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\  Mensagem  
da Liderança

"Promovemos a transformação social para que  
as pessoas possam cuidar de seus caminhos."

Em 2021, consolidamos nossa 

atuação, em linha com o propósito de 

cuidar dos caminhos das pessoas e 

as premissas estabelecidas em cada 

uma de suas frentes de trabalho. O 

ponto de partida – a governança e a 

transparência do investimento social 

– foi fortalecido a partir da estratégia 

de intensificar cada vez mais a 

transformação daqueles que são 

beneficiados direta ou indiretamente 

pelos investimentos destinados, com o 

objetivo de promover a inclusão social 

e deixar um legado à sociedade. 

Tonico  
Pereira 
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"Queremos transformar a vida de 
quem é beneficiado por nossas 
iniciativas, deixando um legado  

às futuras gerações."

Na frente de Saúde, além da expansão 

do escopo do programa proprietário 

Caminhos para a Saúde – novo nome 

do então Estrada para a Saúde –, 

celebramos grandes investimentos, 

como o apoio à construção de um 

Centro Multipropósito para Produção 

de Vacinas (CPMV), do Instituto 

Butantan; e compra de aparelho 

para realização de tomografia 

computadorizada segundos antes 

da radioterapia, no âmbito do projeto 

Braços Robóticos do Hospital São 

José, fortalecendo a premissa de 

promover o acesso à saúde por meio 

da tecnologia e da inovação. 

Na área de Educação, seguimos 

promovendo a inclusão. Tanto por meio 

do programa proprietário Caminhos 

para a Cidadania, estendido para 

mais oito escolas e que passou a 

atender professores e alunos de todo o 

Ensino Fundamental I da rede pública; 

quanto por meio de aporte por verbas 

incentivadas e patrocínio a parceiros, 

como o Parceiros da Educação.

Na frente de Geração de Renda, 

demos continuidade a iniciativas com 

parceiros estratégicos, a exemplo do 

negócio social Wakanda e da escola 

de empreendedorismo Empreende Aí, 

ampliando o potencial de geração de 

renda de 2.130 empreendedores em 

22 estados brasileiros.

Parceiros da Educação
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Já em Cultura, promovemos a inclusão 

social por meio de peças teatrais, aulas  

de música, oficinas de arte e exposições 

itinerantes. Nesse sentido, apoiamos 

o Museu Judaico em São Paulo (SP) 

e investimos no Museu do Amanhã, 

no Rio de Janeiro (RJ), entre outros 

aportes destinados ao mercado cultural.

Em 2021, também reforçamos 

nosso apoio ao Esporte, alocando 

recursos em projetos que ampliam 

e democratizam o acesso a práticas 

esportivas promovendo a inclusão, 

saúde e educação. Destaca-se  

o apoio ao Instituto Cesar Cielo  

e à ONG Vivendo Esporte.

Com esses avanços, encerramos 

o ano com muito orgulho de nossas 

contribuições. Agradeço aos 

colaboradores e colaboradoras, 

parceiros e todas as pessoas que  

nos apoiam.

Muito obrigado e boa leitura!  

 
 

Tonico Pereira 
Membro do Conselho de Administração  
do Instituto CCR e Diretor de Comunicação 
e Responsabilidade Social do Grupo CCR 

Flipelô
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\  SOMOS O 
INSTITUTO 
CCR

Transformando  
a vida das pessoas

Cintia Felix, AzMarias
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Coordenamos projetos e programas, 
com recursos próprios e via leis de 
incentivo fiscal, nas frentes de Saúde, 
Educação, Geração de Renda, Cultura e 
Esporte – sempre com foco em promover 
a inclusão social e seguindo o propósito 
de viabilizar que pessoas possam cuidar 
melhor de seus próprios caminhos. Em 
2021, gerenciamos R$ 41 milhões em 
iniciativas que impactaram 678.509 
pessoas diretamente. 

 

O Grupo CCR

O Grupo CCR é um dos maiores 
conglomerados de concessões federais e 
estaduais de infraestrutura e mobilidade 
da América Latina. Ao fim de 2021, 
mantinha operações nos segmentos 
rodoviário, metroviário e aeroportuário, 
com unidades nos estados brasileiros 
de São Paulo, do Rio de Janeiro, do 
Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do 
Sul, de Santa Catarina, da Bahia e de 
Minas Gerais, além de estar presente no 
Equador, na Costa Rica e em Curaçao, 
no Caribe. A companhia atua ainda em 
negócios correlatos, como no setor de 
transmissão de dados de alta capacidade. 
Para outras informações, acesse  
www.grupoccr.com.br

Fomos criados, em 2014, na condição de 
entidade privada sem fins lucrativos, para 
gerir o investimento social do Grupo CCR
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\  Trajeto

Passamos a atuar 
em linha com  
a nova vertente 
de atuação do 
Grupo CCR, que 
visa promover  
a transformação 
social e deixar 
um legado para  
a sociedade.

\  2014 \  2015 \  2016 \  2017

\  2018 \  2019 \  2020

\  2021

Início de nossas 
atividades como 
Organização da 
Sociedade Civil  
de Interesse  
Público (Oscip).

Os programas Caminhos para 
a Cidadania e Estrada para a 
Saúde, realizados com recursos 
próprios das unidades do 
Grupo CCR, passam a compor 
o nosso portfólio de iniciativas 
proprietárias.

Primeiro edital 
para seleção de 
projetos culturais.

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

Realizamos nosso primeiro 
projeto internacional, com  
a pianista Simone Leitão, que 
apresentou composições do 
brasileiro Villa-Lobos em  
cinco países diferentes.

Ficamos responsáveis 
por toda a gestão  
do tema Doações  
e Patrocínios do 
Grupo CCR. 

O programa 
Caminhos para 
a Cidadania  
se torna  
100% digital.
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\   Abrangência dos 
principais projetos 
(execução 2021/2022)

Nacional

Comunidades Criativas 

Caminhos para a Cidadania

Caminhos para a Saúde

Unidos pela Vacina

Instituto Butantan

Combate à fome e cobertores

Elas na Tech (Junior Achievement)

Instituto Bold

Empreende Aí

SP

Fundação Dorina Nowill

Hospital de Amor (Barretos)

Parque da Cidadania Heliópolis

Favela 3D

Museu Judaico

Conservatório de Tatuí

Barueri Volley Club

Instituto Esporte e Educação

Parceiros da Educação

BA      Flipelô 

     Wakanda

MG      Orquestra Filarmónica de MG 

 Grupo Corpo

RJ     Museu do Amanhã

PR     Hospital Angelina Caron

SC     Hospital São José

RS     13ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul
Educação
Saúde
Cultura
Esporte
Geração de Renda

Pilar
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R$ 18,7  
milhões  
de recursos 
incentivados* 

R$ 25,9 
milhões  

de recursos 
próprios*

INVESTIMENTO TOTAL DO GRUPO CCR EM 
RESPONSABILIDADE SOCIAL EM 2021

PERCENTUAL DA VERBA 
INCENTIVADA UTILIZADA 

88% 89%

80%

53%
45%

95%

2016 20162017 20172021 20212020 20202019 20192018 2018

116
106

91

61
48

26

10 16 11 17 122

106 90

89
50 31

14

  Verba incentivada 

  Verba direta

*Considera unidades gerenciadas e não gerenciadas

\   Nossos números  
e resultados

Investimento de  

R$ 44,6 milhões* 58% 
42% 

QUANTIDADE DE PROJETOS APOIADOS 

\ 2. 
SOMOS O  

INSTITUTO CCR



\   Nossos números  
e resultados

R$ 41 milhões*  

*Desconsiderados investimentos de unidades não gerenciadas e em diversidade.

R$ 2,6 milhões R$ 910 mil

INCLUSÃO 
SOCIAL

R$ 25,6 milhões

R$ 9,8 milhões

R$ 1,7 milhão

Educação

Saúde Esporte

Geração de  
renda

Cultura
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678.509  
pessoas impactadas diretamente

2,2 milhões de pessoas  

impactadas indiretamente 

304 municípios beneficiados

 



Contamos com sólida estrutura de 
governança corporativa, de acordo 
com os processos estabelecidos pelo 
Grupo CCR, e atuamos em sintonia 
com as melhores práticas, de modo 
que as decisões estratégicas sejam 
tomadas de maneira colegiada, em 
fóruns, e em linha com as nossas 
diretrizes anuais de atuação. Nosso 
Conselho de Administração é formado 
por um representante dos acionistas 
e diretores de unidades e divisões 
de negócios do Grupo CCR, o que 
permite uma visão estratégica dos 
investimentos e das iniciativas. 

Para outras informações, acesse o 
Relatório Anual do Grupo CCR, aqui.

Conselho Fiscal

Wilson Luiz Omuro

Erika Natsumi Matsumoto

Carl Douglas de Gennaro Oliveira

Diretoria Executiva

Cristine Marian Naum*

Camilla Gotardi Albani*

Marcio Yassuhiro Iha

*Renúncia em 2021.

Conselho de Administração  
Instituto CCR 

Eduarda Penido Dalla Vecchia

Pedro Paulo Archer Sutter

Luis Augusto Valença de Oliveira

Antonio de Toledo Mendes Pereira Filho

\   Governança
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PROJETOS E  
PROGRAMAS

Aplicamos recursos 
próprios e incentivados em 
programas proprietários, 
projetos estratégicos, 
campanhas institucionais, 
doações e patrocínios. 
Nossas iniciativas estão 
divididas entre os 
seguintes pilares:

Museu Judáico
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  Nossas iniciativas na frente de Saúde contribuem para os 
seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

Saúde

Premissa: Fomentar iniciativas 
de inclusão social para ampliação 
do acesso à saúde, com foco em 
tecnologia, inovação, melhorias de 
infraestrutura, educação e combate 
à desigualdade.
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Unidos Pela Vacina 

Apoiamos o Movimento Unidos Pela Vacina na entrega de 3.287 itens a 200 municípios 
em São Paulo, em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul e na Bahia – localidades que 
enfrentavam dificuldades com infraestrutura logística para vacinar suas populações 
contra a Covid-19. Os itens distribuídos (câmaras frias, notebooks, caixas térmicas, 
freezers, aparelhos de ar-condicionado, termômetros e coletores) integram a rede de 
frio, como o Ministério da Saúde descreve o processo de armazenamento, conservação, 
manipulação, distribuição e transporte de imunobiológicos do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI).

Instituto Butantan

Com o objetivo de aumentar  
a produção de vacinas e agilizar  
a imunização da população, apoiamos 
a reforma de uma edificação do 
Instituto Butantan para a criação 
de um Centro Multipropósito para 
Produção de Vacinas (CPMV). Além 
de antígenos contra o SARS-Cov-2, 
causador da Covid-19, o Centro será 
responsável pela fabricação de outras 
vacinas do calendário do Sistema 
Único de Saúde (SUS).
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Rosa Maria, funcionária  

da ONG Orientavida

Parque Heliópólis

aproximadamente  
200 mil  
beneficiados 

 
Com recursos financeiros e com a 
expertise em planejamento de obras, 
serviços de terraplanagem, muros de 
contenção e dispositivos de drenagem, 
estamos apoiando a construção do 
primeiro parque voltado ao lazer e à 
recreação na favela do Heliópolis, em 
São Paulo (SP).A estrutura contribuirá  
para a inclusão social e a melhoria da 
qualidade de vida dos moradores.

Inverno Solidário

40 mil cobertores e  
15 mil sacos de dormir

Doamos 55 mil itens ao Fundo Social de 
Solidariedade de São Paulo para ajudar  
a população moradora de rua durante  
o inverno. Os materiais foram feitos  
pela ONG Orientavida, gerando renda 
para cerca de 150 mulheres, chefes  
de famílias, que atuaram na confecção 
dos produtos. 

Além de me ajudar 
financeiramente, a iniciativa 
está ajudando o próximo. A 

gente vê essas pessoas que 
ficam na rua, passando frio, 

e é importante ajudarmos. 
Eu cortava cana-de-açúcar e, 

quando vim para São Paulo, 
não sabia fazer nada. Foi na 

ONG Orientavida que aprendi 
a costurar, bordar e a fazer 

acabamentos. Sou grata a 
tudo o que eu tenho,  

pois aprendi tudo aqui.
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Combate à fome

126 toneladas  
de alimentos doados,  
beneficiando aproximadamente  
28 mil pessoas

Com o objetivo de atuar no combate à fome, um dos 
grandes impactos negativos causados pela pandemia 
da Covid-19, nos unimos à Central Única das Favelas 
(Cufa) com a doação de 7 mil cestas básicas (126 
toneladas de alimentos) em 39 cidades, de sete estados 
brasileiros. 

Preto Zezé, Presidente da CUFA

A parceria com o Instituto 
CCR foi de fundamental 

importância para ajudar a 
reduzir os impactos sociais 

da pandemia na vida de 
milhões de brasileiros, 

sobretudo de pessoas que 
estavam fora de programas 

sociais e que foram 
conectadas com o apoio de 

uma grande empresa como 
o Grupo CCR, que tem foco, 
escala e eficiência. Muitas 

pessoas estavam 
invisíveis, esperando 

por algum apoio ou 
força  

para sobreviver.
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Favela 3D

Apoio com planejamento de 
obras e serviços de arquitetura 
para estruturar a Vila Itália

Estamos apoiando, em São José 
do Rio Preto (SP), o projeto Favela 
3D (Digna, Desenvolvida e Digital), 
com o qual contribuiremos com 
planejamento de obras e serviços 
de arquitetura para estruturar a 
comunidade da Vila Itália. A iniciativa, 
da rede Gerando Falcões, visa ao 
desenvolvimento da comunidade  
em oito frentes: moradia e urbanismo, 
acesso à saúde, cidadania, direito 
à educação, primeira infância, 
autonomia da mulher, cultura, esporte, 
lazer e geração de renda. A previsão 
é de que o projeto seja totalmente 
concluído em até três anos.

Eduardo Lyra, Fundador e CEO  

da Gerando Falcões

O Favela 3D é um projeto 
único e inovador e a Favela 

Marte foi o laboratório de 
prototipagem de ações de 

combate à pobreza.  
É muito importante contar 
com o apoio da CCR nessa 

jornada que vai influenciar 
o Brasil na construção 
de soluções reais para 

territórios vulneráveis. A 
pobreza é um problema que 
atinge a todos, e é com esse 

compromisso e união que 
vamos transformá-la em 

peça de museu.

18

 Relatório de Atividades 2021

\ 1. 
MENSAGEM  

DA LIDERANÇA

\ 2. 
SOMOS O  

INSTITUTO CCR

\ 3. 
PROJETOS  

E PROGRAMAS

\ 4. 
NOVAS  

PERSPECTIVAS

SUMÁRIO

\ 3. 
PROJETOS  

E PROGRAMAS



Enchentes em Minas Gerais e na Bahia

Sensibilizados pelo triste cenário decorrente das fortes chuvas 
em Minas Gerais e na Bahia no final do ano de 2021, doamos 
recursos para atender, durante dois meses, 950 famílias com 
cestas básicas digitais, no valor mensal de R$ 150,00. As 
pessoas beneficiadas residem em duas das localidades mais 
afetadas nesses estados: a região do Vale do Jequitinhonha, 
em Minas Gerais; e o município de Canavieiras, na Bahia. A rede 
Gerando Falcões, nossa parceira na iniciativa, foi a responsável 
por mapear e distribuir as cestas básicas digitais.

950 famílias com cestas 
básicas digitais, no valor 
mensal de R$ 150,00
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Caminhos para a Saúde

O Grupo CCR sempre olhou com 
especial respeito e atenção para 
a saúde dos caminhoneiros, 
proporcionando a eles condições 
dignas e seguras para desenvolverem 
o seu trabalho – tão fundamental 
para a sociedade. Nesse sentido, 
desenvolvemos, há mais de 20 anos,  
o programa proprietário que promove 
a conscientização da saúde integral  
do caminhoneiro. A iniciativa trocou  
de nome para Caminhos para a Saúde, 
para marcar a expansão dos serviços 
gratuitos de saúde para novos públicos 
e novos modais.

Todos os serviços são realizados gratuitamente, por equipe multidisciplinar.

Ampliação do programa

Postos Fixos 
CCR AutoBAn  
CCR ViaOeste  

CCR NovaDutra 
CCR ViaSul (Consultório Odontológico)  NOVO  

CCR RodoNorte*  NOVO  

Postos itinerantes 
CCR SPVias  RETOMADA  

CCR ViaSul  NOVO  

*Atividades sob concessão do Grupo encerraram no mesmo ano. 20
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Serviços prestados*:

Consulta odontológica 
(tratamento preventivo, 
limpeza e restauração);

Exames de glicemia, colesterol 
e pressão arterial, acuidade 
visual, cálculo do Índice de 
Massa Corporal (IMC); 

Serviços como corte de cabelo, 
massagem bioenergética  
e cuidados com os pés. 

No ano, lançamos serviços de saúde 
integral, entendidos, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
como o estado de completo bem-
estar físico, mental e social, e não, 
simplesmente, a ausência de doenças  
ou enfermidades. 

Na semana em que foi celebrado o Dia 
Nacional do Motorista (25 de julho),  
os postos de atendimento do programa 
passaram a realizar, em parceria com 
Projeto Help, a ação “Parada do Desabafo”, 
com estrutura especial de acolhimento 
e conversa, projetada para comunicar,  
aos caminhoneiros e às caminhoneiras,  
os benefícios dos cuidados com a saúde mental.  

*Serviços podem variar em cada unidade.

21

 Relatório de Atividades 2021

\ 1. 
MENSAGEM  

DA LIDERANÇA

\ 2. 
SOMOS O  

INSTITUTO CCR

\ 3. 
PROJETOS  

E PROGRAMAS

\ 4. 
NOVAS  

PERSPECTIVAS

SUMÁRIO

\ 3. 
PROJETOS  

E PROGRAMAS



Empreendemos ainda ações voltadas 
à saúde financeira, por meio de 
iniciativas de empreendedorismo 
inéditas na categoria (saiba mais no 
capítulo “Geração de Renda” deste 
relatório, clicando aqui); ao acolhimento 
das caminhoneiras, realizando 
diárias exclusivas de corte de cabelo; 
e à segurança viária, oferecendo, 
gratuitamente e sem necessidade de 
agendamento, verificações de caminhões 
e carretas, a fim de conscientizar os 
motoristas sobre a importância da 
manutenção preventiva de pneus e rodas, 
iluminação, sinalização, freios, direção, 
emissões, eixos e suspensão.

Caminhos para a Saúde em 2021

11 mil 
caminhoneiros 
e caminhoneiras 
atendidos

1.889 atendimentos  
na Parada do Desabafo

2.494  
check-ups  
de caminhões  
e carretas 

Fernando de Assis Campos, 

Caminhoneiro do trecho  

CCR NovaDutra

É um benefício de 
extrema ajuda social 

que esse trabalho traz 
e com profissionais 

muito qualificados. Nós, 
motoristas, não temos 

tempo para cuidar da nossa 
saúde e é muito bom esse 
trabalho que vocês estão 
realizando aqui conosco 

(profissionais do volante).
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Apoio a projetos de saúde

Por meio de leis de incentivo fiscal, destinamos 
recursos a hospitais e instituições de saúde que 
impactam positivamente pessoas próximas das 
regiões em que o Grupo CCR mantém concessões. 
Também apoiamos iniciativas que visam ampliar  
o acesso à saúde por meio da tecnologia e da inovação. 
Em 2021, destacam-se os seguintes aportes:

se o Mais Saúde aos Idosos, que 
contemplou a reforma de todo o Pronto 
Socorro, incluindo o setor de triagem; e 
possibilitamos a criação da Unidade de 
Dor Torácica, especializada em casos 
de doenças coronárias. A ala, com 12 

leitos, é equipada com 22 máquinas de 
hemodiálise e realiza em média 1.547 
procedimentos em pacientes idosos, com 
mais de 60 anos. O número sobe para 
4.000 quando considerados todos os 
atendimentos de hemodiálise por mês.

Hospital Angelina Caron

Apoiamos este hospital, localizado em 
Campina Grande do Sul, na Grande 
Curitiba, que é um dos maiores 
parceiros do Sistema Único de Saúde 
(SUS) no Paraná. Entre as iniciativas 
em que investimos, destacam-

3.720 pacientes idosos 
atendidos em 2021
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Hospital São José

Apoiamos o projeto Braços Robóticos Tecnologias  
para Radioterapia da instituição. A iniciativa consiste no 
desenvolvimento de aparelho que realiza uma tomografia 
computadorizada segundos antes da radioterapia, 
possibilitando checar o posicionamento do paciente  
e fazer ajustes milimétricos antes da irradiação. 

O principal benefício é a redução do número 
de sessões de radioterapia realizadas e, 
consequentemente, a melhoria na qualidade 
de vida dos pacientes. 

Hospital de Amor

O Hospital de Amor é o atual nome do 
antigo Hospital de Câncer de Barretos, do 
qual somos parceiros em duas iniciativas: 
Projeto Cuidar e Projeto Amparo ao 
Idoso. O primeiro atende crianças e 
adolescentes que estão em tratamento 
do câncer, e todas as atividades da 
assistência são estruturadas para que 
o paciente e sua família possam estar 
juntos para enfrentar a doença. Já  
o Projeto Amparo ao Idoso propicia  
o atendimento integral a pacientes  
com mais de 60 anos. 
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Associação Terapêutica de Estimulação 
Auditiva e Linguagem (Ateal) 

Somos parceiros da instituição no âmbito do projeto Ampliação 
de Concessão de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual 
(AASI). A iniciativa promoveu a doação de 1.349 aparelhos 
auditivos para 700 pessoas, reduzindo em 68% a fila de espera 
inicial do SUS da região de Jundiaí.

Fundação Dorina Nowill 

Apoiamos o projeto Brincando e Incluindo 
que promove a alfabetização de crianças 
da rede pública municipal de São Paulo 
no sistema em Braille. As ações apoiadas 
também integram a frente de atuação  
em educação. 

Doação de 
1.349 
aparelhos

Redução de  
68% da fila  
de espera inicial 
do SUS da região 
de Jundiaí. 
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Campanhas

Realizamos campanhas 
que contribuem para 
a conscientização do 
público sobre temas 
relacionados ao  
pilar Saúde. 

Doação de sangue

Em apoio à campanha nacional Junho 
Vermelho, incentivamos os nossos 
colaboradores e público externo a doarem 
sangue. Foram divulgadas informações 
sobre os hemocentros localizados nas 
regiões de atuação das concessionárias 
para que o público pudesse realizar as 
suas doações. 

Campanha do agasalho

Reunimos empresas do Grupo CCR 
em todos os setores de atuação 
– Aeroportos, Mobilidade Urbana 
e Rodovias – para estimular a 
solidariedade através da doação  
de agasalhos e outras peças de  
roupa em bom estado a instituições 
parceiras.

Foram mais de 
6.800 peças 
arrecadadas.
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Outubro Rosa

Durante o Outubro Rosa, realizamos 
diversas ações para promover 
o conhecimento sobre o cuidado 
preventivo do câncer de mama. 
Oferecemos kits para nossos 
colaboradores doarem seus cabelos 
à ONG Cabelegria, instituição 
especializada em arrecadar 
doações de cabelos para produzir 
e distribuir gratuitamente perucas 
a pacientes. Também firmamos 
parceria com o Instituto Protea, 
que apoia no tratamento do 
câncer de mama para mulheres 
em situação de vulnerabilidade 
social. Foram realizadas palestras 
para colaboradores e divulgamos 
informações sobre o tema no programa 
Caminhos para a Saúde.  

Novembro Azul

Para disseminar informações sobre o câncer  
de próstata, realizamos palestras e divulgamos 
conteúdos durante a campanha Novembro 
Azul. Nos postos fixos do programa 
Caminhos para a Saúde, divulgamos 
conteúdos informativos aos profissionais 
do volante.Também realizamos uma 
palestra para o público interno do  
Grupo CCR a fim de reforçar a importância 
do tema. O conteúdo foi elaborado em  
parceria com o Instituto Lado a Lado, 
organização social brasileira que se 
dedica à saúde do homem. 
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Educação

Premissa: Fomentar iniciativas 
que promovam o desenvolvimento 
do ensino público, inclusão social, 
segurança, cidadania, empatia, 
diversidade e inovação.

.
  Nossas iniciativas na frente de Educação contribuem para 
os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:
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Caminhos para a Cidadania

Completando 20 anos em 2022, o Caminhos para a Cidadania é um de nossos 
programas proprietários, cujo objetivo é apoiar educadores em seu processo  
de formação continuada, com soluções e estratégias didáticas que enriquecem  
a prática docente, sobretudo em temas referentes à cidadania. 
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Tradicionalmente voltado a professores 
do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, 
em 2021, o programa foi estendido 
para os 1º, 2º e 3º anos, abrangendo 
todo o Ensino Fundamental I da rede 
pública. O ano também foi marcado pela 
expansão para mais oito escolas de 
seis cidades em trechos de atuação das 
concessionárias CCR Metrô Bahia, CCR 
ViaSul e CCR ViaCosteira – que passaram 
a empreender a iniciativa. 

Uma das ações de destaque empreendida 
no ano foi o 1º Concurso Cultural de 
Práticas Inovadoras na Educação, 
voltada a identificar, valorizar e divulgar 
experiências educativas transformadoras 
vivenciadas pelos educadores engajados 
no programa. As inscrições puderam ser 
realizadas em duas categorias:  
1. Fomento ao protagonismo do aluno;  
2. Desenvolvimento de competências 
socioemocionais. 
As histórias dos vencedores estão 
registradas aqui. 

Gislaine Gogola, professora na 

Escola Municipal do Campo de 

Santa Bárbara de Cima Palmeira 

(PR) e uma das sete vencedoras 

do 1º Concurso Cultural de 

Práticas Inovadoras na Educação

O programa Caminhos 
para a Cidadania foi muito 

importante para a minha 
experiência pedagógica, pois 

pude perceber que o nosso 
dia a dia traz diversas 

oportunidades para 
estimular os alunos a 
serem protagonistas 

e realizarem 
atividades que 
possam surtir 

efeito na 
sociedade.
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Outro destaque foi o 1º Seminário 
Aberto de Educação, evento realizado  
por meio de transmissão pela internet,  
que contou com 2.100 pessoas ao 
vivo e mais de 7 mil visualizações, 
incluindo educadores, alunos, familiares  
de estudantes e colaboradores do 
Grupo CCR. Os participantes trocaram 
experiências e comentaram sobre 
a realidade da educação em seus 
municípios, além dos benefícios 
gerados para as comunidades  
por meio de programas como  
o Caminhos para a Cidadania.

Em pesquisa realizada com 
os professores no fim de 2021:

93%  aplicam nossos materiais com os seus alunos; 
98%  estão satisfeitos com os cursos;
97%  consideram o programa um apoio pedagógico;  
93%  indicariam nossos cursos a outros profissionais.

Caminhos para a Cidadania  em 2021

7.305 professores 
certificados

1.392  
escolas 

84  
cidades

Mais de  
135.000 acessos  

ao website

Mais de 12 mil pessoas 
alcançadas nos eventos on-line
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Parceiros da Educação 

Apoiamos a Parceiros da Educação, 
Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (Oscip), sem fins 
lucrativos, que estabelece parcerias 
com escolas e redes municipais de 
educação do Estado de São Paulo, nos 
ensinos fundamental e médio, visando 
contribuir com a formação integral 
e garantindo o direito à educação de 
qualidade para todos.

Em 2021, beneficiamos escolas situadas 
na região do Capão Redondo e Jardim 
São Luis, em São Paulo (SP). Nessas 
instituições, foram desenvolvidas 
formações para gestores e professores, 
plataformas educacionais e materiais 
pedagógicos, além da readequação de 
salas de leitura e laboratórios de ciência, 
entre outras iniciativas.

Maria Alves, professora da 

Escola Margarida  

A formação foi essencial 
para o nosso contexto 

escolar, pois foram 
momentos de muito 

aprendizado e de muita 
reflexão sobre a forma como 

enxergamos nós mesmos  
e o próximo, levando-nos  

a compreender a escuta ativa 
para a melhor comunicação. 

Isso fez bem a todos  
na escola.

794 
professores 
impactados
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Geração 
de renda

Premissa: Promover inclusão 
social por meio de projetos voltados 
à educação e à diversidade para 
empreendedores em periferias e 
formação de pessoas para primeiro 
acesso ao mercado de trabalho.

  Nossas iniciativas na frente de Geração de Renda 
contribuem para os seguintes Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável:
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2.130 empreendedores beneficiados

88% mulheres

58% negros

50% com renda familiar de até um salário-mínimo

114 colaboradores voluntários

239 municípios em 22 estados

Pilar Geração de Renda em 2021

5 
projetos
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Acelerando o seu Corre

Projeto que oferece capacitação a pequenos empreendedores 
residentes no entorno da CCR Metrô Bahia. A formação 
foi desenvolvida, com o nosso patrocínio, pela Wakanda, 
negócio de impacto social que traduz o empreendedorismo 
tradicional para uma linguagem informal e regional. Na 
primeira etapa, os participantes foram selecionados por meio 
de critérios socioculturais e passaram por desafios sobre 
gestão financeira, logística e comunicação. Posteriormente, 
receberam mentorias de colaboradores voluntários do Grupo 
CCR, sobre investimentos, posicionamento on-line, gestão 
financeira, inteligência emocional, tecnologia, proteção de 
dados, marketing, responsabilidade social e negociação, entre 
outros temas inerentes ao desenvolvimento de um negócio. 
Por fim, os semifinalistas apresentaram seus projetos a uma 
banca de jurados, formada por representantes do Grupo CCR. 

Em 2021, foram duas edições do programa, 
beneficiando empreendedores em 80 municípios 
na Bahia e em outros estados brasileiros. 

As atividades foram realizadas de forma on-line pelo celular, 
para garantir a acessibilidade do curso, tendo em vista que a 
maioria dos pequenos empreendedores contam apenas com 
internet móvel.
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Despertando  
o Empreendedor

A iniciativa é desenvolvida em 
parceria com a Empreende Aí, escola 
de negócios da periferia para a 
periferia, que visa conectar os alunos 
às suas habilidades, desenvolvendo 
a mentalidade e o comportamento 
empreendedor. 

Em 2021, nove turmas, 
totalizando cerca de  
500 empreendedores, 
passaram por formação  
de três meses.

Ao longo dos quais foram abordados 
temas como autoconhecimento, 
gestão do tempo, gestão financeira, 
marketing, logística, oportunidades em 
momentos de crise, inovação, entre 
outros instrumentos e ferramentas 
para gestão de negócios. Há ainda 

preparo para apresentação de seus 
projetos a clientes e investidores. No fim 
da trilha de aprendizado, os negócios que 
se destacam recebem ainda premiações 
com recursos financeiros, além de 
mentorias de colaboradores do Grupo CCR 
e outros profissionais do mercado para 
aprimorarem seus modelos de negócio.

António Salumbongo, fundador 

do Afro Esporte e Fitness

Sou imigrante angolano, resido 
no Estado de São Paulo e sou 

dono da Afro Esportes e Fitness. 
Decidi participar do curso 

para estruturar meu negócio e 
vender mais. Aprendi tudo sobre 

empreendedorismo, desde o 
plano de negócio, a criação de 

preços, marketing digital e muito 
mais, conseguindo estruturá-lo 

e criar um modelo de negócio 
de acordo com o perfil do meu 

público. Antes do curso, eu estava 
com cinco alunos 

apenas; hoje já são 
12 e pretendo 

abrir uma turma 
de treinos 

presenciais  
em Angola.

EmpreendeAí
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Despertando o Empreendedor  
na Tecnologia

Programa também realizado em parceria com  
a Empreende Aí, nos mesmos moldes do programa 
Despertando o Empreendedor. 

A iniciativa tem foco em desmistificar  
as novas tecnologias, mostrando 
como podem ser aliadas 
no desenvolvimento 
de negócios. 

Em 2021, foi realizada uma  
edição da formação, na qual  
os negócios que se 
destacaram foram 
premiados com  
recursos financeiros.

Angela Simone, fundadora do Comamorangela

Resolvi participar desse curso porque 
estava iniciando o meu negócio de marmitas 

congeladas saudáveis. Aprendi a mexer 
em tecnologias que eu desconhecia, como 

nuvens, redes sociais, entre outros. Um 
profissional do Grupo CCR também prestou 

consultoria para estimular as minhas vendas 
– e está dando certo! No dia a dia, estou 

aplicando o conhecimento 
adquirido, enviando meu 
cardápio por mensagens 

no celular ou criando 
conteúdo para informar 

a minha comunidade que 
comida saudável pode ser 

muito saborosa quando 
feita com carinho.

EmpreendeAí
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Empreendedorismo para 
Caminhoneiros(as)

Desenvolvemos em parceria com  
a Empreende Aí, a formação 
Empreendedorismo para Caminhoneiros(as), 
voltada a capacitar quem vê no caminhão 
uma oportunidade de vida e carreira.

para acesso rápido por computador ou 
celular. Durante 30 dias, a programação 
alcançou 78 alunos dos estados da Bahia, 
de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, 
Santa Catarina, do Rio de Janeiro, Paraná 
e Rio Grande do Sul. 

No ano foi realizada uma edição da 
iniciativa, estruturada em quatro módulos 
de trabalho: Autoconhecimento, Gestão 
Financeira, Oportunidades em Momentos 
de Crise e Planejamento de Gestão 
do Tempo. As aulas ficavam gravadas 

EmpreendeAí
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Empreendedorismo para 
mulheres do Vetor Norte

Em um dos polos econômicos mais 
importantes da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, o Vetor Norte, investimos 
em 2021 para fomentar e promover o 
empreendedorismo feminino. 

A iniciativa, idealizada pela Associação 
de Mulheres do Vetor Norte, impactou 
mais de mil empreendedoras desse 
entorno, por meio de cursos e workshops 
on-line e gratuitos, nas áreas de 
Biossegurança, Finanças, Marketing 
Digital e Fotografia. Após as capacitações, 
foi realizada uma feira de negócios, que 
reuniu pequenas empreendedoras – 
profissionais liberais de Confins, Lagoa 
Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, São 
José da Lapa e Vespasiano –  de diversos 
setores, como artesanato, gastronomia, 
vestuário e calçados. 

Além de formações, o projeto promoveu 
uma feira de negócios, estimulando a venda 
de produtos e serviços gerando renda para  
as beneficiárias.
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Cultura

Premissa: Fomentar iniciativas que 
promovam a inclusão social por meio da 
educação, geração de renda, artes visuais, 
literatura, dança, música e inovação.

  Nossas iniciativas na frente de Cultura contribuem para 
os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:
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Museu do Amanhã

Somos mantenedores do Museu  
do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ), 
considerado fundamental para o 
processo de revitalização da região 
do Porto Maravilha. Além de toda 
a produção cultural incentivada, a 
instituição dissemina valores éticos, de 
sustentabilidade e inovação. 

Museu Judaico

Patrocinamos o Museu Judaico, em São 
Paulo (SP), que iniciou suas atividades em 
2021. O prédio é uma antiga sinagoga de 
estilo bizantino, tombada pelo município 
e totalmente restaurada. O local conta 
ainda com exposições de documentos, 
mostrando a presença judaica no Brasil 
desde 1500.

Daniela Chindler, Diretora 

da Sapoti Projetos Culturais, 

Coordenadora Geral do projeto 

Educação e Participação do Museu 

Judaico de São Paulo

Através do patrocínio do Instituto 
CCR, estamos produzindo o 

projeto Educação e Participação 
do Museu Judaico de São 

Paulo. Esse projeto oferece 
atividades educativas 100% 

gratuitas para público de todas 
as idades. Visitas às exposições, 
contação de histórias, mediação 

de livro, cursos, palestras e 
encontro com professores 

são parte da programação. Ao 
investir no projeto, o Instituto 
CCR está contribuindo com a 

democratização do acesso  
à cultura e com a educação  

de qualidade na cidade  
de São Paulo.
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Bienal do Mercosul

Apoiamos a 13ª Bienal de Artes Visuais 
do Mercosul, exposição gratuita que 
ocorrerá entre setembro e novembro em 
2022 no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, Farol Santander, Memorial do Rio 
Grande do Sul, Fundação Iberê Camargo, 
Instituto Caldeira e Centro Histórico de 
Porto Alegre.

Filarmônica de Minas Gerais

Investimos para proporcionar à Orquestra 
Filarmônica de Minas Gerais a continuidade 
do trabalho, que vem sendo desenvolvido 
há 15 anos, de difusão da música de 
concerto, por meio da execução, com 
elevado nível artístico, para o maior 
número de pessoas.

Conservatório de Tatuí

Com mais de 60 anos de formação 
e difusão cultural, é uma das mais 
respeitadas escolas de música da 
América Latina. A instituição tem como 
objetivo ampliar o acesso, a circulação 
e difusão dos bens e meios de produção 
cultural, contribuindo para a formação de 
público de diferentes faixas.
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Festa Literária Internacional 
do Pelourinho (Flipelô)

Patrocinamos o evento cultural literário 
idealizado e realizado, anualmente, pela 
Fundação Casa de Jorge Amado. 

Edição homenageou 
Graciliano Ramos, o Sertão 
e a literatura de cordel. 

O evento foi gratuito e aconteceu de 
forma híbrida (presencial e remoto), 
respeitando os protocolos de saúde.

Foram mais de 100 mil espectadores 
beneficiados por diversas ações de cunho 
cultural, contando com a participação ativa 
da própria comunidade do Pelourinho, em 
um conjunto de mais de 150 ações, como 
as mesas de palestras, apresentações 
diversas, saraus, exposições e feiras. O 
evento contribui com o turismo, o comércio 
e com o fomento das atividades produtivas 
em todo o Centro Histórico de Salvador. 

Feira do Livro de Resende

Apoiamos a 6ª Feira do Livro de Resende 
(FLIR), realizada de forma virtual, que 
contemplou atividades culturais gratuitas 
para públicos de diferentes gostos e faixas 
etárias, contando com a participação de 
escritores e artistas regionais e nacionais, 
além da divulgação e democratização do 
acesso a livros promocionais, criando um 
ambiente propício para trocas, diálogos e 
aprendizados.
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Esporte

Premissa: Fomentar iniciativas que ampliam 
e democratizam o acesso à prática esportiva, 
promovendo a inclusão social, diversidade, 
saúde e educação.

  Nossas iniciativas na frente de Esporte contribuem para 
os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:
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Novos Cielos

Patrocinamos o projeto Novos Cielos – Núcleo de base – 
Valinhos (SP), do Instituto Cesar Cielo, que promove atividades 
de natação a crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos, com  
o aprendizado da modalidade esportiva, bem como seu 
aprimoramento, além de incutir valores éticos e sociais.

Cesar Cielo, campeão olímpico e 

fundador do Instituto Cesar Cielo  

Atualmente, atendemos mais de 
70 crianças de escolas públicas de 
Valinhos (SP) que, de outra forma, 

não teriam acesso a uma piscina 
coberta, com água devidamente 
tratada e na temperatura certa, 

além de profissionais de Educação 
Física devidamente capacitados. 

Oferecer tudo isso não é tão 
simples quanto parece,  

e é por isso que contamos 
com parceiros, como 

o Instituto CCR, que 
mergulham de cabeça 

em nosso sonho. 
Acreditamos que, 
juntos, chegamos 

mais longe.
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Basquete de Ponta Grossa

Apoiamos o projeto Novo Basquete 
Ponta Grossa realizado pela Liga 
Desportiva de Ponta Grossa (PR),  
que propicia a inclusão dos atletas 
de base em universidades, visando 
as formações acadêmica e esportiva. 
Também abre oportunidades 
para alunos de escolas públicas 
percorrerem o mesmo caminho.

Inclusão dos atletas de 
base em universidades

De Peito Aberto (DPA) 

Apoiamos o projeto Oportunidade  
Através do Esporte que visa garantir 
aulas de futebol para meninas e meninos 
de 7 a 17 anos de idade. Foram realizadas 
aulas presenciais, 3 vezes por semana, 
para cerca de 300 jovens de Lauro de 
Freitas e Cajazeiras (BA). 

Aulas de futebol  
para 300 jovens 

Paixão pelo esporte

Idealizado pela ONG Vivendo Esporte, 
tem o objetivo de promover a atividade 
física de caráter educativo e a prática de 
vôlei no contraturno escolar de crianças 
e adolescentes de 6 a 16 anos, buscando 
diminuir o risco social e favorecendo  
a construção do autoconhecimento e o 
desenvolvimento de habilidades positivas, 
como trabalho em equipe. 

Diminuir o risco social, 
favorecendo a construção 
do autoconhecimento e 
o desenvolvimento de 
habilidades positivas
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Instituto Esporte & Educação

O Instituto Esporte & Educação (IEE), 
criado por Ana Moser, ex-atleta  
e medalhista olímpica de vôlei, já  
atendeu 3,1 milhões de crianças. 
Apoiamos a instituição para que  
crianças e adolescentes em 2022  
tenham aulas de esporte educacional  
por meio do projeto Rede  de Núcleos 
Esportivos Sócioeducativos. 

Além das aulas, a iniciativa 
promove eventos de 
esporte educacional, 
formação da equipe em 
serviço, seminários e 
reuniões de planejamento 
e acompanhamento entre 
equipe e parceiros locais. 

Barueri Volley Club (BVC)

Projeto que visa custear e desenvolver 
equipes femininas de vôlei de Barueri 
(SP), das categorias de base sub-19 
e sub-21, levando-as ao sucesso em sua 
preparação de atletas para o desporto de 
categoria adulta. 

A iniciativa beneficiará 
2.500 atletas.
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6
5

Portal de Doações e Patrocínios

O Portal de Doações e Patrocínios é a ferramenta pela  
qual monitoramos e garantimos a rastreabilidade do 
investimento social do Grupo CCR. Trata-se de uma 
plataforma que concentra todos os pedidos de doações  
e patrocínios a partir da qual avaliamos o alinhamento 
entre o objetivo das propostas e as nossas diretrizes, 
estabelecendo um fluxo sistêmico e transparente  
de aprovações.  

O proponente realiza o cadastro da proposta, a qual é analisada –  
respectivamente, pelas unidades de negócio, pelo Instituto 
CCR, além da equipe de compliance – antes de passar pela 
deliberação da Alta Administração. Depois da execução, 
o proponente insere evidências no sistema e os projetos 
passam por avaliação de pós-investimento. 

1
2

3
4

Cadastro da proposta

Avaliação unidade de negócio

Emissão de laudo técnico 
social do Instituto CCR

Deliberação 
pela Alta 

Administração

Avaliação da Diretoria 
do Instituto CCR

Compliance
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Parceiros da Educação
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Para 2022, pretendemos potencializar 
o impacto social dos projetos que 
executamos e apoiamos.  
Foco em:

Em relação aos programas proprietários, nosso objetivo será 
expandir o escopo de atuação para atender novos públicos  
e modais do Grupo CCR. Em Geração de Renda, vamos beneficiar 
um público cada vez mais diverso, sobretudo em relação  
a critérios raciais e de gênero. Nossa atuação estará cada  
vez mais focada em inclusão social por meio dos pilares  
de geração de renda, saúde, educação, cultura e esporte.

Continuaremos fomentando grandes iniciativas e realizando  
a conexão entre elas para potencializar a transformação social 
e deixar um legado para a sociedade. 

Vamos juntos!

Jéssica Trevisam, Gerente do Instituto CCR

Legado Transformação 
social 

Jéssica 
Trevisam
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Coordenação Geral 
Instituto CCR e Comunicação  

do Grupo CCR 

www.institutoccr.com.br

Redação 
KMZ Conteúdo 

Design e infografia 
pslobo design

Fotos 

Acervo Instituto CCR, Clóvis Ferreira/Digna 

Imagem, Cesar Cielo/divulgação, Assessoria de 

Imprensa da Secretaria de Saúde da Bahia

Sede do Grupo CCR 
Avenida Chedid Jafet, 222 – Bloco B – 5º andar 

CEP 04551-065, Vila Olímpia – São Paulo (SP) – 

Brasil 

Para mais informações, acesse:  

www.grupoccr.com.br

Tonico Pereira, Membro do Conselho de 

Administração do Instituto CCR e Diretor de 

Comunicação e Responsabilidade Social  

do Grupo CCR 

Instituto CCR:
Jéssica Trevisam

Ariane Cristina Teles Santana 

Gabriela Anorozo dos Reis

Moisés Rodrigues Rosa

Natiele Cristina Amorim Antonio Floriano

Renata Rodrigues de Macedo 

Comunicação:
Angélica Cortez

Alex Henrique Sardela Machado 

Cristiane Mendes de Almeida 

Darana Pimentel de Moraes

Juliana Monteiro

Lucélio de Moares

Maurício Quintella Tortosa 

Melissa Ludovico 

Patrícia Natividade Baptista

Rafaele Lidiane Breves

Tatiana Fritz

Créditos 
 

Informações Corporativas 
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