
 
 
 
 
 

 

 

CCR conquista a concessão da Rodovias Integradas do Sul (RIS) e se 
consolida como a maior empresa de concessões de rodovias  

no Brasil e na América Latina 

  
Ativo inaugura novo ciclo de desenvolvimento para a companhia; esta é a primeira rodovia 

gerida pelo Grupo em território gaúcho 
 
 
São Paulo, 01 de novembro – O Grupo CCR, por meio da Companhia de Participações em 
Concessões (CPC), sagrou-se vencedor do leilão de licitação da Rodovia de Integração do 
Sul (RIS), em pleito realizado na manhã desta quinta-feira, 1/11, pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), na sede da B3, em São Paulo. A conquista marca o início de 
um novo ciclo de desenvolvimento para a empresa, que passa a administrar rodovias em 
cinco estados, sendo esta a primeira no Rio Grande do Sul. Com o novo ativo, o Grupo 
passa a administrar 3.738 km de estradas, um feito inédito no País, e consolida-se como 
maior player do segmento. 
 
Para conquistar a concessão da RIS pelos próximos 30 anos, a CCR chegou ao valor 
mínimo de R$ 4,30545 de tarifa básica de pedágio, equivalente ao deságio de 40,53%. 
Segundo o edital, a empresa que ofertasse o maior desconto diante do montante fixado, de 
R$ 7,24, seria o vencedor. O documento ainda prevê a adição de novos investimentos de R$ 
7,8 bilhões ao longo do período da concessão, de 30 anos, sendo que 30% deste montante 
aportado até 2022. 
 
A RIS é formada por trechos de quatro rodovias federais no Rio Grande do Sul: as BRs 101, 
290, 448 e 386. Ao todo são 473,4 km, que passam por 32 municípios gaúchos, entre os 
quais 98,1 km da chamada Freeway, entre Porto Alegre e Osório, concedida em 1997 e com 
contrato vencido no ano passado. Desde então, a via estava sob responsabilidade do 
governo federal.  
 
A concessão da Rodovia de Integração do Sul faz parte de uma nova fase de expansão do 
Grupo CCR, iniciada em janeiro de 2018, quando adquiriu a concessão das Linhas 5 e 17 de 
Metrô de São Paulo, por meio do consórcio ViaMobilidade, reforçando sua posição de maior 
investidor privado de mobilidade urbana do País. No outro segmento de atuação, aeroportos, 
a empresa ampliou a sua participação na concessionária Aeris, adquirindo o controle integral 
(99,6%) de um dos principais terminais aéreos da América central, o Aeroporto Internacional 
Juan Santamaria, em San José, Costa Rica. 
 
De acordo com o presidente do Grupo CCR, Leonardo Vianna, a conquista representa o 
início de um novo ciclo de desenvolvimento para a empresa, reforçando seu planejamento 
de crescimento qualificado, alinhada à disciplina de capital que permeia os negócios da 
companhia ao longo de quase 20 anos de atuação. “Este é o sétimo estado em que a CCR 
está presente no País, incluindo os negócios de mobilidade e aeroportos. Nossa intenção é 
continuar crescendo, neste que é um novo momento para a companhia. Com isso, a CCR 



 
 
 
 
 

 

reitera o seu compromisso com o desenvolvimento da infraestrutura do Brasil, bem como a 
sua convicção na parceria legítima entre a iniciativa privada e o Poder Público como a forma 
mais eficiente de promover a modernização da infraestrutura do País”, concluiu o executivo.  
 

Sobre o Grupo CCR: Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de 

concessão de infraestrutura da América Latina. Tendo iniciado sua trajetória no segmento de 

concessões rodoviárias, a holding diversificou seu portfólio de negócios e, em 2018, 

transformou seus quatro núcleos de atuação em empresas independentes que agrupam 

unidades de negócios por temas afins. São eles: CCR Lam Vias, CCR Infra SP, CCR 

Aeroportos e CCR Mobilidade. As empresas são responsáveis por gerir os atuais negócios 

da companhia, além de desenvolver e pesquisar novas oportunidades de negócios no 

mercado primário e secundário, dentro e fora do Brasil. Tendo o pioneirismo como marca, o 

Grupo CCR é hoje um dos cinco maiores da América Latina no setor de concessões de 

infraestrutura e também foi o primeiro a ingressar no Novo Mercado da B3 (antiga 

BM&FBovespa). Conta atualmente com 13 mil colaboradores, além de ter o reconhecimento 

dos mercados nacional e internacional em função de sua trajetória de sucesso e da adoção 

constante das mais rígidas práticas de governança corporativa que pautam sua atuação e 

estão reunidas no Programa de Integridade e Conformidade da companhia. 

 

 

Assessoria de imprensa – Grupo CCR: 
 

LLORENTE & CUENCA – Tel.: (11) 3054-3300 
 
Anna Brom – abrom@llorenteycuenca.com – Tel.: (11) 3054-3321 

Anderson Estevan – aestevan@llorenteycuenca.com – Tel.: (11) 3054-3322 

 

 

mailto:abrom@llorenteycuenca.com
mailto:aestevan@llorenteycuenca.com

