
 
 
 
 
 

 

CCR é destaque no Prêmio Revista Ferroviária 
 

Publicação especializada coloca concessionárias de mobilidade urbana com 

participação da companhia – CCR Metrô Bahia, ViaQuatro e VLT Carioca – 

entre as melhores do setor metroferroviário no Brasil 

 
São Paulo, 14 de junho de 2017 – O Grupo CCR foi destaque no 28º Prêmio Revista 
Ferroviária, que divulgou seus vencedores durante evento realizado ontem (13), em São 
Paulo. Três concessionárias com participação da CCR – ViaQuatro, VLT Carioca e CCR 
Metrô Bahia, que, somadas, irão transportar 1,8 milhão de pessoas por dia quando 
estiverem em plena operação – foram premiadas pela publicação especializada. 
 
O investimento em mobilidade urbana é uma das prioridades do Grupo CCR, que considera 
o modelo fundamental para garantir o desenvolvimento socioeconômico das grandes 
cidades.  
 
A concessionária CCR Metrô Bahia, responsável pelo sistema metroviário de Salvador e 
Lauro de Freitas, destacou-se pelo prêmio Ferroviário-Padrão (categoria transporte de 
passageiros), com o colaborador Valdemir José Ribeiro, supervisor do CCO (Centro de 
Controle de Operações). A ViaQuatro, empresa em que a CCR detém 75% das ações e que 
é responsável pela operação da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, foi reconhecida 
como melhor operadora do sistema metroviário. O VLT Carioca, em que a CCR detém 
24,9% das ações e que interligará a região portuária e o centro do Rio de Janeiro, recebeu 
prêmio de melhor operadora de VLTs (veículo leve sobre trilhos). 
 
Todos os anos, a Revista Ferroviária homenageia os melhores do setor metroferroviário. O 
prêmio é concedido desde 1989, quando a publicação completou 50 anos de circulação. Ao 
longo do tempo, os avanços tecnológicos, a diversificação e a sofisticação tornaram essa 
escolha cada vez mais complexa. 
 
Nesta edição foram contempladas 23 categorias setoriais, além da Ferroviário Padrão de 
Carga, da Ferroviário Padrão de Passageiros e da Ferroviário do Ano. A votação para a 
escolha dos melhores nas 23 categorias setoriais foi encerrada em 8 de junho. Profissionais 
de atuam no mercado integraram o colégio eleitoral, em votação cruzada, na qual 
operadoras escolheram os fornecedores e fornecedores escolheram operadoras. Já as 
premiações de Ferroviários Padrão e Ferroviário do Ano foram definidas pelo conselho da 
revista.  
 
 
Mais sobre as empresas 
 
O Grupo CCR venceu, em 2013, o processo de licitação organizado pelo Governo do Estado 
da Bahia para o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Por meio de Parceria 
Público-Privada (PPP), da qual fazem parte a companhia, o governo estadual e a União, o 



 
 
 
 
 

 

projeto contempla investimentos de R$ 5,6 bilhões durante os 30 anos de concessão. A 
CCR Metrô Bahia é responsável por realizar os investimentos em construção, equipamentos, 
sistemas, material rodante, adequação, reforma, manutenção e operação dos terminais de 
integração de passageiros.  
 
O colaborador Valdemir José Ribeiro começou sua história no mundo metroferroviário em 
1978. Por sugestão do irmão, procurou emprego no Metrô de São Paulo e conquistou o 
cargo de Operador Auxiliar no CCO. Um ano depois, foi promovido a Operador de Console, 
na Linha 1-Azul. Nessa função por 7 anos, acompanhou também a implantação da Linha 3-
Vermelha. Formou-se em Arquitetura e Urbanismo e foi convidado para ser Analista de 
Engenharia do Metrô e, logo depois, promovido a Analista de Projetos da Engenharia. De 
1989 a 1999 foi Supervisor Geral de Operação, atuando na implantação do Sistema de 
Qualidade do Metrô. Em 2013, foi para a ViaQuatro como Supervisor de Interação com o 
Cliente – Estação, atuando diretamente na disseminação do conceito de serviço público de 
qualidade. Por fim, desde 2014, atua como Supervisor de Interação com o Cliente – CCO na 
CCR Metrô Bahia, contribuindo para operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro 
de Freitas. 
 
A ViaQuatro é a concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-
Amarela de metrô de São Paulo, o primeiro contrato de Parceria Público-Privada assinado 
no País. É reconhecida pelo alto nível tecnológico de seu sistema automatizado (driverless) 
e elevado grau de satisfação de seus usuários. A concessionária já investiu US$ 450 
milhões entre sistemas, equipamentos e trens. A primeira fase da linha, com seis estações – 
Luz, República, Paulista, Faria Lima, Pinheiros e Butantã – está finalizada. Também está em 
funcionamento a Estação Fradique Coutinho, que integra a segunda fase. Quando estiver 
concluída, a linha terá 12,8 quilômetros de extensão e 11 estações, ligando a Estação Luz, 
no centro da cidade, ao bairro de Vila Sônia, na zona Oeste. 
 
O Grupo CCR é o principal acionista da Parceria Público-Privada composta para administrar 
o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Rio. O VLT Carioca permite a interligação da Região 
Portuária ao centro financeiro da capital e ao aeroporto Santos Dumont de forma mais rápida 
e segura. Integrado à operação urbana Porto Maravilha, o VLT Carioca utilizar uma 
inovadora tecnologia em que o abastecimento de energia elétrica é feito pelo solo, 
dispensando totalmente as catenárias, que são os cabos suspensos para captação de 
energia. 
 
 

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. 

 

 

Assessoria de imprensa – Grupo CCR: 

 

Entrelinhas Comunicação – Tel.: (11) 3066-7700 

Alessandro Soares – alessandro@entrelinhas.net – Tel.: (11) 99964-0335 

Mauro Albano – mauro.albano@entrelinhas.net – Tel.: (11) 97493-8201 

Agnaldo Brito – agnaldo.brito@entrelinhas.net – Tel.: (11) 97340-1405 

Rodrigo Cipriano – rodrigoc@entrelilnhas.net – Tel.: (11) 99963-9856 
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