no controlling shareholder: 30% of the shares are 
controlled by the market and the remaining 70% are shared
by the 4 main shareholders. 

In the end of 2005, the Company counted on 4,070 direct 
employees and besides being a fi nancial holding - objective 
of which is to hold interest in the capital of municipal, state 
and federal road concessionaires, as well as in suppliers of 
services related to infrastructure, the Company also operates 
as the strategic parent company of its concessionaires. For this 
reason, it has as subsidiaries Engelog (engineering services), 
Actua (administrative services) and STP (toll electronic 
collection), being the fi rst two companies focused on the 
standardization of the high quality of the shared services they 
offer, resulting in a better costs control. In January 2006,
the Company expanded its corporate purpose in order to 
integrate future biddings of urban works and PPPs concessions, 
such as tunnels and subways. 

CCR operates by means of its companies under six road 
concessions, maturity terms of which vary from 2015 to 2021. 
In each one of the concessions, the Company has the function 
of putting the roads into operation, being responsible for 
their restoration, reconstruction, modernization, monitoring, 
improvement, maintenance, preservation and users services.
Its concessionaires are among the most important roads of 
the country in traffi c volume and connect the largest Brazilian 
metropolitan centers, in which there are, at the same time,
the main industrial and agricultural distribution and
production centers. AutoBan: Interligação Anhangüera - Bandeirantes - AutoBan: Anhangüera - Bandeirantes highways interconnection
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Sistema composto pelas rodovias Anhangüera, Bandeirantes 
e Dom Gabriel Paulino Bueno e Couto, faz a conexão entre a 
capital paulista e as regiões de Jundiaí, Campinas e Ribeirão 
Preto, ligando os principais municípios do Estado de São Paulo.

System formed by the roads Anhangüera, Bandeirantes and
Dom Gabriel Paulino Bueno e Couto. It connects the São Paulo 
State Capital and the regions of Jundiaí, Campinas and Ribeirão 
Preto, connecting the main cities within the State.

Main access of connection between the metropolitan areas of 
São Paulo and Rio de Janeiro, it crosses important industrial 
regions in the country. 

Sistemas de Concessionárias  |  Concessionaires Systems

Principal corredor de ligação entre as áreas metropolitanas 
de São Paulo e Rio de Janeiro, atravessa importantes regiões 
industriais do País.

O Sistema RodoNorte conta com dois trechos principais no 
Paraná, que ligam Ponta Grossa à divisa com Estado de São Paulo 
e Curitiba ao centro agrícola e industrial do Norte do Paraná, 
uma via natural de escoamento até o Porto de Paranaguá.

The RodoNorte system counts on two main segments in Paraná, 
which connect Ponta Grossa to the border of the state of
São Paulo and Curitiba to the agricultural and industrial center of 
the North of Paraná, a natural fl ow route to the Port of Paranaguá.

The main connection between Rio de Janeiro and Niterói,
which also gives access to the neighboring regions, particularly 
to “Região dos Lagos”.

A principal ligação entre o Rio de Janeiro e Niterói, que também 
dá acesso a regiões vizinhas, especialmente à Região 
dos Lagos.

A Rodovia RJ-124 (Rodovia dos Lagos) é o principal acesso aos 
municípios que compõem a Região dos Lagos, no Estado do Rio 
de Janeiro.

Sistema composto por trechos das seguintes rodovias do 
oeste do Estado de São Paulo: Pres. Castello Branco (SP-280), 
Rodovia Raposo Tavares (SP-270), Rodovia Sen. José Ermírio de 
Moraes (SP-075) e Rodovia Dr. Celso Charuri (SP 091/270).

The road RJ-124 (Rodovia dos Lagos) is the main access route 
to the cities which comprise the “Região dos Lagos” in the 
state of Rio de Janeiro.

System formed by segments of the following roads in the west 
region of the State of São Paulo: Pres. Castello Branco (SP-280), 
Raposo Tavares (SP-270), Sen. José Ermírio de Moraes (SP-075) 
and Dr. Celso Charuri (SP 091/270).

  Veículos  Data de Término do
Concessão Extensão (km) Equivalentes em 2005 Contrato de Concessão
NovaDutra - Concessionária da Rodovia 
Presidente Dutra S.A. - BR-116, ligando    Fevereiro de
Rio de Janeiro e São Paulo 402,2 82.785.682 2021
AutoBAn - Concessionária do Sistema Anhangüera 
Bandeirantes S.A. - três rodovias ligando São Paulo, 
Campinas e Limeira 316,8 89.466.959 Abril de 2018
Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A., 
ou Rodonorte (1) - quatro rodovias ligando Curitiba,    Novembro de
Apucarana, Ponta Grossa e Jaguariaíva 487,5 51.101.984 2021
Ponte - Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A. -
a ponte entre o Rio de Janeiro e Niterói 23,0 26.324.390 Maio de 2015
Via Lagos - Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. -
três rodovias atendendo a Região dos Lagos    Dezembro de
do Estado do Rio de Janeiro 60,0 5.347.149 2021
ViaOeste - Concessionária do sistema rodoviário 
Castello Branco-Raposo Tavares, localizado no 
Estado de São Paulo 162,0 43.387.528 Março de 2018



Relatório Social 2005 Social Report

10

Relatório Social 2005 Social Report

11

Concessionárias Concessionaires

Corporate CenterCentro Corporativo

Empresas de Serviço Service Providers

100%

100% 100% 38,25%

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

Participação Share

É o Centro de Serviços Compartilhados, prestador de 
soluções padronizadas, no qual estão unifi cados funções e 
procedimentos administrativos e fi nanceiros do Sistema CCR.
A Actua permite racionalização de processos, ganho de escala 
e agrega valor ao negócio.  

It is the shared services center, supplier of standardized 
solutions, in which the administrative and fi nancial functions
and procedures of the CCR System are unifi ed. Actua enables 
the rationalization of processes, gains of scale and adds value
to the business. 

Coordination center for the construction and development of 
CCR concessionaries engineering solutions. By means of its 
standardized projects management practices it permits the 
smallest possible impact over safety, comfort, the fl ow of users,
the environment and the communities that live alongside the roads.

Centro de coordenação da construção e do desenvolvimento de 
soluções de engenharia das concessionárias da CCR. Permite, 
por meio de suas práticas de gestão de projetos padronizadas, 
o menor impacto possível sobre a segurança, o conforto, o fl uxo 
dos usuários, o meio ambiente e as comunidades lindeiras.

Subsidiárias de Serviços  |  Services Subsidiaries

Sistema CCR  |  CCR System

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

(*) On December 28, 2005, CCR entered into a share purchase 
and sale agreement under Resolutory and Suspensive Conditions, 
subject matter of which was the acquisition of 11.68% of 
RodoNorte’s capital stock. Once fulfi lled the steps and conditions 
established in such agreement, CCR will start to hold an 85.92% 
interest in RodoNorte. 

A STP - Serviço e Tecnologia de Pagamentos - é uma empresa 
que viabiliza a arrecadação eletrônica de pedágio, servindo à 
CCR e também a outras concessionárias de todo o País.

STP - Payments Service and Technology - is the company that 
makes possible the toll electronic collection, serving CCR and 
also other concessionaries all over the country. 

  Number of  Date of the Concession
Concession Extension (km) Vehicles in 2005 Agreement Expiration 
NovaDutra - Concessionaire of Rodovia
Presidente Dutra S.A. - BR-116, connecting
Rio de Janeiro and São Paulo  402.2 82,785,682 February 2021 
AutoBAn - Concessionaire of Sistema Anhangüera
Bandeirantes S.A. - three roads connecting São Paulo,
Campinas and Limeira  316.8 89,466,959 April 2018
RodoNorte - Concessionaire of Rodovias Integradas S.A.,
or RodoNorte (1) - four roads connecting Curitiba, Apucarana,
Ponta Grossa and Jaguariaíva  487.5 51,101,984 November 2021
Ponte - Concessionaire of Ponte Rio-Niterói S.A.  -
the bridge that connects Rio de Janeiro and Niterói 23.0 26,324,390 May 2015
Via Lagos - Concessionaire of Rodovia dos Lagos S.A. -
three roads serving “Região dos Lagos” in the State of Rio de Janeiro 60.0 5,347,149 December 2021
ViaOeste - Concessionaire of the road system
Castello Branco-Raposo Tavares, located in the State of São Paulo 162.0 43,387,528 March 2018

Ponte Rio-Niterói - Rio-Niterói Bridge RodoNorte: Ligação norte-sul do Estado do Paraná - RodoNorte: North-south motorway in the state of Paraná
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Setor da Economia  |  Economy Sector

O início das concessões rodoviárias no Brasil ocorreu em 1994 

diante da necessidade de ampliação e manutenção da malha 

rodoviária do País e com a fi nalidade de oferecer qualidade 

e segurança aos usuários e condições adequadas para o 

escoamento da produção nacional. Tais serviços demandam 

grandes somas de investimento e, à época, o Estado já não detinha 

condições de oferecê-los satisfatoriamente à população - carência 

essa que poderia vir a comprometer seriamente a capacidade de 

crescimento do País e de sua economia. 

A partir desse histórico, é implantado um modelo, baseado em 

concessões rodoviárias por longos períodos de tempo, no qual 

a concessionária deve operar, conservar, melhorar e ampliar os 

trechos sob sua responsabilidade e, ao mesmo tempo, tornar 

o negócio sustentável. Tal modelo possibilita a obtenção de 

recursos, através da arrecadação de pedágio, para a recuperação e 

desenvolvimento da malha rodoviária brasileira.

O setor é regulamentado pela Lei de Concessões, e abaixo dela 

existem ainda os contratos de concessão e normas regulatórias 

estabelecidas pelos poderes concedentes (federal, estadual 

e municipal). Cada concessão possui contrato próprio que 

determina prazos, direitos e obrigações específi cos ao trecho em 

questão. Tanto o contrato como as normas devem estar em plena 

concordância com a Lei de Concessões Federal. 

Atualmente, o setor é composto por 36 empresas privadas, 

em 6 Estados (Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Paraná e Rio Grande do Sul), as quais operam 9.700 km

de rodovias, correspondentes a 6,4% da malha rodoviária nacional 

pavimentada, concentradas nos trechos de maior movimentação 

de tráfego no País.  

Desde o início desse novo modelo, as companhias já investiram 

mais de R$ 10,4 bilhões em suas respectivas concessões, 

aprimorando, de forma incontestável, a qualidade, a segurança e 

o conforto das rodovias concedidas. 

The beginning of the road concessions in Brazil occurred in 1994, 

due to the need of enlargement and maintenance of the country’s 

road network and aimed at offering quality and safety to users,

as well as adequate conditions for the national production fl ow. 

Such services demand great investments and, at that time, the 

State already did not have conditions to offer them in a satisfactory 

way to the population - defi ciency that could seriously compromise 

the growth capacity of the country and of its economy. 

Supported by this past information, a model based on long-term 

road concessions is implemented, in which the concessionaire 

must operate, preserve, improve and extend the segments under 

its responsibility and, at the same time, make the business 

sustainable. Such model enables the obtainment of funds, through 

the toll collection, for the recovery and development of the Brazilian 

road network.

The sector is ruled by the Concessions Law, and below it there are 

also the concession agreements and regulatory norms established 

by the granting authorities (federal, state and municipal).

Each concession has its own agreement that determines terms, 

rights and obligations specifi c to the segment in question.

The agreement, as well as the norms, must be in total compliance 

with the Federal Concessions Law. 

The sector is currently constituted by 36 private companies,

in 6 states (Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo,

Paraná and Rio Grande do Sul), which operate 9,700 thousand

km of roads, corresponding to 6.4% of the paved national road 

network, concentrated in the segments with heavier traffi c

in the country.  

Since the beginning of this new model, companies have already 

invested over R$ 10.4 billion in their respective concessions, 

improving, in an undeniable way, the safety, quality and comfort

of the granted roads. 

Prolongamentos da Rodovia do Bandeirantes - Extensions of the Bandeirantes motorway
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Histórico  |  Background

Início da década de 90  Situação da malha rodoviária brasileira é precária e insustentável. O governo não tem como fi nanciar 
Beginning of the 90’s seus projetos de infra-estrutura em transporte para manutenção e extensão das rodovias.
 The situation of the Brazilian road network is precarious and unbearable. The government has no
 means to fi nance its transport infrastructure projects for the maintenance and extension of roads.

1993 Início do Programa de Concessões. Estabelecimento das regras para os processos de licitação e 
 contratação entre poder público e iniciativa privada.
 Beginning of the Concessions Program. Establishment of rules for the bidding and contracting 
 processes between the public authorities and the private enterprise.

1995 Criada a Ponte S.A., a primeira concessionária a compor o Sistema CCR e a inaugurar o   
 modelo de concessões de rodovias brasileiro.
 Ponte S.A., the fi rst concessionaire of the CCR System, is created, inaugurating the Brazilian
 road concessions model.

1995 Concessão da Rodovia Presidente Dutra e fundação da Nova Dutra.
 Concession of Rodovia Presidente Dutra and foundation of Nova Dutra.
   
1996 Concessão da Via Lagos./Concession of Via Lagos.
   
1997 Concessão da RodoNorte./Concession of RodoNorte.
   
1998 Concessão do Sistema Anhangüera-Bandeirantes e criação da Concessionária AutoBAn.
 Concession of the Anhangüera-Bandeirantes System and creation of the Concessionaire AutoBAn.
   
1998 A CCR é constituída pelas empresas Andrade Gutierrez, Camargo Côrrea e Serveng-Civilsan.
 CCR is constituted by the companies Andrade Gutierrez, Camargo Côrrea and Serveng-Civilsan.

2001 Entrada do Grupo Brisa na Sociedade./Entry of the Brisa Group in the Company.
   
2002 IPO - abertura de capital da Companhia na Bovespa, sendo a primeira empresa a aderir ao Novo Mercado.
 IPO - the Company goes public on Bovespa, being the fi rst company to adhere to the New Market. 
  
2004 Lançamento, em parceria com a Fundação Dom Cabral, do Núcleo CCR de Governança Corporativa.
 Launch of the Corporate Governance Center of CCR, in partnership with Fundação Dom Cabral.

2005 Aquisição da concessão da ViaOeste./Acquisition of the ViaOeste concession.
   
2005 Inclusão no IbrX-50, que indica as 50 ações mais líquidas do mercado (Bovespa).
 Inclusion in IbrX-50, index that indicates the 50 most liquid shares of the market (Bovespa).
  Inclusão no ISE (Índice de Sustentabilidade da Bovespa).
 Inclusion in ISE (Corporate Sustainability Index of Bovespa).
  Inclusão no MSCI Latin América./Inclusion in MSCI Latin America.
  1º prêmio de Governança Corporativa do IBGC./1st Corporate Governance Award from IBGC. Estrada para Cidadania: educação para vida no trânsito - Estrada para Cidadania (Road for Citinzenship): education for life in traffi c
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Princípios e Valores  |  Beliefs and Values

As crenças e valores da CCR, expressos na Identidade da 
Companhia, são os vetores que guiam a conduta e o dia a 
dia de todos os seus colaboradores. A CCR conta também 
com um Código de Ética, ao qual todos os colaboradores são 
submetidos, devendo observar e conduzir seus trabalhos 
em concordância com o mesmo. Nesse documento estão 
explicitamente proibidas práticas de suborno, corrupção, 
favorecimentos ilícitos e divulgação de informação 
confi dencial. Ele prevê ainda critérios que disciplinam os 
relacionamentos entre os colaboradores e o poder público 
(e seus representantes), competidores, clientes e entre os 
próprios funcionários da Companhia, dispondo sobre relações 
hierárquicas e sobre diversidade.  

The beliefs and values of CCR, expressed in the “Institutional 
Identity” item, are the vectors that guide the conduct and 
the routine of all its employees. CCR also counts on a Code 
of Ethics, to which all employees are subordinated, being 
obliged to observe and conduct their works in compliance 
with it. Payoff, corruption, unlawful advantages and disclosure 
of confi dential information are practices clearly prohibited in 
this document, which also establishes criteria to discipline the 
relationships between the employees and the public authorities 
(and its representatives), competitors, clients and between the 
employees of the Company itself, providing for hierarchical 
relations and diversity. 

Rodovia dos Bandeirantes: vista aérea - Bandeirantes Highway: aerial viewColaboradores AutoBAn em campanha de segurança para pedestres - AutoBAn employee campaigning for the safety of pedestrians
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Governança Corporativa |  Corporate Governance

A CCR é uma companhia de capital aberto, administrada por 
um Conselho de Administração, uma Diretoria Executiva e 
6 Comitês de Gestão. Listada no Novo Mercado da Bovespa 
(Bolsa de Valores de São Paulo), suas ações são negociadas 
sob o ticker CCR03, a única classe de ações da Companhia.  
Constituído pelas companhias com o mais alto grau de 
governança corporativa exigido pela Bovespa, o Novo Mercado 
impõe o cumprimento de requisitos mínimos que representam 
os mais elevados graus de transparência, disclosure e 
tratamento igualitário. 

A CCR foi a primeira companhia a aderir ao Novo Mercado

Modelo de Governança CCR

Os órgãos de administração (Diretoria, Conselho de 
Administração e Comitês) têm suas atribuições, composição 
e processos coerentes com as exigências do Novo Mercado. 
Os papéis de cada um, individualmente e coletivamente, 
estão formalizados nas premissas do Manual de Governança 
Corporativa da CCR, que prevê:

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

•  as decisões são todas colegiadas, permitindo que os 
membros da Diretoria e do Conselho estejam sempre

 em consonância;
•  toda proposta ao Conselho de Administração deve nascer da 

Diretoria, existindo sempre um equilíbrio entre quem propõe, 
analisa e aprova as matérias em discussão;

•  temas específi cos são tratados nos Comitês, que emitem 
pareceres para embasar as decisões do Conselho. 

Principais Destaques

•  Novo Mercado: pioneira na adesão. 
•  Busca Constante do Consenso: todos os sócios são 

minoritários e a gestão é compartilhada.
•  Respeito aos Direitos dos Minoritários: a Companhia 

somente conta com ações ordinárias e prevê Tag Along.
•  Transparência e Disponibilidade das Informações: 

prestação responsável de contas, Demonstrações 
Financeiras de acordo com o US-GAAP, comunicação 
direta de todos os fatos relevantes, Conference Call aberta, 
atendimento a todas as informações solicitadas.

CCR is a publicly-held Company, managed by a Board of 

Directors, a Board of Executive Offi cers and 6 Management 

Committees. Listed in the New Market of Bovespa, its shares 

are traded under ticker CCR03, the sole class of shares of the 

Company. Constituted by the companies with the highest level 

of corporate governance required by Bovespa, the New Market 

imposes the fulfi llment of minimal requirements that represent 

the highest levels of transparency, disclosure and equal 

treatment. 

CCR has been the fi rst company to adhere to the New Market 

The Governance Model of CCR

The administrative bodies (Board of Executive Offi cers, Board of 
Directors and Committees) have their attributions, composition 
and processes consistent with the requirements of the New 
Market. The functions of each of these parties, individually and 
jointly, are formalized in the assumptions of the Corporate 
Governance Manual of CCR, which establishes:

• the Board of Directors and the Committees should not 
exercise executive functions; 

• decisions are always taken jointly, allowing the members of 
the Board of Executive Offi cers and the ones of the Board of 
Directors to be always in consonance;

• every proposal presented to the Board of Directors must be 
originated from the Board of Executive Offi cers, maintaining 
a balance between the one who presents the proposal,           
the one who analyzes it and the one who approves the 
subjects discussed;

• specifi c subjects are treated by the Committees, who issue 
opinions to support the Board of Directors decisions. 

Main Highlights 

• New Market: fi rst company to adhere to the New Market. 
• Constant Search for Agreement: all the partners are minority 

shareholders and the management process is shared.
• Respect to the Rights of Minority Shareholders: the Company 

has only common shares and establishes Tag Along.
• Transparency and Availability of Information: responsible 

account rendering action, Financial Statements in compliance 
with the US-GAAP, direct communication of all material facts, 
open Conference Calls, answer to any information required.

•  Comitê de Governança e Avaliação do Conselho: 
primeira companhia brasileira a estabelecer um Comitê de 
Governança, cuja principal função é a de avaliar anualmente 
o desempenho dos membros do Conselho de Administração, 
bem como do CEO e do Secretário.

•  Contrato entre Partes Relacionadas: a Companhia, como 
participante do Novo Mercado, deve divulgar regularmente 
à Bovespa seus contratos com Partes Relacionadas. 
Adicionalmente, a CCR submete à aprovação do Conselho 
de Administração qualquer contrato com parte relacionada 
cujo montante supere R$ 1 milhão e, sob essa premissa, 
prevê ainda - caso um dos membros do Conselho não esteja 
confortável - a possibilidade de requerer parecer de um 
especialista independente. Mesmo que o parecer externo 
seja favorável, 25% dos membros do Conselho podem vetar 
tal contratação.

•  Acordo de Acionistas e Confl ito de Interesses: em 
outubro de 2001, foi fi rmado acordo de acionistas, válido 
por 25 anos, que estabeleceu as regras do relacionamento 
societário para evitar confl itos de interesse. Os sócios se 
comprometem a votar em bloco nas assembléias gerais, 
de acordo com o que foi determinado em reunião prévia. 
A aprovação é feita por maioria simples, havendo porém 
determinadas matérias que exigem maioria qualifi cada 
de 67%. A CCR sempre terá preferência dos acionistas 
controladores e suas empresas afi liadas para participar 
de novos negócios na área de concessões de rodovias. 
Adicionalmente, é prevista a arbitragem, por meio da 
contratação de empresa especializada independente, para 
averiguar a existência ou não de confl ito de interesses nas 
relações comerciais entre a CCR e seus controladores.

• Governance Committee and Evaluation of the Board of 
Directors: fi rst Brazilian company to establish a Governance 
Committee, main function of which is to yearly evaluate the 
performance of the Board of Directors members, of the CEO 
and of the Secretary.

• Contract with Related Parties: the Company, as a participant 
of the New Market, must regularly disclose to Bovespa its 
contracts with Related Parties. Additionally, CCR submits to 
the Board of Directors approval any contract with related 
parties, amount of which exceeds R$ 1 million and, under this 
assumption, also establishes - in case one of the Board of 
Directors members does not feel comfortable - the possibility 
to require an opinion from an independent expert. Even if the 
outside opinion is favorable, 25% of the Board of Directors 
members may interpose such engagement. 

• Shareholders’ Agreement and Confl ict of Interests:          
in October 2001, a shareholders’ agreement was entered 
into, valid for 25 years, establishing the corporate relationship 
rules to prevent confl ict of interests. The partners commit 
themselves to jointly vote in general meetings, in accordance 
with the determinations of the previous meeting. The approval 
is determined by simple majority, although there are some 
subjects that require a 67% qualifi ed majority. CCR will 
always have the preference of the controlling shareholders 
and its affi liates to take part in new businesses on the road 
concessions area. Additionally, an arbitration is set forth, 
through the engagement of an independent specialized 
company, to investigate the existence (or not) of confl ict of 
interests in the commercial relations established between 
CCR and its controlling companies.

O Núcleo CCR de Governança 
Corporativa, em parceria com a 
Fundação Dom Cabral, tem como 
objetivo ser referência no tema, 
a partir da realização de estudos 
e implementação de projetos 
práticos entre parceiros do Brasil 
e da América Latina. 

CCR Corporate Governance 
Center, in partnership with 
Fundação Dom Cabral. It has as 
purpose to be a reference in the 
theme, from the accomplishment 
of studies and implementation of 
practical projects in partners of 
Brazil and Latin America. 
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Estrutura Administrativa

O Conselho de Administração (C.A.) é o órgão máximo 
de gestão. Entre suas atribuições estão a defi nição das 
diretrizes estratégicas e dos objetivos gerais da Companhia, 
acompanhamento da atuação e resultados dos negócios, 
tomada de decisões - cujas sugestões são encaminhadas pela 
Diretoria -, solicitação de pareceres aos Comitês e proposição 
de iniciativas à Diretoria. Adicionalmente, o C.A. deve aprovar 
licitações e aquisições, contratos acima de R$ 1 milhão, bem 
como empréstimos. É responsável também pela política de 
remuneração, avaliação da gestão e avaliação da 
Governança Corporativa.

Conselho de Administração 

Deve ser composto de, no mínimo, 8 e, no máximo, 15 
membros. Atualmente, é constituído por 9 membros, sendo 
8 conselheiros titulares e 8 suplentes, indicados pelos sócios 
controladores e mais 1 conselheiro independente. Os membros 
do C.A. são eleitos pelos acionistas, em Assembléia Geral, 
para o mandato de um ano, podendo ser reeleitos. Podem ser 
nomeados até 3 conselheiros independentes.

Administrative Structure

The Board of Directors represents the top management body. 
Among its attributions are the defi nition of the strategic guidelines 
and general objectives of the Company, the follow-up of the 
performance and results of the business, the decision-making 
process - suggestions of which are submitted by the Board of 
Executive Offi cers -, the request of opinions to the Committees 
and the proposition of initiatives to the Board of Executive Offi cers. 
The Board of Directors must additionally approve biddings and 
acquisitions, contracts over R$ 1 million and loans. It is also 
responsible for the compensation policy and evaluation of the 
management and Corporate Governance practices.

Board of Directors

It should be constituted by at least 8 and at most 15 members.
It is currently constituted by 9 members, being 8 sitting 
members and 8 deputy members - appointed by the controlling 
partners - and 1 independent member. The Board of Directors 
members are elected by the shareholders, in a General Meeting, 
for a one-year term of offi ce, with the possibility of being
re-elected. Up to 3 independent members can be appointed.

Name Position Deputy Member Date of Investiture Term of Offi ce
António José Lopes Nunes   Manuel Eduardo
de Sousa  Chairman Henriques de Andrade Lamego March 31, 2005 2006
Eduardo Borges de Andrade  Vice-Chairman Paulo Roberto Reckziegel Guedes March 31, 2005 2006
Francisco Caprino Neto Member Henrique Cesar Geovanini March 31, 2005  2006
João Pedro Ribeiro de Azevedo 
Coutinho Member Vitor Paulo Saltão da Silva March 31, 2005  2006
José Edison Barros Franco Member Ricardo Bisordi de Oliveira Lima March 31, 2005 2006
Júlio César Borges Member Thadeu Luciano Marcondes
  Penido March 31, 2005 2006
Ricardo Coutinho de Sena Member Renato Torres de Faria March 31, 2005 2006
Sérgio Padovan Member Homero Lobo de Vasconcellos March 31, 2005 2006
Ana Dolores Moura Carneiro 
de Novaes Member - March 31, 2005 2006

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

Diretoria Executiva

A Diretoria é o órgão de representação e executivo de 
administração. Cabe a ela manter o Conselho de Administração 
permanentemente informado sobre todos os aspectos
do negócio, bem como propor sugestões ao mesmo.
Sua composição atual é de 5 diretores, 2 vice-presidentes e 1 
presidente, eleitos pelo Conselho para um mandato de 2 anos, 
podendo ser reeleitos.  

A Diretoria da CCR é caracterizada por uma administração 
profi ssional, desvinculada dos acionistas controladores.

Comitês de Gestão

Há 6 Comitês Técnicos e Consultivos que assessoram o 
Conselho de Administração em suas decisões. Seus objetivos 
são proporcionar agilidade, consistência e qualidade ao 
processo decisório. Os comitês não têm poder de decisão, 
não exercem funções executivas e devem submeter seus 
pareceres à apreciação do C.A. 

Cada comitê é formado por 4 ou 5 conselheiros ou suplentes, 
representantes de cada um dos acionistas controladores, 
e por um executivo independente. Os Comitês de Auditoria e 
de Finanças têm a participação do Conselheiro Independente 
e, além disso, o CEO, o Diretor Financeiro e o Diretor de 
Novos Negócios são convidados permanentes dos Comitês de 
Estratégia, Finanças e Novos Negócios, respectivamente.

• Comitê de Auditoria.
• Comitê de Estratégia. 
• Comitê de Finanças.
• Comitê de Governança. 
• Comitê de Novos Negócios. 
• Comitê de Recursos Humanos.

Board of Executive Offi cers
 
The Board of Executive Offi cers is the representation and 
management executive body. It is incumbent upon it to maintain 
the Board of Directors constantly informed about all the aspects 
of the business, as well as to propose suggestions to it.
It is currently constituted by 5 offi cers, 2 vice-presidents and 1 
president, elected by the Board of Directors for a 2-year term
of offi ce, with the possibility of reelection.  

CCR’s Board of Executive Offi cers is characterized by a 
professional administration, not linked to its controlling 
shareholders. 

Management Committees 

There are six Technical and Advisory Committees that assist the 
Board of Directors in its decisions, aimed at providing agility, 
consistency and quality to the decision-making process.
The committees do not have power of decision, do not exercise 
executive functions and must submit their opinions to the Board 
of Directors appreciation. 

Each committee is formed by 4 or 5 members or deputies, 
representing each of the controlling shareholders, and by an 
independent executive. The Audit and the Finances Committees 
count on the participation of the Independent Member and, 
besides, the CEO, the Chief Financial Offi cer and the New 
Businesses Offi cer are permanent guests of the Strategy, 
Finances and New Businesses Committees, respectively.

• Audit Committee.
• Strategy Committee.
• Finances Committee.
• Governance Committee.
• New Businesses Committee.
• Human Resources Committee. 

17,4%

17,9%

17,9%

17,9%

28,9%

Estrutura Societária
Corporate Structure
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Diálogo com Partes Interessadas |  Dialogue with Stakeholders

A CCR busca permanentemente estar em contato com seus 
stakeholders (partes interessadas), a fi m de atender às suas 
dúvidas, conhecer suas necessidades e reivindicações. 
Nesse sentido, realiza pesquisas, divulga regularmente 
informações sobre seus negócios e disponibiliza canais de 
contato específi cos para seus diversos públicos. As ferramentas 
mais utilizadas pela Companhia no diálogo com suas partes 
interessadas são:

•  Pesquisas de satisfação entre os usuários das rodovias;
•  Canais para registro de reclamações e sugestões: 0800, 

Ouvidoria e Site - voltados, principalmente, aos usuários e 
comunidades lindeiras;

•  Publicações dirigidas a públicos específi cos, sejam eles 
usuários, investidores ou público interno;

•  Site da Companhia e de cada uma das Concessionárias;
•  Site de Relações com Investidores que disponibiliza, de 

forma atualizada, todas as informações fi nanceiras sobre a 
Companhia, bem como um calendário de eventos anuais;

•  Reuniões com investidores, conference calls, roadshows 
periódicos, visitas personalizadas aos principais acionistas 
minoritários, bem como o evento anual CCR Day;

•  Publicação de Relatório Anual e Balanço Social, 
disponibilizados inclusive na Internet, para ampla consulta e 
visualização.

A Companhia considera os públicos listados abaixo (em ordem 
alfabética) como seus principais stakeholders:

•  Agências regulatórias;
•  Colaboradores;
•  Competidores;
•  Comunidades lindeiras;
•  Credores;
•  Fornecedores;
•  Investidores;
•  Meio ambiente;
•  Poder público concedente;
•  Sociedade em geral;
•  Usuários das estradas.

CCR is permanently searching to be in contact with its 
stakeholders, in order to clarify their doubts and know their 
needs and claims. In this sense, the Company performs 
researches, regularly discloses information about its businesses 
and makes available specifi c contact channels to its several 
publics. The tools most used by the Company in the dialogue 
with its stakeholders are:

• Satisfaction researches with road users;
• Channels to register claims and suggestions: 0800, 

Ombudsman and website - mainly addressed to the users 
and to the communities that live alongside the roads;

• Publications addressed to specifi c publics, no matter if they 
are users, investors or internal public;

• Website of the Company and of each one of its 
Concessionaries;

• Investor Relations website with updated fi nancial information 
about the Company and a calendar of annual events;

• Meetings with investors, conference calls, periodic 
roadshows, personalized visits to the main minority 
shareholders, as well as the CCR Day annual event; 

• Publication of Annual Report and Social Balance Sheet,         
also made available on the Internet, for ample consultation 
and visualization.

The Company considers the publics listed below (in alphabetical 
order) as its main stakeholders:

• Competitors;
• Communities that live alongside the roads;
• Creditors;
• Employees;
• Environment;
• Granting public authorities;
• Investors;
• Regulatory agencies; 
• Roads users.
• Suppliers;
• Society in general;

NovaDutra: Crianças do projeto Estrada para Cidadania - NovaDutra: Kids of the Estrada para Cidadania (Road for Citizenship) Project
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Indicadores de Desempenho Econômico  |  
Economic Performance Indicators

Principais impactos no País, em termos de geração e 
distribuição de riqueza

O negócio da CCR gera impactos diretos e indiretos. 
Os principais impactos diretos estão na distribuição de riqueza: 
ao Governo, por meio de impostos, e à população, através 
da geração de empregos. O principal benefi ciário é o poder 
público, representado em suas três esferas: federal, estadual 
e municipal. O exercício de 2005 se encerrou com mais 4.070 
colaboradores diretos e impactou a vida de centenas de 
colaboradores indiretos, contratados durante o ano.

De forma indireta, porém não menos impactante, estão a 
qualidade da gestão do portfólio, dos serviços oferecidos aos 
usuários, das obras de infra-estrutura e a responsabilidade em 
relação a cada contrato de concessão. Tais fatores agregam 
valor à economia das regiões lindeiras e ao País como um 
todo, permitindo maior agilidade ao escoamento da produção, 
segurança e tranqüilidade ao usuário. 

Em um País como o Brasil, onde a base do transporte e do 
escoamento da produção ocorre essencialmente pela malha 
rodoviária, a qualidade de tal estrutura é fundamental para o 
crescimento econômico.

Procedimentos e critérios de investimentos realizados no 
próprio negócio

O negócio de gestão de concessões de rodovias apresenta 
algumas características peculiares, como é o caso da realização 
de investimentos: em cada contrato de concessão estão 
descritos detalhadamente todos os investimentos a serem 
realizados pela concessionária, bem como prazos, valores e 
indicadores de qualidade.

Mesmo com tais parâmetros, a CCR realiza uma gestão ativa 
de seu portfólio, estando sempre em contato com o poder 
concedente, negociando com o mesmo a realização das obras 
e priorizando aquelas cuja urgência ou demanda seja maior 
do que a prevista em contrato. Tais negociações têm como 
meta o bem-estar do usuário e das comunidades lindeiras e 
a segurança e fl uidez do tráfego, sem que se perca de vista o 
equilíbrio econômico e fi nanceiro da empresa. 

Main impacts in the Country, regarding the generation and 
distribution of wealth 

CCR’s business generates direct and indirect impacts.
The main direct impacts are related to the distribution of wealth: 
to the Government, by means of taxes, and to the population, by 
means of the generation of jobs.
The main benefi ciaries are the public authorities, represented 
in their three spheres: federal, state and municipal. The year of 
2005 ended with over 4,070 direct employees and impacted the 
life of hundreds of indirect employees, engaged during the year.

In an indirect manner, no less impacting, is the quality of the 
portfolio management, of the services offered to users, of the 
infrastructure works and the responsibility in relation to each 
concession agreement. Such factors add value to the economy 
of the regions alongside the roads and to the Country as a 
whole, allowing more agility to the production fl ow, safety and  
tranquility to the user. 

In a country like Brazil, where the basis of transport and
of the production fl ow primarily occurs through roads,
the quality of such structure is fundamental for the
economic growth. 

Procedures and investment criteria performed in the 
business itself 

The roads concession management business shows some 
singular characteristics, as it is the case of the performance
of investments: in each concession agreement, the investments 
to be performed by the concessionaire, as well as the terms, 
values and quality indicators are described in details.

Even with such parameters, CCR performs an active 
management of its portfolio, being always in contact with the 
granting authorities, negotiating the works performance and 
prioritizing the ones urgency or demand of which is bigger
than the one established in contract. Such negotiations are 
focused on the well-being of the user and of the communities 
that live alongside the roads, as well as the safety and fl uidity
of traffi c, not losing sight of the economic and fi nancial balance 
of the Company. 

Companhia de Concessões Rodoviárias - Consolidado  R$ mil
Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) - Consolidated  In thousands of R$

  2005
     

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO/NET VALUE ADDED   1.551.500 

Receitas/Revenues   2.107.553 

  Receita Bruta de Serviços/Services Gross Revenue   2.103.599 

  Receitas Não Operacionais/Non-Operating Revenues   3.954 

Insumos e Serviços Adquiridos/Inputs and Services Acquired   (432.233)

  Serviços de Terceiros/Services from Third Parties   (327.553)

  Outros Custos Adquiridos de Terceiros/Other Costs Acquired from Third Parties    (104.680)

Retenções/Retentions   (320.788)

  Provisão para Devedores Duvidosos/Allowance for Doubtful Accounts   (26.168)

  Depreciação e Amortizações/Depreciation and Amortizations    (294.620)

Valores Recebidos em Transferência/Values Received in Transfer   196.968 

  Receitas Financeiras/Financial Income   196.968 

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO/VALUE ADDED DISTRIBUTION   1.551.500 

Remuneração dos Colaboradores/Employees Compensation   122.723 

  Salários e Encargos Sociais/Salaries and Social Charges    97.523 

  Outros Benefícios/Other Benefi ts   25.200 

Remuneração dos Financiadores de Capital/Capital Finance Companies Compensation   218.842 

  Juros sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures    
  Interest on Loans, Financing and Debentures    218.842 

Governo - Impostos & Direito de Outorga/Government - Taxes & Granting Power   702.052 

  Impostos Federais/Federal Taxes   382.719 

  Impostos Municipais/Municipal Taxes    66.910 

  Custo do Direito de Outorga/Granting Power Cost   252.423 

Retenção de Lucros/Profi t Retention   507.883 

Geração e Distribuição de Riqueza  |  Generation and Distribution of Wealth
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Produtividade  |  Productivity

Indicadores de Produtividade/Productivity Indicators 2004 2005
Margem Bruta/Gross Margin  1,31 1,11
Margem Líquida/Net Margin  1,15 0,96
Giro dos Ativos (margem líquida/ativo médio)1/Assets Turnover (net margin/average assets) 1 0,30 0,30
Retorno sobre Ativo Médio (ROA) (lucro operacional/ativo médio)
Return on Assets (ROA) (operating income/average assets)  0,21 0,25
Índice de Endividamento (empréstimos + fi nanciamentos/patrimônio líquido)
Indebtedness ratio (loans + fi nancing/net equity) 1,06 1,08
Índice de Liquidez2/Liquidity ratio 2 1,04 1,04

Investimentos por Empresa (R$ mil)/Investments by Company (In thousands of R$) 2004 2005
AutoBan 70.454 103.705
NovaDutra 70.763 87.509
RodoNorte 36.926 54.442
Ponte 4.514 8.356
ViaLagos 1.540 12.571
ViaOeste - 80.958
Outras (*)/Others (*) 5.488 5.531
TOTAL/TOTAL 189.685 353.072

Itens de Investimento/Investment Items  2004 2005
Educação/treinamento/Education/training  R$   61.281  R$   89.759 

Programas para a Comunidade3/Programs for the Community 3 R$ 243.323  R$     5.447

1 Calculado com base no Índice de Liquidez Corrente. O Índice de Liquidez Corrente na CCR, corresponde ao Índice de Liquidez Seca, uma vez que a Companhia não tem estoques.
2 Índice calculado considerando a Margem Líquida em reais (Receita Líquidas - Lucro Bruto), dividida pelo Ativo Médio (total do Ativo do Exercício atual + total do Ativo do Axercício anterior/2).
3 Do valor demonstrado, R$ 3.935 mil referem-se a projetos de incentivo à cultura com isenção fi scal.

1 It is calculated based on the Current Ratio. The Current Ratio in CCR, corresponds to the Quick Ratio, once the company does not have inventories.
2 Ratio calculated considering the Net Margin in reais (Net Revenues - Gross Income), divided by the Average Assets (total current year assets + total previous year assets/2).
3 From the stated amount, R$ 3.935 thousand refer to tax-exempted Culture Incentive Projects.

Investimentos  |  Investments

(*) CCR, Actua, Engelog.

(*) CCR, Actua, Engelog.

Os investimentos das empresas de concessão estão todos 
previstos nos contratos de outorga.

The concession companies investments are all established in 
the granting contracts.AutoBan: Centro de Controle Operacional (CCO) - AutoBan: Operational Control Center (OCC)
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Indicadores de Desempenho Social  |  Social Performance Indicators

I. Público Interno

A CCR encerrou o exercício com 4.070 colaboradores diretos,
um aumento de 18% em relação a 2004. 

Em 2005, foram distribuídos para 3.512 colaboradores, 
R$ 19.753 mil em Participação nos Lucros, referente ao 
exercício de 2004.

Entre os principais benefícios concedidos pela 
Companhia, estão:

• Assistência Médica e Odontológica ao colaborador, seus
   dependentes, cônjuge ou companheiro (a);
• Seguro de Vida em grupo;
• Empréstimos a taxas especiais, menores do que as   
   usualmente praticadas no mercado;
• Vale-Transporte;
• Vale-Alimentação e Refeição; 
• Previdência Privada.

In 2005, a R$ 19,753 thousand profi t sharing was distributed
to 3,512 employees, regarding the year of 2004.

Among the main benefi ts granted by the Company are:

• Dental and Medical Assistance to the employee, his/her 
dependants, spouse or companion;

• Group Life insurance;
• Loans at special rates, lower than the ones practiced              

in the market;
• Transportation Tickets;
• Meal and Supermarket Tickets; and
• Private pension.

Distribuição dos Colaboradores por Faixa Etária
Distribution of Employees by Age Range

17%

de 18 a 25 anos de 25 a 35 anos acima de 35 anos
18 up to 25 25 up to 35 over 35 years-old

38%

45%

Escolaridade
Education

Ensino Fundamental Ensino Médio

Superior Pós-Graduação

Mestrado/Doutorado Completo

Below High School High School

College Degree Post-Graduation

Master/Doctorate Degree

66,6%

22,3%

3,0%
0,5%

7,7%

Degree

I. Internal Public

CCR closed the year with 4,070 direct employees, an 18% 
increase compared to 2004. 

Diálogo e Participação

Relação com sindicatos
A Companhia dispõe a todos os contratados uma Cartilha 
de Ambientação, na qual estão detalhadamente expostos os 
direitos e deveres de cada colaborador da CCR. Nela também 
estão descritos e explicados o relacionamento com o Sindicato 
e informações sobre o Acordo Coletivo de Trabalho, documento 
que acorda a jornada de trabalho, bem como contribuições e 
benefícios a vigorar em um determinado período. 

Dialogue and Participation

Relationship with unions
The Company gives to all engaged people an Integration
Manual, in which all the rights and obligations of each employee 
of CCR are described in a detailed way. In this manual,
the relationship with the Union and some information about the 
Collective Bargaining Agreement, document that establishes 
the agreement regarding the working hours, contributions and 
benefi ts to be effective upon a determined period, are also 
described and explained.  

O programa de Previdência Privada da CCR teve início em 2004 
e foi constituído visando a uma complementação de renda na 
aposentadoria do colaborador, ao completar 60 anos de idade. 
Em tal programa, a Companhia contribui mensalmente com 
o mesmo valor descontado do salário nominal do funcionário.  
Todos os colaboradores da CCR são elegíveis ao plano, 
com exceção daqueles que no momento estão sob licença 
ou afastamentos.

The private pension program of CCR began in 2004 and was 
established to complement the income of the employee in his/
her retirement, at the age of 60. In such program, the Company 
monthly contributes with the same amount discounted from 
the employee’s nominal wage.  All the employees of CCR are 
eligible, excepting those that are on leave or absence period in 
the moment.

 2004 2005

Número de participantes do programa de Previdência Privada      
1.540      1.858Number of persons participating in the private pension program  
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Respeito ao Indivíduo

Trabalho Infantil
Programa de Aprendizes
A CCR mantém um programa de aprendizes, realizado de acordo 
com a Lei nº 10.997/00, em parceria com instituições como 
SENAI e SENAC. Atualmente, conta com 10 aprendizes em seu 
quadro, distribuídos da seguinte maneira:

Respect to the Individual

Child Labor
Apprentice Program
CCR maintains an Apprentice Program, performed in
compliance with Law 10,997/2000, in partnership with 
institutions like SENAI (National Service for Industrial Training) 
and SENAC (National Service for Commercial Training).
Currently, the Company counts on a workforce of 10 
apprentices, distributed as follows:

Diversidade

Um dos destaques da política de diversidade da Companhia é 
realizado pela concessionária ViaOeste, por meio de seu projeto 
ViaOeste Cidadão. Tal iniciativa é voltada a jovens maiores de 
18 anos que estejam cumprindo (ou que tenham cumprido) 
medidas sócio-educativas na Fundação Estadual para o 
Bem-Estar do Menor (Febem), incluindo aqueles sob 
liberdade assistida. 

A ViaOeste oferece oportunidades de trabalho a jovens em tais 
condições, abrindo-lhes a possibilidade de aprender um ofício, 
ingressar no mercado de trabalho e, para além disso, lhes 
oferece uma valiosa chance de remodelar seus futuros.

A Empresa comunica à Febem quando há vagas abertas, 
e esta indica alguns candidatos para as mesmas. Em seguida, 
dá-se início ao processo de seleção, que é o mesmo para 
qualquer vaga da Companhia. Os salários, benefícios, avaliação 
e política de desenvolvimento profi ssional também mantêm 
os mesmos padrões, não havendo qualquer diferença de 
tratamento.
 
Em 2005, quatro jovens que cumpriam medidas sócio-
educativas foram contratados - três para atuarem como agentes 
de atendimento de arrecadação e um para trabalhar como 
auxiliar de serviços, na sede da empresa. 

O retorno para a Companhia tem sido excelente. As lideranças 
relatam enorme empenho, dedicação e vontade de aprender por 
parte de tais jovens.  

Perfi l dos colaboradores (dados do ano corrente)/Employees profi le (current year data) 

Empregados /Employees Percentual em relação  Percentual em cargos Percentual em cargos de
 ao total de empregados/  de gerência em relação diretoria em relação ao
 % in relation to the total  ao total de cargos de gerência/ total de cargos de diretoria/
 number of employees  % of managerial positions  % of executive board 
  in relation to the total number  positions in relation to the
  of managerial positions  the total number of
   executive board positions 

Mulheres/Women 34% 5% 0%
Mulheres negras (pretas e pardas) 5% 0% 0%
Black women (black and brown)
Homens negros (pretos e pardos) 13% 3% 0%
Black men (black and brown)
Pessoas com defi ciência 2% 1% 0%
People with disabilities
Pessoas acima 45 anos 11% 55% 80%
People over 45 years old

Diverstity

One of the highlights of the diversity policy of the Company is 
performed by the Concessionaire ViaOeste, through its project 
ViaOeste Cidadão (ViaOeste Citizen). Such initiative is focused 
on young people over 18 years old who are paying (or who have 
paid) socio-educational sentences in the State Foundation for 
the Child Well-Being (Febem), including the ones under assisted 
freedom. 

ViaOeste offers work opportunities to young people in such 
conditions, opening to them the possibility of learning a 
profession, joining the labor market and moreover, offers them a 
valuable chance to redesign their future.

The Company informs Febem when there are available positions, 
which indicates some candidates. Subsequently, the selection 
process is started, conducted exactly how any other process 
would be conducted in the Company, for any other position. 
The salaries, benefi ts, evaluation and professional development 
policy also maintain the same standards, with no difference of 
treatment.
 
In 2005, four young people who have paid socio-educational 
sentences were engaged - three to work as toll operators and 
one to work as junior clerk, in the Company’s headquarters. 

The return to the Company has been showing to be excellent. 
The leaderships report an enormous interest, dedication and 
desire to learn of these young people.

Aprendizes
Apprentices

AutoBAN ViaOeste Ponte RodoNorte

50%
10%

10%

30%
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Perfi l dos Salários (salário médio do ano corrente)/Salaries profi le (current year average salary) 

 Homens negros   Mulheres negras
 (pretos e pardos)/ Homens brancos/ (pretas e pardas)/ Mulheres brancas/
 Black men White men  Black women White women
Categorias/Categories (black and brown)  (black and brown)

Cargos de diretoria/Executive board positions                  -    29.301,50                  -                 -
Cargos gerenciais/Managerial positions     13.395,28     13.636,11                  -    12.854,58 
Cargos administrativos/Administrative positions       1.669,07       3.041,95       1.699,35       2.292,32 
Cargos de produção/Production positions       1.094,76       1.278,93          706,33          840,34 

 2004 2005
Nº de empregados no fi nal do período 3.458 4.070

Number of employees at the end of the period 

Nº total de demissões no período 832 954

Total number of dismissals during the period

Nº total de admissões no período        932 893

Total number of admissions during the period

Percentual de demitidos acima de 45 anos de idade em relação ao número total de demitidos 16% 10% 

% of dismissed people over 45 years old in relation to the total number of dismissed people    

    

Trabalho Decente

Cuidados com Saúde, Segurança e Condições de Trabalho
A Companhia sempre faz uso dos devidos equipamentos de 
proteção individual - EPI -, de uso obrigatório, na execução 
de qualquer tarefa que possa oferecer risco à integridade do 
colaborador. O EPI inclui uniformes, coletes refl etivos e botinas 
de segurança. 

Para complementar a proteção individual de seus colaboradores 
e reduzir ao máximo os possíveis riscos a eles e aos usuários 
das rodovias, conta também com os equipamentos de proteção 
coletiva (EPC), tais como supercones, cavaletes, placas, bastões, 
bandeirolas, fi tas zebradas, carretas de sinalização e 
veículos de apoio.  

Estes dispositivos de segurança são indicados após a 
verifi cação do local onde as obras e serviços serão realizados. 
Assim, qualquer serviço ou obra que interfi ra no tráfego das 
rodovias é programado previamente, autorizado pelo Gestor de 
Atendimento e avaliado quanto aos equipamentos de proteção a 
serem utilizados, de modo a afastar possíveis riscos.
Em caso de chuva ou neblina, que potencializam os riscos, 
todos os trabalhadores e equipamentos são retirados do local 
e as faixas de rolamentos liberadas. Essa medida é mais uma 
maneira para maximizar a segurança, tanto dos usuários das 
rodovias administradas pela CCR, como dos colaboradores 
da Companhia.  

Serviço de Saúde Ocupacional

O Serviço de Saúde Ocupacional da Empresa (SSO), por meio 
do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, tem 
como uma de suas prioridades acompanhar o estado de saúde 
do colaborador e implementar ações voltadas à prevenção de 
enfermidades. 

O SSO se enquadra nas normas legais que regulamentam 
as atividades de saúde nas empresas e funciona como uma 
ferramenta de fornecimento de informações que contribuem 
para evitar acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. 

Há também o programa complementar Qualidade de Vida, 
que busca prover aos colaboradores da Companhia condições 
plenas e ideais para a realização de suas funções, tanto na 
dimensão física, quanto emocional e mental. O programa 
Qualidade de Vida parte da concepção de que Saúde não 
se resume à ausência de doenças e se refere, sim, a plenas 
condições biológicas, psicológicas e sociais.

Decent Work

Work Conditions, Safety and Health Care 
The Company always uses the due individual protection 
equipments (EPI), which are mandatory, for the performance of 
any task that can offer risk to the employee integrity.
EPI includes uniforms, refl ective waistcoats and safety boots. 

To complement the individual protection of its employees and 
reduce at most the possible risks to them and to the road users, 
the company also counts on collective protection equipments 
(EPC), such as super-cones, easels, plates, batons, wigwag 
fl ags, striped ribbons, signalizing carts and support vehicles.  

These safety devices are indicated after the verifi cation of 
the place where the works and services will be performed. 
Thus, any service or work that interferes on the roads traffi c 
is previously scheduled, being authorized by the Assistance 
Manager and evaluated regarding the protection equipments to 
be used, in order to prevent possible risks.
In case of rain or haze, two events that increase risks, all the 
workers and equipment are removed from the site and the 
traffi c lanes are freed. This procedure represents an additional 
way of maximizing the safety of the users of roads managed by 
CCR and of its employees.  

Occupational Health Service 

The Company’s Occupational Health Service (SSO), through 
the Occupational Health and Medical Control Program, has, 
as one of its priorities, the follow-up of the employees’ health 
conditions, implementing actions addressed to the prevention of 
diseases. 

SSO complies with the legal norms that rule health activities in 
companies and works as a tool that supplies information that 
help to prevent accidents and occupational diseases. 

There is also the “Life Quality” complementary program,
aimed at offering to the employees of the Company full and 
ideal conditions to perform their functions, regarding the 
physical, emotional and mental dimensions. The conception of 
this program is that Health cannot be summarized as a lack of 
diseases, but it is actually related to full biological, psychological 
and social conditions.

  2004 2005

Média de horas extras por empregado/ano/Average overtime by employee/year 19,25 24,30
Média de acidentes de trabalho por empregado/ano/Average work accidents by employee/year  3 4
Índice de absenteísmo/Absenteeism rate 4,76% 0,06%
Percentual dos acidentes que resultaram em afastamento temporário de empregados e/ou de
prestadores de serviço/% of accidents resulting in temporary absence periods - employees
and/or service providers 73% 92%
Percentual dos acidentes que resultaram em mutilação ou outros danos à integridade física
de empregados e/ou de prestadores de serviço, com afastamento permanente do cargo
(incluindo LER)/% of accidents resulting in mutilation or other damages to the physical integrity
of employees and/or service providers, with permanent absence (including RSI - Repetitive
Strain Injury)  27% 8%
Percentual dos acidentes que resultaram em morte de empregados e/ou de prestadores
de serviço/% of accidents resulting in the death of employees and/or service providers  5% 0%

Colaboradores da AutoBan - AutoBan employees
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Compromisso com o Desenvolvimento Profi ssional
e a Empregabilidade

Programa de Oportunidade Interna
O Programa de Oportunidade Interna da CCR é aberto a todos os 
colaboradores, sendo as vagas abertas divulgadas nos quadros 
de avisos e meios eletrônicos (via rede). Todos aqueles que se 
encaixarem no perfi l da vaga e tiverem interesse na troca de 
áreas e funções, podem se candidatar às mesmas.
 
A Companhia conta também com um Sistema de Remuneração 
por Competências, uma ferramenta para o desenvolvimento 
profi ssional que permite uma avaliação baseada em parâmetros 
pré-estabelecidos para cada cargo/função e garante maior 
transparência e equalização das expectativas entre as partes. 

Ciente de que as habilidades, comportamentos e resultados 
podem ser diferentes de colaborador para colaborador, ainda 
que ocupem o mesmo cargo e desempenhem a mesma função, 
a CCR colocou em prática este projeto como uma forma de 
avaliar, treinar, desenvolver e padronizar os critérios de evolução 
salarial horizontal e vertical do colaborador. Por meio deste 
plano, é possível identifi car as habilidades, conhecimentos 
e experiências da função e, conseqüentemente, defi nir as 
habilidades e resultados desejados para o cargo. Dessa forma, 
o colaborador pode identifi car suas habilidades e competências 
que mais se adequam a tais requisitos, bem como trabalhar 
suas defi ciências e carências, a fi m de ter uma rota segura para 
seu aprimoramento profi ssional e para possíveis promoções.

Programa de Desenvolvimento Empresarial 
A fi m de promover o desenvolvimento individual em paralelo 
aos desafi os impostos pelo trabalho e fortalecer as relações 
pessoais e profi ssionais, a CCR implantou o Programa 
de Desenvolvimento Individual (PDI) - uma plataforma de 
capacitação e desenvolvimento profi ssional voltado às 
lideranças da empresa. 

O PDI engloba cinco estruturas - Ideologia Central, Modelo 
de Gestão, Descrição de Papéis, Planejamento 2006-2010 e 
Relatório de Apreciação - e busca criar estratégias que facilitem 
o desenvolvimento do profi ssional frente aos objetivos dos 
mesmos e da Companhia, em cada uma das esferas acima 
citadas. Atualmente, o PDI é composto por um grupo de 140 
pessoas, divididas em 13 equipes.

  2004 2005

Percentual de analfabetos na força de trabalho/% of illiterates in workforce  0% 0%

Percentual de faturamento bruto gasto em desenvolvimento profi ssional e educação
% of gross revenue spent with professional development and education  0,04% 0,05%

Percentual de estagiários na força de trabalho/% of trainees in workforce 0,50% 0,60%

Commitment to Professional Development and 
Employability   

Internal Opportunity Program
The Internal Opportunity Program of CCR is opened to all the 
employees, being the available positions published in the bulletin 
board and through electronic means (via net). Everyone who 
meets the position profi le and is interested in changing from one 
area or function to another can be a candidate to the position.
 
The Company also counts on a system of Remuneration 
by Competencies, a tool for the professional development 
that enables an evaluation based on previously established 
parameters to each post/function and ensures more 
transparency and the equalization of the expectations
of each of the parties involved. 

Conscious that abilities, behaviors and results may differ for 
each employee, even if in the same position and performing
the same function, CCR has put the project into practice in order 
to evaluate, train, develop and standardize the vertical and 
horizontal salary evolution criteria of the employees.
With this plan, it is possible to identify the capabilities, 
knowledge and experiences of the function and, consequently, 
to defi ne the abilities and results wanted for the post. Thus, 
the employee may identify his/her abilities and competencies 
most suitable to such requirements, as well as work his/her 
defi ciencies and failures, in order to have a safety route to 
his/her professional development and future promotions.

Corporate Development Program
Aiming to promote the individual development jointly with 
the challenges imposed by work and to strengthen personal 
and professional relations, CCR implemented the Personal 
Development Program (PDP) - a professional development 
and qualifi cation platform addressed to the leaderships of the 
Company. 

PDI comprises fi ve structures - Central Ideology, Management 
Model, Roles Description, 2006-2010 Planning and Appraisal 
Report - and tries to create strategies that make easier the 
development of the professional to meet his/her objectives 
and the ones of the company, considering each of the 
aforementioned aspects. PDI is currently formed by a group
of 140 people, divided in 13 teams.

II. Meio Ambiente

Responsabilidade frente às Gerações Futuras

Comprometimento da Empresa com a Melhoria
da Qualidade Ambiental

A CCR mantém contato direto com órgãos ambientais 
verifi cando e se antevendo a possíveis impactos decorrentes 
de suas atividades para evitar danos às áreas de preservação 
ambiental que estejam presentes ou próximas às regiões das 
concessões. Todos os projetos e investimentos da Companhia 
sempre consideram as exigências da legislação e das normas 
aplicáveis como requisitos mínimos para suas atividades, 
visando à preservação do meio ambiente e economia dos 
recursos naturais. 

Nesse sentido, a Companhia busca identifi car todos os impactos 
e riscos ambientais que seu negócio possa gerar, através da 
obtenção de todas as licenças, e do gerenciamento e controle 
ativo de ações e atividades. Caso sejam identifi cados impactos 
ambientais, a Companhia procura mitigá-los utilizando as 
práticas mais modernas de controle ambiental de obras, tais 
como a implantação de bacias para retenção de sedimentos, 
o controle de ruído durante a execução de obras e o 
monitoramento ambiental preventivo. 

No ano de 2005, a CCR realizou obras sem qualquer autuação 
ambiental. Adicionalmente, a AutoBAn formalizou convênios com 
prefeituras das cidades lindeiras para plantios compensatórios, 
devido à existência de diversas obras em execução na 
concessionária. A NovaDutra também realizou o plantio de 4.000 
mudas de espécies nativas, no município de Guaratinguetá, 
junto ao Ribeirão Guaratinguetá e no Bosque do Portal.

II. Environment

Responsibility regarding Future Generations

Company Commitment to the Improvement of 
Environmental Quality 

CCR maintains direct contact with environmental agencies, 
verifying and anticipating possible impacts arising from its 
activities, to prevent damages to areas of environmental 
preservation which are present or even close to the areas of 
concessions. All the projects and investments of the Company 
always take into consideration the requirements of law and of 
the applicable norms as minimum requirements for its activities, 
focusing on the preservation of the environment and economy of 
the natural resources. 

In this sense, the Company tries to identify all the impacts and 
environmental risks that its business may eventually generate, 
through the obtainment of all the licenses and the management 
and active control of actions and activities.
In case environmental impacts are identifi ed, the Company tries 
to mitigate them using the most modern works environmental 
control practices, such as the implementation of settling basins, 
the control of noise during the execution of works and the 
preventive environmental monitoring. 

In 2005, CCR performed works with absolutely no environmental 
offi cial notifi cation. Additionally, AutoBAn formalized agreements 
with the local government authorities of cities located alongside 
the roads for compensating plantation, due to the existence 
of several works being performed in the concessionaire. 
NovaDutra has also performed the plantation of 4,000 seedlings 
of native species, in the city of Guaratinguetá, close to Ribeirão 
Guaratinguetá and in “Bosque do Portal”.
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Ciente de que tal questão deve ser tratada em fóruns ampliados, 
a CCR participa ativamente na questão da preservação do 
meio ambiente, junto ao poder público e às comunidades 
vizinhas aos seus negócios. São exemplos desta iniciativa as 
reuniões constantes realizadas pela ViaOeste com lideranças 
comunitárias, públicas e empresariais para tratar sobre esta 
temática e a participação, como membro associado, da 
RodoNorte no COPATI (Consórcio para a Proteção da Bacia 
do Rio Tibagi).

Aware that the subject in question must be treated in extended 
forums, CCR actively takes part in the matter of environmental 
preservation together with the public authorities and the 
communities that live next to its businesses. The constant 
meetings conducted by ViaOeste with communitarian, public 
and corporate leaderships to discuss this subject and the 
participation, as an associated member, of RodoNorte in
COPATI (Agreement for the Protection of the Basin of Tibagi 
River) are some of the examples of this initiative.

4Inclui investimentos para licenciamento ambiental.
4It includes investments for environmental licensing.  

 2005
Número de empregados treinados nos programas de educação ambiental
Number of employees trained in the environmental education programs   162

Número de campanhas realizadas para fortalecimento da educação ambiental na sociedade
Number of campaigns performed to strengthen environmental education in the society  7

Environmental Impact Management 

Environmental Impact and Services and Products Life
Cycle Management  

The Company maintains a close relationship with the inspection 
agencies, focused on protection, risk prevention and continuous 
improvement of its environmental performance in the 
development of its business.

In order to prevent and minimize the environmental impacts of 
its activities, in its operational processes, CCR uses sediments 
retention techniques during the works, thus preventing 
the erosion of the terreplains and the sanding-up of the 
watercourses located alongside the roads. Moreover, the 
recovery of send-offs and beds after the utilization is a
Company practice, which also adopts the utilization of
chemical toilets on work sites.

Gerenciamento do Impacto Ambiental

Gerenciamento do Impacto no Meio Ambiente e do Ciclo de 
Vida de Produtos e Serviços

A Companhia mantém estreito relacionamento com os órgãos 
de fi scalização com vistas à proteção, prevenção de riscos e 
aprimoramento contínuo de seu desempenho ambiental no 
desenvolvimento de seu negócio.

Para prever e minimizar os impactos ambientais de suas 
atividades, a CCR utiliza, em seus processos operacionais, 
técnicas de retenção de sedimentos durante as obras, evitando, 
assim, erosão dos terraplenos e assoreamento dos cursos 
d’água lindeiros. Adicionalmente, a recuperação de bota-foras 
e jazidas ao fi nal da utilização é uma prática incorporada pela 
Companhia, que também adota o uso de sanitários químicos 
nas frentes de obras.

  2004 2005

Total investido em programas e projetos de melhorias ambiental (em reais)4 
Total invested in programs and projects of environmental improvement (in reais) 4    528.556 1.034.958

Educação e Conscientização Ambiental

A Companhia realiza campanhas e projetos educativos sobre 
conscientização ambiental voltados aos seus colaboradores, 
usuários das concessionárias, cadeia produtiva, comunidades 
lindeiras e cidades das regiões servidas. São exemplos de 
tais ações a distribuição de mudas e sementes de espécies 
nativas no Dia Mundial do Meio Ambiente, de sacolas de lixo 
nas praças de pedágio, bem como a divulgação das diretrizes 
ambientais da Companhia junto aos responsáveis pela 
fi scalização de obras, contribuindo para a disseminação da 
conscientização ambiental entre os colaboradores. 

A ViaLagos realizou, em 2005, atividades defi nidas no 
Programa de Gestão Ambiental que incluiu, dentre outras, o 
Projeto Escola de Vida, Cursos de Capacitação Ambiental e 
Campanhas de Educação no Trânsito, atingindo um público 
aproximado de 50 mil pessoas, entre comunidade lindeira, 
professores das redes municipais e estaduais e usuários 
da rodovia.

Environmental Education and Awareness 

The Company performs educational campaigns and projects 
about environmental awareness, addressed to its employees, 
concessionaries users, productive chain, communities that live 
alongside the roads and cities in the assisted regions.
The distribution of seedlings and seeds of native species in
the World Environment Day, of garbage bags in toll booths,
as well as the disclosure of the environmental guidelines
of the Company to the people responsible for the inspection
of works, contributing to the environmental awareness 
dissemination among the employees are some of the
examples of such actions. 

In 2005, ViaLagos performed defi ned activities as part of the 
Environmental Management Program, including, among others, 
the “Escola de Vida” (School of Life) Project, Environmental 
Qualifi cation Courses and Campaigns of Education in Traffi c, 
reaching a public of about 50 thousand people, formed by 
people from the communities that live alongside the roads, 
teachers from municipal and state schools and road users.
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Minimização de Entradas e Saídas de Materiais na Empresa

Com relação ao consumo de água e energia, os indicadores da 
Companhia se equiparam ao consumo de edifícios comerciais, 
dada a natureza de seu negócio. 

 2005

Consumo anual de energia (em kWh) 29.285.707
Consumo anual de combustíveis fósseis (em litros)  5.078.449
Volume médio anual de CO2 e outros gases do efeito estufa emitidos 
na atmosfera (em toneladas) 20.202.162
Quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos gerados (lixo, dejetos, entulho etc.) 3.000

Minimization of the Entries and Exits of Materials in the 
Company 

Regarding the consumption of water and energy, the Company 
indicators are comparable to the consumption of commercial 
buildings, given the nature of its business. 

III. Fornecedores

Valores na cadeia de produção

A Companhia, por meio de seus editais e contratos, exige 
de seus fornecedores o cumprimento de normas legais e 
exigências contratuais relativas:

•   ao fi sco: solicitando inclusive os comprovantes de 
recolhimento dos devidos impostos relacionados aos 
serviços prestados;

•  ao meio ambiente: como, por exemplo, relacionados
 à coleta de resíduos e depósito em locais certifi cados, 
 recuperação de bota-foras e áreas de jazidas e à existência 
 de banheiros químicos em todas as frentes de serviços.

- A empresa contratada deverá utilizar, obrigatoriamente, 
sanitários que garantam o tratamento adequado do esgoto 
sanitário originado por seus colaboradores. Poderão ser 
utilizados sanitários químicos pré-fabricados, caixas 
coletoras tratadas com produtos químicos ou dispositivos 
que garantam a não contaminação do solo pelos dejetos. 

 A sua instalação será objeto de aprovação prévia pela 
Engelog antes do início da mobilização do canteiro.

-  A contratada deverá cumprir todas as determinações e 
normas ambientais e arcar com os custos de atendimentos 

III. Suppliers

Values in the production chain 

The Company, by means of its calls and contracts, demands 
from its suppliers the compliance with legal norms and 
contractual requirements related to:

• the tax authorities: also requiring the payment vouchers of 
the due taxes related to the services rendered;

• the environment: as for example, the ones related to the 
collection of residues and deposit in certifi ed sites, to the 
recovery of send-offs and beds and to the existence of 
chemical toilets in all the work sites.
- The engaged company must mandatorily use toilets that 

ensure the adequate treatment of the sanitary sewage 
generated by the workers. The Company can choose to 
use pre-manufactured chemical toilets, gullets treated with 
chemical products or devices that ensure that the soil is 
not contaminated by the dejections. The installation of any  
of these options must be subject to the previous approval 
of Engelog before the start of the building site mobilization.

- The engaged company must meet all the determinations 
and environmental norms and assume all the costs 
of complying with the environmental preservation 

 2005

Annual energy consumption (in kWh) 29,285,707
Annual consumption of fossil fuels (in liters) 5,078,449
Annual average volume of CO2 and other gases of the greenhouse effect issued in the
atmosphere (in tonnes) 20,202.162
Annual volume (in tonnes) of generated solid residues (garbage, dejections, debris etc.) 3,000

Ponte Rio-Niterói - Rio-Niterói Bridge
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aos requisitos de preservação do meio-ambiente, 
aplicáveis aos serviços. A obtenção de licenças junto aos 
órgãos ambientais é de responsabilidade da Contratante.

-  Os locais de estoque de materiais e canteiro deverão ter 
autorização prévia da Engelog. Não poderá ser instalada 
qualquer estrutura de canteiro de obras dentro da faixa 
de 30 metros a contar das margens de qualquer curso 
d’água, por se tratar de área de preservação;

•  à proteção do usuário: na execução de qualquer serviço 
devem ser observadas as instruções contidas no Manual 
de Sinalização para execução de obra, que visa tanto a 
segurança do colaborador como a dos usuários. Esse Manual 
faz parte da documentação das concorrências da CCR.
-  É proibida a interdição de faixas de rolamento com chuva 

ou neblina, exceto quando os trabalhos já tiverem sido 
iniciados. Neste caso, os trabalhadores e equipamentos 
devem ser retirados e as faixas de rolamento liberadas, de 
maneira que nada possa interferir ou gerar risco ao tráfego 
e aos colaboradores;

•  aos direitos dos trabalhadores: todos os contratados são 
obrigados a registrarem seus colaboradores dentro dos 
preceitos da legislação e fornecerem as respectivas folhas 
de pagamento. Há fi scalização de rotina para verifi car a 
situação dos mesmos que estão nas obras ou em serviços 
contratados.
-  Nos contratos, é exigida carta assinada por representante 

legal da empresa declarando não possuir em seus quadros 
empregado menor de 18 anos em trabalho noturno, 
insalubre ou perigoso e, ainda, não possuir empregado 
menor de 16 anos;

•  à segurança dos trabalhadores: além da utilização 
adequada de EPI’s (equipamentos de proteção individual) 
e uniformes, em cada novo contrato com fornecedores, 
seus colaboradores passam por treinamento de segurança 
específi co, previamente ao desenvolvimento do trabalho nas 
frentes de serviço. 
-  A empresa contratada deverá seguir todas as normas de 

segurança do trabalho prevista na legislação, incluindo, 
mas não se limitando à utilização de equipamentos de 
proteção e segurança individuais e coletivos, à formação 
de CIPA, caso necessário, e ao cumprimento do Manual de 
Sinalização para Execução de Obra. 

-  As empresas contratadas deverão, antes de iniciar suas 
atividades, receber o Treinamento de Segurança do 
Trabalho, promovido pelo setor de Segurança do Trabalho 
da Engelog ou das concessionárias do SISTEMA CCR, para 
a divulgação dos direitos, obrigações e proibições que os 
colaboradores devem conhecer e cumprir. Sempre que 
houver troca de colaboradores nas contratadas, os novos 
trabalhadores deverão passar pelo mesmo treinamento.

requirements, applicable to the services. The obtainment 
of the licenses granted by the environmental agencies          
is a responsibility of the Contractor. 

 - The material storage and building sites must have 
previous authorization from Engelog. No building site 
structure can be installed in the 30 meters zone from 
the banks of any watercourse, since it represents a 
preservation area;

• the user protection: in the execution of any work, all the 
instructions presented in the Signalizing Manual must be 
observed, focusing not only the safety of the employee, 
but also the safety of the users. This Manual is part of the 
documentation of CCR bids.
-  The interdiction of the traffi c lanes is prohibited with rain 

or haze, except for the cases when the works have already 
been started. In this case, the workers and equipment 
must be removed and the traffi c lanes freed, so that 
nothing interferes or generates risk to the traffi c and to the 
employees;

• the employees’ rights: all the engaged companies are 
obliged to register their employees according to the 
legislation rules and to present the respective payroll.        
There is a routine inspection to verify the situation of the 
employees in the works or in the hired services.
-  In the contracts, a letter signed by the company legal 

representative is required, stating that the company 
does not have employees below 18 years old in 
night, insalubrious or dangerous work and also below                    
16 years old;

• the safety of workers: besides the adequate utilization 
of EPI’s (individual protection equipments) and uniforms, 
in each new contract with suppliers, the employees of 
the Company are submitted to a specifi c safety training,  
previous to the development of the work in the service fronts. 
-  The engaged company must observe all the work safety 

rules established by law, including, but not limited to the 
utilization of collective and individual protection and safety 
equipments, to the formation of an Internal Commission 
of Accidents Prevention (CIPA), if necessary, and to the 
compliance with the Signalization Manual for the Work 
Execution. 

-  Before starting their activities, the engaged companies 
must receive the Work Safety Training, promoted by the 
Work Safety Sector of Engelog or of the concessionaires 
of the CCR SYSTEM, for information about the rights, 
obligations and prohibitions which must be known and 
fulfi lled by the employees. Whenever there is a change of 
employees in the engaged companies, the new employees 
must be submitted to the same training.Rodovia dos Lagos: vista aérea - Dos Lagos Highway: aerial view
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Grandes Empresas Construção civil: serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte especiais.
Large Companies Civil construction: earthwork, paving, drainage, special works of art services. 
 Eletroeletrônicos./Electro-electronics.
 Automotivos: veículos leves e pesados./Automotive: light and heavy vehicles.

Médio e Pequeno Porte Sinalização viária: serviços de sinalização de solo (pinturas de faixas e placas indicativas) e   
Medium and Small-Sized Companies aérea (pórticos e placas)./Route signalization: soil (painting of indicative strips and signs)
 and air signalization services (frames and signs).
 Obras prediais, urbanismo e paisagismo./Building works, city planning and landscape gardening. 
 Segurança viária: serviços de barreiras de concreto, defensas metálicas, passarelas.
 Route safety: services of concrete barriers, metallic defenses and footbridges.
 Elaboração de projetos de engenharia./Elaboration of engineering projects.
 Serviços de consultoria e controle tecnológico./Technological control and consulting services.
 Serviços de proteção ambiental e de desapropriação.
 Environmental protection and expropriation services. 
 Produtos para manutenção: ferramentas e material elétrico.
 Maintenance products: tools and electrical material.
 Tecnologia: hardware e software./Technology: hardware and software.
 Uniformização profi ssional./Professional uniformization.

Principais fornecedores da CCR/ CCR’s main suppliers

O departamento de Segurança do Trabalho de cada 
concessionária é responsável pelas inspeções do tráfego,
bem como acompanhamento das obras e serviços executados. 
Caso as normas de segurança não sejam estritamente 
cumpridas, deverá promover imediatamente a interrupção
das obras, as correções adequadas e, se for o caso,
o embargo das mesmas.

Número de Fornecedores/Number of Suppliers 273 empresas:/273 companies

 10% grande porte/10% large companies

Porte5/Size 5 40% médio porte/40% medium-sized companies 

 50% pequeno porte/50% small-sized companies

Número de fornecedores que receberam visitas de inspeção 
de práticas de responsabilidade social
Number of suppliers who have received  social responsibility
practices inspection visits  30% das empresas contratadas/30% of the engaged companies

The Work Safety department of each concessionaire is 
responsible for the traffi c inspections and for the follow-up of 
the works and services performed. If the safety rules are not 
strictly observed, the works must be immediately interrupted, 
for the application of the adequate corrections and,
if necessary, suspended. 

IV. Consumidores e Clientes lV. Consumers and Clients

Excelência do Atendimento

O relacionamento da Companhia com seus clientes (usuários 
das rodovias) é pautado pela ética, presteza, rapidez no 
atendimento, cordialidade e respeito, e tem como objetivos a 
prestação de serviços de elevada qualidade, a segurança do 
usuário e a melhoria contínua na execução de suas atividades.

A partir de tal meta, a CCR se preocupa em conhecer o que os 
clientes, usuários e benefi ciários de seus serviços pensam -
suas dúvidas, sugestões, reclamações e expectativas -, 
a fi m de solucionar e resolver seus questionamentos e garantir 
sua satisfação. Nesse sentido, os canais de relacionamento 
são instrumentos de atendimento de qualidade, voltados 
à prestação de informação e orientação aos usuários, à 
preservação da segurança e servem como termômetro do 
serviço prestado.
   
Canais de Comunicação

Ao todo, são oito os canais de contatos com os usuários:

• 0800;
• Ouvidoria;
• Internet (Fale Conosco);
• Formulário para reclamação e sugestão do usuário - RSU;
• Cartão de Visita do SOS Usuário;
• Revista Giro nas Estradas;
• PMV - Painéis de Mensagens Variáveis;
• Call Box.

 

Excellence in Service

The relationship of the Company with its clients (users of the 
roads) is characterized by ethics, agility, quickness in service, 
cordiality and respect and is aimed at rendering high quality 
services, offering safety to the users and continuously improving 
the performance of its activities.

Based on such goals, CCR is concerned to know what the 
clients, users and benefi ciaries of its services think - their 
doubts, suggestions, claims and expectations -, in order to 
clarify and solve their questionings and ensure their satisfaction. 
In this sense, the relationship channels represent quality service 
tools, focused on the rendering of information and orientation to 
users and the preservation of safety and serve as a thermometer 
for the rendered service.    
   
Communication Channels

There are, in total, eight contact channels with users:

• 0800;
• Ombudsman;
• Internet (Contact us);
• Form for users claims and suggestions - RSU;
• SOS User Business Card;
• “Giro nas Estradas” Magazine;
• PMV - Variable Messages Panels;
• Call Box.

5Tal classifi cação foi realizada com base nos segmentos de atuação de cada empresa.
5Such classifi cation was carried out based on the performance segments of each company. 

NovaDutra: Ação do Estrada para Cidadania - NovaDutra: Estrada para Cidadania (Road for Citizenship) Project initiative
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0800 - Central de Atendimento Gratuita
Serviço gratuito de atendimento telefônico realizado por uma 
equipe de profi ssionais preparada para fornecer a informação 
desejada e registrar sugestões, reclamações e elogios. 
O serviço funciona ininterruptamente, com atendimento 
personalizado, 24 horas por dia.

A maior parte das ligações recebidas referem-se a solicitações 
de auxílio relacionadas a incidentes em geral e situações que 
dependem da intervenção da concessionária. Essas últimas 
são passadas imediatamente ao operador do CCO - Centro de 
Controle Operacional -, que aciona o recurso necessário para 
auxiliar o usuário. 

Outra importante demanda de registros no 0800 está 
relacionada à informação transmitida pelo usuário ao 
presenciar qualquer ocorrência que escape da normalidade da 
operação na pista, como, por exemplo, acidentes e focos de 
incêndio, dentre outras situações de risco.

Ouvidoria
Órgão instituído em cada concessionária, ligado diretamente 
à alta administração da Companhia. Tem como objetivo 
encaminhar e responder às manifestações dos usuários e, 
internamente, observar acontecimentos recorrentes, sugerir 
ações preventivas ou corretivas que evitem nova incidência dos 
problemas e avaliar sobre o ressarcimento de eventuais danos 
causados pela Companhia. 

A Ouvidoria realiza um trabalho abrangente, iniciado a partir 
de uma queixa ou sugestão do consumidor, que é verifi cada 
e analisada com cada área envolvida: Centro de Controle 
Operacional, Equipe de Tráfego, Supervisão, Gestão de 
Interação com o Cliente e Diretoria responsável. A partir de tal 
processo, as reclamações e sugestões poderão resultar em 
alterações nos serviços e processos internos, com o objetivo de 
torná-los mais ágeis, satisfatórios e adequados. 

O trabalho deste órgão é auxiliado por um software criado 
especifi camente para atendimentos, por meio do qual é 
possível acompanhar o cumprimento de prazos de resposta 
pré-determinados, além de todo o trâmite dos processos 
abertos. A Ouvidoria tem como premissa básica informar ao 
usuário os resultados obtidos dentro do menor prazo possível. 

0800 - Free Service Operator
Free telephonic service performed by a team of professionals 
prepared to supply the required information and register 
suggestions, claims and compliments. The service is available 
uninterruptedly, in a personalized way, 24 hours a day.

The great majority of the received calls refers to assistance 
requests related to incidents in general and situations that 
depend on the concessionaire intervention. The last ones are 
immediately transmitted to the Operational Control Center (CCO) 
operator, who puts into operation the resource required to assist 
the user. 

Another important demand of registrations in 0800 is related to 
the information transmitted by the user when he/she witnesses 
any occurrence that differs from the normal road operations, as, 
for example, accidents and fi re, among other risk situations.

Ombudsman
Body instituted in each concessionaire, directly linked to the 
top management of the Company, aimed at referring and 
answering the users manifestations, as well as internally 
observing recurrent events, suggesting preventive or corrective 
actions that prevent the new incidence of the problems and 
evaluating the compensation for eventual damages caused by 
the Company. 

The Ombudsman performs a comprehensive work, started from 
a complaint or suggestion of the consumer, which is verifi ed 
and analyzed with each involved area: Operational Control 
Center, Traffi c Team, Supervision, Client Interaction Management 
and responsible Executive Board. Based on such process, 
the complaints and suggestions may result in changes to the 
services and internal processes, with the objective of making 
them faster, more satisfactory and adequate. 

The work of such body is supported by a software specifi cally 
created to provide assistance, through which it is possible to 
follow the observance of pre-determined answer terms, besides 
all the procedural progress of opened processes.
The Ombudsman basic assumption is to inform the user about 
the obtained results within a short period of time. 

Internet
Assim como os outros canais de comunicação, cada 
concessionária possui seu site próprio, que disponibiliza 
informações, em tempo real, sobre as condições de tráfego 
nas rodovias, previsão meteorológica, fotos e imagens das 
câmeras de TV que monitoram as pistas. O visitante ainda tem 
acesso a informações sobre a melhor rota ponto-a-ponto, a 
localização das praças de pedágio e valor das tarifas, telefones 
de emergência, postos de abastecimento, obras em execução e 
serviços SOS Usuário.

Nos sites, o visitante pode também conhecer a história das 
rodovias e concessionárias, seus projetos, investimentos, 
melhorias e programas de responsabilidade social, bem como 
ter acesso a notícias e informações sobre turismo e lazer das 
regiões cortadas pelas rodovias. 

Nestes portais, está disponível o canal de comunicação Fale 
Conosco, por meio do qual o usuário pode enviar mensagens 
à Ouvidoria. Durante 2005, os sites de cada concessionária 
passaram por um processo de aperfeiçoamento e 
padronização.

Internet
Such as the other communication channels, each concessionaire 
has its own website, which makes available information, in real 
time, about the road traffi c conditions, meteorological forecast, 
pictures and images from the TV cameras that monitor the 
roads.  The visitor can also access information about the best 
route from one point to another, the location of toll booths and 
the value of the fees, emergency phones, gas stations, works in 
progress and User SOS services.

On the websites, the visitor can also know the history of 
the roads and concessionaires, their projects, investments, 
improvements and social responsibility programs, and have 
access to news and information about tourism and leisure
in the regions crossed by the roads. 

On these websites, the “Contact Us” communication channel 
is also available, through which the user can send messages 
to the Ombudsman. During 2005, the websites of each 
concessionaire were submitted to an improvement and 
standardization process.

Número de Visitantes aos sites do Sistema CCR: de julho a dezembro de 2005/Number of Visitors to the websites of the CCR System: from July up to December 2005 

    AutoBAn NovaDutra Ponte RodoNorte ViaLagos ViaOeste

 240.726 136.653 172.641 49.757 11.985 -6

6Novo site implantado em 2006./ 6New website implemented in 2006.
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Formulário para Reclamação e Sugestão do Usuário - RSU
Disponibilizados em todas as bases do SOS Usuário, tratam-
se de livros de registro com formulários para manifestações 
dos usuários. As manifestações são recebidas pela Ouvidoria, 
analisadas e encaminhadas aos responsáveis de cada setor 
para resposta. Todas as manifestações são respondidas por 
correio, via carta registrada.

Cartão de Visita do SOS Usuário
Serviço iniciado pioneiramente pela concessionária AutoBAn 
e que ocorre hoje também na Ponte e Via Lagos, o cartão 
personaliza o atendimento nas pistas pelas equipes do SOS 
Usuário (guincho, resgate e inspeção de tráfego). A cada 
atendimento - sempre que a situação permitir - o usuário 
recebe um cartão de visita no qual constam o nome do 
colaborador que o serviu, a data, o número de identifi cação 
daquele atendimento específi co e o número do 0800 
da concessionária. 

Essa iniciativa convida o usuário a entrar em contato com 
a concessionária para manifestar sua opinião sobre o 
atendimento recebido e, dessa maneira, a concessionária 
pode identifi car os pontos de melhoria e trabalhar para que 
o atendimento possa ser aperfeiçoado. Trata-se de uma 
ferramenta de gestão cujo objetivo é conhecer a opinião do 
usuário, com transparência e abertura, pois a Companhia 
entende que somente poderá oferecer o melhor serviço se 
estiver ciente das demandas e expectativas de seus públicos.

Form for Users Claims and Suggestions - RSU
Available in all the SOS User basis, these are actually record 
books with forms for users manifestations, which are received 
by the Ombudsman, analyzed and referred to the responsible 
person of each sector for answer. All the manifestations are 
answered by mail, through a registered letter.

SOS User Business Card
Service introduced in the sector by the concessionaire AutoBAn, 
now also implemented by Ponte and Via Lagos, the card 
personalizes the assistance on the roads by the SOS User 
teams (winch, rescue vehicles and traffi c inspection). In each 
assistance - whenever the situation allows - the user receives 
a business card with the name of the employee who has helped 
him/her, the date, the identifi cation number of that specifi c 
assistance and the 0800 contact number of the concessionaire. 

This initiative invites the user to contact the concessionaire to 
manifest his/her opinion regarding the assistance received and 
thus, the concessionaire is able to identify the improvement 
points and work to improve the service. This is a management 
tool, objective of which is to know the user’s opinion, with 
transparency and openness, since the Company understands 
that it can only offer a better service if it is aware of the 
demands and expectations of its publics.

NovaDutra: Centro de Controle Operacional (CCO) - NovaDutra: Operational Control Center (OCC) Telefone de emergência à disposição dos usuários das rodovias - Emergency phones for the road users
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Revista Giro nas Estradas
Outro veículo de comunicação utilizado pelas concessionárias 
é a Revista Giro nas Estradas, uma publicação bimestral 
distribuída nas praças de pedágios. Com uma tiragem 
mensal de 530.000 exemplares, a publicação apresenta 
uma seção nacional e outra local. A primeira aborda dicas de 
segurança e assuntos de interesse geral, tais como economia, 
comportamento, cultura e tecnologia. A segunda, voltada 
para o âmbito inter-regional, apresenta informações sobre a 
área de infl uência das rodovias, dicas de turismo, agenda dos 
eventos que ocorrem nas regiões, além de informar acerca das 
realizações da concessionária.

Adicionalmente aos canais acima descritos, a Companhia 
realiza ainda a divulgação por meio de folhetos impressos, 
faixas, adesivos, banners e outdoors de orientações sobre obras 
em andamento e o eventual impacto que podem acarretar no 
tráfego, bem como sobre projetos sociais e campanhas de 
educação e segurança no trânsito.

PMV - Painéis de Mensagens Variáveis
Os Painéis de Mensagens Variáveis instalados ao longo das 
rodovias são uma importante ferramenta de apoio operacional, 
pois permitem comunicar aos motoristas qualquer ocorrência 
que esteja interferindo na fl uidez do tráfego, no momento em 
que elas estão acontecendo. Ainda, tais mensagens orientam o 
motorista quanto à melhor alternativa de caminho a seguir.

Telefones de Emergência
Os telefones de Emergência fi cam dispostos ao longo das 
rodovias, em pontos estratégicos, e são mais uma forma de 
facilitar a comunicação do usuário com a concessionária. 
São um diferencial importante, principalmente utilizados em 
situações de emergência. 

Atendimento ao Usuário

A política de atendimento a clientes, usuários e benefi ciários 
da CCR visa a garantir atendimento de qualidade nas diversas 
situações de emergência vivenciadas na rodovia, por meio 
da prestação de serviços por equipes altamente capacitadas 
e treinadas que integram os serviços SOS Usuário das 
concessionárias. O atendimento é realizado por frota própria, 
com viaturas identifi cadas de acordo com suas funções e que 
atuam 24 horas por dia.

Total de Atendimentos do serviço SOS Usuário em 2005

    AutoBAn NovaDutra Ponte RodoNorte ViaLagos ViaOeste

    193.252 245.850 52.582 77.596 10.702 170.613

Frota AutoBAn NovaDutra Ponte RodoNorte ViaLagos ViaOeste

Ambulâncias/Resgate 10 26*  4  9   3  9

Guincho Leve 16  21  7  11  3  15

Guincho Pesado 5  10  2  6  1  4

Inspeção de Tráfego 13  15  7  9  4  0**

Irrigadeiras 3  4  0  3  0  1

Apreensão de Animais 1  3  0  0  0  1

Munck 1  4  2  0  1  1

Serviços Prestados em 2005 AutoBAn NovaDutra Ponte RodoNorte ViaLagos ViaOeste

Recursos acionados   227.624 303.493 52.585  81.937  12.586  170.613 

Atendimentos mecânicos   45.107 115.776  51.349  34.804  10.322  73.721

Guinchamentos   89.992 72.219  21.457  15.931  3.114  36.944

Atendimentos médicos   13.078 29.319  1.233  2.506  380  3.906

A CCR trabalha continuamente para diminuir os tempos de 
chegada ao local da ocorrência, em especial em casos de 
acidente ou em situações de risco. Atualmente, os tempos
de chegada estão bem mais reduzidos do que os exigidos
nos editais que defi nem as regras para as concessões.
O desafi o constante está no aprimoramento dos níveis de 
qualidade dos atendimentos, por meio do treinamento e 
capacitação dos colaboradores envolvidos e da aquisição 
de novas tecnologias, bens e equipamentos que possam ser 
diferenciais para o bem-estar
e satisfação dos clientes.

* 13 veículos de intervenção rápida, mais 13 resgates.
** Inspeção realizada pelo guincho leve.

“Giro nas Estradas” Magazine
Other communication channel used by the concessionaries 
is the “Giro nas Estradas” Magazine, a bimonthly publication 
distributed in the toll booths. With a monthly circulation of 
530,000 copies, the publication presents a national and a 
local section. The fi rst one approaches safety tips and general 
interest subjects, such as economy, behavior, culture and 
technology. The local section, focused on the inter-regional 
circuit, presents information about the roads infl uence area, 
tourism tips, the agenda of the regions events, and talks about 
the accomplishments of the concessionaire. 

Besides the aforementioned channels, the Company also 
discloses, by means of printed brochures, posters, stickers, 
banners and billboards, guidance regarding works in progress 
and the possible impact that they may cause to traffi c,
as well as social projects and education and safety
in traffi c campaigns.

PMV - Variable Messages Panels
The Variable Messages Panels installed along roads represent 
an important operational support tool, since they enable the 
communication to drivers of any occurrence that is eventually 
interfering in the traffi c fl ow, in the moment of their occurrence. 
Moreover, such messages guide the driver about the best 
alternative route to follow.

Emergency Phones
The emergency phones are located along roads, in strategic 
points, and represent an additional way to facilitate the user 
communication with the concessionaire. They represent 
an important advantage, mainly when used in emergency 
situations. 

Assistance to User

CCR’s policy of assistance to clients, users and benefi ciaries 
aims to ensure quality assistance in the several emergency 
situations experienced on the road, by means of the rendering 
of services by the highly qualifi ed and trained teams that 
integrate the User SOS services of the concessionaries.
The assistance is performed by the Company’s own fl eet, 
through vehicles identifi ed according to their functions 
operating 24 hours a day.

CCR continuously work to reduce the time to arrive in the 
occurrence sites, especially in case of accident or risk 
situations. Currently, the arrival times are much more 
reduced than the ones required in the calls that defi ne the 
rules for concessions. The constant challenge is to improve 
the assistance quality levels, by means of the training and 
qualifi cation of the employees involved and the acquisition of 
new technologies, assets and equipments that may add value 
to the well-being and satisfaction of clients.

NovaDutra: Frota S.O.S. Usuário - NovaDutra: User S.O.S Fleet
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Satisfação do Usuário

Adicionalmente a todos os canais de comunicação acima 
mencionados, as empresas do Sistema CCR buscam realizar 
pesquisas constantes com os usuários das concessionárias, 
sobre a qualidade do serviço prestado e, como resultado 
de uma gestão que foca na qualidade do atendimento, os 
resultados de tais pesquisas têm sido sempre gratifi cantes. 

Em dezembro de 2005, cada concessionária do Sistema 
CCR encomendou ao Instituto Datafolha e à H2R Pesquisas 
Avançadas uma pesquisa de medição de satisfação dos 
usuários. Tais pesquisas foram realizadas com os seguintes 
públicos: motoristas de automóvel, de caminhão, de ônibus, 
usuários de passarelas, frotistas de ônibus e transportadoras, 
empresários do comércio lindeiro e formadores de opinião.

• ViaOeste: considerada ótima ou boa por 80% dos
    entrevistados.
• Ponte Rio-Niterói: serviço aprovado por 83% dos   
   entrevistados.
• ViaLagos: considerada ótima ou boa por 80% dos 
   entrevistados.
• NovaDutra: considerada como boa ou ótima por 82% e 90%  
   dos entrevistados. 
• AutoBAn: considerada ótima ou boa por 90% dos 
   entrevistados.
• RodoNorte: serviço aprovado por 80% dos entrevistados.

Dentre os principais itens elogiados, estão: as boas condições 
do pavimento e de demarcação das pistas; o socorro mecânico; 
a existência de passarelas e a boa visibilidade das placas de 
sinalização; a gentileza no atendimento; os projetos sociais e 
culturais promovidos pela concessionária. 
 

User Satisfaction 

Besides all the aforementioned communication channels, 
the companies of the CCR System try to perform constant 
researches with the concessionaries users, about the quality of 
the services rendered and, as a result of a management that 
focuses on the quality of the assistance, the results of such 
researches have been always rewarding. 

In December 2005, each concessionaire of the CCR System 
ordered to Instituto Datafolha and to H2R Pesquisas Avançadas 
an users satisfaction evaluation research. The researches 
in question were performed with the following publics: 
automobile, truck and bus drivers, footbridge users, bus and 
transportation companies’ fl eet coordinators, businessmen of 
the commercial establishments located alongside the roads and 
opinion makers. 

• ViaOeste: considered excellent or good by 80% of the 
interviewees.

• Ponte Rio-Niterói: service approved by 83% of the 
interviewees.

• ViaLagos: considered excellent or good by 80% of the 
interviewees.

• NovaDutra: considered good or excellent by 82% and 90%    
of the interviewees. 

• AutoBAn: considered excellent or good by 90% of the 
interviewees.

• RodoNorte: service approved by 80% of the interviewees.

The good conditions of the pavement and lane demarcation, 
the mechanical assistance, the existence of footbridges and 
the good visibility of the signs, the kindness in service and the 
social and cultural projects promoted by the concessionaire are 
the main items with positive evaluations by the interviewees. 

Conhecimento e Gerenciamento dos Danos Potenciais dos Produtos e Serviços
Knowledge and Management of Potential Damages of Products and Services

Danos eventuais causados ao patrimônio dos usuários, por 
ação ou responsabilidade da concessionária ou de suas 
contratadas, fi guram entre os riscos inerentes ao negócio 
de concessão rodoviária. Para atender a esses casos, a CCR 
estabeleceu uma política de gerenciamento e ressarcimento de 
danos que tem sido aplicada e aperfeiçoada desde o início das 
concessões. 

Os pedidos de ressarcimento são avaliados pela Ouvidoria, 
com base em conceitos, defi nições, critérios e procedimentos 
previamente estabelecidos. A Ouvidoria divulga um parecer e 
o encaminha à Diretoria responsável, que, com base em tais 
dados, toma a decisão fi nal. 

O ressarcimento é considerado procedente quando constatada 
a ocorrência de dano ocasionado por responsabilidade da 
concessionária ou de empresas por ela contratadas. Os danos 

Eventual damages caused to the users’ assets, for the action or 
responsibility of the concessionaire or its engaged companies, 
are among the intrinsic risks to the road concession business. 
To meet these cases, CCR has established a policy for the 
management and compensation of damages, which is being 
applied and improved since the beginning of the concessions. 

The compensation requests are evaluated by the Ombudsman, 
based on concepts, defi nitions, criteria and procedures 
previously established. The Ombudsman discloses an opinion 
and refers it to the responsible Executive Board, which, based on 
such data, makes the fi nal decision. 

The compensation is considered to be valid when it is caused 
by the responsibility of the concessionaire or of companies 
engaged by it. The most common damages may be caused 

mais comuns podem ser causados por objetos ou resíduos 
provenientes de obras ou serviços nas pistas, colisões na 
cancela do pedágio eletrônico Sem Parar, objetos na pista, 
ressolagem de pneus, troco errado e danos operacionais. 

Sempre que verifi cada maior incidência em um determinado 
tipo de ocorrência ou identifi cado algum procedimento que 
possa ocasionar eventuais danos, é efetuada a análise crítica 
dos eventos, em conjunto com a Assessoria da Qualidade, 
para que possam ser tomadas ações no sentido de corrigir ou 
prevenir a ocorrência de futuros danos.

by objects or residues generated by the works or services 
performed on the road, collisions in the gate of the electronic toll 
(Sem Parar), objects on the road, resoling of tires, wrong change 
and operational damages. 

Whenever a higher incidence of a certain kind of occurrence 
is verifi ed or any procedure that can cause eventual damages 
is identifi ed, a critical analysis of the events is performed, 
together with the Quality Assistance Department, so that 
actions can be taken in order to correct or prevent the 
occurrence of future damages.

Total  Assistances of the SOS User service in 2005 

    AutoBAn NovaDutra Ponte RodoNorte ViaLagos ViaOeste

    193,252 245,850 52,582 77,596 10,702 170,613

Fleet AutoBAn NovaDutra Ponte RodoNorte ViaLagos ViaOeste

Ambulances/Rescue Vehicles 10 26*  4  9   3  9

Light Winch 16  21  7  11  3  15

Heavy Winch  5  10  2  6  1  4

Traffi c Inspection  13  15  7  9  4  0**

Irrigation 3  4  0  3  0  1

Animals Capture 1  3  0  0  0  1

Munck 1  4  2  0  1  1

Services Rendered in 2005  AutoBAn NovaDutra Ponte RodoNorte ViaLagos ViaOeste

Activated resources   227,624 303,493 52,585  81,937  12,586  170,613 

Mechanical assistance   45,107 115,776  51,349  34,804  10,322  73,721

Winch services   89,992 72,219  21,457  15,931  3,114  36,944

Medical assistances  13,078 29,319  1,233  2,506  380  3,906

* 13 fast intervention vehicles, plus 13 rescue vehicles.
** Inspection performed by the light winch.
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Envolvimento e Financiamento da Ação Social

A CCR tem forte atuação no campo de fi nanciamento de ação 
social e cultural, por meio de patrocínios de projetos voltados 
aos usuários das rodovias e às populações das comunidades 
lindeiras, principalmente as mais carentes.  

Em relação ao incentivo à cultura, a Companhia optou, devido 
à natureza do seu negócio, por apoiar projetos itinerantes e 
também aqueles que estimulam a produção regional, afi nal, 
suas rodovias atravessam cerca de 100 municípios, por 
3 Estados (São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná).

Sua política de apoio cultural “CCR Cultura nas Estradas”
foi estruturada com base em uma ampla pesquisa sobre o
perfi l cultural das regiões de atuação das concessionárias,
na qual foram mapeados equipamentos e movimentos 
culturais, bem como as necessidades de cada local.
Por estar presente em diversas regiões e pelo próprio caráter 
de seu negócio, a CCR preocupa-se em apoiar projetos que 
contemplem tanto as diversidades regionais e locais
quanto aqueles que apresentam caráter itinerante e
inter-regional. Os patrocínios culturais e sociais podem ou não 
estar vinculados às leis de incentivo fi scal.

Informações detalhadas sobre seus projetos sociais e culturais 
poderão ser encontradas no anexo Projetos Sociais e 
Culturais, desta mesma publicação.

Social Action Involvement and Financing 

CCR has a strong performance in the cultural and social action 
fi nancing fi eld, through the sponsorship of projects addressed 
to the road users and the communities that live alongside the 
roads, mainly the most needy ones.  

Regarding incentive to culture, the Company has chosen to 
support itinerant projects, as well as the ones that encourage 
regional production, due to the nature of its business, after all, 
its roads cross about 100 municipalities, in three different States 
(São Paulo, Rio de Janeiro and Paraná).

Its “CCR Cultura nas Estradas” (Culture on the Roads) 
cultural support policy has been structured based on a big 
research about the cultural profi le of the regions in which the 
concessionaries operate, that mapped cultural equipments and 
movements, as well as the needs of each site. For being present 
in sundry regions and also for the characteristics of its business, 
CCR is concerned about supporting projects that contemplate 
not only the local and regional diversities, but also the ones that 
show an itinerant and inter-regional disposition. The social and 
cultural sponsorships may be (or not) linked to the tax incentive 
laws.

Detailed information about the social and cultural projects of the 
Company may be found in the attachment Cultural and Social 
Projects to this publication.

V. Comunidade

Gerenciamento do impacto na comunidade de entorno e 
relacionamento com organizações locais

A CCR, por meio de suas concessionárias, procura desenvolver 
um bom relacionamento com as comunidades lindeiras, 
mantendo estreito contato com os poderes públicos municipais, 
pois entende que seu negócio é fundamental para a promoção 
do desenvolvimento sócio-econômico local e do País.
Dessa maneira, estimula o desenvolvimento comercial local, 
bem como a realização de ações sociais voltadas à melhoria
da qualidade de vida e do meio ambiente. 

Em agosto de 2005, foi implantada a Assessoria de Relações 
Institucionais da Companhia, responsável pela interface com 
prefeituras, câmaras municipais, entidades da sociedade 
civil organizada e sociedade em geral. Este órgão recebe 
e atende às sugestões e reclamações das comunidades 
lindeiras, por meio de sua Ouvidoria, e tem como um de 
seus objetivos a aproximação e melhoria na qualidade da 
relação com as comunidades. Em 2004, foram registradas 
9 reclamações da comunidade do entorno em relação às 
atividades da Companhia e, em 2005, esse número chegou a 
19 reclamações. 

V. Community

Management of the impact in the neighboring communities 
and relationship with local organizations

Through its concessionaries, CCR tries to develop a good 
relationship with the communities located alongside the 
roads, maintaining a close contact with the municipal 
public authorities, since it understands that its business is 
fundamental for the promotion of local and national socio-
economic development. Thus, the Company stimulates the 
local commercial development, as well as the realization of 
social actions focused on the improvement of the quality of 
life and the environment. 

In August 2005, the Institutional Relations Assistance Body of the 
Company, responsible for the interface with local government 
authorities, city councils, organized civil society entities and 
society in general was implemented. This Body receives and 
answers the suggestions and complaints of the communities 
located alongside the roads, through its Ombudsman, and is 
aimed at having a closer and better relationship with these 
communities. In 2004, 09 complaints from the neighboring 
communities were registered regarding the Company’s activities 
and, in 2005, these complaints reached a total of 19.

Destaques

• A CCR, por meio de sua concessionária ViaOeste, deu 
continuidade ao Conselho de Usuários, órgão que aproxima 
usuários e comunidade da Companhia, estimulando a 
discussão sobre o trabalho da concessionária e permitindo, 
assim, suas participações nas atividades da empresa.

• Parcerias de todas as concessionárias com empresas da 
região que propiciaram patrocínios a projetos culturais e 
construção de áreas de lazer voltadas às comunidades.

Para mais informações sobre os patrocínios, consultar o anexo 
Projetos Sociais e Culturais desta publicação.

• Trabalho de apoio às comunidades que ocorre nas bases 
operacionais do SOS Usuário, instaladas estrategicamente 
ao longo da rodovia para atendimento de motoristas e 
passageiros, e que são procuradas por moradores de suas 
regiões para atendimento ambulatorial. Em todas as bases 
há medicamentos, instalações e equipamentos que permitem 
aos médicos e enfermeiros prestarem pronto atendimento às 
comunidades. 

Em 2005, foram realizados pelo serviço médico do
SOS Usuário 2.140 atendimentos nas bases operacionais,
1.598 atendimentos ao longo da rodovia e apoio a 25 trabalhos 
de parto nas rodovias do Sistema CCR.

Highlights

• Through its ViaOeste concessionaire, CCR has maintained 
the Users Council, body that puts together the users and the 
community of the Company, stimulating the discussion about 
the concessionaire work and thus enabling their participation 
in the Company’s activities. 

• Partnerships of all the concessionaries with companies of the 
region, enabling the sponsorship of cultural projects and the 
construction of leisure areas to the communities. For further 
information about the sponsorships, please refer to the 
attachment Cultural and Social Projects to this publication. 

• Support work to the communities performed in the 
operational basis of the SOS User, strategically located 
alongside the roads to assist drivers and passengers,         
also searched by the region residents for clinical assistance. 
There is medicine, facilities and equipment that enable doctors 
and nurses to offer prompt assistance to the communities. 

In 2005, 2,140 assistances in the operational basis were 
offered by SOS User’s medical service, 1,598 assistances 
alongside the roads and support to 25 deliveries on the roads
of the CCR System.

Circo Roda Brasil - Grupo Parlapatões - Roda Brasil Circus - Parlapatões Group
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Balanço Social 2005 IBase  |  Social Balance Sheet - IBase

1 - Base de Cálculo 2005 Valor (Mil reais) 2004 Valor (Mil reais)
Receita líquida (RL) 1.954.354 1.463.150
Resultado operacional (RO) 777.325 391.494
Folha de pagamento bruta (FPB) 99.287 77.599
2 - Indicadores Sociais Internos   Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL
Alimentação 7.849.547 7905,92% 401,64% 5.416.550 6980,18% 370,20%
Encargos sociais compulsórios 27.568.416 27766,39% 1410,62% 19.176.890 24712,81% 1310,66%
Previdência privada 3.029.293 3051,05% 155,00% 2.503.716 3226,48% 171,12%
Saúde 6.861.975 6911,25% 351,11% 5.297.210 6826,39% 362,04%
Educação 89.759 90,40% 4,59% 61.281 78,97% 4,19%
Capacitação e desenvolvimento profi ssional 987.200 994,29% 50,51% 573.304 738,80% 39,18%
Creches ou auxílio-creche 42.476 42,78% 2,17% 31.030 39,99% 2,12%
Participação nos lucros ou resultados 21.648.546 21804,01% 1107,71% 10.115.334 13035,39% 691,34%
Outros  4.853.010 4887,86% 248,32% 2.847.644 3669,69% 194,62%
Total - Indicadores sociais internos 72.930.222 73453,95% 3731,68% 46.022.959 59308,70% 3145,47%
3 - Indicadores Sociais Externos      Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Educação 707 0,09% 0,04% n/d n/d n/d
Cultura 3.935 0,51% 0,20% n/d n/d n/d
Saúde e saneamento 494 0,06% 0,03% n/d n/d n/d
Outros 311 0,04% 0,02% n/d n/d n/d
Total das contribuições para a sociedade 5.447 0,70% 0,28% n/d n/d n/d
Total - Indicadores sociais externos 5.447 0,70% 0,28% n/d n/d n/d
4 - Indicadores do Corpo Funcional  2005  2004 
Nº de empregados(as) ao fi nal do período 4.070 3.458
Nº de admissões durante o período 893 932
Nº de estagiários(as) 26 39
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 559 544
Nº de mulheres que trabalham na empresa 1.362 1.087
% de cargos de chefi a ocupados por mulheres 5,00% 4,00%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa 738 651
% de cargos de chefi a ocupados por negros(as) 3,00% 2,00%
Nº de portadores(as) de defi ciência ou necessidades especiais 67 67
5 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial 2005
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 102,58
Número total de acidentes de trabalho 51
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):  Em 2005: 
Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 45% governo 8% colaboradores(as)
   14% acionistas 33% retido

1 - Calculation Basis 2005 Amount (R$ thousand) 2004 Amount (R$ thousand)
Net revenues (NR) 1,954,354 1,463,150
Operating income (OI) 777,325 391,494
Gross payroll (GP) 99,287 77,599
2 - Internal Social Indicators Amount (thousand) % over GP % over NR Amount (thousand) % over GP % over NR
Food 7,849,547 7905.92% 401.64% 5,416,550 6980.18% 370.20%
Mandatory social charges 27,568,416 27766.39% 1410.62% 19,176,890 24712.81% 1310.66%
Private pension scheme 3,029,293 3051.05% 155.00% 2,503,716 3226.48% 171.12%
Health 6,861,975 6911.25% 351.11% 5,297,210 6826.39% 362.04%
Education 89,759 90.40% 4.59% 61,281 78.97% 4.19%
Training and professional development 987,200 994.29% 50.51% 573,304 738.80% 39.18%
Day-care or day-care allowance 42,476 42.78% 2.17% 31,030 39.99% 2.12%
Profi t sharing 21,648,546 21804.01% 1107.71% 10,115,334 13035.39% 691.34%
Other  4,853,010 4887.86% 248.32% 2,847,644 3669.69% 194.62%
Total - Internal social indicators  72,930,222 73453.95% 3731.68% 46,022,959 59308.70% 3145.47%
3 - External Social Indicators Amount (thousand) % over GP % over NR Amount (thousand) % over GP % over NR
Education 707 0.09% 0.04% n/a n/a n/a
Culture 3,935 0.51% 0.20% n/a n/a n/a
Health and sanitation 494 0.06% 0.03% n/a n/a n/a
Other 311 0.04% 0.02% n/a n/a n/a
Total contributions to society 5,447 0.70% 0.28% n/a n/a n/a
Total - External social indicators 5,447 0.70% 0.28% n/a n/a n/a
4 - Personal Indicators  2005  2004 
Number of employees at the end of the period 4,070 3,458
Number of hires during the period 893 932
Number of interns 26 39
Number of employees over 45 years 559 544
Number of women working at the company 1,362 1,087
% of management positions held by women 5.00% 4.00%
Number of afro-descendents working at the company 738 651
% of management positions held by afro-descendents 3.00% 2.00%
Number of handicapped people or with special needs 67 67
5 - Relevant information about the company’s corporate citizenship practices 2005
Relationship between the largest and the smallest compensation at the company 102.58
Total number of work-related accidents 51
Total value added to be distributed (in thousands of R$):  In 2005:  
Distribution of the Value Added (DVA):  45% government 8% employees   
   14% shareholders 33% retained

Tenda do projeto Cine Tela Brasil - Cine Tela Brasil Project tent
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Projetos Sociais e Culturais

Como já dito anteriormente, a CCR tem como foco de sua 
política social e cultural os usuários das rodovias e as 
comunidades lindeiras, principalmente as mais carentes. 

O “Cultura nas Estradas” é a política da CCR para apoio e 
incentivo cultural que tem como premissa levar atrações 
culturais para todas as regiões de abrangência de suas 
rodovias. Prevê a realização de projetos itinerantes e de 
eventos locais em cidades específi cas.  

O principal projeto desenvolvido pela Companhia atualmente 
é o Cine Tela Brasil, dos cineastas Luiz Bolognesi e Laís 
Bodansky. Trata-se de uma versão modernizada do Cine 
Mambembe, na qual são realizadas sessões gratuitas de 
cinema nacional para populações carentes.

O projeto consiste em uma tenda com capacidade para 225 
pessoas sentadas, ar condicionado e projeção profi ssional 
(projetor 35mm, som dolby surround e tela de 7m de largura). 
Esse formato nasceu da intenção de levar às comunidades não 
apenas a projeção de um fi lme, mas a verdadeira experiência 
do cinema, algo a que a maioria das pessoas das cidades 
benefi ciadas não tem acesso.

O Cine Tela Brasil realiza 12 sessões por cidade, sendo 6 delas 
infantis e 6 voltadas ao público adolescente e adulto. 
As sessões, todas gratuitas, ocorrem em três dias (quatro 
sessões por dia). Em 2005 o projeto percorreu cerca de 50 
cidades servidas pelas rodovias Anhangüera, Bandeirantes 
e Dutra, atendendo mais de 100.000 pessoas. O Cine Tela 
Brasil, que passará por todas as rodovias administradas  pela 
Companhia, realizou, nos dois últimos anos, seu percurso pelas 
vias do Sistema Anhangüera-Bandeirantes e pela NovaDutra. 

As ações locais e itinerantes foram complementadas pelo apoio 
a importantes projetos do Estado de São Paulo: 

•  Na Pinacoteca, foram patrocinadas as exposições: “A Alma 
Secreta”, da fotógrafa Ana Lucia Mariz, e “Portugal Novo: 
Artistas de Hoje e Amanhã”, um panorama da produção 
contemporânea portuguesa;

•  Por meio do Programa de Fomento ao Cinema Paulista, 
    a CCR apoiou aos fi lmes: Boleiros 2 de Ugo Giorgetti,     

Antonia de Tata Amaral e União Fraterna de Laís Bodansky; 
e aos documentários: Caminhoneiros de Rodrigo Meirelles e 
Cosmópolis de Camilo Tavares, Otávio Cury e Cól Beluzo;

• Parcerias estabelecidas com o Instituto Tomie Ohtake, OSESP 
(Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), MASP (Museu 
de Arte de São Paulo), MIS (Museu da Imagem e do Som) e 
MAM (Museu de Arte Moderna); 

•  Adivinhe Quem Vem para Rezar: patrocínio da itinerância 
por 15 cidades dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Paraná da peça de teatro estrelada pelos atores Paulo Autran 
e Cláudio Fontana.

Social and Cultural Projects

As previously said, CCR has as focus of its social and cultural 
policy road users and the communities that live alongside the 
roads, mainly the most needy ones.  

“Culture on the Roads” is CCR’s policy to cultural incentive and 
support which has as assumption to take cultural attractions to 
all the regions along its roads. It foresees the performance of 
itinerant projects and local events in specifi c cities.   

The main project developed by the Company currently is 
Cine Tela Brasil, of the moviemakers Luiz Bolognesi and Laís 
Bodansky. It is a modernized version of Cine Mambembe,
in which free national movie sessions are performed
for needy populations. 

The project consists of a tent with capacity for 225 seated 
people, air conditioning and professional projection (a 35mm 
projector, dolby surround sound and a 7m width screen).
This project was born from the intention to take to the 
communities not only the projection of a movie, but the true 
experience of a movie theater, something that most of the 
people from the benefi ted cities do not have access to. 

Cine Tela Brasil performs 12 sessions by city: 6 focused on
kids and 6 focused on adolescents and adults. The sessions,
all free, take place in three days (four sessions a day). In 2005 
the projected traveled 50 cities served by the roads Anhangüera, 
Bandeirantes and Dutra, serving more than 100,000 people. 
Over the past two years, Cine Tela Brasil, which will pass 
through all the roads managed by the Company, passed through 
the roads of the Anhangüera-Bandeirantes System and through 
Nova Dutra. 

The local and itinerant actions were complemented by the 
support to important projects of the State of São Paulo:  

• At Pinacoteca, the following exhibitions were sponsored:       
“A Alma Secreta” (The Secret Soul), of the photographer      
Ana Lucia Mariz, and “Portugal Novo: Artistas de Hoje e 
Amanhã” (New Portugal: Artists of Today and Tomorrow),        
an outlook of the Portuguese contemporaneous production;  

• By means of the Program of Promotion of São Paulo State 
Cinema, CCR supported the movies: Boleiros 2 of Ugo 
Giorgetti, Antonia of Tata Amaral and União Fraterna of        
Laís Bodansky; and the documentaries: Caminhoneiros 

   of Rodrigo Meirelles and Cosmópolis of Camilo Tavares,
   Otávio Cury and Cól Beluzo; 

• Partnerships made with Tomie Ohtake Institute, OSESP 
(Symphonic Orchestra of São Paulo State), MASP (São Paulo 
Art Museum), MIS (Image and Sound Museum) and MAM 
(Modern Art Museum); 

• Adivinhe Quem Vem para Rezar (Guess Who Comes to Pray): 
sponsorship for 15 cities of the States of São Paulo, Rio de 
Janeiro and Paraná of the play starred by actors Paulo Autran 
and Cláudio Fontana.

Projetos Sociais e Culturais  |  Social and Cultural Projects

AutoBan: Crianças do projeto Estrada para Cidadania - AutoBan: Kids of the Estrada para Cidadania (Road for Citizenship) Project

Atendimento ao usuário: Projeto VidaBan - User Service: VidaBan Project
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VidaBAn 
Projeto voltado a motoristas de caminhão, cujo objetivo é a 
promoção de maior qualidade de vida a tais profi ssionais, 
detectando eventuais problemas de saúde e encaminhando-
os para o tratamento adequado. Os participantes podem 
fazer, gratuitamente, testes de acuidade visual, de dosagem 
de glicose e colesterol no sangue, percentual de gordura, 
avaliação cardíaca e aptidão física, além de participar 
de palestras sobre AIDS e DSTs (Doenças Sexualmente 
Transmissíveis). Adicionalmente, são passados conceitos sobre 
de direção defensiva e atendimento de primeiros socorros, 
visando à segurança dos profi ssionais. Do início do programa, 
em junho de 2001, até dezembro de 2005, o VidaBAn atendeu 
9.191 caminhoneiros.

SorrisoBan
Oferecido gratuitamente, o projeto disponibiliza tratamento 
odontológico para caminhoneiros, com o objetivo de 
proporcionar melhorias na qualidade de vida dos profi ssionais. 
Os motoristas contam com serviços de prevenção, restauração, 
tratamento e cirurgia dentária, realizados em unidade móvel 
totalmente equipada. No exercício que se encerrou, foram 
atendidos, em média, 282 caminhoneiros por mês, totalizando 
3.384 motoristas.

Estrada para a Cidadania
Programa de educação para o trânsito, iniciado em 2002. 
Realizado em parceria com prefeituras de 17 municípios, 
implica na preparação dos educadores por meio de ofi cinas 
pedagógicas semanais, realizadas regularmente, e no 
fornecimento de material didático (cartilhas para todos 
os alunos e livros do professor para todos os educadores 
envolvidos). As ofi cinas procuram transmitir valores básicos de 
respeito às leis de trânsito, preservação da vida, auto-estima, 
cidadania e preservação do meio ambiente. O programa de 
educação para o trânsito envolve atualmente 300 escolas, 
2.500 professores e cerca de 64 mil alunos da rede pública de 
3ª a 4ª séries do Ensino Fundamental.

Estrada para a Cidadania
Programa de educação para o trânsito, iniciado em abril 
de 2005. Realizado em parceria com prefeituras de 33 
municípios, implica na preparação dos educadores por meio 
de ofi cinas pedagógicas semanais, realizadas regularmente, 
e no fornecimento de material didático (cartilhas para todos 
os alunos e livros do professor para todos os educadores 
envolvidos). As ofi cinas procuram transmitir valores básicos 
de respeito às leis de trânsito, preservação da vida, auto-
estima, cidadania e preservação do meio ambiente. O projeto 
benefi ciou 40 mil crianças, na faixa etária entre 9 e 11 anos e 
1.300 educadores. Em 2006, envolverá 50 mil crianças e 1.700 
educadores, nas mesmas 33 cidades.

Campanha Crianças Amigas da Dutra 
Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, realização de 
duas blitz educativas, uma no trecho paulista e outra no trecho 
fl uminense da Dutra. Durante estes eventos, foram distribuídas 
40 mil mensagens de segurança e respeito às leis de trânsito, 
escritas pelos alunos do projeto Estrada para Cidadania. As 
próprias crianças distribuíram as mensagens nas praças de 
pedágio da Via Dutra na Semana Nacional de Trânsito. 

Estrada para a Saúde 
Realizado a partir de janeiro de 2005, efetuou 14 ações que 
benefi ciaram 4.381 caminhoneiros. Voltado para o bem-estar 
do motorista profi ssional, oferece gratuitamente exames 
clínicos e informações para melhorar o dia-a-dia ao volante, 
visando à conscientização sobre os cuidados com a saúde. 
Durante dois dias por mês, os motoristas podem realizar 
exames de pressão arterial, massa corporal, testes de diabetes 
e colesterol, além dos serviços de checagem do veículo. 

VidaBAn (LifeBAn)
Project focused on truck drivers, whose purpose is the 
promotion of greater quality of life to such professionals, 
detecting possible health problems and submitting them to 
adequate treatment. The participants may make, on a free basis, 
tests of visual acuity, dosage of glucose and cholesterol in the 
blood, fat percentage, cardiac evaluation and physical aptitude, 
besides participating in lectures about AIDS and STDs (Sexually 
Transmitted Diseases). Additionally, concepts about defensive 
driving and fi rst aid assistance are taught, aiming at the safety 
of the professionals. From the beginning of the program,
in June 2001, until December 2005, VidaBAn assisted
9,191 truck drivers. 

SorrisoBAn (SmileBAn)
Offered on a free basis, the project makes available dental 
treatment to truck drivers, with the purpose of providing 
improvements in the quality of life of these professionals.
Drivers count on prevention, restoration, treatment and dental 
surgery services, carried out in totally equipped mobile units. 
Last year, an average of 282 truck drivers was assisted a month, 
totaling 3,384 drivers.

Estrada para a Cidadania (Road for Citizenship)
Traffi c education program started in 2002. Carried out in 
partnership with city halls of 17 municipalities, it prepares 
educators by means of weekly educational workshops,
regularly carried out, and supplies educational material (books
to all students and teacher’s books to all educators involved). 
The workshops try to transmit basic values of respect to the 
traffi c laws, life preservation, self-esteem, citizenship and 
environment conservation. The traffi c education program 
currently comprises 300 schools, 2,500 teachers and around
64 thousand students from public schools of the 3rd and 4th 
grades of the Elementary School. 

Estrada para a cidadania (Road for citizenship)
Traffi c education program, started in April 2005. Carried out 
in partnership with city halls of 33 municipalities, it prepares 
educators by means of weekly educational workshops, regularly 
carried out, and supplies educational material (books to all 
students and teacher’s books to all educators involved).
The workshops try to transmit basic values of respect to the 
traffi c laws, life preservation, self-esteem, citizenship and 
environment conservation. The project benefi ted 40 thousand 
children, between 09 and 11 years old and 1,300 educators.
In 2006, it will involve 50 thousand children and 1,700 
educators, in the same 33 cities. 

Crianças Amigas da Dutra (Children Friends of Dutra) 
Campaign 
In partnership with the Federal Road Police, two educational blitz 
were carried out, one in the passage in São Paulo State and the 
other in the passage in Rio de Janeiro State of Dutra. During 
these events, 40 thousand messages of safety and respect
to the traffi c laws were distributed, written by the students
of the Estrada para Cidadania (Road for Citizenship) project.
The children themselves distributed the messages in the toll 
booths of Via Dutra in the National Traffi c Week.  

Estrada para a Saúde (Road for Health)
Carried out as from January 2005, it conducted 14 actions that 
benefi ted 4,381 truck drivers. Focused on the well-being of the 
professional driver, it provides, on a free basis, clinical exams 
and information to improve the day to day in the steering wheel, 
aiming at the awareness about health care. During two days a 
month, drivers may have exams of blood pressure, body mass, 
diabetes and cholesterol tests, in addition to services to check 
the vehicle.  

AutoBan: Crianças do projeto Estrada para Cidadania - AutoBan: Kids of the Estrada para Cidadania (Road for Citizenship) Project Atendimento ao usuário: Projeto VidaBan - User Service: VidaBan Project
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Festival Vale do Café 
Dez dias de duração e a realização de 86 eventos, 57 deles 
gratuitos, de concertos de música erudita a folguedos. 
Participaram do Festival as cidades de Vassouras, Piraí, 
Mendes, Barra do Piraí, Paulo de Frontin, Paty do Alferes e 
Valença. Realizado com base na lei federal de incentivo à 
cultura, Lei Rouanet. 

Orquestra Sinfônica de São José dos Campos
Composta por 30 músicos, a Orquestra Sinfônica de São José 
dos Campos foi patrocinada pela NovaDutra com base na Lei 
Municipal de Incentivo Fiscal. Realizou 16 apresentações, 
incluindo concertos em Vassouras (RJ), Pindamonhangaba (SP) 
e Piraí (RJ). 

Festivale - Festival de Teatro do Vale do Paraíba
Realizado em São José dos Campos, contou com a 
apresentação do espetáculo “Adivinhe quem Vem para Rezar”, 
com os atores Paulo Autran e Cláudio Fontana. No total, 
foram 13 dias de Festival com 24 apresentações de grupos 
convidados e outras 16 apresentações em Mostra Paralela 
registrando um público recorde de mais de 15 mil pessoas.  
Realizado com base na lei federal de incentivo à cultura, 
Lei Rouanet. 

Festival de Cinema e Meio Ambiente de Guararema
Realizado entre os dias 19 e 23/10, benefi ciou 5 mil 
espectadores com exibições de fi lmes nacionais em escolas e 
praças públicas, além de ofi cinas e seminários. Realizado com 
base na lei federal de incentivo à cultura, Lei Rouanet. 

Projeto nas Asas do Cinema
Projeto circunscrito a São José dos Campos, abrange 80 
exibições de curtas-metragens e promove debates em escolas, 
universidades e outras instituições. Realizado com base na 
Lei Municipal de Incentivo Fiscal. 

Instituto Caminhos para a Vida
Há 6 anos, o Instituto Caminhos para a Vida, das 
Concessionárias Ponte e ViaLagos, atua em quatro frentes 
distintas: a Escola de Vida, com foco em jovens de 15 a 
19 anos, sob risco social; a Requalificação Profissional, 
voltada para adultos, principalmente, desempregados; 
a Consciência Comunitária, na qual são desenvolvidas 
ações sócio-ambientais em comunidades carentes; e o 
Instituto Solidário, voltado para o apoio material e afetivo 
em instituições de caridade. Tais ações são desenvolvidas 
em parceria com o poder público e órgãos como FIRJAN 
(Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), 
SENAI e organizações não-governamentais.

São cursos semestrais, com corpo docente formado por 
voluntários internos e externos, nos quais os alunos recebem 
orientações sobre cidadania, mercado de trabalho, cultura, 
planejamento pessoal, informática, telemarketing, dentre 
outros. A Escola de Vida formará, em julho/2006, seu milésimo 
aluno. Para o ano de 2006, a Escola de Vida e a Requalifi cação 
Profi ssional irão formar mais oito turmas, totalizando 240 
alunos, sendo 160 da Ponte e 80 da ViaLagos. 

Exposição Poética da Forma
Exposição de artes plásticas que reuniu três dos mais 
importantes artistas brasileiros: Oscar Niemeyer, Tomie Ohtake 
e Franz Weissmann, no MAC (Museu de Arte Contemporânea), 
em Niterói - RJ. 

Vale do Café Festival 
Ten days with 86 events, 57 of them are offered on a free 
basis, from classic music concerts to dramatic dance.
The cities of Vassouras, Piraí, Mendes, Barra do Piraí,
Paulo de Frontin, Paty do Alferes and Valença took part
in the Festival. It was carried out based on the federal
law of incentive to culture, Rouanet Law. 

São José dos Campos Symphonic Orchestra 
Comprised of 30 musicians, São José dos Campos 
Symphonic Orchestra was sponsored by NovaDutra
based on the Municipal Law of Tax Incentive. It carried
out 16 performances, including concerts in Vassouras (RJ), 
Pindamonhangaba (SP) and Piraí (RJ). 

Festivale - Vale do Paraíba Theater Festival
Carried out in São José dos Campos, it counted on the 
presentation of the spectacle “Adivinhe quem Vem para Rezar” 
(Guess who Comes to Pray), with actors Paulo Autran and 
Cláudio Fontana. In total, there were 13 days of Festival with
24 performances of groups which were invited and other
16 performances in a Parallel Show registering a record 
audience of more than 15 thousand people. Carried out based 
on the federal law of incentive to culture, Rouanet Law. 

Guararema Cinema and Environment Festival
Carried out between October 19 and 23, it benefi ted 5 thousand 
spectators with exhibitions of national movies in schools and 
public squares, besides workshops and seminars. Carried out 
based on the federal law of incentive to culture, Rouanet Law. 

Nas Asas do Cinema (On the Wings of the Cinema) Project
Project limited to São José dos Campos, it comprises
80 exhibitions of short movies and promotes debates in schools, 
universities and other institutions. Carried out based on the 
Municipal Law of Tax Incentive.  

Caminhos para a Vida (Ways for Life) Institute
For 6 years, Caminhos para a Vida Institute, of the 
Concessionaries Ponte and ViaLagos operates in four different 
segments: School of Life, focused on youngsters from 15 to 19 
years old, under social risk; Professional Requalifi cation, focused 
on adults, mainly, unemployed ones; Communitarian Awareness, 
in which social-environmental actions are developed in needy 
communities; and Solidary Institute, focused on material 
an affective support in charity institutions. Such actions are 
developed in partnership with public authorities and bodies
such as FIRJAN (Federation of Rio de Janeiro State Industries), 
SENAI and non-governmental organizations. 

There are semi-annual courses, with internal and external 
volunteering teachers, in which students receive orientations 
about citizenship, labor market, culture, personal planning, 
information technology, telemarketing, among others.
School of Life will graduate, in July/2006, its thousandth student. 
For 2006, School of Life and Professional Requalifi cation will 
graduate eight classes more, totaling 240 students: 160 from 
Ponte and 80 from ViaLagos. 

Form Poetical Exhibition
Exhibition of plastic arts which gathered three out of the most 
important Brazilian artists: Oscar Niemeyer, Tomie Ohtake and 
Franz Weissmann, at MAC (Contemporaneous Art Museum),
in Niterói - RJ. 

Apresentação teatral - Festivale - Festivale - Vale do Paraíba Theater Festival

Alunos do Instituto Caminhos para a Vida - Caminhos para a Vida (Ways for Life) Institute students
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Programa de Apoio ao Parto Humanizado 
Realizado pela RodoNorte nas cidades de Ponta Grossa, 
Apucarana, Piraí do Sul, Ortigueira e Imbaú, em parceria 
com as respectivas Prefeituras e com a Pastoral da Criança, 
benefi ciou, em 2005, cerca de 3.000 gestantes. O objetivo do 
Programa é a redução dos índices de mortalidade infantil, por 
meio do incentivo às gestantes para a realização do pré-natal. 
Todas as gestantes que comprovam a realização do pré-natal 
recebem um enxoval completo para seus bebês. O programa 
contribuiu para a redução de 43% no índice de mortalidade 
infantil em Ponta Grossa.

RodoPac 
Projeto voltado a motoristas de caminhão, por meio da 
realização gratuita de exames médicos e tratamento 
odontológico preventivo. Os atendimentos, realizados em 
um ônibus adaptado com 2 consultórios médicos, um 
gabinete odontológico completo e sala de exames, incluem 
gratuitamente consulta médica, exames de diabete, triglicérides 
e colesterol, além de medição da pressão arterial e do índice 
de massa corporal, bem como vacinação contra tétano, difteria, 
hepatite B e febre amarela. O motorista ainda pode cortar o 
cabelo e participar da Ofi cina do Sexo Seguro, com palestras 
sobre doenças sexualmente transmissíveis e distribuição de 
preservativos. O programa é realizado uma vez por semana, 
nos pátios dos principais postos de combustíveis às margens 
das rodovias PR 151, BR 277 e BR 376. Em 2005, 2.500 
caminhoneiros foram benefi ciados pelo RodoPac.

Gincana da Qualidade
Realizada pelo sétimo ano consecutivo, é o evento anual que 
incentiva os colaboradores para a arrecadação de alimentos 
e brinquedos. Em 2005, foram reunidos 3.700 cestas básicas 
e 1.000 brinquedos. Os alimentos foram doados para a 
coordenação da Campanha do Natal Sem Fome, em Ponta 
Grossa, e para 95 entidades assistenciais de 12 cidades da 
área de atuação da RodoNorte.

Campanha Eu Uso a Passarela 
Campanha de incentivo à utilização das passarelas 
pelos pedestres com o objetivo de reduzir os índices de 
atropelamentos. É realizada em três frentes: distribuição de 
mensagens e materiais educativos nas rodovias; ações em 
escolas públicas, por meio da apresentação de peça de teatro; 
e concurso de frases e desenhos envolvendo as crianças das 
escolas visitadas. 

Distribuição de sementes de árvores nativas
Distribuição de sementes de árvores nativas, no dia 21 de 
setembro, aos motoristas que passaram pelas rodovias 
administradas pela RodoNorte. Em 2005, foram distribuídas 
40.000 sementes de árvore Jacarandá-Mimoso, acompanhadas 
de um cartão com instruções sobre o correto plantio.

Support Program to Humanized Delivery  
Carried out by RodoNorte in the cities of Ponta Grossa, 
Apucarana, Piraí do Sul, Ortigueira and Imbaú, in partnership 
with the respective City Halls and with Pastoral da Criança, it 
benefited, in 2005, around 3,000 pregnant women.
The purpose of the Program is the reduction of child 
mortality indexes, by means of incentive to pregnant women 
for the conduction of prenatal tests.  All pregnant women 
who prove they have made prenatal tests receive a complete 
layette for their babies. The program contributed to a 43% 
reduction in the child mortality index in Ponta Grossa.

RodoPac 
Project focused on truck drivers, by means of the conduction,
on free basis, of medical exams and preventive dental 
treatment. The assistances, carried out in an adapted 
bus with two medical offi ces, a complete dental cabinet 
and exam room, include medical appointment, diabetes, 
triglycerides and cholesterol exams, in addition to the 
measurement of the blood pressure and of the body mass 
index, as well as vaccination against tetanus, diphtheria,  
hepatitis B and yellow fever.
The driver can also have his hair cut and take part in the 
Safe Sex Workshop, with lectures about sexually transmitted 
diseases and distribution of condoms. The program is carried 
out once a week, in the courtyards of the main gas stations 
near the roads PR 151, BR 277 and BR 376. In 2005, 2,500 
truck drivers were benefi ted by RodoPac.

Quality Competition 
Carried out by the seventh consecutive year, it is the 
annual event which incentives employees to collect food 
and toys. In 2005, 3,700 food baskets and 1,000 toys 
were collected. The food was donated to the coordination 
of the Natal Sem Fome (Christmas Without Hunger) 
Campaign, in Ponta Grossa, and to 95 assistance entities 
of 12 cities of RodoNorte’s operation area. 

Eu Uso a Passarela (I Use the Footbridge) Campaign 
Incentive campaign to the use of footbridges by 
pedestrians with the purpose of reducing running over 
indexes. It is carried out in three steps: distribution of 
educational material and messages on the roads; actions 
in public schools, by means of a play; and contest of 
sentences and drawings involving children of the schools 
visited. 

Distribution of seeds of native trees
Distribution of seeds of native trees, on September 21, 
to drivers who pass through the roads managed by 
RodoNorte. In 2005, 40,000 seeds of Jacarandá-Mimoso 
tree were distributed, along with an instruction card about 
how to plant it. 

Fenata (Festival de Teatro de Ponta Grossa)
Patrocínio ao festival de teatro organizado pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa.

Campanha de Volta pra Casa
Emissão de recibos de pedágio com as fotografi as das crianças 
desaparecidas impressas no verso. Essa iniciativa teve início há 
dois anos, em parceria com o Movimento Nacional em Defesa 
da Criança Desaparecida do Estado do Paraná. No mesmo ano 
em que foi implantada, a Campanha ajudou a encontrar um 
adolescente de 15 anos, Tiago Gonçalves, de Campo Largo, PR. 

Fenata (Ponta Grossa Theater Festival)
Sponsorship to the theater festival organized by Ponta Grossa 
State University. 

De Volta pra Casa (Back Home) Campaign
Issuance of toll receipts with pictures of missing children printed 
on the back. This initiative started two years ago, in partnership 
with the National Movement in Defense of the Missing Child
of Paraná State. In the same year it was implemented,
the Campaign helped to fi nd an adolescent of 15 years old,
Tiago Gonçalves, from Campo Largo, PR. 

Atendimento Odontológico
A ViaOeste, focada no bem-estar e na saúde de seus usuários, 
oferece aos caminhoneiros que viajam pelas rodovias do 
Sistema Castello-Raposo um amplo serviço de atendimento 
odontológico gratuito. Com o slogan “Sorria no km 41”, o 
projeto é voltado para a prevenção, educação e saúde bucal 
dos caminhoneiros. O consultório dentário já atendeu, desde o 
início do programa, em novembro de 2002, até setembro deste 
ano, cerca de 5 mil motoristas. O projeto rendeu à ViaOeste, em 
2003, o prêmio Top Social da ADVB (Associação dos Dirigentes 
de Vendas e Marketing do Brasil). 

Projeto Saúde do Caminhoneiro
A ação tem como principal foco avaliar a saúde do caminhoneiro 
por meio de exames médicos periódicos gratuitos, como 
glicemia, pressão arterial, acuidade visual e outros. Desde o 
início do programa, em abril de 2002 até dezembro de 2005, 
mais de 5 mil motoristas participaram da ação.

Projeto Escola
O projeto foi criado em 2000 com o objetivo de conscientizar 
as comunidades dos municípios lindeiros das rodovias Castello 
Branco e Raposo Tavares a respeito da segurança no trânsito. 
Como a postura do usuário (fator humano) é responsável por 
85% dos acidentes nas estradas - em que os jovens são as 
principais vítimas -, levar a educação no trânsito para dentro 
das escolas da região foi a melhor forma encontrada para atingir 
esse público. O projeto foi reconhecido com o Prêmio IBTTA 
(International Bridge, Tunnel and Turnpike Association) em 2000.

Oral Health Care Services
ViaOeste, concerned for its users’ well being and health, 
provides truck drivers who travel in the Castello-Raposo 
Highway System with a comprehensive free oral health care 
service. With the slogan “Sorria no KM 41” (Smile at Km 41),  
the project is focused on prevention, education and oral health 
for truck drivers. The program has already treated, since its start 
in November 2002 through September 2006, approximately      
5 thousand drivers. ViaOeste was awarded the Top Social Award 
for the project in 2003, granted by the Brazilian Sales and 
Marketing Managers Association (ADVB).

Saúde do Caminhoneiro (Truck Drivers Health) Program
This initiative aims to assess the health condition of truck 
drivers, through regular free medical examination such as blood 
sugar, blood pressure, visual acuity, among other tests. Since
its start in April 2002 through December 2005, more than
5 thousand drivers participated in this initiative.

Escola (School) Project
This project started in 2000 with the purpose of providing 
the communities living alongside the Castello Branco and 
Raposo Tavares highways with education on traffi c safety. 
As the human factor is responsible for 85% of all highway 
accidents - in which youngsters are the main victims -,       
to provide traffi c safety education in schools of the region 
is the best means of reaching this target-public. The project 
was awarded the International Bridge, Tunnel and Turnpike 
Association (IBTTA) Award in 2000.
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