
 
 
 
 
 

 

Campanha inédita da CCR para direção segura lembra 

casos verídicos e leva ao Waze dicas do cantor Daniel 
 

A ação ‘Siga Essa Voz’, criada pela agência Mood\TBWA para a 

Semana Nacional do Trânsito, tem a participação do cantor Daniel, 

do atleta Fernando Fernandes e da modelo Paola Antonini 
 

São Paulo, 19 de setembro de 2016 – O Grupo CCR, umas das maiores companhias de 

prestação de serviços em infraestrutura do mundo, lançou neste dia 18 a campanha 

“Siga Essa Voz”, com o objetivo de promover a conscientização no trânsito. 

 

Criada especialmente para a Semana Nacional do Trânsito (de 18 a 25 de setembro), a 

ação envolve uma parceria com o Waze, um dos maiores aplicativos de tráfego e 

navegação do mundo, e a participação de personalidades que tiveram suas vidas 

mudadas por um acidente no trânsito. 

 

Os embaixadores da campanha são o cantor Daniel, que perdeu seu parceiro de palco 

João Paulo, o atleta paralímpico Fernando Fernandes, que ficou paraplégico, e a 

modelo Paola Antonini, que perdeu uma das pernas – todos vítimas de acidentes de 

carro. 

 

O mote da ação, criada pela agência Mood\TBWA, é “Uma simples dica pode salvar 

uma vida”. Os usuários de Waze poderão optar por usar o aplicativo com a voz do 

cantor Daniel, que, além das instruções de rotas e caminhos, dará avisos de segurança 

como “Não se esqueça da seta ao trocar de faixa, sem o uso da seta pode haver 

acidentes”, e “Vamos pegar a estrada, então ligue os faróis”. 

 

O Grupo CCR, que administra 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), é um dos signatários do Pacto Mundial da ONU pela Década da 

Segurança no Trânsito, que estipula a meta de redução de 50% no número de vítimas 

de acidentes de 2010 a 2020. 



 
 
 
 
 

 

 

Por meio de ações como campanhas educativas, melhorias na sinalização e instalação 

de defensas metálicas e painéis luminosos para prestação de informações aos 

usuários, as rodovias administradas pela CCR obtiveram, de 2010 a 2015, uma redução 

de 21,38% no número de mortes em acidentes.  

 

“A campanha ‘Siga Essa Voz’ é mais uma das várias iniciativas da CCR para alcançar 

essa meta”, disse Francisco Bulhões, diretor de Comunicação e Sustentabilidade do 

Grupo CCR. “Todo ano reforçamos nossas ações de conscientização durante a Semana 

Nacional do Trânsito. Desta vez, a campanha tem um tom mais emotivo, para criar um 

maior impacto.” 

 

A campanha será divulgada em um hotsite (www.sigaessavoz.com.br), rádio, placas de 

rodovia, banners, Facebook, YouTube, Waze e em um filme de 30’’, exibido tanto em 

TV aberta quanto fechada, no qual Daniel, Fernando e Paola abordam o tema da 

direção segura e convidam a todos para participar do movimento por meio do Waze. 

 
 

 

  

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 

http://www.sigaessavoz.com.br/


 
 
 
 
 

 

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 - CCR: 

 

Entrelinhas Comunicação – (11) 3066-7700 

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

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

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