Rodovias administradas pela CCR são destaque no
Ranking CNT
Rodovia dos Bandeirantes aparece em 1º lugar, pela sexta vez consecutiva e
outros trechos administrados pelo Grupo CCR foram avaliados como ótimos
São Paulo, 07 de novembro de 2017 – O Grupo CCR foi destaque na 21ª edição da
Pesquisa CNT de Rodovias, divulgada hoje (07), em Brasília, pela Confederação Nacional
dos Transportes. A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), administrada pela CCR AutoBAn,
aparece em 1º lugar pelo sexto ano consecutivo. A Via Anhanguera, que tem um dos seus
trechos administrado pela mesma concessionária, aparece na 4ª colocação. A Rodovia SP340, sob responsabilidade da Renovias – empresa da qual a CCR é acionista – aparece em
2º lugar na classificação, ao lado da Rodovia Dom Pedro I.
Nesse ranking, 18 das 20 melhores rodovias do país são concessões estaduais paulistas
fiscalizadas pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). A 21ª edição da
Pesquisa CNT de Rodovias avaliou 105.814 km de rodovias, um acréscimo de 2,5% em
relação a 2016. Foi percorrida toda a extensão pavimentada das rodovias federais e das
principais rodovias estaduais do país. No caso das rodovias concedidas, a maioria, 74,4%,
atingiram a classificação ótimo ou bom e 25,6% tiveram o estado geral classificado como
regular, ruim ou péssimo.
As rodovias SP-215 e SP-350, administradas pela Renovias, ocupam o 6º lugar no ranking.
E, ainda, trechos de rodovias sob concessão da CCR ViaOeste tiveram destaque na 8 e 9ª
colocações. A CCR SPVias teve trechos sob sua concessão em destaque na 9ª e na 18ª
colocação.
O trecho concedido da BR-116 à concessionária CCR NovaDutra – ligação São Paulo/ Rio
de Janeiro - subiu três posições em relação ao último levantamento, ocupando a 19ª
colocação no ranking, e sendo considerada boa em todos os aspectos. A pesquisa
considerou, ao todo, 420 km da rodovia, o que inclui outras ligações não administradas pela
CCR NovaDutra, como a BR-040 e BR-101.
Mais sobre a pesquisa
A 21ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias foi realizada em 30 dias, por 24 equipes de
pesquisadores, com cinco equipes de checagem. Além da avaliação do estado geral, do
pavimento, da sinalização e da geometria da via, a pesquisa traz informações sobre
infraestruturas de apoio, como postos policiais, postos de abastecimento, borracharias,
concessionárias e oficinas de caminhões ou ônibus, restaurantes e lanchonetes.
Confira as 10 primeiras colocações:

1ª São Paulo SP - Limeira SP: SP-310/BR-364, SP-348
2ª Campinas SP - Jacareí SP: SP-065, SP-340
3ª Bauru SP - Itirapina SP: SP-225/BR-369
4ª São Paulo SP - Uberaba MG: BR-050, SP-330/BR-050
5ª Barretos SP - Bueno de Andrade SP: SP-326/BR-364
6ª São Carlos SP - S. João Boa Vista SP - S. José Rio Pardo SP: SP-215/BR-267, SP-350,
SP-350/ BR-369
7ª Ribeirão Preto SP - Borborema SP: SP-330/BR-050, SP-333
8ª Sorocaba SP - Cascata SP - Mococa SP: SP-075, SP-340, SP-342, SP-344
9ª São Paulo SP - Itaí SP - Espírito Santo do Turvo SP: SP-255, SP-280/BR-374
10ª Piracicaba SP - Moji-Mirim SP: SP-147, SP-147/BR-373

Fonte: www.cnt.org.br

Sobre o Grupo CCR:
Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América
Latina. Controla, atualmente, 3.265 quilômetros de rodovias sob a gestão das concessionárias CCR NovaDutra
(SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP), CCR RodoAnel
(SP), Renovias (SP), CCR SPVias (SP) e CCR MSVia (MS). Também faz parte do controle acionário da
concessionária ViaRio, responsável pela construção e operação do Corredor Expresso Transolímpica, no Rio
de Janeiro. O Grupo CCR atua ainda no setor de transmissão de dados de alta capacidade por meio da Samm,
empresa prestadora de serviços de comunicação multimídia e conectividade IP com mais de 4.700 quilômetros
de fibra óptica subterrânea e aérea. Além disso, o Grupo CCR está presente no segmento de transporte de
passageiros por meio das concessionárias ViaQuatro, CCR Barcas e CCR Metrô Bahia, responsáveis,
respectivamente, pela operação da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, pelo transporte aquaviário de
passageiros no Rio de Janeiro e pelo sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, além de ter
participação na concessão do VLT Carioca (Veículo Leve sobre Trilhos), que interligará a região portuária e o
centro do Rio de Janeiro. O grupo ingressou, em 2012, no setor aeroportuário, com a aquisição de participação
acionária nas concessionárias dos aeroportos internacionais de Quito (Equador), San José (Costa Rica) e
Curaçao. No Brasil, possui a concessionária BH Airport, responsável pela gestão do Aeroporto Internacional de
Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em 2015, adquiriu a TAS (Total Airport Services), empresa norte-americana
prestadora de serviços aeroportuários. Comprometida com o desenvolvimento sustentável, a CCR assinou o
Pacto Global da ONU e, em 2016, faz parte da carteira teórica do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial),
da BM&FBovespa, pelo quinto ano consecutivo. Emprega, atualmente, cerca de 11 mil colaboradores.
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