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O ano de 2020 foi um período de mudanças,
bem como de reinvenção, adaptação e enorme
aprendizado. Também evidenciou o propósito do
Grupo CCR em cada nova ação: cuidar do caminho
e das pessoas, dando continuidade ao trabalho
que vem sendo feito ao longo dos seis anos do
Instituto CCR.
Por meio das ações baseadas em nosso principal
pilar, o da inclusão social, através das áreas
de saúde, educação, geração de renda, cultura
e esporte, fomos capazes de responder com
rapidez e eficiência às situações emergenciais
que nos foram impostas pela pandemia da
Covid-19. Diversos projetos apoiados por nós
tiveram a rota corrigida, adequando-se às
necessidades do momento, bem como os nossos
programas proprietários. O Caminhos Para
a Cidadania teve sua execução 100% digital

e o Estrada para a Saúde seguiu apoiando os
caminhoneiros durante a pandemia, entregando
cestas básicas e kits de higiene, além de
promover atendimentos via telemedicina. Fomos
capazes de expandir nossa atuação, atendendo
também às demandas das unidades de negócio
do Grupo com soluções nas áreas
de Responsabilidade Social.
Em 2020, foram R$ 29,7 milhões investidos
em programas proprietários, projetos apoiados
via incentivo fiscal e campanhas institucionais,
o que representa um aumento de mais de 80%
em relação ao ano anterior, beneficiando mais
de 2,5 milhões de pessoas ao longo do ano.
Outro ponto de destaque foi a evolução ocorrida
na governança. A partir de 2020, o Conselho do
Instituto, que já tinha uma importante atuação nas

resoluções, passou a participar ativamente de todas
as deliberações, o que traz mais transparência
e alinhamento às tomadas de decisão.
Agradecemos a todos que contribuíram com as
nossas iniciativas, possibilitando promover a inclusão
social e transformar a vida das pessoas para melhor.
Trabalhamos para que em 2021 o Instituto CCR
possa apoiar cada vez mais as comunidades
em que estamos presentes e que possamos ser
parte da força e da esperança que move a vida
dessas pessoas.
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Boa leitura!
Tonico Pereira
Membro do Conselho de Administração do Instituto CCR
Diretor de Comunicação e Sustentabilidade do Grupo CCR
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O Instituto CCR é a entidade privada
sem fins lucrativos que gerencia o
investimento social do Grupo CCR,
promovendo valor compartilhado e
contribuindo para o desenvolvimento
sustentável das comunidades.
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Em 2020, cerca de 2,5 milhões de pessoas foram
beneficiadas em comunidades de 115 cidades,
situadas em regiões de atuação da companhia.
Foram investidos R$ 29,7 milhões em iniciativas
de saúde, educação, geração de renda, cultura
e esporte - todas com a finalidade de promover
a inclusão social.

Esse resultado reforça o objetivo do Instituto em
contribuir com a transformação da sociedade
e elevar o nível de relacionamento com os
principais públicos com os quais se relaciona.
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\ GERAÇÃO
DE RENDA

6 anos

\ PROJETOS
DE DESTAQUE

de Instituto CCR

R$ 163 milhões
gerenciados ao longo
desse período
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\ RUMO AO
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2,5 milhões

de pessoas beneficiadas em
115 municípios, apenas em 2020
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Nossos marcos históricos
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\ 2014
Criação do Instituto
CCR como organização
privada, sem fins
lucrativos e qualificado
como Organização
da Sociedade Civil
de Interesse Público
(Oscip).

\ 2015
Os programas Caminhos
para a Cidadania e
Estrada Para a Saúde,
realizados com recursos
próprios das unidades,
são integrados à gestão
do Instituto CCR.

\ 2016
Lançamento do primeiro
edital para seleção de
projetos culturais.

\ 2017
Recorde no investimento
social privado realizado:
R$ 37,2 milhões foram
destinados ao apoio
de projetos nas
comunidades.

\ 2018
O Instituto CCR
ultrapassa fronteiras
com a realização de
seu primeiro projeto
internacional. As
apresentações da
pianista Simone Leitão,
com composições do
brasileiro Villa-Lobos,
ocorreram em cinco
países diferentes.

\ 2019
O site institucional foi
ampliado, com versões
em inglês e espanhol,
para comemorar
os cinco anos do
Instituto CCR.

\ 2020
Mais de R$ 14 milhões
investidos no combate
à pandemia causada
pela Covid-19.

\ PROJETOS
DE DESTAQUE

\ NOSSO
MUNDO
MELHOR

\ RUMO AO
FUTURO

Caminhos para a
Cidadania torna-se
100% digital.
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Governança
Em consonância com os processos de governança
do Grupo CCR (clique e conheça), as principais
decisões do Instituto acontecem de forma colegiada,
realizando as deliberações por meio de fóruns.
Dessa forma, apoiados em uma governança sólida
e robusta, é possível obter maior transparência
a cada nova decisão estratégica.

Uma boa condução garante a
segurança durante o percurso
As ações são deliberadas em fóruns,
contribuindo para que as decisões
sejam tomadas de maneira mais
precisa, tornando o Conselho de
Administração do Instituto mais
ativo. O Conselho é formado por
uma acionista, executivos corporativos
da CCR e de divisões dos negócios,
trazendo uma visão estratégica para
as ações.

\ MENSAGEM
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ASSEMBLEIA GERAL

\ SOBRE O
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\ DESTAQUES
2020

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO CCR
Eduarda Penido Dalla Vecchia
Pedro Paulo Archer Sutter
Luis Augusto Valença de Oliveira
Antonio de Toledo Mendes Pereira Filho

CONSELHO FISCAL
Wilson Luiz Omuro
Erika Natsumi Matsumoto
Carl Douglas de Gennaro Oliveira

DIRETORIA EXECUTIVA
Cristine Marian Naum
Camilla Gotardi Albani
Marcio Yassuhiro Iha
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\ PROGRAMAS
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\ GERAÇÃO
DE RENDA

\ PROJETOS
DE DESTAQUE

A gestão de investimento social do Grupo CCR
é monitorada pelo Instituto, por meio do Portal
de Doações e Patrocínios. Uma plataforma
interna que contém o cadastro de todos os
pedidos de patrocínio do Grupo, permitindo
avaliar o alinhamento às diretrizes de
investimento social privado e estabelecendo
um fluxo sistêmico de aprovações, o que
garante uma transparência na seleção dos
projetos. Em 2020, foram cadastrados 405
pedidos de patrocínio e gerenciados cerca
de R$ 29,7 milhões nessa ferramenta.
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Entenda o Portal de Doações e Patrocínios
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O proponente realiza
o cadastro do projeto
no Portal de Doações e
Patrocínios.

Deliberação
• Conselho do Instituto CCR;
• Diretoria Executiva;
• Comitê de Riscos
e Reputação;
• Conselho do
Grupo CCR.

A unidade de negócios
realiza a análise:
Analista > Gestor > Diretor.

1

2

6

Análise de
compliance

3
5

Consultoria
especializada
emite o laudo
técnico social.

4

\ PROGRAMAS
PROPRIETÁRIOS

Após as aprovações,
são iniciados os
procedimentos de
contratação:
• Cadastro
• Contrato
• Pagamento e
lançamento do
recibo

PROJETO REALIZADO
Depois de executado
o projeto, a consultoria
especializada realiza
a avaliação e emite um
laudo pós-investimento.

\ GERAÇÃO
DE RENDA

\ PROJETOS
DE DESTAQUE

\ NOSSO
MUNDO
MELHOR

\ RUMO AO
FUTURO

O Instituto CCR realiza a análise:
Analista > Coordenador > Diretor.
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Pilares
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O que nos define é o impacto social positivo que geramos.
O Instituto CCR entende que a transformação com a qual está comprometido
só é possível por meio da inclusão social. Para que esse objetivo seja
alcançado, em especial nas comunidades situadas nas regiões de atuação
da companhia, o Instituto definiu cinco áreas de atuação primordiais para
o desenvolvimento da sociedade: Saúde, Educação, Geração de Renda,
Cultura e Esporte.

\ SOBRE O
INSTITUTO
CCR

\ DESTAQUES
2020

\ VIA EXPRESSA –
NOSSAS AÇÕES
EMERGENCIAIS

\ PROGRAMAS
PROPRIETÁRIOS

Esses pilares direcionam todas as ações do Instituto, como programas
proprietários, apoios via incentivo fiscal e campanhas institucionais.

\ GERAÇÃO
DE RENDA

\ PROJETOS
DE DESTAQUE

\ NOSSO
MUNDO
MELHOR

\ RUMO AO
FUTURO

INCLUSÃO
SOCIAL
SAÚDE

ESPORTE
EDUCAÇÃO

CULTURA
GERAÇÃO DE RENDA
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Nossos números e resultados em 2020

\ VIA EXPRESSA –
NOSSAS AÇÕES
EMERGENCIAIS

Só em 2020, foram

\ PROGRAMAS
PROPRIETÁRIOS

R$ 29,7 milhões

investidos em iniciativas de
responsabilidade social do Grupo

\ GERAÇÃO
DE RENDA

R$ 10,32
milhões

R$ 19,39
milhões

de recursos
incentivados*

Desde 2014, o Instituto CCR gerenciou

de recursos
próprios*

\ PROJETOS
DE DESTAQUE

\ NOSSO
MUNDO
MELHOR

\ RUMO AO
FUTURO

*Valor total investido pelo Grupo.

R$ 163 milhões
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Impacto social

\ MENSAGEM
DA LIDERANÇA

\ SOBRE O
INSTITUTO
CCR

115

\ DESTAQUES
2020

cidades impactadas

\ VIA EXPRESSA –
NOSSAS AÇÕES
EMERGENCIAIS

\ PROGRAMAS
PROPRIETÁRIOS

\ GERAÇÃO
DE RENDA

39 projetos
do Instituto CCR

\ PROJETOS
DE DESTAQUE

Cidades que foram impactadas
pelos projetos do Instituto

\ NOSSO
MUNDO
MELHOR

\ RUMO AO
FUTURO

2,5 milhões

de pessoas beneficiadas
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Caminhos para a Cidadania

Estrada para a Saúde

Geração de Renda

Desde 2002, já atendeu mais de

Desde 2001, o programa
já beneficiou mais de

Mais de

3,4 milhões
de alunos, mais de
131 mil
educadores e já esteve em
118 municípios.
Em 2020:

87.150
alunos

295 mil

pessoas e está
presente em
regiões.

professores

caminhoneiros
e acompanhantes
atendidos

1.370

557 mil

2,9 mil
escolas

71

municípios

investidos em projetos
neste tema

\ DESTAQUES
2020

\ VIA EXPRESSA –
NOSSAS AÇÕES
EMERGENCIAIS

Atuação será em

5 estados

(Bahia, São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná
e Rio Grande do Sul)

Em 2020:

7 mil

\ SOBRE O
INSTITUTO
CCR

R$ 300 mil
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Cerca de
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\ NOSSO
MUNDO
MELHOR

630

pessoas serão
beneficiadas em 2021

\ RUMO AO
FUTURO

kits de higiene
e alimentação

53 mil

vales entregues
para refeição e banho
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\ V IA EXPRESSA –
NOSSAS AÇÕES
EMERGENCIAIS
Em 2020, agimos rapidamente e de maneira
estratégica para amenizar efeitos da pandemia
e atuar em outras situações emergenciais.

Confira a seguir algumas dessas ações:

\ MENSAGEM
DA LIDERANÇA

Ações contra a Covid-19

\ SOBRE O
INSTITUTO
CCR

O Instituto CCR atuou diretamente contra a pandemia. O Grupo realizou uma
doação de R$ 8 milhões à Fundação Butantan (efetivada em 2021) para
apoiar a construção de um laboratório de vacinas contra a Covid-19.
Também foram realizadas diversas ações para apoiar os caminhoneiros,
profissionais que não pararam durante a pandemia e que prestam serviços
essenciais à população. Foram distribuídos 557 mil kits contendo máscaras,
luvas, alimentos e álcool em gel, e foram realizadas 59,5 mil desinfecções
de cabines de caminhão.

50 mil

Mais de

Mais de

Doação de

foram destinados às
ações direcionadas ao
público externo

foram destinados às
ações direcionadas ao
público interno

à Fundação Butantan
(2021)

R$ 9 milhões R$ 5 milhões R$ 8 milhões

Foram oferecidas
consultas de telemedicina, em
parceria com a Companhia da
Consulta, para dois públicos:

\ DESTAQUES
2020

\ VIA EXPRESSA –
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\ NOSSO
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MELHOR

\ RUMO AO
FUTURO

• Caminhoneiros nos postos do Estrada Para
a Saúde, durante a Semana do Motorista;
• Comunidade das regiões de Paraisópolis,
Campo Limpo e Capão Redondo, em
parceria com a ViaQuatro e a ViaMobilidade,
atendendo à população mais vulnerável
neste período de pandemia.
Relatório de Atividades 2020
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Combate à fome

Queimadas no Pantanal

Contribuímos com o combate à fome – uma
das piores consequências geradas por essa
pandemia –, realizando a doação de 6 mil cestas
básicas para as comunidades do entorno das
concessionárias do Grupo. A ação fez parte da
campanha Natal Solidário.

Em 2020, as queimadas no Pantanal tomaram
uma proporção nunca antes vista, segundo
dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais). Com o objetivo de apoiar a preservação
desse importante bioma, o Grupo CCR,
por meio do Instituto CCR, apoiou duas
instituições – Instituto Homem Pantaneiro
e Instituto SOS Pantanal – e doou 2 mil cestas
básicas para comunidades ribeirinhas dos
municípios de Corumbá e Miranda (MS).

Mais de

36 toneladas
de alimentos doados e mais de
24 mil pessoas
beneficiadas com esta ação.

\ MENSAGEM
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2 mil

cestas básicas doadas para
as famílias da região de
Campo Grande - MS.

\ PROGRAMAS
PROPRIETÁRIOS

\ GERAÇÃO
DE RENDA

\ PROJETOS
DE DESTAQUE

Cerca de

R$ 500 mil

\ NOSSO
MUNDO
MELHOR

doados:

\ RUMO AO
FUTURO

Ações de formação de brigadistas
Aquisição de equipamentos de
proteção individual e de combate
aos incêndios
Realização de transporte
de animais e alimentos
Relatório de Atividades 2020
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Os programas proprietários fortalecem
o desenvolvimento sustentável e o relacionamento da
empresa com as comunidades situadas em regiões
de atuação do Grupo CCR, com ações voltadas para
professores, alunos e caminhoneiros, gerando, assim,
valor compartilhado entre empresa e comunidade.

\ VIA EXPRESSA –
NOSSAS AÇÕES
EMERGENCIAIS

\ PROGRAMAS
PROPRIETÁRIOS

\ GERAÇÃO
DE RENDA

Alinhados com os pilares de atuação,
o Caminhos para a Cidadania promove
formação sobre o tema cidadania aos
professores e alunos, e o Estrada
para a Saúde apoia a saúde
e a qualidade de vida
dos caminhoneiros
e seus acompanhantes.

\ PROJETOS
DE DESTAQUE

\ NOSSO
MUNDO
MELHOR

\ RUMO AO
FUTURO
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Caminhos para a Cidadania

\ MENSAGEM
DA LIDERANÇA

Investir em educação é contribuir para a evolução
de uma sociedade menos desigual e mais preparada
para o desenvolvimento sustentável.
O Caminhos para a Cidadania é um programa que gera valor
compartilhado ao promover um impacto social positivo nas
comunidades localizadas no entorno das operações do Grupo,
fortalecendo o relacionamento com o público-alvo e, ao mesmo
tempo, apoiando a formação de professores, suas práticas
pedagógicas e a conscientização do aluno sobre cidadania.

\ SOBRE O
INSTITUTO
CCR

\ DESTAQUES
2020

\ VIA EXPRESSA –
NOSSAS AÇÕES
EMERGENCIAIS

\ PROGRAMAS
PROPRIETÁRIOS

\ GERAÇÃO
DE RENDA

O programa é uma ação socioeducacional que promove a formação
continuada e o empoderamento de educadores, tornando-os
multiplicadores de conceitos relacionados à cidadania junto a alunos
do ensino fundamental I das redes públicas e já impactou mais de
3 milhões de professores e alunos desde a sua criação, em 2002.
Presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, em
2021 está expandindo sua atuação também para a Bahia.
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Em 2020, o programa tornou-se 100% digital
e foram disponibilizados conteúdos com o
objetivo de apoiar o professor para as aulas
em formato on-line. Os professores puderam
acessar uma área exclusiva destinada a eles
no site do programa (clique aqui e conheça)
e lá encontraram diversos materiais de apoio
pedagógico e didático, desde artigos sobre
como trabalhar com a distração dos jovens na
educação remota, como ensinar por meio de
brincadeiras, gestão e liderança no contexto da
educação, além de tratar de datas especiais,
como o Maio Amarelo, uma campanha de
conscientização sobre segurança no trânsito.

Os alunos também receberam atenção
especial e puderam acessar uma coletânea
de brincadeiras para serem aplicadas
em casa de maneira autônoma ou com
os familiares, tudo com o objetivo de
unir diversão com educação. Foram
disponibilizados jogos digitais e para
imprimir, dicas de filmes e animações
que promovem reflexões sobre temas
importantes e brincadeiras.

\ MENSAGEM
DA LIDERANÇA

Jogo digital ensina
cuidados no trânsito

\ SOBRE O
INSTITUTO
CCR

Desenvolvido com o intuito de oferecer

\ VIA EXPRESSA –
NOSSAS AÇÕES
EMERGENCIAIS

um material lúdico para as crianças,
o jogo digital de 2020 possui como
protagonistas os monstros da campanha
Dirija com Responsa, Fuja das Más Ideias,
divulgada em outdoors de algumas
rodovias do Grupo. O objetivo foi refletir
sobre problemas comuns no trânsito como
preguiça, raiva, o álcool, entre outros, por
meio de desafios a serem cumpridos e
perguntas a serem respondidas.

\ DESTAQUES
2020

\ PROGRAMAS
PROPRIETÁRIOS

\ GERAÇÃO
DE RENDA

\ PROJETOS
DE DESTAQUE

\ NOSSO
MUNDO
MELHOR

\ RUMO AO
FUTURO
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No intuito de apoiar o professor nos novos
rumos da educação e sobre como lidar com
as competências socioemocionais durante o
momento desafiador da pandemia, realizamos
duas palestras on-line:
• Live com o psicoterapeuta e orientador
profissional Leo Fraiman sobre Competências
Socioemocionais, mostrando como elas
podem impactar na motivação, engajamento
e projeto de vida de educadores, alunos e suas
famílias. Essa ação foi acompanhada por
420 educadores da rede municipal de ensino.
• Webinar com Luciana Allan, doutora em
Educação pela USP e diretora técnica
do Instituto Crescer, com o tema
“O que aprendemos com este
momento e quais são as
perspectivas para
o futuro?”. Chegaram a se
conectar 336 educadores!

Para que os participantes do Caminhos para
a Cidadania pudessem ficar por dentro das
novidades na frente digital do programa, foram
enviadas semanalmente newsletters com
informações sobre os cursos, artigos, jogos,
vídeos e demais materiais disponibilizados aos
educadores e alunos.

Principais desafios em 2020
Estabelecer o engajamento dos educadores
participantes com o programa em formato
100% digital.
Apoiar os profissionais de educação com os
desafios impostos pelos recursos tecnológicos.

Resultados de 2020

\ MENSAGEM
DA LIDERANÇA

• 1.370 escolas cadastradas
• 71 municípios envolvidos

\ SOBRE O
INSTITUTO
CCR

\ DESTAQUES
2020

(SP, RJ e PR)

\ VIA EXPRESSA –
NOSSAS AÇÕES
EMERGENCIAIS

• 87 mil alunos
• 2,9 mil professores impactados
• 84 materiais disponibilizados

\ PROGRAMAS
PROPRIETÁRIOS

\ GERAÇÃO
DE RENDA

• Mais de 400 atividades
\ PROJETOS
DE DESTAQUE

compartilhadas
(entre vídeos e fotos)

\ NOSSO
MUNDO
MELHOR

• 2 palestras on-line com a
participação de 756 educadores

Relatório de Atividades 2020
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“Este ano tivemos que nos
reinventar, nos adaptando
rapidamente ao universo
digital e ao ensino remoto.
Nesse período tão delicado do
ensino, o programa Caminhos
para a Cidadania nos deu
total apoio e acredito que
juntos estamos contribuindo
para a construção de uma
comunidade mais consciente,
preservando vidas e formando
jovens cidadãos”.
Professora Carla Fabiana, Escola Gilda
Piorini Molica – Pindamonhangaba, SP.

Confira as principais ações do Caminhos
para a Cidadania:
• Disponibilização de cursos de Ensino
a Distância (EaD);
• Adaptação do conteúdo, tornando o programa
100% digital;
• Plataforma aprimorada, acessível e intuitiva
tanto para os professores quanto para pais e
alunos (www.caminhosparaacidadania.com.br);
• Disponibilização de 84 materiais digitais
e gratuitos, elaborados para o apoio aos
professores, familiares e alunos que
proporcionaram o ensino a distância,
garantindo a interação por meio de jogos
digitais, dicas de brincadeiras, filmes, livros e
atividades para imprimir, a fim de alcançar o
aprendizado de maneira lúdica e divertida.

\ MENSAGEM
DA LIDERANÇA

\ SOBRE O
INSTITUTO
CCR

\ DESTAQUES
2020

\ VIA EXPRESSA –
NOSSAS AÇÕES
EMERGENCIAIS

De olho no futuro

\ PROGRAMAS
PROPRIETÁRIOS

Com os materiais 100% digitais e a
abordagem sobre cidadania de forma mais
ampla, o programa, que antes atendia
exclusivamente os trechos de rodovias,
passa a ser aplicável a todos os modais,
possibilitando a expansão do programa
para outras regiões de atuação do Grupo.
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Estrada para a Saúde

\ VIA EXPRESSA –
NOSSAS AÇÕES
EMERGENCIAIS

Em um país que tem o transporte rodoviário como principal modal,
é fundamental que se olhe para os caminhoneiros com respeito e atenção,
proporcionando a eles condições dignas e seguras para desenvolver o seu
trabalho. Olhar para a saúde desses profissionais é contribuir para que
estejam aptos a encarar as horas de estrada sem que precisem abdicar
da sua qualidade de vida.
O Estrada para a Saúde promove a conscientização da saúde integral do
caminhoneiro, contribuindo com a redução de ocorrências e estreitando
o relacionamento do Grupo com esses profissionais.
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O programa oferece serviços como consulta odontológica, exames de
glicemia, colesterol e pressão arterial, acuidade visual, cálculo do IMC,
além de serviços como corte de cabelo e podologia.
Em 2020, foram cerca de 7 mil usuários atendidos por meio de quatro postos
fixos e dois postos itinerantes, sendo que mais de 70% dos caminhoneiros
que passam pelo Estrada para a Saúde são de um público fixo, fiel. Em
períodos fora da pandemia, a média anual é de 20 mil usuários atendidos.
Relatório de Atividades 2020
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Desde o início do programa
já foram atendidas mais de

295 mil pessoas,
tanto nos postos fixos quanto
nas unidades itinerantes.

“O programa Estrada para a Saúde
é um apoio para nós caminhoneiros,
que faz a diferença e tem
profissionais qualificados para
ajudar. Eu acho que nos prevenir é
a melhor saída, e ali você encontra
este apoio. É muito importante
passar lá, tirar um tempo para cuidar
da sua saúde e estar de bem com
você mesma.”
Adriana Cristina de Campos, caminhoneira

Postos fixos:
• CCR AutoBAn – Jundiaí, SP
• CCR ViaOeste – São Roque, SP
• CCR NovaDutra – Roseira, SP
• CCR RodoNorte – Palmeira, PR
Unidades itinerantes:
• CCR SPVias – SP
• CCR ViaSul – RS

Com a chegada da Covid-19, em 2020, as ações
de combate à pandemia foram contempladas
no programa visando apoiar o bem-estar e
conscientização do caminhoneiro, profissional
que continuou exercendo seu trabalho essencial
à população durante este período. No decorrer do
ano, o Estrada para a Saúde ofereceu:
• 557 mil kits de higiene e alimentação
• Serviço de telemedicina, em parceria com a
Companhia da Consulta, na Semana do Motorista
• 15.600 máscaras
• Álcool em gel

\ MENSAGEM
DA LIDERANÇA

\ SOBRE O
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CCR
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2020

\ VIA EXPRESSA –
NOSSAS AÇÕES
EMERGENCIAIS

De olho no futuro

\ PROGRAMAS
PROPRIETÁRIOS

Como parte da estratégia de expandir
o programa, o Instituto CCR vem ampliando
a atuação do Estrada para a Saúde. Foram
inaugurados novos postos fixos na região
da CCR NovaDutra e na CCR RodoNorte (2021),
e também está atuando para iniciar as atividades
nas regiões da CCR SPVias e CCR ViaSul.

\ GERAÇÃO
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Atento para apoiar de maneira estratégica a
qualidade de vida e autoestima do caminhoneiro,
para os próximos anos tem como objetivo
desenvolver ações para promover a saúde
integral do caminhoneiro (saúde física, emocional
e financeira), além de expandir os atendimentos
ao público feminino (caminhoneiras e esposas
dos caminhoneiros).
Relatório de Atividades 2020
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\ GERAÇÃO
DE RENDA
Em 2020, o Instituto CCR iniciou
a atuação em programas de
empreendedorismo, apoiando no
desenvolvimento das comunidades
do entorno das operações do
Grupo CCR, promovendo equidade
de oportunidades profissionais
e inclusão social.
Três iniciativas que promovem a geração de
renda receberam o apoio do Instituto, com o
objetivo de contribuir com o desenvolvimento
de mais de 600 pessoas de periferias e
comunidades que querem ter seu próprio
negócio ou que buscam aprimoramento em suas
atividades. Os projetos oferecem orientações
práticas sobre gestão financeira e de equipe,
marketing digital, logística, entre outros.

Wakanda
Wakanda é um negócio de impacto social
que traduz conteúdos do empreendedorismo
tradicional para a linguagem informal e regional,
permitindo, assim, o acesso e o fortalecimento
de negócios periféricos.
ACELERANDO SEU CORRE
O projeto Acelerando seu Corre oferece
capacitação para cerca de 360 pequenos
empreendedores residentes no entorno da
CCR Metrô Bahia, através de três fases. Na
primeira etapa do projeto, os participantes serão

selecionados por meio de critérios socioculturais
e passarão por formações e desafios sobre gestão
financeira, logística e comunicação. Na segunda
fase, 27 iniciativas receberão até quatro mentorias
de uma hora cada, com mentores voluntários
da CCR e Wakanda, e abordarão temas como
investimentos, posicionamento on-line, gestão
financeira, inteligência emocional, proteção de
dados nas redes para empreendedores, marketing,
tecnologia e responsabilidade social, criatividade,
negociação, modelagem de negócio e liderança.
Na última fase, os dez negócios semifinalistas
realizarão apresentações para jurados da CCR
e Wakanda, e serão eleitas três iniciativas para
receber premiação em recursos financeiros.
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Empreende Aí
O Empreende Aí atua para formar e capacitar
novos empreendedores de territórios populares,
comunidades e favelas, e, em parceria com o
Instituto CCR, desenvolveu dois projetos:
DESPERTANDO O EMPREENDEDOR
Com o objetivo de capacitar e formar empreendedores
das periferias, o projeto auxiliará 240 pessoas de
São Paulo e do Rio de Janeiro no desenvolvimento
e na gestão de negócios. O curso terá a duração
de três meses e realizará 70 aulas divididas em 9
módulos, sendo 11 ao vivo e 59 gravadas on-line.
Serão abordados temas como: autoconhecimento,
público, mercado, gestão do tempo, marketing, gestão
financeira, gestão de equipe, logística e oportunidades
em momentos de crise.
Após essa etapa, os empreendedores apresentarão
pitchs sobre seus negócios para os jurados, convidados
pela CCR, que elegerão 36 negócios que seguirão para
a última fase do projeto.

Os finalistas receberão premiações em recursos
financeiros e duas mentorias voltadas ao
desenvolvimento e gestão dos seus negócios.

“Nos últimos anos, formamos
milhares de empreendedores
que atuam em territórios
populares, espaços pulsantes
de energia e vontade. E assim
são as periferias: o lar da
realidade concreta, dura e,
ao mesmo tempo, criativa
e persistente da economia
brasileira”
Jennifer Rodrigues, sócia-fundadora
do Empreende Aí.

 MPREENDEDORISMO PARA CAMINHONEIROS
E
Pensando em ativar o potencial de autogestão e
liderança dos motoristas, o projeto desenvolverá
uma formação digital de Empreendedorismo
para Caminhoneiros(as), visando estimular o
desenvolvimento dos profissionais que atuam
de forma autônoma. A formação terá quatro
módulos de trabalho: autoconhecimento, gestão
financeira, oportunidades em momentos de crise
e planejamento de gestão do tempo. Terá
a duração de aproximadamente dois meses, com
aulas pré-gravadas em formato digital, de fácil
e rápido acesso pelo celular ou computador, e os
participantes também terão acesso a aulas em
formato de podcast para facilitar o aprendizado.
A formação acontecerá em 2021 e será voltada
a profissionais dos estados de São Paulo, Paraná
e Rio Grande do Sul, com 30 vagas no total,
com a expectativa de que mulheres ocupem
pelo menos 50% delas.
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Este projeto complementa as ações de saúde
integral do Estrada para a Saúde, promovendo
a saúde financeira do caminhoneiro.
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Instituto Bold

desenvolvimento das comunidades do entorno
das operações.

PRIMEIRA JORNADA CCR
O Primeira Jornada CCR é um programa de
aceleração de jovens talentos promovido pelo
Grupo CCR em parceria com o Instituto Bold,
que terá em 2021 seu momento de execução e
expansão. O objetivo é apoiar o desenvolvimento
de cerca de 60 jovens de baixa renda, favorecendo
a inclusão social e incentivando a sua inserção
no mercado de trabalho, além de promover o

A formação passa por quatro jornadas: da
consciência, do conhecimento, do impacto e do
potencial. A ideia é fazer com que o jovem possa,
em cada uma delas, exercitar o autoconhecimento,
a inteligência emocional, o espírito empreendedor
e, finalmente, consolidar suas habilidades
e sabedoria, tornando-se um líder e um
multiplicador de todo o conhecimento adquirido.

As quatro jornadas para a formação

1/CONSCIÊNCIA

2/CONHECIMENTO
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\ PROJETOS
DE DESTAQUE
O Instituto CCR também gerencia o
investimento em projetos externos,
por meio de leis de incentivo fiscal.
Devido à pandemia, diversos projetos
foram paralisados, adiados ou
precisaram ser reajustados para um
formato on-line, e os proponentes
puderam contar com o apoio do
Instituto CCR durante este momento.

\ MENSAGEM
DA LIDERANÇA

Os projetos apoiados estão alinhados aos pilares
do Instituto CCR, promovendo a inclusão social
através de educação, saúde, esporte, geração
de renda e cultura. Com estes apoios, também
buscamos fomentar a economia local dos
municípios do entorno do Grupo CCR.
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SAÚDE

\ MENSAGEM
DA LIDERANÇA

Idoso Bem Cuidado

\ SOBRE O
INSTITUTO
CCR

O Hospital Angelina Caron, referência no Sul
do país, realiza o projeto Idoso Bem Cuidado
que tem como objetivo atender com qualidade
e segurança pacientes idosos que necessitam
de cuidado intensivo. Por meio da compra de
artigos hospitalares e equipamentos com alta
tecnologia, foram viabilizados leitos de UTI mais
completos, aumentando os índices de segurança
dos pacientes.
• Local: Campina Grande do Sul (PR)
• 32 mil idosos atendidos por ano.
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Projeto de concessão de Aparelhos
de Ampliação Sonora Individual (AASI)

\ PROJETOS
DE DESTAQUE

O projeto de concessão de Aparelhos de Ampliação Sonora Individual (AASI),
realizado pela Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem
(Ateal), tem como objetivo ampliar a concessão de aparelhos sonoros
individuais para pessoas com deficiência auditiva que estejam em situação
econômica desfavorecida, atendidas pelo SUS. Vale destacar que o projeto
contempla todo o processo de avaliação fonoaudiológica, seleção, indicação
e o processo de adaptação dos aparelhos auditivos doados, reduzindo
significativamente a fila do SUS para recebimento de um aparelho de audição.
•
•
•
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MUNDO
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\ RUMO AO
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Local: Jundiaí (SP)
331 pacientes beneficiados
Concessão de 627 AASI.
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Amparo ao Idoso
O projeto Amparo ao Idoso – realizado pelo Hospital de Amor (antigo
Hospital de Câncer de Barretos) – tem o objetivo de ampliar e qualificar em
2021 ainda mais as iniciativas que envolvem o tratamento e a assistência
de idosos durante todo o processo de combate ao câncer, de forma 100%
gratuita. Inclui prestação de serviços médicos nas especialidades de
radiologia, medicina nuclear, clínica médica, patologia, medicina intensiva,
cuidados paliativos, infectologia, oncologia clínica e cirurgia oncológica.
• Local: Barretos-SP
• 120.000 idosos serão atendidos

Braços robóticos e tecnologias de radioterapia
com o intuito de melhorar o atendimento
de pacientes idosos
Com o objetivo de melhorar o atendimento do paciente idoso no setor
de radioterapia, a Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho
realizará em 2021 a aquisição de braços robóticos para o acelerador
linear (aparelho que realiza a radioterapia), permitindo a realização de
tomografia computadorizada do paciente segundos antes do tratamento,
para checar o seu posicionamento e fazer ajustes milimétricos antes da
irradiação. Isso promoverá uma redução de sessões para o idoso que
necessita de radioterapia.
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• Local: Criciúma-SC
• 1.621 idosos
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CULTURA
Flipelô – Festa Literária
Internacional do Pelourinho
O Instituto CCR patrocinou a Festa Literária
Internacional do Pelourinho (Flipelô), em uma
edição especial que homenageou o próprio
Pelourinho. O evento, realizado de forma on-line,
teve mesas de debates, saraus, espetáculos
musicais, contação de histórias e oficinas, além de
um show de encerramento com a banda Olodum.
• Local: Salvador (BA)
• + de 20.000 pessoas alcançadas
• 11 mesas literárias e 14 lançamentos
de livros;
• 11 contações de histórias e 3 saraus;
• 7 espaços ocupados no Pelourinho;
• 4 espetáculos literomusicais infantis
e 4 apresentações musicais;
• 81 escritores convidados.

\ MENSAGEM
DA LIDERANÇA

Projeto Guri

Cia. Ballet de Câmara

O Projeto Guri é considerado o maior programa
sociocultural brasileiro, oferecendo cursos
de iniciação musical, luteria, canto coral,
tecnologia em música, instrumentos de cordas
dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados
e percussão para crianças e adolescentes entre
6 e 18 anos. Devido à pandemia, as aulas foram
adaptadas para o formato on-line.

O projeto, que tem a coordenação da Associação
Cultural Artemagia, busca promover a inclusão
social através de aulas de dança para jovens
e adultos carentes da região do Médio Paraíba
(RJ). Além disso, o projeto também tem como
objetivo impactar plateias, democratizar a arte,
a cultura e as oportunidades. Durante a pandemia,
a companhia de dança realizou apresentações
e palestras on-line.

O Instituto CCR apoia o Projeto Guri por meio de
duas frentes diferentes: o projeto como um todo,
e um braço do projeto em Capela do Alto (SP).

\ SOBRE O
INSTITUTO
CCR

• Local: Médio Paraíba (RJ)
• + de 1.000 crianças, jovens e adultos
beneficiados

• Local: Jundiaí, Vinhedo, Santa Bárbara d’Oeste,
Nova Odessa, Sumaré e Capela do Alto
(todos do estado de São Paulo).
• 1.912 jovens beneficiados
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O Mundo Especial de Picolé

\ MENSAGEM
DA LIDERANÇA

O projeto explora a arte da palhaçaria como forma de inclusão social. Foram
realizadas 20 apresentações do espetáculo “O Mundo Especial de Picolé”
a entidades que atendem pessoas com deficiência em seis municípios
paranaenses. Ao utilizar a linguagem milenar da palhaçaria em esquetes
cômicas e performances artísticas do mundo circense, as apresentações
visam valorizar as potencialidades do público fazendo com que interajam
com o espetáculo.
• Local: Imbaú, Ipiranga, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa e Tibagi (todos
do estado do Paraná)
• + de 1.600 pessoas impactadas

Teatro a Bordo

Um contêiner-palco que, circulando RELATÓRIO
por diversas cidades,
realiza oficinas,
DE REALIZAÇÃO
cortejos e apresentações teatrais de artistas locais. O projeto encontrou uma
SANTA CRUZ DO RIO PARDO – CAPELA DO ALTO maneira de se reinventar, de forma que a cultura alcançasse os municípios,
ITARARÉ – ITAPEVA – ITAPETININGA – AVARÉ - TATUÍ
por meio da internet. Foram realizadas 15 apresentações on-line para mais
Setembro e Outubro de 2020
de 900 pessoas no total, que puderam resgatar histórias da cultura popular
e levar arte e informação ao público.
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• Local: 15 cidades pelos
estados de São Paulo,
Paraná, Mato
Grosso
do Sul
ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ
 

ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ
e Rio de Janeiro

• 900 pessoas impactadas
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INCLUSÃO SOCIAL

EDUCAÇÃO

Nova sede CECA - Centro Educacional
à Criança e Adolescente

Programa de parceria com as Diretorias
de Ensino
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Para melhor atender as necessidades de crianças e jovens acolhidos,
o Centro Educacional à Criança e Adolescente (CECA) finalizou a construção
de uma nova sede em 2020. O espaço conta com duas casas-lares que
podem abrigar até 20 bebês, crianças ou adolescentes, durante 24 horas
por dia, além de um centro de apoio que abriga as atividades de suporte de
assistência social e psicologia para as crianças e suas famílias.
• Local: Embu das Artes (SP)

Realizado pela Associação Parceiros da Educação, o projeto apoiará
Diretorias de Ensino que são responsáveis por gerir, supervisionar e
acompanhar escolas localizadas em distritos socialmente vulneráveis
da capital paulista. Tem como objetivo aumentar em 35% o Índice de
Desenvolvimento de Educação do Estado de São Paulo (IDESP) médio das
escolas beneficiadas e, em cinco anos, pretende elevar as Diretorias de
Ensino no ranking do IDESP, chegando às 30 melhores posições nos anos
finais do ensino fundamental e no ensino médio.
• Local: São Paulo (SP)
• 197.000 crianças e 9.400 professores impactados
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O Instituto CCR também realiza
campanhas que contribuem para
a conscientização do público interno
e externo sobre temas alinhados
aos pilares de atuação.
Confira a seguir as campanhas
realizadas em 2020:

\ VIA EXPRESSA –
NOSSAS AÇÕES
EMERGENCIAIS

Doação de sangue
Em apoio ao Junho Vermelho, campanha
nacional que incentiva a doação de sangue, o
Instituto CCR, durante os meses de abril a junho,
trabalhou com o mote: A doação de sangue não
pode parar com a pandemia.
• Realização de divulgações no site do Instituto
CCR e em PMVs, rádios internas e externas
de concessionárias e newsletters internas.
• Em 2020, a campanha viabilizou a coleta de 171
bolsas de sangue – desde o início da campanha,
já foram mais de 20.600 bolsas de sangue doadas.
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Natal solidário

\ MENSAGEM
DA LIDERANÇA

Em comemoração aos 6 anos do Instituto,
foram entregues 6 mil cestas básicas para
caminhoneiros e comunidades das regiões
de atuação do Grupo, ajudando a amenizar a
insegurança alimentar nessas regiões, uma das
consequências causadas pela pandemia.

Outubro Rosa e Novembro Azul
O Instituto CCR apoiou o movimento Outubro Rosa,
uma iniciativa mundial que lembra a importância
da prevenção do câncer de mama, e o Novembro
Azul, que visa a conscientização dos homens
sobre a prevenção do câncer de próstata. Foram
divulgadas orientações gerais sobre as doenças
nos canais internos e externos do Grupo CCR
e do Instituto CCR.
• Para cada uma das campanhas, o Instituto CCR
promoveu palestras internas e on-line com
médicos do Grupo e contou com depoimentos de
colaboradores que enfrentaram essas doenças.

• Em parceria com a Ação da Cidadania, as cestas
básicas foram entregues para instituições que
atendem a população das cidades lindeiras. As
distribuições aos caminhoneiros aconteceram por
meio do programa Estrada para a Saúde.
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FUTURO

Mais de

36 toneladas
de alimentos doados e mais de
24 mil pessoas
beneficiadas com esta ação.

Relatório de Atividades 2020

30

\ RUMO AO
FUTURO

\ MENSAGEM
DA LIDERANÇA

\ SOBRE O
INSTITUTO
CCR

\ DESTAQUES
2020

O Instituto CCR continuará apoiando as comunidades situadas em regiões
de atuação da companhia, impactando, assim, um número cada vez maior
de pessoas, promovendo sua inclusão social e contribuindo com as iniciativas
em ESG do Grupo CCR.
Pretendemos avançar na governança do Instituto
CCR, com participação cada vez mais ativa do
Conselho de Administração, Conselho Fiscal e
Diretoria Executiva nas deliberações das ações.
O Portal de Doações e Patrocínios também
passa por frequentes melhorias, visando apoiar
todas as áreas envolvidas, trazendo mais
rastreabilidade nas aprovações e auxiliando no
acompanhamento dos projetos em execução.
O programa Caminhos para a Cidadania, com a
temática voltada para cidadania de forma mais

ampla, será levado a outros modais, possibilitando
impactar mais professores e alunos de novas regiões
de atuação do Grupo. Já o Estrada Para a Saúde
promoverá a saúde integral dos caminhoneiros,
olhando também para a saúde emocional, financeira
e do próprio caminhão, além de atender cada vez
mais o público feminino (caminhoneiras e esposas
dos caminhoneiros). Os projetos de geração de
renda terão sua execução em 2021, e temos como
objetivo ampliar o nosso apoio em iniciativas desse
tema, difundindo o desenvolvimento social das
comunidades do entorno das nossas operações.

\ VIA EXPRESSA –
NOSSAS AÇÕES
EMERGENCIAIS

\ PROGRAMAS
PROPRIETÁRIOS

Os negócios da CCR estão crescendo cada dia mais
e estamos prontos para acompanhar essa expansão
por meio de diversos programas e iniciativas. Estamos
atentos em elaborar soluções de responsabilidade
social que possam contribuir para os desafios do
Grupo e responder de forma ágil às diversas situações
emergenciais que a sociedade possa enfrentar em
2021, fortalecendo o nosso compromisso de apoio
e inclusão social à comunidade.

\ GERAÇÃO
DE RENDA

\ PROJETOS
DE DESTAQUE

\ NOSSO
MUNDO
MELHOR

\ RUMO AO
FUTURO

Em 2021, continuaremos ao seu lado, cuidando
do seu caminho através de novas iniciativas que
promovem a inclusão social. E você, como você vai?
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