
 
 
 
 
 

 

Governo e ViaMobilidade assinam contrato para a concessão das linhas 5 
e 17 do metrô de São Paulo 

 
A partir de 1º de agosto, a concessionaria assume a operação das linhas em regime 

assistido por 120 dias 
 
 
São Paulo, 6 de abril de 2018 – A Secretaria de Transportes Metropolitanos e a 
ViaMobilidade, concessionária composta pelo Grupo CCR e RuasInvest Participações, 
assinaram nesta quinta-feira, 5, o contrato de concessão nº03/2018 que dá início à operação 
concedida das linhas 5 e 17 de metrô de São Paulo. O evento, que também marcou a 
inauguração da estação Moema, na zona sul da capital, reuniu membros do poder público 
estadual, municipal e sociedade civil. 
 
O começo da nova gestão, que tem validade pelos próximos 20 anos, contados a partir 4 de 
agosto, contempla investimentos de mais de R$ 3 bilhões em manutenção, conservação, 
melhorias, requalificação, adequação e expansão das linhas ao longo do contrato. Ao todo, o 
projeto prevê 25 estações, sendo 17 na linha 5-Lilás e 8 na linha 17-Ouro do monotrilho, 
totalizando 27,8 quilômetros de trilhos. 
 
De acordo com o Presidente da ViaMobilidade, Harald Peter Zwetkoff, a partir da assinatura 
do contrato, a empresa trabalhará em conjunto com a administração pública por 120 dias, 
sendo que nos primeiros 90 dias em operação assistida e treinamento dos colaboradores. 
Nos últimos 30, o Metrô supervisionará os processos geridos pela concessionária. "Com a 
assinatura do contrato, a concessionária inicia o acompanhamento da operação e 
manutenção do trecho operacional e, ao mesmo tempo, a equipe passa por treinamento e 
capacitação e treina para assumir a operação". 
 
O presidente da divisão Mobilidade do Grupo CCR, Leonardo Vianna, destaca a 
consolidação de um projeto que teve início com a operação da ViaQuatro, em 2011, e 
depois com o Metrô Bahia, em 2014, e o VLT carioca, em 2016. "Esta é a quarta concessão 
com administração do Grupo CCR e, naturalmente, trará novas experiências e expertises 
para o portfólio da companhia. O início deste novo projeto é mais um passo na estratégia 
traçada pelo Grupo CCR para a ampliação e diversificação de atuação, mostrando que, mais 
uma vez, o transporte metroferroviário é uma alternativa sustentável para o desenvolvimento 
da mobilidade no país", conclui. 
 
 

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 

http://www.grupoccr.com.br/negocios/concessao-de-rodovias


 
 
 
 
 

 

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 

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. 
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