
 
 
 

 

Prestação de serviço é destaque em novos sites das concessionárias de 
rodovias do Grupo CCR 

 
Novas páginas entraram no ar hoje com diversas inovações e compatibilidade com tablets e 

smartphones 
 

 
As concessionárias de rodovias do Grupo CCR, um dos maiores grupos de concessão de 
infraestrutura da América Latina, tem, a partir de hoje, novos websites, todos totalmente 
reformulados com base em resultado de pesquisa realizada com os usuários das rodovias 
em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. 
 
Os novos sites da CCR Ponte, CCR NovaDutra, CCR ViaLagos, CCR RodoNorte,  CCR 
AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR RodoAnel e CCR SPVias foram desenvolvidos pela 
ADBAT/TESLA com apoio da CCR EngelogTec, empresa do Grupo CCR responsável pela 
inteligência em tecnologia.  
 
Os portais trazem inúmeras inovações no que se refere a apresentações de mapas e 
condições das estradas. Ícones nas cores vermelho, amarelo e verde indicam, em tempo 
real, o volume de tráfego em cada trecho. Com a nova ferramenta, o usuário continuará 
tendo acesso, ao vivo, a movimentação das estradas por meio das câmeras localizadas em 
pontos estratégicos. 
 
A prestação de serviço é o grande foco do novo site. Os usuários têm fácil acesso a 
localização das praças de pedágio e o valor das tarifas cobradas para cada tipo de veículo. 
Podem, ainda, saber a localização das câmeras, postos de pesagem para caminhões, 
postos fiscais e até mesmo a sede da concessionária.  
 
A navegação entre os sites de diferentes concessionárias do Grupo também ficou muito 
mais fácil. Com apenas dois cliques, você passa do site da CCR AutoBAn para o da CCR 
ViaOeste, por exemplo. Para o desenvolvimento dos novos sites, diversas áreas da empresa 
e de todas as concessionárias participaram da concepção, apontando pontos de melhorias.  
 
 
Inovações tecnológicas 
 
Os novos sites da CCR, entretanto, não se limitam apenas a computadores e notebook: com 
informações claras e fácil acesso às condições de tráfego e serviços, todos os websites são 
compatíveis com tablets e possuem plataforma flexível para evoluções e multi-idioma. Além 
disso, um grande destaque é a versão exclusiva para smartphones, com foco nos serviços 
das concessionárias de rodovias. 
 
Em aparelhos que possuem sistema de GPS, o sistema identifica em qual rodovia o usuário 
está localizado e mostra os pontos de interesse ao longo da rua rota, facilitando a 
localização de serviços como postos de gasolina, restaurantes ou caixas eletrônicos. 
 



 
 
 

 

Outra inovação dos novos websites das concessionárias do Grupo CCR fica por conta do 
botão Click to Call. Em apenas dois cliques no smartphone liga diretamente para o Disque 
CCR, facilitando o contato com a concessionária no caso de dúvidas ou emergências. 
 
Conheça os novos sites das concessionárias do Grupo CCR: 
 
 

CCR Ponte www.grupoccr.com.br/ponte 

CCR NovaDutra www.grupoccr.com.br/novadutra 

CCR ViaLagos www.grupoccr.com.br/vialagos 

CCR RodoNorte www.grupoccr.com.br/rodonorte 

CCR AutoBAn www.grupoccr.com.br/autoban 

CCR ViaOeste www.grupoccr.com.br/viaoeste 

CCR SPVias www.grupoccr.com.br/spvias 

CCR RodoAnel www.grupoccr.com.br/rodoanel 

 
 

Sobre o Grupo CCR: O Grupo CCR é um dos maiores grupos de concessão de 
infraestrutura da América Latina. 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. Ingressou, em 2012, no setor 
aeroportuário com a aquisição de participação acionária nas concessionárias dos aeroportos 
internacionais de Quito, San Jose e Curaçao. Comprometida com o desenvolvimento 
sustentável, a CCR assinou o Pacto Global da ONU e faz parte da carteira teórica do ISE – 
Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa, além de compor a carteira teórica 
do Ibovespa. Emprega, atualmente, cerca de 10 mil colaboradores e está listada no ranking 
das 100 melhores empresas para Trabalhar. 
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