
 
 
 
 
 

 

Grupo CCR e Waze fecham parceria inédita no mundo 

 

O Grupo CCR e o Waze, aplicativo de navegação gratuito e em tempo real com 
crowdsourcing que tem a maior rede de motoristas do mundo, acabam de anunciar a 
primeira parceria mundial envolvendo uma companhia do setor de concessões de 
rodovia e o aplicativo. O Projeto Rodovia Conectada, uma experiência piloto que já 
está disponível para os usuários a partir desta semana, estreia nas rodovias que 
formam o Sistema Castello-Raposo, administrado pela concessionária CCR ViaOeste.  
 

Até o Carnaval de 2017 o Projeto Rodovia Conectada contemplará as demais rodovias 
do Grupo CCR, administradas pelas concessionárias CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR 
ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR SPVias (SP) e CCR MSVia 
(MS). 
 

Na prática, a partir do Waze, o motorista terá acesso a várias informações, entre as 
quais onde ficam os postos de serviço, o recebimento de alertas para os limites de 
velocidade da via e as condições de tráfego em tempo real, além da localização das 
praças de pedágio com as respectivas tarifas, das bases do SOS Usuário e dos telefones 
de emergência. O motorista poderá solicitar atendimento médico ou socorro mecânico 
a partir do próprio aplicativo Waze, utilizando o botão Click to Call, disponível 
diretamente na ferramenta.  
 
Alguns números relevantes: 
 

65 milhões de usuários ativos mensalmente no Waze no mundo 

3,5 milhões de usuários ativos mensalmente no Waze na Grande São Paulo - juntos, dirigem mais de 533 

milhões de quilômetros por mês 

930 mil usuários no Waze na região metropolitana do Rio de Janeiro, que dirigem mais de 145 milhões de 

quilômetros com o app a cada mês  

6 milhões * de veículos utilizam diariamente as rodovias do Grupo CCR 

500 milhões ** de usuários trafegam nas rodovias do Grupo CCR 

3.265 quilômetros administradas pelo Grupo CCR em SP, MS, PR e RJ 

4 das 10 melhores rodovias * do país são da CCR (ranking CNT) 

80% dos usuários * consideram o trabalho do Grupo CCR ótimo ou bom, segundo 

pesquisa de satisfação e imagem do Datafolha 2014 
 



 
 
 
 
 

 

*  Dado consta do Relatório Anual de 2015 
** Dado consta do Relatório Anual de 2016  
 
 


