
 
 
 
 

 
CCR realiza hackathon que dará R$ 150 mil às melhores soluções para 

ajudar a vida dos caminhoneiros 
  

O evento em ambiente digital integrado reúne profissionais de várias áreas e está com 
inscrições abertas 

 
Maio de 2020 – O Grupo CCR está com as inscrições abertas para profissionais de 
diversas áreas interessados em participar de um hackathon voltado ao desenvolvimento 
de soluções que melhorem o cotidiano dos caminhoneiros que trafegam pelas rodovias 
brasileiras. 

O objetivo da CCR é proporcionar inovações tecnológicas a essa categoria essencial para 
o país, que sempre trabalha para manter o abastecimento das cidades. 

O Hackathon CCR acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de junho e será realizado em um 
ambiente totalmente digital, por meio de uma plataforma desenvolvida pela Shawee, que 
automatiza e integra todas as etapas do evento, colocando os participantes em contato 
entre si, para que formem equipes e trabalhem juntos, mesmo à distância. Além disso, o 
formato digital permite a interação de profissionais de todo o país. 

Os participantes do Hackathon CCR terão apoio de mentores escolhidos entre 
profissionais da CCR e de outras grandes empresas, além de pessoas que acompanham 
o dia a dia dos caminhoneiros. Eles vão auxiliar os participantes a alcançarem os 
melhores resultados que serão enviados para uma comissão julgadora, formada pelos 
especialistas: Vander Costa (CNT), João Octaviano (SLT), Felipe Folco (Cia da Consulta), 
Cláudio Terra (CIO Einstein), Cristiane Gomes (CCR Aeroportos), Carla Fornasaro (CCR 
NovaDutra) e Fábio Russo (CCR Infra SP). 

“A participação de profissionais que acompanham o cotidiano dos caminhoneiros e de 
motoristas como mentores vai garantir que as inovações criadas no Hackathon CCR 
possam realmente impactar de forma positiva a vida desses profissionais, que são 
essenciais para manter o funcionamento da sociedade”, afirma o presidente da CCR Infra 
SP, Fábio Russo, participante da comissão julgadora. “A comissão julgadora irá escolher 
os melhores projetos a partir dos critérios definidos por pessoas que conhecem o dia a dia 
desses profissionais”, conclui. 

Os melhores projetos receberão prêmios de: 

R$ 80 mil - para a equipe que obtiver o primeiro lugar  
R$ 40 mil - para a equipe que ficar em segundo lugar 

 
 
 



 
 
 
 

R$ 30 mil – para a equipe que ficar na terceira colocação.  
 

Para se inscrever, é preciso apenas ter conhecimento ou experiência nas áreas de 
negócios, marketing, engenharia, logística, UX/Designer ou Desenvolvedor ou nas áreas 
de saúde e bem estar. 

As inscrições poderão ser feitas por meio do link www.grupoccr.com.br/hackathonccr  a 
partir de 23 de maio de 2020. 

 
Sobre o Grupo CCR: Fundada em 1999, a CCR é uma das cinco maiores companhias de gestão de                  
mobilidade da América Latina, atuando em concessões de infraestrutura em cinco países e também em               
diversas capitais brasileiras. Responsável pela governança e manutenção de 3.955 quilômetros de rodovias             
em seis estados, o Grupo CCR também administra aeroportos no Brasil e no exterior, além de serviços de                  
transporte de passageiros em metrô, VLT e barcas, transportando mais de 1,7 milhão de passageiros ao                
dia.    

 

Assessoria de imprensa – Grupo CCR: 
LLYC – Tel.: (11) 3054-3300 
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