Executivos da CCR são destaque
em ranking da Institutional Investors
São Paulo | 28/07/2022 – Três nomes do time de executivos da CCR figuram entre os
melhores profissionais do ano, no setor Transportation Midcap, e foram reconhecidos
no ranking “Latin American Executive Team”, da Institutional Investor, principal
pesquisa global independente de avaliação e percepção dos executivos, programas e
profissionais de RI do mercado.
A pesquisa traz a opinião de 911 profissionais, que atuam em 434 empresas de serviços
financeiros da América Latina, tanto no buy side (analistas de private equity,
seguradoras, hedge funds, gestoras de investimento, fundos multimercado, fundos de
ações e de pensão, por exemplo), quanto no sell side (analistas de corretoras de valores
mobiliários, agentes autônomos de investimentos, assessores de M&A/fusões e
aquisições, contadores e profissionais de departamentos financeiros).
O CEO do Grupo CCR, Marco Cauduro, foi eleito o segundo melhor CEO do ano. Waldo
Perez, CFO e DRI, e Flávia Godoy, Superintendente de Relações com Investidores,
também conquistaram a segunda colocação nas suas respectivas categorias: Melhor
CFO e Melhor Profissional de RI. A CCR ainda ficou na vice-liderança das categorias
“Melhor Investor Day”, “Melhor Programa de ESG”, “Melhor Programa de RI”, “Melhor
Time de RI” e “Gestão de crise: Covid-19”. Ao todo, a CCR subiu ao pódio em oito
categorias.
“É motivo de grande orgulho para a CCR ficar tão bem-posicionada nessa importante
pesquisa de mercado. Eu compartilho esse reconhecimento com todo nosso time de
Relações com Investidores e demais colaboradores da CCR, pois esse é o resultado do
trabalho de um grupo coeso e que busca incansavelmente excelência em tudo que
faz.", ressalta o CFO e DRI do Grupo CCR, Waldo Perez.
O ranking traz outras 29 empresas do mesmo segmento, sediadas na América Latina.
Os critérios para a escolha das melhores companhias envolvem conceitos como
consistência, granularidade (ou especificidade de dados) e diligência do programa de
relações com investidores, entre outros. “O prêmio traz o reconhecimento à nossa
postura proativa e dedicada no trabalho junto aos analistas, gestores de fundos e
acionistas”, diz Flávia Godoy, indicada como a melhor profissional de RI pelos analistas
do sell side, e segunda colocada no resultado consolidado.
Figurar entre as empresas latino-americanas com o melhor Programa de ESG foi uma
outra importante conquista obtida pela CCR na premiação. Este tema é um dos cinco
eixos da Ambição Estratégica 2025 da companhia. No caso de ESG, os critérios para a

escolha das empresas vencedoras foram: “Financially Material ESG Disclosure”,
“Corporate ESG Strategy” e “Proactive ESG Engagement”.

Sobre o Grupo CCR | O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos
segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados
brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de
rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de
transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E
no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 42 milhões de clientes
anualmente. Mais em: grupoccr.com.br

