Grupo CCR vence leilão da Linha 15 e reforça sua posição
como maior operador privado de mobilidade urbana no Brasil
Proposta apresentada pelo Consórcio ViaMobilidade – Linha 15 se sagrou vencedora e
será responsável pela operação, manutenção e conservação da linha pelo prazo de 20
anos com gastos e investimentos da ordem de R$ 4 bilhões
São Paulo, 11 de março de 2019 – O Grupo CCR, por meio do Consórcio Via Mobilidade
– Linha 15, foi declarado vencedor nesta segunda-feira, 11 de março, no leilão de
Concessão da Linha 15-Prata de Monotrilho, realizado pelo Governo do Estado de São
Paulo na sede da B3, na capital paulista. O consórcio foi composto pelo Grupo CCR, por
meio de sua divisão CCR Mobilidade, com 80%, ao lado do grupo RuasInvest Participações
S.A., com 20%. A concessão terá vigência de 20 anos, com gastos e investimentos
previstos da ordem de R$ 4 bilhões em operação, manutenção e conservação da linha. O
resultado depende ainda de homologação.
Após uma detalhada análise técnica, a companhia chegou a uma proposta competitiva no
valor de R$ 160 milhões, o que representou um ágio de 0,59%. Para a composição do lance
vencedor, a empresa avaliou as projeções de demanda e de crescimento da região. Como
tradição na companhia, a proposta também considerou os limites já reconhecidos pelo
mercado de disciplina de capital, geração de valor para os acionistas e a sustentabilidade
dos projetos.
“Foi uma proposta competitiva que demonstra a capacidade da companhia no setor de
mobilidade urbana. Iniciamos nesse setor há 13 anos, e seguimos crescendo,
diversificando nosso portfólio e alcançando novos projetos em concessões de transporte
de passageiros sob trilhos nesse período”, afirma o presidente da CCR Mobilidade, Ítalo
Roppa.
Quando estiver em sua extensão completa, com estações ligando de Vila Prudente a Jardim
Colonial, a capacidade poderá alcançar 400 mil passageiros diários. A conquista consolida
o Grupo CCR como o maior operador privado de mobilidade urbana do País em número de
passageiros, transportando diariamente mais de 2,0 milhões de pessoas em sistemas de
metrô subterrâneo, de superfície, VLT e monotrilho.
“Estamos muito felizes com mais essa conquista. Em 2018, a companhia ampliou a
participação no Aeroporto Internacional Juan Santamaria, em San José, na Costa Rica,
ganhou o leilão de duas novas linhas de metrô em São Paulo, as linhas 5-Lilás e 17-Ouro,
e também 473 quilômetros de rodovias federais no Rio Grande do Sul. O ano de 2019
demonstra ser também muito positivo para o Grupo na conquista de novos negócios. Isso

mostra que estamos avançando em várias áreas e dando sequência no nosso plano de
crescimento qualificado”, diz Leonardo Vianna, presidente do Grupo CCR.

CCR Mobilidade
Esta é a quinta concessão no segmento de mobilidade urbana que o Grupo CCR, por meio
da sua divisão CCR Mobilidade, conquista no País. No sistema paulista, a empresa já atua
nas concessões das linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô; e 17-Ouro de monotrilho, por meio
das concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, respectivamente. Na capital baiana, por
meio da CCR Metrô Bahia, é responsável gestão das duas linhas do Sistema Metroviário
de Salvador e Lauro de Freitas, construídas em tempo recorde pela concessionária. O
Grupo CCR também está presente no transporte urbano no Rio de Janeiro, por meio da
operação do VLT Carioca.
Pioneira no setor ao vencer, em novembro de 2006, a primeira concessão no modelo de
Parceria Público Privada (PPP) em projetos de infraestrutura para mobilidade urbana no
País, com a ViaQuatro, a CCR Mobilidade está sempre investimento em inovação para
oferecer um serviço de excelência, com qualidade, segurança, conforto e pontualidade.
Prova desse esforço e reconhecimento é o premiado projeto que informa a lotação do
próximo trem aos passageiros da ViaQuatro, dentre outros. No portfólio da CCR Mobilidade,
a empresa também é responsável pela operação da CCR Barcas, no RJ, e continua atenta
às oportunidades para ampliar sua carteira de negócios em mobilidade urbana no país e
no exterior.

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.
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