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QUEM
SOMOS
A Arteris administra algumas das estradas mais importantes do país,
por onde circulam riquezas, integração e desenvolvimento. Os números
impressionam: são mais de 3 mil quilômetros nos Estados de São Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. A companhia
reúne cinco concessionárias federais e quatro estaduais, além da Latina,
uma empresa de serviços de manutenção e sinalização de rodovias.
Ano após ano, a Arteris investe continuamente em segurança e conforto
para os usuários. Em 2016, foram investidos R$ 2,1 bilhões.

3,250 mil km
de rodovias
17% da malha rodoviária
brasileira concedida
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A estratégia do grupo está direcionada ao crescimento
e investimento de longo prazo, com foco no setor de
concessões de rodovias. Assim, a companhia busca
contribuir com a infraestrutura brasileira, oferecendo
segurança e serviços de excelência.
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MISSÃO

VALORES

Atuar de forma relevante no

Respeito à vida: zelar pela segurança dos colaboradores

desenvolvimento da infraestrutura

e usuários.
Integridade: atuar com ética, transparência e

necessária ao crescimento

respeito às regras.

sustentável do Brasil, gerenciando

Senso de dono: incentivar pessoas para que assumam

com excelência e visão de longo

responsabilidades; persistir na busca dos resultados

prazo concessões de rodovias,

com excelência e eficácia; compromisso com resultados

para agregar valor aos nossos

de qualidade.

usuários, colaboradores, poder

Proatividade: promover nos colaboradores atitudes

público, comunidades das regiões

criativas e ousadas na busca de novas soluções.

onde atuamos e investidores.

Colaboração: atuar de forma colaborativa, respeitando e
envolvendo as pessoas necessárias na tomada de decisão.

VISÃO

Sustentabilidade: acreditar na sustentabilidade do

Fazer parte da história da

negócio por meio do respeito às pessoas, recursos e
meio ambiente.

infraestrutura do Brasil, sendo
referência no setor de concessões
de rodovias.

2012

Meritocracia: valorizar os colaboradores, desenvolvendo
os profissionais e reconhecendo os melhores
desempenhos com princípios meritocráticos.

2013

2014

2015

O grupo controlador formado

O grupo passa a se

Investimento recorde (R$ 1,9 bilhão) e

Redução de 21% no total de mortes em acidentes. Maiores obras

pela Abertis e Brookfield

chamar Arteris

avanço em obras emblemáticas para a

entregues: Trevo de Jaú e duplicação da Avenida do Contorno

infraestrutura do País

(Autopista Fluminense), em Niterói

assume a companhia
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RECONHECIMENTO
A qualidade do trabalho da Arteris ganhou
prêmios no Brasil e no mundo. Isto
mostra que a companhia está na direção
certa, promovendo segurança, inovação,
responsabilidade social corporativa e
oportunidades de crescimento profissional.
PRÊMIO DENATRAN 2016
Projeto Escola Arteris
VALOR CARREIRA 2016
Quarta melhor empresa em gestão de pessoas
PESQUISA CNT DE RODOVIAS
Cinco concessionárias da Arteris figuraram
entre as melhores rodovias do Brasil
PREMIAÇÃO ARTESP
Concessionária do Ano para a Autovias
PRÊMIO REVISTA ÍMPAR
Melhor rodovia de Santa Catarina para a BR101, administrada pela Autopista Litoral Sul
FESTIVAL DE CANNES 2017
O aplicativo Speed-o-track conquistou Leão de

2016
Novo recorde de investimentos (R$ 2,1 bilhões), com início da etapa final da duplicação da Serra do Cafezal,

Bronze na categoria Rádio do maior festival de
criatividade do mundo

trecho da rodovia Régis Bittencourt que liga São Paulo e Curitiba, e avanços importantes em outras intervenções
estratégicas. Obras entregues: Contorno de Mogi Mirim (SP); duplicação de 21 km da SP-147
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COMPROMISSO
C O M O PA Í S
A Arteris quer ser um agente relevante no desenvolvimento da infraestrutura do
país. A estratégia da companhia é crescer e investir no longo prazo, tendo como base
a sustentabilidade financeira das suas atividades e o cumprimento dos contratos
de concessão. A empresa é responsável por desenvolver obras relevantes para o
aprimoramento logístico do país. Entre as obras já entregues, destaque para a Avenida
do Contorno (Autopista Fluminense), Trevão de Ribeirão Preto (Autovias e Vianorte) e
Contorno de Betim (Autopista Fernão Dias).
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O B R A S E M D E S TA Q U E
Serra do Cafezal
Com certeza, uma das obras mais importantes do país neste momento, por sua
importância estratégica. A rodovia, que interliga São Paulo e Curitiba, é uma porta de
entrada para os países do Mercosul e recebe diariamente um grande volume de carga.
A duplicação do trecho tem extensão total de 30,5 quilômetros, incluindo 39 pontes e
viadutos, assim como 4 túneis.

BR-101/RJ
Mais de 116 quilômetros foram duplicados pela Autopista Fluminense entre Campos
dos Goytacazes e Rio Bonito. A concessionária também entregou trevos em desnível
em importantes trechos da rodovia e correção de traçado que tornam os trechos ainda
mais seguros.

Contorno de Florianópolis - Desenvolvimento para Santa Catarina
Principal obra da concessão da Autopista Litoral Sul, o Contorno Viário de
Florianópolis é um projeto fundamental para melhorar a infraestrutura de Santa
Catarina e a qualidade de vida dos milhares de usuários da BR-101/SC que circulam
na região metropolitana de Florianópolis.
Com 50 quilômetros de pista dupla, o Contorno será fundamental não só para os
catarinenses, mas para toda região Sul do país e também para Mercosul.
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EXCELÊNCIA
O P E R AC I O N A L
O que move a Arteris é aprimorar continuadamente a qualidade dos serviços, tendo em vista a
excelência das operações. Deste pensamento nascem ações integradas que alavancam a inovação e
simplificam processos. Porque uma coisa nunca muda: o importante é ter os usuários satisfeitos.
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QUALIDADE DE SERVIÇO
Os usuários das rodovias operadas pela Arteris contam com uma ampla
estrutura de atendimento. Tudo para garantir o máximo de segurança.
Centro de controle operacional.

Serviços de informações 0800.

Mais de 100 guinchos, 90 ambulâncias para atendimento médico préhospitalar e de resgate e 70 veículos de inspeção de tráfego.

72 caminhões e carretas pipa, que atuam no combate a focos de incêndio,
além de unidades dedicadas ao resgate de animais.

Painéis de mensagens que informam os motoristas sobre as condições das
pistas e do tráfego.

58 painéis móveis, que são deslocados conforme a necessidade da operação.

Câmeras de monitoramento 24h.
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SUSTENTABILIDADE
Para continuar relevante no futuro, uma empresa tem que praticar o respeito às
pessoas e ao meio ambiente. É por isso que a Arteris tem planejamento estruturado,
atuação social e ambiental e gestão financeira responsável. Esta postura
responsável gera benefícios para acionistas, colaboradores, usuários e comunidades
da área de influência.
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E D U C AÇ ÃO N O T R Â N S I TO
A educação para tornar o trânsito mais seguro é um tema prioritário na
Arteris. A companhia tem uma série de programas de conscientização
destinados a diversos públicos.

PROJETO ESCOLA
O Projeto Escola Arteris, com 16 anos de atuação, é a ação mais
tradicional e emblemática da companhia. A iniciativa é realizada em
parceria com escolas e envolve professores e alunos em atividades ligadas
ao exercício da cidadania, à valorização da vida e à responsabilidade social.
Os alunos atuam como multiplicadores dos conceitos aprendidos. O projeto
conquistou o XV Prêmio Denatran de Educação no Trânsito, em 2016.
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C O N S C I E N T I Z AÇ Ã O ,
SAÚDE E MEIO
AMBIENTE
Todas as concessionárias realizam programas de educação para o
trânsito direcionados a diversos públicos, procurando abranger todos os
agentes que atuam no trânsito. Os principais programas são Passarela
Viva, Viva Seguro, Viva Ciclista, Viva Motociclista, Viva Meio Ambiente,
Viva Pedestre, Saúde na Boleia, Serra Segura e Acorda Motorista.
Para ampliar o alcance do trabalho, a Arteris lançou, em 2016, o Viva
Comunidade. A nova ação é realizada em cidades ao longo das rodovias,
em lugares de grande circulação. O evento inclui atividades sobre
saúde, bem estar, segurança, sustentabilidade, programação cultural
e assessoria jurídica. Empresas, universidades e organizações locais
atuam como parceiros para enriquecer o evento.
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P R OJ E TO S
I N C E N T I VA D O S
A Arteris apoia projetos culturais, sociais, esportivos e de
saúde nas regiões onde está presente, utilizando as leis de
incentivos fiscais em parte deles. Destaque para o patrocínio
a grandes exposições, promovendo a inclusão cultural.

VO LU N TA R I A D O
Ações de apoio à comunidade estão totalmente alinhadas
com valores da companhia. Por isso, desde 2012 a
Arteris tem um programa estruturado para direcionar as
iniciativas dos voluntários.
Um exemplo de ação é o Lacre Amigo, que promove a
coleta de lacres de alumínio de latinhas de bebidas para a
troca por cadeiras de rodas. Esta ideia simples mas muito
importante por mobilizar colaboradores e seus familiares,
usuários das rodovias, estabelecimentos comerciais,
parceiros, alunos do Projeto Escola e instituições da
socidade civil.
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SEGURANÇA
A preocupação com a segurança está em todas as decisões da Arteris, afinal, o respeito à vida é nosso principal
valor. Existe um trabalho constante de mapeamento de riscos, intervenções, conscientização e treinamento que
envolve todas as áreas da companhia e parceiros externos, com o objetivo de proteger usuários das rodovias,
colaboradores e sociedade.
A Arteris também trabalha para intensificar a sinalização, iluminação, assim como também apoia as ações
de fiscalização dos órgãos policiais por meio das instalações de radares e de lombadas eletrônicas. Tudo isso
acompanhado de campanhas de segurança, ações educativas e alinhamento com órgãos de regulação.
O trabalho de identificação de oportunidades de melhoria e de coordenação das ações fica a cargo do Grupo
Estratégico de Redução de Acidentes (Gerar), que reúne equipes multidisciplinares de todas as empresas do grupo.
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S E G U R A N ÇA
NO TRABALHO
Assim como a Arteris cuida da segurança dos usuários
das rodovias, também prioriza os seus colaboradores. A
segurança no trabalho é um compromisso importante na
companhia.
A empresa trabalha na consolidação da cultura de
prevenção, por meio da identificação das situações de
risco, conscientização, treinamento e ações de controle.
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