Diversidade é parte da estratégia de ESG
na maior companhia de infraestrutura da América Latina
O combate à discriminação expressa ou velada, ao preconceito e à falta de equidade social
estão nas premissas do Grupo CCR. A educação também é protagonista nesta transformação.

A Diversidade é parte do pilar estratégico de ESG do Grupo CCR. Ambas são parte do plano estratégico
de posicionar a maior empresa de infraestrutura da América Latina como marca reconhecida por sua
atuação em mobilidade humana e orientada a um propósito maior: proporcionar caminhos mais seguros
e agradáveis para seus clientes. E vale destacar: dentro do setor de infra, a sociedade, literalmente, é o
cliente final. Portanto, o desafio aumenta a responsabilidade social do grupo.

INDICADORES DE DIVERSIDADE | DESTAQUES DO 3º TRI DE 2021
O Grupo CCR, um dos maiores players de infraestrutura para mobilidade humana da América Latina,
coloca à disposição de seus investidores os resultados consolidados de ESG, agora com a evolução dos
cases do terceiro trimestre de 2021. O tema diversidade foi protagonista, permitindo à Companhia
avançar em frentes bastante sólidas e de forma intensa. Nas palavras do CEO do Grupo CCR, Marco
Cauduro, “O mais importante quando se fala em diversidade é o engajamento dos colaboradores, que se
tornam embaixadores da pluralidade. Quanto mais diversas forem as equipes, mais qualificadas serão as
nossas relações com a sociedade”.
Diversidade
O tema é parte do pilar estratégico de ESG da CCR desde outubro de 2020 e, agora, está consolidado de
forma transversal nos modais da Companhia. Os primeiros resultados estão dispostos nos tópicos abaixo:
Programa de Diversidade tem uma agenda especial de engajamento em palestras e debates em temas
sobre gênero, LGBTQIAP+ e deficiência, com conceitos e abordagens de atendimentos à clientes, entre
outros, e já alcançou mais de 3.100 participantes.
Em 3 meses, o treinamento Diversidade e Atendimento a Clientes sensibilizou mais de 2 mil colaboradores
que atuam diretamente com os clientes, nas rodovias, metrôs e aeroportos.
Lançamento interno da Cartilha de Diversidade CCR para alinhamento conceitual e comportamental,
abordando os principais compromissos CCR. O material foi elaborado também com versão especial em
áudio e contraste, para assegurar a acessibilidade do conteúdo.
Na imprensa, a CCR foi destaque no Guia de Diversidade da Revisa Exame, um dos mais importantes da
imprensa no Brasil sobre o tema. O material trouxe entrevista exclusiva com Marco Cauduro, CEO do
Grupo CCR e foi publicado digitalmente pela revista em setembro/2021.
Responsabilidade Social
As ações que envolvem Responsabilidade Social, Geração de Renda, Educação, Saúde dentre outras
intersecções, são lideradas pelo Instituto CCR. Neste trimestre, destacamos os projetos: O Programa
pensado na saúde do caminhoneiro, é uma iniciativa pioneira no Brasil e um dos símbolos da CCR em
benefício do público prioritário. O Estrada para a Saúde, programa proprietário, oferece
acompanhamento contínuo e gratuito, com acesso a exames médicos, tratamento odontológico e outros

serviços. Realiza mensalmente a “Parada do Desabafo”, uma estrutura especial de acolhimento e
conversa, projetada para atuar em prol da saúde mental e emocional dos caminhoneiros, realizada em
parceria com o Projeto Help. Ocorre também o “Check Up Caminhão” com o objetivo de orientar e
conscientizar os motoristas quanto à manutenção preventiva de seus veículos. O programa ocorre nos
trechos das concessionárias CCR NovaDutra, CCR RodoNorte, CCR AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR SPVias e
CCR ViaSul.
Números | janeiro a setembro de 2021 foram 8,3 mil atendimentos e, desde o início do programa, já
foram mais de 295 mil beneficiados.
Acompanhe as principais notícias no:
www.institutoccr.com.br/notícias/saude

Caminhos para a Cidadania
O Caminhos para a Cidadania, outro projeto proprietário, é uma ação socioeducacional que tem por
objetivo capacitar os professores para serem multiplicadores de conceitos relativos à cidadania para
alunos do ensino fundamental I da rede pública de ensino dos municípios lindeiros do Grupo CCR. Desde
2020, o programa tornou-se 100% digital. Em 2021, foram oferecidos para os educadores conteúdos
abordando diversos temas, como: inteligência emocional, habilidades e competências,
autoconhecimento, projeto de vida e saúde mental. O programa está presente nas concessionárias CCR
AutoBAn, CCR NovaDutra, CCR RodoNorte, CCR SPVias, CCR ViaLagos, CCR ViaOeste, CCR RodoAnel Oeste,
CCR Metrô Bahia, CCR ViaSul, CCR ViaCosteira e ViaRio.
Números | Desde 2002, já atendeu mais de 3,4 milhões de alunos, mais de 131 mil educadores e já esteve
em 118 municípios. Saiba mais: www.caminhosparaacidadania.com.br
Geração de Renda
Uma das principais formas de promover a inclusão social, a geração de renda e empreendedorismo ganha
cada vez maior expressão nas estratégias sociais do Grupo CCR. Nesse sentido, por meio do Instituto CCR,
a Companhia apoia iniciativas que contribuem com a formação ou desenvolvimento de pequenos
empreendedores, focados nas comunidades dos municípios lindeiros do Grupo CCR.
Números | Entre janeiro e setembro de 2021, formamos 2.130 empreendedores de 239 municípios em
22 estados brasileiros. Destes participantes, 62% se autodeclararam negros e 1.875 mulheres, que são
chefes de famílias.

Sobre o Grupo CCR | O Grupo CCR atua nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e
serviços. São 26 ativos, presença em 8 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão
e manutenção de 3.955 quilômetros de rodovias, realizando 3,6 mil atendimentos/dia. Em mobilidade urbana
administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, VLT e barcas, transportando diariamente, 2 milhões de
passageiros. Esse número poderá alcançar 3 milhões, após a conquista das Linhas 8 e 9 concedidas pela CPTM. E no
segmento de aeroportos, com a vitória no leilão dos blocos Central e Sul, concedidos pela ANAC, o número de
passageiros poderá ultrapassar 23 milhões, anualmente, incluindo o aeroporto da Pampulha/BH.
Mais em: grupoccr.com.br

