Relatório de
Atividades do
Instituto CCR

2018

Instituto CCR
2018

Mensagem da liderança
MENSAGEM

QUEM
SOMOS

PROGRAMAS
PROPRIETÁRIOS

PROJETOS
INCENTIVADOS

CAMPANHAS

Em agosto de 2019, o Instituto CCR completará cinco
anos de existência e de contribuições relevantes para o
desenvolvimento das comunidades nos municípios em
que as concessões do Grupo CCR estão presentes. Desde a
sua criação, a instituição tem ampliado a transparência na
utilização de recursos das leis de incentivo assim como sua
capacidade de participar ativamente da transformação da
realidade das cidades beneficiadas.
A decisão de criar o Instituto CCR foi motivada pelo desejo
do Grupo CCR de organizar e centralizar os investimentos
sociais privados realizados pelas unidades de negócio há
mais de 15 anos. A estruturação de uma equipe técnica
especializada e de uma metodologia para a aplicação dos
recursos próprios e incentivados potencializou a geração
de valor para as comunidades locais. O Grupo CCR se
orgulha de ter levado cerca de 600 projetos para mais de
150 cidades no Brasil e no exterior, que, desde 2003, já
beneficiaram 10,7 milhões de pessoas com investimentos
de R$ 291 milhões em projetos estruturados.
O êxito dessa estratégia permitiu que, em 2018, o
Instituto CCR voasse mais alto e chegasse ao exterior.
O patrocínio a uma turnê musical viabilizou a divulgação
da música clássica brasileira nos Estados Unidos, no
Equador e em Curaçao, onde o Grupo CCR atua no
segmento de aeroportos, além de uma apresentação na
Costa Rica prevista para 2019.
No Brasil, o Instituto CCR continuou a buscar formas
de inovar para fortalecer a cultura, a educação, a
segurança viária e a consciência ambiental. A formação
dos professores via plataforma de educação a distância
(EAD) no programa Caminhos para a Cidadania, por
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exemplo, amplia o alcance das capacitações oferecidas aos
educadores e as oportunidades de utilização dos materiais
didáticos nas salas de aula.
A consolidação do Edital Instituto CCR de Projetos
Culturais foi outro marco do ano de 2018. Concluímos a
terceira edição, com a seleção de 11 projetos para serem
apoiados, e abrimos as inscrições para a quarta edição.
Desde o primeiro Edital, realizado em 2016, já são mais
de R$ 7 milhões em investimentos via incentivo fiscal que
levam música, teatro, cinema, oficinas e outras atividades
culturais para cidades do interior do Brasil.
O Instituto CCR é, desde sua fundação, uma alavanca que
impulsiona a sustentabilidade no modelo de negócio do
Grupo CCR. Com uma governança sólida e transparência
na aplicação dos investimentos, complementa os impactos
positivos gerados pela parceria entre a iniciativa privada e o
poder concedente na concessão de infraestrutura.
Todos nós que atuamos diretamente no Instituto CCR
assim como todos os colaboradores do Grupo CCR temos
o compromisso de fortalecer esse legado que começou
a ser construído cinco anos atrás. Com inovação, ética
e responsabilidade, seguiremos contribuindo para o
desenvolvimento e o crescimento das iniciativas nos
municípios atendidos por nossas concessões.
Uma boa leitura,

Francisco Bulhões
Diretor de Comunicação e Sustentabilidade
do Grupo CCR e Presidente do Instituto CCR
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de atuação focada na estruturação e gestão dos
investimentos sociais do Grupo CCR. Desde a
nossa criação centralizamos o apoio a projetos
por meio da aplicação de recursos próprios e via
leis de incentivo, impulsionando a capacidade
de beneficiar a sociedade com iniciativas que
valorizam a educação, a saúde, a cultura, o meio
ambiente e o esporte.

O investimento social privado sempre foi
estratégico para o modelo de negócio do Grupo
CCR, pois melhora o relacionamento com as
comunidades locais e gera reconhecimento para
a marca da companhia. Antes de existirmos, as
ações eram gerenciadas pelas próprias unidades.
A partir de 2014, com a constituição do Instituto
CCR, a estratégia de atuação social foi fortalecida.

já fizemos a gestão
de mais de

R$ 162 milhões em

investimento social

Nossa estratégia
de investimento social
Saúde e
Qualidade
de Vida

PROJETOS
INCENTIVADOS

Programas
proprietários
CAMPANHAS

Desde 2014,

Nossa atuação
ocorre em três
modalidades

Projetos
incentivados
Campanhas

Que estão
baseados em
quatro eixos
transversais

Cultura
e Esporte
Educação
e Cidadania
Meio Ambiente
e Segurança
Viária
Clique aqui e conheça mais sobre
a atuação do Instituto CCR.
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Destaques de 2018
Mais de

Mais de

150 municípios

2,7 milhões
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Investimento
social do
Grupo CCR
(R$ milhões)
Soma do investimento
incentivado
Soma do investimento
direto

36,45

32,23
10,43

26,09

21,80

20,55

2014

2015

6,23

2,24%

37,21
7,93

5,44

5,54
30,22

29,28

2016

2017

24,68

2018

CAMPANHAS

Clique aqui
e acesse as
Demonstrações
Financeiras do
Instituto CCR.

0,25%

4,53%

30,12
7,74%
11,22%

49,53%

12,16%
12,34%
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91 projetos

Lei Rouanet
Lei de Incentivo ao Esporte
Fundo Nacional do Idoso
PRONON
FUMCAD
ISS
PRONAS
PROAC
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Onde
estamos

Nossos projetos alcançaram
mais de 150 municípios no
último ano, distribuídos
nas áreas de influência das
nossas operações. Estamos
presentes em seis Estados
brasileiros, por meio de
iniciativas corporativas e em
parceria com as unidades.

PROJETOS
INCENTIVADOS

CURAÇAO

COSTA
RICA

Escritórios
corporativos

EQUADOR
BRASIL
Brasília

BA
MG

CAMPANHAS

MS
PR

NovaDutra
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RJ

SP
São
Paulo

Rio de Janeiro

NovaDutra

ViaLagos
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Constituídos como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP), somos uma entidade sem fins lucrativos que possui um
modelo de governança próprio. Assim, praticamos a transparência na
realização dos investimentos e asseguramos o direcionamento dos recursos
de forma alinhada à estratégia do Grupo CCR, ampliando a qualidade dos
serviços e os benefícios gerados pelas concessões de infraestrutura.
Contamos com uma equipe que atua na gestão do investimento social do
Grupo CCR com o objetivo de fortalecer a percepção positiva da marca
CCR pelos públicos de relacionamento.

Estrutura de
governança do
Instituto CCR

Assembleia
Geral

Conselho de
Administração
Conselho
Consultivo

Conselho
Fiscal
Diretoria
Executiva

Em 2018, acompanhando a evolução na governança do Grupo CCR,
nosso Conselho de Administração passou a ser formado por
executivos que também têm assento na Diretoria Executiva da
companhia. O Conselho Fiscal também foi reforçado, assim
como a gestão executiva do próprio Instituto.

PROJETOS
INCENTIVADOS

CAMPANHAS

Nossa estratégia
Nosso propósito é ser um canal para a viabilização do
investimento social do Grupo CCR, direcionando os recursos
próprios e os disponíveis por meio das leis de incentivo em
prol do desenvolvimento sustentável. Com essa forma de
atuação, maximizamos a geração de valor proporcionada pelas
concessões, indo além dos benefícios diretos relacionados à
melhoria da infraestrutura em todos os negócios.
Consolidados como uma alavanca para a valorização do capital
social e de relacionamento do Grupo CCR, temos o desafio de
ampliar as parcerias com outras organizações e acompanhar
o crescimento do portfólio da companhia, impulsionada com a
nova estrutura de gestão dos negócios.
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Nosso
compromisso
Integrar, ampliar e inovar
no desenvolvimento
sustentável, tornando
o Grupo CCR referência
pela atuação diferenciada
no relacionamento e no
tratamento das questões
socioeconômicas e
ambientais.

Clique aqui
e assista ao vídeo institucional
2019 do Instituto CCR.
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Como geramos valor para
o Grupo CCR e a sociedade

Conheça os destaques de 2018 do Instituto CCR e as alavancas
de geração de valor em nosso modelo de atuação.
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CAMPANHAS
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Realizado desde 2012, o programa Caminhos
para a Cidadania tem a missão de colaborar
para a formação de cidadãos mais conscientes.
A iniciativa é desenvolvida nos estados do
Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo e já beneficiou
mais de 3,2 milhões de crianças dos 4º e 5º anos
do ensino fundamental, com a colaboração
de 121 mil educadores capacitados.

Presença em
113 municípios
8,9 mil
professores
participantes

259,7 mil alunos
beneficiados
275 educadores certificados
pela plataforma de EAD
Concessionárias participantes:
CCR AutoBAn, CCR NovaDutra, CCR RodoNorte,
CCR SPVias, CCR ViaLagos, CCR ViaOeste,
CCR RodoAnel e ViaRio
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A tecnologia é uma importante aliada
para ampliar o impacto positivo do
Caminhos para a Cidadania. Em 2018,
o programa passou a contar com uma
plataforma de Ensino a Distância (EAD),
ainda em fase piloto, que permitiu a
capacitação de professores dos municípios
de Barra Mansa e Iguaba Grande (Rio de
Janeiro); Itapetininga, Itapeva, Caieiras e
Osasco (São Paulo); e Campo Largo (Paraná).
Com a capacitação em formato on-line, os
participantes puderam ter mais flexibilidade
de horários para realizar os treinamentos
e absorver o conteúdo disponibilizado. O
objetivo, em 2019, é levar a ferramenta a
todos os municípios nos quais o Caminhos
para a Cidadania atua.
Durante a Semana Nacional de Trânsito, em
setembro de 2018, os alunos das escolas
participantes produziram mais de 131 mil
postais com desenhos e mensagens para
serem distribuídos aos motoristas que
passassem nos pedágios das concessões
do Grupo CCR. Parte dos usuários enviou
respostas aos estudantes, agradecendo
as cartas recebidas e reforçando a
importância do comportamento consciente.
Todas as respostas foram entregues
aos coordenadores escolares para que
compartilhassem com as crianças.

“A plataforma de EAD, embora tenha
assustado um pouco no começo, ajuda os
professores a concluírem as capacitações
com mais flexibilidade de locais e horários.
Os educadores também podem utilizar um
portfólio de materiais digitais e as videoaulas
ajudam a entender todos os módulos. Tudo
isso fortalece a conscientização das crianças
para o respeito ao próximo no trânsito e
influencia positivamente na formação para a
vida adulta e no convívio com a família.”
Suelen Marcelino Pereira
de Souza,
coordenadora municipal
do programa Caminhos para a
Cidadania em Caieiras (SP)

Clique aqui
e saiba mais sobre o
Caminhos para a Cidadania
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O programa Estrada para a Saúde, realizado desde
2002, fortalece o investimento do Grupo CCR em
projetos que melhoram a saúde e a qualidade
de vida dos usuários das concessões rodoviárias
administradas. Os caminhoneiros realizam, nos postos
fixos e itinerantes de atendimento, exames médicos,
tratamento odontológico, teste de visão, aferição de
pressão arterial, entre outros.
O Estrada para a Saúde conecta o investimento social
à realidade de uma das categorias profissionais mais
importantes para o crescimento do Brasil. Com o apoio
recebido, os motoristas são auxiliados na prevenção
de problemas de saúde que podem causar acidentes
ou deixá-los afastados do trabalho.

CAMPANHAS

22,6 mil
caminhoneiros atendidos

Concessionárias participantes
Postos fixos: CCR AutoBAn e CCR ViaOeste. O posto fixo da
CCR NovaDutra conta apenas com atendimento odontológico.
Ações itinerantes: CCR NovaDutra,
CCR RodoNorte, CCR MSVia e CCR SPVias.

“Estou há mais de 25 anos na estrada e já cruzei esse Brasil do Paraná ao
Nordeste. Procuro ir com frequência ao médico, quando volto para casa.
Mas, toda vez que consigo, aproveito os postos do Estrada para a Saúde nas
rodovias da CCR para checar a pressão e ver se está tudo certinho. É muito
importante para a gente manter a saúde em dia e as equipes que nos atendem
são sempre muito gentis e atenciosas. É um serviço importante para nós, que
eu uso e aprovo.”
José Marinaldo Ferreira,
caminhoneiro atendido pelo programa Estrada para a Saúde
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No último ano, o 3º Edital selecionou 11 projetos, dando pela primeira
vez a oportunidade para que proponentes com sede nas capitais
participassem, desde que realizassem os projetos também nas cidades
do interior. As inscrições para o 4º Edital foram abertas em novembro de
2018 e terminaram em fevereiro de 2019. Para esta edição está previsto
o investimento via lei de incentivo de R$ 4,2 milhões. A 5º edição tem
previsão de lançamento no segundo semestre de 2019.
Além da cultura, viabilizamos a realização de projetos sociais em
frentes que fortalecem o esporte, o respeito ao meio ambiente e a
cidadania. Esses projetos, apoiados com recursos de leis de incentivo,
são itinerantes e percorrem os municípios atendidos pelas concessões
administradas pelo Grupo CCR.

2016 – 1º Edital

• 17 projetos
selecionados

• R$ 2 milhões
investidos
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MÚSICA CLÁSSICA
BRASILEIRA PELO MUNDO

Democratização e difusão do acesso à cultura. Esse é o propósito
do Edital Instituto CCR de Projetos Culturais, que chegou à quarta
edição em 2018. Com organização e gestão, direcionamos recursos
incentivados, por meio da Lei Rouanet, para apoiar iniciativas de
entidades locais que permitem às comunidades de municípios
distantes dos grandes centros assistir a apresentações teatrais, sessões
de cinema e musicais, além de participar de oficinas diversas e de
outras ações de cunho cultural.

2017 – 2º Edital

• 16 projetos
selecionados

• R$ 2 milhões
investidos

Em 2018,
o calendário
de atividades
itinerantes
chegou a
121 municípios,
em 4 estados
(SP, RJ, PR e BA)
Concessionárias
participantes: 10

2018 – 3º e 4º Editais

• 11 projetos
selecionados

• R$ 3 milhões
investidos

A pianista brasileira Simone Leitão realizou, em 2018,
uma turnê internacional com o apoio do Instituto CCR.
A artista apresentou-se nos Estados Unidos (Miami e
Los Angeles), no Equador (Quito), e em Curaçao (ilha
do arquipélago das Antilhas Holandesas), além das
cidades brasileiras de São Paulo e Salvador. Em 2019,
as apresentações aconteceram em Nova York, nos
Estados Unidos, e em San José, na Costa Rica.
Com recursos da Lei Rouanet, Simone apresentou
um repertório brasileiro de músicas de
concerto para piano com obras clássicas e
contemporâneas – uma delas foi escrita
especialmente para a turnê. Os espetáculos
divulgaram a cultura nacional para os
moradores e visitantes de cidades nas quais
o Grupo CCR está presente por meio de
suas unidades de negócio de rodovias,
mobilidade urbana e aeroportos.
O projeto também representou um
marco em nossa trajetória. Foi a
primeira vez que ultrapassamos as
fronteiras do país, chegando
às concessões administradas
no exterior.

• Inscrições abertas de
novembro de 2018 a
fevereiro de 2019

• Previsão de investimento
de R$ 4,2 milhões
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Nossa atuação promove o envolvimento de colaboradores e usuários
em campanhas de conscientização e ações de voluntariado que
também beneficiam as comunidades locais diretamente. Uma das
principais iniciativas nessa frente é o Nosso Mundo Melhor, marca
que organiza as iniciativas voluntárias das quais os profissionais de
todas as unidades do Grupo CCR podem participar.

“A Campanha do Agasalho mexe muito com os
colaboradores e os usuários, vemos isso na prática
na CCR Metrô Bahia. Aqui, particularmente,
adaptamos a campanha para o recebimento de
qualquer tipo de roupa, por conta do clima baiano.
Em 2018, arrecadamos mais de 65 mil peças que
encaminhamos para 13 instituições.”
Sarah Fonseca,
colaboradora da CCR Metrô Bahia

A Campanha do Agasalho é uma das maneiras de os colaboradores
exercerem a solidariedade. Na edição de 2018, mais de 170 mil
peças de roupas foram doadas pelos colaboradores do Grupo CCR
e usuários nos pontos de coleta distribuídos nas concessionárias
administradas. As doações foram encaminhadas a diversas
instituições assistenciais.

PROGRAMAS
PROPRIETÁRIOS

PROJETOS
INCENTIVADOS

CAMPANHAS

Mais de 170 mil
peças de roupas
foram arrecadadas
na Campanha do
Agasalho

109 instituições,
em 77 cidades,
foram beneficiadas
com as doações
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“A Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde a ViaRio está inserida,
ainda é uma área muito carente de investimentos. O programa
Nosso Mundo Melhor é uma iniciativa para mudar essa
condição. E o sentimento que eu tenho de participar é de muita
gratidão por poder fazer o bem para quem está do nosso lado,
junto com os meus filhos e a minha família. Quando nossa
empresa abre essa oportunidade, eu me encho de orgulho.”
Izabel Loureiro,
colaboradora da ViaRio, responsável pelas iniciativas de
sustentabilidade da unidade e voluntária por vocação
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INSTITUTO CCR REFORÇA AÇÕES
CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL

Também houve campanha de arrecadação de
brinquedos e alimentos no Natal Solidário.
Na CCR AutoBAn, motivadas pela campanha do
Outubro Rosa, as colaboradoras cortaram seus
cabelos para a confecção de perucas doadas a
mulheres em tratamento do câncer de mama.

O Grupo CCR foi signatário por mais de dez
anos do programa Na Mão Certa, que combate
a exploração sexual de crianças e adolescentes
nas rodovias brasileiras. A iniciativa é
coordenada pela organização Childhood Brasil
e, em 2018, novamente nós, do Instituto CCR,
atuamos para reforçar as campanhas de
conscientização dos usuários.
As concessionárias que administram rodovias
participaram da ação com a distribuição
de folhetos nas praças de pedágio, apoio
a palestras e rodas de conversa com os
caminhoneiros, veiculação de informações em
painéis eletrônicos, entre outras ações. Um dos
principais focos da campanha foi a divulgação
dos canais de denúncia, como o Disque 100.

Nossa atuação também
promoveu as causas do
Maio Amarelo (segurança no
trânsito) e do Novembro Azul
(combate ao câncer de próstata)

PROJETOS
INCENTIVADOS

NOVEMBRO

AZUL

CAMPANHAS

PREVENÇÃO
100
95
75

25
5
0

Folheto Outubro Rosa - Instituto CCR
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quinta-feira, 6 de setembro de 2018 16:47:53

É PARA CAMINHONEIROS,
É PARA VOCÊ,
É PARA TODOS.
Participe da campanha. Faça o exame preventivo.
Novembro Azul. É para você. É para todos.

CRÉDITOS
Coordenação Geral
Equipe de Sustentabilidade
e Comunicação do Grupo CCR
Conteúdo, design
e infografia
usina82
Fotos
Acervo CCR

