
 
 
 
 
 

 

 

Grupo CCR, Instituto Ayrton Senna e ARTESP lançam programa Aperte para Educar 

Ação permite que motoristas doem parte do troco do pedágio para ações de cidadania 

 

São Paulo, 05 de abril de 2018 - Uma iniciativa inovadora promovida pelo Grupo CCR, em parceria com a ARTESP 

e o Instituto Ayrton Senna, permite aos motoristas que trafegam pelas rodovias da empresa façam uma boa ação 

durante as viagens. Trata-se do Programa Aperte para Educar, que através de um painel interativo instalado nas 

praças de pedágio, dá a usuário a possibilidade de doar parte do troco para ações e projetos de educação e 

cidadania promovido pela entidade filantrópica.  

O projeto passou por fase piloto, operando em regime parcial em apenas uma cabine na praça da CCR ViaOeste, na 

rodovia Castello-Branco, em Itapevi, região metropolitana da capital paulista. E agora, será ampliado para todas as 

praças de pedágio com cobrança manual da concessionária.  

A expectativa é que o projeto seja expandido para as demais rodovias operadas pelo grupo. O valor máximo para a 

doação não ultrapassará R$ 0,30 de troco e são encaminhados diretamente para o Instituto Ayrton Senna, que ficará 

responsável pela gestão e manejo dos projetos indicados. 

“Ao longo de sua trajetória, o Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, tem apoiado uma série de projetos de estímulo 

a educação, esporte, saúde e cidadania em todas as regiões em que atua em todo o País. Neste longo histórico, o 

Aperte para Educar é mais uma iniciativa que reforça o nosso compromisso em colaborar com esses valores. Em 

parceria com a ARTESP e o Instituto Ayrton Senna, acreditamos que esta ação também pode fazer a diferença”, 

afirmou Renato Vale, presidente do grupo CCR.  

 

Sobre o Grupo CCR: Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de 

infraestrutura da América Latina. Dividida em quatro núcleos de negócio, CCR Rodovias SP, CCR Rodovias BR, 

CCR Mobilidade e CCR Aeroportos, a empresa detém concessões nos principais modais em operação no País. 

Pioneira no segmento de concessões de rodovias no Brasil, a companhia é hoje uma das cinco maiores do mundo e 

atua com dez concessionárias de rodovias pelo país, CCR NovaDutra, CCR ViaLagos, CCR RodoNorte, CCR 

AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR RodoAnel, CCR SPVias, Renovias, ViaRio e CCR MSVia, totalizando 3.265 

quilômetros concedidos em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná. No seu portfólio constam as 

rodovias consideradas melhores e mais seguras por anos consecutivos nos rankings especializados, tendo 

conquistado importantes índices de redução de acidentes fatais. Em transporte de passageiros, com a conquista, no 

início de 2018, da concessão das Linha 5 – Lilás do metrô de São Paulo e do monotrilho da linha 17 – Ouro, o grupo 

consolida sua atuação no segmento, gerindo importantes empresas responsáveis por mais fluidez, segurança e 

conforto em grandes vias urbanas. São elas: ViaQuatro, VLTCarioca, CCR Barcas e CCR Metrô Bahia, com 

negócios nas capitais paulista, fluminense e baiana, respectivamente. Já em concessões aeroportuárias, o Grupo 

CCR tem atuação internacional, com participação nos aeroportos 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. Além do compromisso com a elaboração de projetos de infraestrutura para o 

País, a CCR também está atenta ao desenvolvimento sustentável das comunidades em que atua e aos seus 13 mil 

http://www.grupoccr.com.br/negocios/concessao-de-rodovias
http://www.grupoccr.com.br/negocios/mobilidade-urbana
http://www.grupoccr.com.br/negocios/aeroportos
http://www.aeropuertoquito.aero/es/
http://sjoairport.com/es/
https://www.curacao-airport.com/
http://www.bh-airport.com.br/br/p/1/home.aspx
https://www.curacao-airport.com/
http://www.totalairportservices.com/about.html


 
 
 
 
 

 

colaboradores. Nesse sentido, a empresa se tornou, em 2011, signatária do Pacto Global da ONU e, 

consequentemente, assumiu os compromissos nele firmados. A empresa também segue, pelo sétimo ano 

consecutivo, na carteira do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) da B3 e possui o Instituto CCR por meio do 

qual promove projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos nas regiões onde atua levando desenvolvimento 

social para milhares de pessoas. Com mais de 20 anos de trajetória, possui o reconhecimento dos mercados 

nacional e internacional em função de sua trajetória de sucesso e da adoção constante das mais rígidas regras de 

governança corporativa que pautam sua atuação e estão reunidas no Programa de Integridade e Conformidade da 

companhia. 

 

Sobre a CPC: A Companhia de Participações em Concessões (CPC) é uma das empresas do Grupo CCR, e tem por 

objetivo avaliar as oportunidades de novos negócios, atuando tanto no mercado primário, em processos de licitação, 

quanto no mercado secundário, sendo responsável pela administração direta de eventuais novos negócios. A CPC 

detém, desde 2008, a participação de 40% da Renovias, concessionária de rodovias do Estado de São Paulo. Em 

outubro de 2010, a CPC passou a controlar 100% da CCR SPVias, concessionária de rodovias do Estado de São 

Paulo e, em 2012, assumiu 80% do capital social da concessionária CCR Barcas, a quarta maior operadora de 

transporte aquaviário do mundo. A CPC também possui 50% da Quiport, operadora do Aeroporto Internacional de 

Quito, no Equador, 48,75% da Aeris Holding Costa Rica S.A., operadora do Aeroporto de San José (Juan 

Santamaría), na Costa Rica, e 79,8% de participação na Curaçao Airport Partners NV, concessionária do aeroporto 

de Curaçao. 

Sobre a CCR: A CCR é a holding do Grupo CCR, tendo sido a pioneira no ingresso no Novo Mercado da B3 (antiga 

BM&FBovespa), o segmento mais rígido do mercado acionário brasileiro. De suas ações, todas ordinárias e com 

direito a voto, 55,23% são negociadas no Novo Mercado da Bovespa. A CCR integra o IBOVESPA e os índices ISE, 

ICO2, IGC, IBrX-50, IBrX-100 e MSCI Latin America. Com mais de 20 anos de trajetória, possui o reconhecimento 

dos mercados nacional e internacional em função de sua trajetória de sucesso e da adoção constante das mais 

rígidas regras de governança corporativa que pautam sua atuação e estão reunidas no Programa de Integridade e 

Conformidade da companhia. 

 

Mais informações à imprensa: 

S/A Llorente & Cuenca - Assessoria de Imprensa - Grupo CCR 

 
 

Amanda Sena – 55 11 3054 3320 

asena@llorenteycuenca.com 

 

Anderson Estevan – 55 11 3054 3322 

aestevan@llorenteycuenca.com 

Carolina Bezerra – 55 11 3054 3321 

Cbezerra@llorenteycuenca.com  
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