
 
 
 

 

 

 

 

Grupo CCR entre as 100 Melhores Empresas para Trabalhar 

 

Mais de 1000 companhias e 1,8 milhão de pessoas participaram da pesquisa realizada 

pela Revista Época em parceria com o instituto Great Place to Work 

 

O Grupo CCR, um das maiores corporações de concessão de 

infraestrutura da América Latina, faz parte do ranking das 100 

Melhores Empresas para Trabalhar divulgado pela Revista Época 

em parceria com o instituto Great Place to Work. A CCR está 

listada no ranking 2012-2013 na categoria Grandes Empresas e 

Multinacionais.  

Neste ano, foram inscritas 1003 empresas, representando cerca de 1,8 milhões de 

colaboradores de todo o País. Das 100 empresas listadas neste ano, 32 participaram pela 

primeira vez no ranking.. Desde a sua criação, o Grupo CCR desenvolve sua política de 

gestão de pessoas, por meio da qual oferece subsídios para promover o crescimento 

profissional de seus 10 mil colaboradores. 

“Fazer parte deste ranking nos orgulha e é o reconhecimento dos colaboradores ao nosso 

trabalho. Investimos na qualificação de nossos profissionais, em benefícios diferenciados e 

nos esforçamos para criar um ambiente de trabalho cada vez mais confortável, com 

confiança, amizade e respeito entre todos”, afirma Antônio Linhares, diretor de 

Desenvolvimento Empresarial. 

Para fazer parte das Melhores Empresas para Trabalhar, a empresa precisa ter um histórico 

de trabalho para manter um bom ambiente interno. Isso inclui práticas que combatem a 

politicagem e o favoritismo e que reconhecem quem contribui para o sucesso dos negócios. 

Assim que a inscrição é confirmada, a companhia recebe dois questionários, um para ser 

respondido pela área de recursos humanos e outro pelos colaboradores. O questionário dos 

colaboradores tem um peso de 67% na média e o da empresa de 33%. Ao final, o GPTW 

aponta as empresas que tiveram a melhor pontuação e que integrarão a lista. 

 

 



 
 
 

 

 

 

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

infraestrutura da América Latina. 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), CCR 

SPVias (SP) e Renovias (SP). Também faz parte do controle acionário da concessionária 

Transolímpica, que irá construir e operar o Corredor Expresso Transolímpica, no Rio de 

Janeiro. O Grupo CCR atua ainda 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 por meio das concessionárias ViaQuatro e CCR Barcas, 

responsáveis, respectivamente, pela operação da Linha 4-Amarela de metrô de São 

Paulo e pelo transporte aquaviário de passageiros no Rio de Janeiro. Este ano, ingressou 

no setor aeroportuário com a aquisição de 45,5% da Quiport, operadora do Aeroporto 

Internacional de Quito, no Equador. Comprometida com o desenvolvimento sustentável, a 

CCR assinou o Pacto Global da ONU, além de voltar para a carteira teórica do ISE – 

Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa. Emprega, atualmente, cerca 

de 10 mil colaboradores e está listada no ranking das 100 melhores empresas para 

Trabalhar. 
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