
 
 
 

 

 

 
 
 

Colaboradores do Grupo CCR vestem a camisa por um  
trânsito mais seguro 

Eles são as estrelas da nova campanha publicitária da empresa, que será lançada em 
agosto, em apoio à Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020  

 

“O trânsito é feito de pessoas. Respeite”. Esse é o mote da nova campanha publicitária do 

Grupo CCR, criada pela agência Mood, para conscientizar os motoristas que circulam pelas 

rodovias sobre a importância de dirigir com responsabilidade e segurança, respeitando as 

leis e os limites de velocidade. E, para passar essa mensagem de maneira humanizada, 

nada melhor do que os próprios colaboradores das concessionárias de rodovias do Grupo 

vestirem a camisa para estrelar a campanha. 

A partir de agosto, os usuários que circularem pelas rodovias do Grupo CCR encontrarão 

uma série de faixas e receberão folhetos com mensagens de segurança, cidadania e 

respeito no trânsito, transmitidas pelos colaboradores. As peças de comunicação também 

serão divulgadas nas revistas direcionadas aos usuários – Giro das Estradas e Próximo km 

– e nos sites das concessionárias de rodovias do Grupo – CCR Ponte, CCR NovaDutra, 

CCR ViaLagos, CCR RodoNorte, CCR AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR RodoAnel e CCR 

SPVias.  

A campanha faz parte das iniciativas da empresa em apoio à Década de Ação pela 

Segurança no Trânsito 2011-2020, lançada pelas Nações Unidas em todo o mundo em maio 

de 2011. O Grupo CCR também é signatário do Pacto Global da ONU.  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre o Grupo CCR: O Grupo CCR é um dos maiores grupos de concessão de infraestrutura da 

América Latina, empregando, atualmente, cerca de 10 mil colaboradores. Controla 2.437 quilômetros 

de rodovias sob a gestão das concessionárias CCR Ponte (RJ), CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR 

ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP) e CCR RodoAnel 

(SP), CCR SPVias (SP) e Renovias (SP). Também faz parte do controle acionário da concessionária 

Transolímpica, que irá construir e operar o Corredor Expresso Transolímpica, no Rio de Janeiro. O 

Grupo CCR atua ainda em negócios correlatos, tendo participação de 38,25% na STP, que opera o 

serviço de cobrança automática de pedágios e estacionamentos, e de 45% no capital social da 

Controlar, concessionária que realiza o programa de inspeção veicular da cidade de São Paulo. Além 

disso, o Grupo CCR está presente no segmento de transporte de passageiros por meio das 

concessionárias ViaQuatro e CCR Barcas, responsáveis, respectivamente, pela operação da Linha 

4-Amarela de metrô de São Paulo e pelo transporte aquaviário de passageiros no Rio de Janeiro. 

Este ano, ingressou no setor aeroportuário com a aquisição de 45,5% da Quiport, operadora do 

Aeroporto Internacional de Quito, no Equador.  



 
 
 

 

 

 

Comprometida com o desenvolvimento sustentável, em 2011, a CCR assinou o Pacto Global da ONU, 

além de voltar para a carteira teórica do ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa. 

 

São Paulo, 26 de julho de 2012.  

 

Assessoria de imprensa – Grupo CCR: 

Edvaldo Chequetti – edvaldochequetti@rp1.com.br 

Rafaela Prieto – rafaelaprieto@rp1.com.br 

Marcia Glogowski – marciaglogowski@rp1.com.br 
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