
 
 
 
 
 

 

 

Grupo CCR assume primeira concessão em Santa Catarina 

  

Projeto prevê investimentos da ordem de R$ 7 bilhões ao longo de 30 anos; empresa deve 

gerar em torno de 3,7 mil empregos no Estado 

 
 
Jaguaruna, 06 de julho de 2020 – A CCR ViaCosteira, empresa controlada pelo Grupo 
CCR, assume hoje a concessão de 220,4 quilômetros da BR-101, em Santa Catarina. O 
projeto demandará, ao longo dos próximos 30 anos, investimentos da ordem de R$ 7 bilhões 
em conservação, operação e monitoramento da via, gerando, aproximadamente, 3,7 mil 
empregos diretos e indiretos no Estado. A solenidade de assinatura do contrato, que 
acontece em Jaguaruna, terá a participação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, do Governador do Estado, Carlos Moisés, e do diretor-geral da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), Marcelo Vinaud. 
 
Com isso, a CCR amplia para 3.955 quilômetros a malha viária sob sua administração, o que 
consolida a liderança nacional da companhia na gestão de rodovias privadas no País. Esta é 
a primeira concessão que o Grupo CCR conquista no Estado, expandindo a sua presença 
na região Sul. A rodovia é a principal conexão com o Estado do Rio Grande do Sul, e 
integra-se com o trecho já operado pela CCR ViaSul.  
 
Além de ampliar a infraestrutura viária na região, levando segurança e conforto aos usuários, 
a concessão também apresenta inovações, como a implementação de painéis solares e a 
instalação de nova iluminação ao longo do trecho concedido. Também serão construídas 18 
passarelas, 42 novos retornos, melhoria e ampliação de 31 acessos e 25 novos pontos de 
ônibus. A CCR ViaCosteira ainda contará com um moderno sistema de câmeras que se 
estendem por todo o trecho, permitindo que não haja nenhum ponto cego ao longo dos 
220,4 quilômetros. Com seis bases operacionais, a concessionária também contará com 
equipes de resgate em UTIs Móveis, além de outros equipamentos de atendimento, como 
guinchos.  
 
O trecho concedido da BR-101/SC compreende o município de Paulo Lopes/SC, no início da 
ponte sobre o Rio da Madre (km 244+680), e a divisa entre os Estados de Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, no município de Passo de Torres/SC, início da Ponte sobre o Rio 
Mampituba (km 465+100). Ao todo, o corredor rodoviário atravessa 17 municípios 
catarinenses.  
 
 
Leilão 
 
O leilão da BR-101/SC, sob a responsabilidade da ANTT, aconteceu em 21 de fevereiro de 
2020, na sede da B3, em São Paulo. O Grupo CCR venceu o leilão ao oferecer deságio de 
62% sobre o preço teto fixado pela agência reguladora. A tarifa básica de pedágio começará 
a ser cobrada nas quatro praças de pedágio após serem realizados os investimentos iniciais.  



 
 
 
 
 

 

 
A conquista da concessão da CCR ViaCosteira dá sequência a um novo ciclo de 
desenvolvimento para a empresa, que completou 20 anos em 2019.  Mantendo-se fiel à 
disciplina de capital que notabilizou a companhia ao longo de sua existência, a CCR segue 
buscando novas oportunidades no mercado. “Além de estarmos próximos dos 4 mil 
quilômetros sob concessão, um feito no País, o Grupo CCR celebra a concessão deste 
trecho, que tem boa sinergia com outro projeto da companhia, que é a CCR ViaSul. A CCR 
pretende continuar crescendo, ampliando e diversificando o seu portfólio neste novo ciclo de 
investimentos, assim como reitera o seu compromisso com o desenvolvimento da 
infraestrutura do Brasil, e sua convicção na parceria entre a iniciativa privada e o Poder 
Público como a forma mais eficiente de promover a modernização da infraestrutura do País”, 
afirma o presidente da CCR LAM Vias, Eduardo Camargo.  
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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, o Grupo CCR 
diversificou seu portfólio de negócios e, em 2018, transformou seus quatro núcleos de atuação em divisões que 
agrupam unidades de negócios por temas afins. São eles: CCR Lam Vias, CCR Infra SP, CCR Aeroportos e CCR 
Mobilidade. As divisões 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. 
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