
 
 
 

 

 
 

Rodovias do Grupo CCR são destaque na 23ª 
edição do Ranking CNT 

 
Quatro ligações rodoviárias de concessionárias do Grupo estão entre as dez mais bem 

avaliadas do Brasil 

 

São Paulo, 22 de outubro de 2019 – As rodovias administradas pelas concessionárias do 

Grupo CCR estão entre as melhores do País, de acordo com a 23ª edição da Pesquisa 

CNT de Rodovias, divulgada na manhã desta terça, 22, pela Confederação Nacional de 

Transporte. O levantamento contempla dados de mais de 100 mil quilômetros de estradas 

pavimentadas, em trechos Federais e Estaduais, nas cinco regiões do País, e leva em 

consideração os critérios como Pavimento, Sinalização e Geometria da Via.    

Entre as dez mais bem avaliadas, houve destaque para a ligação pertencente a Rodovia 

dos Bandeirantes, administrada pela CCR AutoBAn, que aparece em 2º lugar, sendo 

considerada ótima na maioria dos critérios de avaliação. A rodovia Anhanguera, que faz 

parte do mesmo complexo, ocupa o 8º lugar.  

Trechos administrados pela CCR SPVias e CCR ViaOeste, no Sudoeste e Oeste paulista, 

dividem o 5ª lugar, figurando o ranking com as rodovias Castello Branco (SP 280) e João 

Mellão (SP 255). 

Já o trecho concedido da BR-116 entre São Paulo e Rio de Janeiro, sob gestão da CCR 

NovaDutra, ocupa a 10ª colocação, subindo nove posições em relação a última versão do 

levantamento. A pesquisa considerou, ao todo, 423 km da rodovia, o que inclui outras 

ligações não administradas pela CCR NovaDutra, como trechos da BR-040 e da BR-101.  

 
As ótimas posições no ranking refletem os investimentos maciços que o Grupo CCR tem 
feito em segurança, educação e boas práticas, que são essenciais para melhorar a 
qualidade do tráfego nas rodovias do País. Desde que foi criado, o Grupo CCR já investiu 
R$ 30,7 bilhões em suas concessões de rodovias, ampliando assim o conforto e a 
segurança aos usuários que fazem diariamente mais de 2,2 milhões de viagens.  
 
Um levantamento feito com oito rodovias administradas pela empresa, em quatro estados 
- São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul - mostra que nos últimos oito 
anos houve uma redução média de 50% no índice de mortalidade em acidentes nas 
rodovias.  
 
 
 



 
 
 

 

 
 

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. 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 

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