
 

 
 

CCR retorna à carteira do ISE da BM&FBovespa 
 

A companhia recebeu novamente a certificação dada apenas às empresas mais 
sustentáveis da BM&FBovespa 

 
A CCR, um dos maiores grupos privados de concessão de infraestrutura da 
América Latina, voltou a fazer parte do ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial 
da BM&FBovespa, indicador composto por ações de empresas que apresentam 
alto grau de comprometimento com práticas de sustentabilidade e governança 
corporativa.  
 
A nova carteira reúne 51 ações de 38 companhias. Elas representam 18 setores e 
somam R$ 961 bilhões em valor de mercado, o equivalente a 43,72% do total do 
valor das companhias com ações negociadas na Bolsa (em 23/11/2011). A entrada 
da CCR também marca o retorno do setor de Transportes no índice.  
 
“Voltar à carteira do ISE é motivo de muito orgulho para a CCR e o 
reconhecimento pelo trabalho que vimos desenvolvendo mais fortemente nos 
últimos anos. Reforça o nosso comprometimento com a Sustentabilidade e mostra 
que o tema faz parte do dia a dia da empresa desde a criação da CCR, que 
inaugurou o Novo Mercado da BM&FBovespa, comprometendo-se com as mais 
rígidas práticas de governança corporativa”, afirma o presidente da CCR, Renato 
Vale.  
 
A companhia esteve presente no ISE durante três anos (2006, 2007 e 2008) e seu 
retorno à carteira, em 2012, é resultado de um constante investimento na área de 
Sustentabilidade. Em 2010, o Grupo CCR inseriu o tema em suas diretrizes e 
objetivos estratégicos e iniciou um importante projeto de Sustentabilidade em 
todas as suas unidades de negócio. Esse programa atua em todos os níveis de 
gestão da companhia, estratégico, executivo e operacional, para garantir o 
desenvolvimento das diversas frentes elaboradas, como resíduos, emissões, 
acidentes, gestão.  
 
Além disso, a CCR tem um consistente programa de Responsabilidade 
Corporativa e investe no desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua. 
São projetos culturais, sociais, esportivos e de meio ambiente que beneficiam 
usuários, comunidades e a população em geral. Em 2010, por exemplo, o 
investimento social privado do Grupo CCR totalizou R$ 18 milhões e beneficiou 
diretamente quase 2 milhões de pessoas.  

Um dos principais destaques é o Programa Estrada para a Cidadania, eleito em 
2010 pela IBTTA – principal associação internacional de concessionárias de 
rodovias – o melhor programa de responsabilidade social do setor em todo o 
mundo. O programa tem o objetivo de disseminar informações sobre segurança de 
trânsito, meio ambiente e cidadania entre os alunos dos 4º e 5º anos das redes 
públicas de ensino fundamental nas cidades de atuação das concessionárias do 
Grupo CCR.  



 

 

 

Desde a criação do projeto, em 2002, 1,5 milhão de crianças tiveram a 
oportunidade de aprender noções sobre segurança no trânsito e meio ambiente, 
transformando-se em agentes disseminadores de conhecimento e valores sobre a 
preservação da vida. 

A CCR tem em seus pilares a transparência e a adoção de boas práticas de 
governança. Foi a primeira empresa a ingressar no Novo Mercado, segmento mais 
exigente da Bolsa de Valores de São Paulo, e hoje é reconhecida como referência 
em governança corporativa. Além disso, a CCR é signatária do Pacto Global e 
publica seu relatório anual com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative 
(GRI), seguindo as mais rígidas práticas na prestação de contas para todos os 
públicos com que se relaciona, direta ou indiretamente.  

Nova carteira 2012 

 

Sobre o Grupo CCR: O Grupo CCR é um dos maiores grupos de concessão 

de infraestrutura da América Latina, empregando atualmente cerca de 10 mil 

colaboradores. Controla 2.437 quilômetros de rodovias sob a gestão das 

concessionárias CCR Ponte (RJ), CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos 

(RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP) e CCR 

RodoAnel (SP), SPVias (SP) e Renovias (SP), as duas últimas por meio de sua 

controlada CPC. O Grupo CCR também atua em negócios correlatos, tendo 

participação de 38,25% na STP, que opera o serviço de cobrança automática 

de pedágios e estacionamentos, e de 45% no capital social da Controlar, 

concessionária que realiza o programa de inspeção veicular da Cidade de São 

Paulo. Além disso, o Grupo CCR está presente no segmento de transporte de 

passageiros com a Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, por meio da 

Concessionária ViaQuatro, com participação de 58% no capital social da 

empresa. 

São Paulo, 25 de novembro de 2011 
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