
Relatório Anual Instituto Cyrela 2017  |  1 

RelatóRio anual 2017



Relatório Anual Instituto Cyrela 2017  |  2 

MensageM
da diReção

O Instituto Cyrela está no seu oitavo ano de operação. Já realizamos muitas 
coisas, mas temos clareza de que podemos fazer mais e melhor. O que mais 
nos provoca é a necessidade de termos certeza de que estamos usando cada real 
dos acionistas da Cyrela, da melhor forma possível.
 
A pergunta, nem sempre fácil de responder, é qual o real impacto que estamos causando na vida 
das pessoas que são beneficiadas pelos nossos investimentos sociais.
 
Queremos ser agentes de transformação e investir em projetos que possam ser escaláveis 
e inclusive influenciar políticas públicas. Ao longo da nossa jornada formamos algumas convicções. 
Sem dúvida a educação é o nosso foco principal, desde o nascimento de uma criança até 
a entrada do jovem no mundo do trabalho. 
 
Acreditamos que através de parcerias, com excelentes organizações que atuam nos campos que são 
o nosso foco, podemos fazer mais. Juntos sempre podemos ir mais longe e provocar impactos 
mais positivos. A sociedade que queremos ajudar a construir é aquela que proporciona a todos as 
mesmas oportunidades. Uma educação de qualidade permite isso.
 
Adotamos como verdade aquilo que é o mote da Fundação Bill e Melinda Gates: “Todas as vidas 
têm o mesmo valor”. Agindo de acordo com essa crença e acreditando expressar valores que são 
muito caros ao grupo Cyrela, adotamos para os próximos anos a bandeira
DA PRIMEIRA INFÂNCIA AO PRIMEIRO EMPREGO.
 
O nosso relatório fala daquilo que realizamos em 2017 e do nosso novo posicionamento. 
Espero que apreciem a sua leitura.
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Resultados
gerais 2017

Investimento de

R$3.674.000
em projetos

sociais

4.424
pessoas

beneficiadas

634
voluntários

11 projetos

no Rs
17 projetos

em sP
12 projetos

no RJ

Formação para o trabalho
Apoios
Transformação de espaços
Educação
Voluntariado

52%

20%

9%

13%

6%
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Educar para o trabalho é um dos nossos objetivos principais. Acreditamos que pessoas 
qualificadas são donas do seu presente e do seu futuro. E nós sempre buscamos ir  além 
da capacitação técnica. Procuramos oferecer oportunidades para desenvolver suas 
capacidades pessoais   de relacionamento, para que a inclusão seja uma realidade mais próxima. 
O mercado de trabalho exige de todos, além de formação técnica, inteligência emocional 
e inter-relacional. Talvez este seja o ponto mais forte hoje para uma contratação. 

Investimento total: R$1.907.000,00 Total de vagas: 1.807

Parceiro Regional Projeto Vagas oferecidas

Banco da Providência RJ Formação de famílias e capacitação para o trabalho 275

Calábria RS Curso para jovens - preparação para o mercado de trabalho. 25

Casa de Santa Ana RJ Curso profissionalizante para jovens e adultos - cuidador de idosos 90

ESPRO RJ/RS/SP Curso para jovens - preparação para o mercado de trabalho. 360

Fundação Gaúcha
dos Bancos Sociais

RS Curso profissionalizante para jovens e adultos – construção civil 80

Instituto Empreender RJ Curso para jovens - preparação para o mercado de trabalho. 50

Instituto Empreender
- Desafio Empreender

RJ Curso para jovens - empreendedorismo 50

Instituto Proa SP Curso para jovens - preparação para o mercado de trabalho. 30

META Educação RJ Curso para jovens - preparação para o mercado de trabalho. 30

NCC Belém RS
Curso profissionalizante para jovens e adultos - Manicure e 
cabelereiro

40

Programa Construindo 
Profissionais

SP Curso profissionalizante para jovens e adultos – construção civil 64

Projeto Ampliar SP Curso profissionalizante para jovens – auxiliar administrativo 56

Reciclázaro SP
Cursos profissionalizantes para jovens e adultos com incentivo 
à formação de empreendedorismo ou negócios produtivos.

55

Rede Cidadã - Trabalho 
Novo

SP Capacitação comportamental para pessoas em situação de rua. 100

Seconci Rio - Programa
de Líderes

RJ Curso de empreendedorismo para profissionais da construção civil 81

Seconci Rio - Programa 
Reconstruir

RJ Curso de liderança para profissionais da construção civil 225

Tibagi PR Curso profissionalizante para jovens e adultos – elétrica 36

UNIBES SP Curso profissionalizante para jovens e adultos – web designer 60

Vocação SP Curso para jovens - preparação para o mercado de trabalho. 100

Formação para
o trabalho
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Em 2017 a Vocação foi parceira do Instituto Cyrela no programa 
Preparação para o Mercado do Trabalho – PPT. Ao todo, 
100 jovens participaram do programa, que tem como objetivo 
desenvolver competências pessoais, relacionais, produtivas 
e cognitivas que contribuam para a inclusão social de jovens 
de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Abaixo o depoimento de uma aluna, que decidiu participar 
do programa e atualmente cursa o 3º ano do Ensino Médio 
no período noturno. 

“Antes do PPT eu era diferente, não tinha uma visão ampla 
do futuro e não me abria com as pessoas. Hoje tenho em mente 
o que quero para o futuro, tenho uma visão mais ampla sobre 
como seguir.
Depois que participei das atividades, conheci mais sobre a área 
que quero fazer faculdade (curso de cinema) e hoje faço um 
curso de audiovisual que está me ajudando a conhecer mais 
sobre essa área. Hoje me vejo como uma pessoa que interage 
mais com os outros, converso mais sobre o meu futuro com 
a minha mãe, sobre o que quero fazer.”

Renata stefany Pereira de Oliveira 
Participou do PPT no 2º semestre de 2017

Vocação
depoimento

“
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A educação é o nosso foco e permeia todos os projetos que apoiamos. Acreditamos 
que uma sociedade fortalecida é composta de cidadãos educados, éticos e comprometidos. 
Por isso, buscamos dar qualidade à educação de  crianças e jovens, e dar novas oportunidades 
de estudo aos adultos. 

educação

Parceiro Regional Projeto Vagas oferecidas

ADUS SP
Ensino da língua portuguesa e integração de jovens e adultos
refugiados no Brasil.

200

Construindo Pessoas
Bolsas de estudo 

RS/RJ/SP
Bolsa auxílio para operários que desejam retomar seus estudos
na rede pública de ensino.

8

Construindo Pessoas - In-
centivo educacional

RS/RJ/SP
Concessão de bolsas de estudos de graduação para colaboradores
da Cyrela.

9

Parceiros da Educação SP
Apoio à gestão e melhoria do ensino de uma escola pública
de São Paulo

423

Instituto Zero a Seis SP Capacitação de educadores de uma creche em Pardinho/ SP. 35

Investimento total: R$317.000,00 Total de vagas: 675
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Desde 2015, o Instituto Cyrela apoia a Escola Estadual Professora 
Irene Ribeiro, por meio de parceria estabelecida com a Parceiros 
da Educação, associação sem fins lucrativos que trabalha há 14 anos 
por uma educação pública de qualidade no Brasil.  

A escola escolhida pelo Instituto Cyrela está localizada na Vila Carrão, 
zona Leste de São Paulo e atende anualmente 410 alunos do Ensino 
Fundamental de Anos Iniciais, além de fazer parte do Programa 
de Ensino Integral da secretaria da Educação do Estado de são 
Paulo, um modelo de escola transformador do Estado.

Ao longo desses anos de parceria, importantes ações foram 
desenvolvidas na escola, sempre focadas na melhoria da qualidade 
do ensino e da aprendizagem dos alunos. 

A escola tem apresentado excelentes resultados e constantes 
melhoras no IDEsP – Índice de Desenvolvimento da Educação 
do Estado de são Paulo, crescendo 47% desde que a escola 
começou a contar com a parceria do Instituto Cyrela.

Em 2017, dado os excelentes avanços acadêmicos da escola, 
o Instituto premiou a escola com um maravilhoso playground, 
que é a alegria dos alunos - em especial os alunos ingressantes 
com mais de 5 anos e meio. 

A Diretora da Escola Estadual Irene Ribeiro, Elizabete Polidoro, 
disse “a parceria possibilita tirar do papel projetos que antes 
os professores só podiam sonhar!“ E nós da Parceiros, vemos 
que esses sonhos realizados se transformaram em uma 
educação de qualidade para os alunos. 

lúcia Favero
Diretora Executiva Parceiros da Educação

Parceiros da educação
depoimento

“
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Acreditamos que a qualidade dos espaços contribui no processo de aprendizagem. Por exemplo, 
uma boa sala de aula, iluminada, ventilada e com os equipamentos necessários, 
pode ser ponto determinante no desenvolvimento cognitivo de uma criança. 
 
Por isso, apoiamos iniciativas que tenham como objetivo transformar os espaços que atendem 
a população de alta vulnerabilidade social, contribuindo para seu desenvolvimento 
e criando ambientes acolhedores.

Parceiro Regional Projeto Vagas/ Beneficiários

Programa RenovAção RS/RJ/SP
Edital que premia organizações sociais que queiram reformar 
ou construir espaços a fim de ampliar o impacto de sua atuação.

556

Programa RenovAção Kids SP
Edital que premia organizações sociais especializadas 
no atendimento de crianças de 0 a 6 anos, que queiram reformar 
ou construir espaços a fim de ampliar o impacto de sua atuação.

272

Saúde Criança RJ
Reforma ou construção de moradias das famílias atendidas 
pela organização.

25

CREN/ Projeto Vivenda SP
Reforma ou construção de moradias das famílias atendidas 
pela organização.

32

Escola Estadual Irene Ribeiro SP Reforma do playground da escola 423

transformação
de espaços

Investimento total: R$480.000,00 Total de vagas: 1.308
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“A primeira infância é terreno fértil para a construção 
de comportamentos e valores”.

O lAlEC - lar Amor luz e Esperança da Criança é um abrigo 
que atende  crianças abandonadas, ou que sofreram maus tratos. 
Temos como missão garantir um lar acolhedor e familiar a elas, 
dando amor, atendimento individualizado e tratamento médico 
adequado até que sejam reintegradas a suas famílias ou adotadas. 

Na busca por parceiros com o mesmo objetivo, tivemos a grata 
surpresa de sermos escolhidos pelo Instituto Cyrela, através 
do programa RenovAção Kids 2017. 

Ao ganhar o prêmio, pudemos viabilizar nosso projeto “Reformando 
e harmonizando o Espaço lAlEC”, oferecendo um ambiente 
alegre, organizado, sem avarias e seguro para as crianças. 

Esta reforma em muito ajudará para que nossas crianças possam viver seu processo 
de desenvolvimento infantil em um local adequado e preparado para elas. 

As crianças e toda equipe do LALEC, com o coração preenchido de carinho, agradecem profundamente 
o Instituto Cyrela pela sensibilidade de compreender a nossa missão e nosso propósito em cumprí-la 
com efetiva excelência. 

Ana Maria silva
Psicóloga LALEC

laleC
depoimento

“
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Além dos projetos apresentados, realizamos apoios institucionais e patrocínios a causas 
que acreditamos serem importantes para a nossa sociedade. Acreditamos que boas iniciativas 
devem se perpetuar e que somente unindo forças teremos a transformação que precisamos.

apoios institucionais
e Patrocínios

Parceiro Regional Projeto

ADUS SP Patrocínio a evento de captação de recursos

Amigos do bem NAC Apoio institucional

Aventura de construir SP Apoio institucional

Dia de doar/ Banco da Providência RJ Campanha com clientes - Matching gift

ESPRO SP Patrocínio a projeto cultural

Evento ACL SP Patrocínio a evento de captação de recursos

Força Tarefa Finanças Sociais NAC Apoio institucional

Fundação Projeto Pescar SUL Apoio institucional

Fundo BIS SP Apoio institucional

GIFE NAC Associação

Instituto Akatu SP Apoio institucional

Instituto Ethos SP Associação e Apoio institucional

Jantar Ampliar SP Patrocínio a evento de captação de recursos

Junior Achievement Brasil NAC Apoio institucional

MC Dia Feliz NAC Patrocínio a evento de captação de recursos

Nosso Sonho SP Apoio institucional

Parceiros Voluntários RS Apoio institucional

UNICEF NAC Apoio institucional

Investimento total: R$734.000,00
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A Fundação Projeto Pescar oferece programas 
socioprofissionalizantes gratuítos, destinados a jovens, 
entre 16 e 19 anos, contando com a parceria de empresas 
e organizações, que os recebem em seus ambientes de 
trabalho. O investimento social do Instituto Cyrela possibilita 
à Fundação Projeto Pescar desenvolver o programa 
em dez estados do Brasil. Em 2017, nos 41 anos de atuação, 
o Projeto atingiu a marca de 30.000 jovens formados e 
mais de 1700 jovens atendidos. 

“Antes do Projeto Pescar, eu não tinha perspectiva 
de crescimento, com aquela visão do mundo de trabalhar 
em uma empresa com cargos menores e lá me aposentar. 
A experiência no programa me mostrou o quanto somos 
iguais e capazes. Além disso, as aulas que fazíamos, 
em diversas áreas, permitia termos uma visão ampla 
de como funcionam os processos de uma organização, 
de cada etapa e com isso me fizeram acreditar que 
independentemente da sua origem, se você persistir 
e apostar em si, consegue alcançar suas metas”.

Fábio Neri Vieira, 27 anos
Egresso da 12ª turma na Unidade

Projeto Pescar ZF do Brasil

Projeto Pescar
depoimento

“
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Despertar a cidadania em todos os nossos colaboradores e seus familiares é um dos nossos objetivos 
estratégicos. O programa de voluntariado é o nosso instrumento para esse fim. Queremos que 
os nossos colaboradores vivam na pele alguns projetos, afinal, nada melhor que colocar a mão 
na massa para entender as dificuldade do outro e desenvolver a empatia, tão necessária para 
um País mais próspero.

Voluntariado

Investimento total: R$236.000,00

Parceiro Regional Projeto
Participações 
voluntárias 

Mentores que Transformam NAC
Voluntários tornam-se, por 8 semanas, mentores de jovens 
que estão iniciando sua carreira profissional

73

Dia da Ação Voluntária -DAV NAC
Grande evento de mobilização, onde os voluntários de todas 
as regionais se reúnem no mesmo dia para uma ação em uma escola 
ou organização social. 

496

Voluntários em Rede NAC Divulgação de ações particulares dos voluntários Cyrela 5

Campanha de final de ano NAC
Ações de arrecadação ou visita a organizações sociais nos meses 
de dezembro e novembro.

60

Total: 634
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O Dia da Ação Voluntária (DAV) representa muito para mim. Desde o meu 
primeiro ano na Cyrela, busco estar presente e participar ativamente 
dessas ações. lembro-me que em 2014 a ação foi realizada 
em uma escola pública. Na ocasião, eu ainda não participava do comitê 
de organização, mas me identifiquei muito com a causa principalmente 
porque minha mãe sempre trabalhou como professora em uma escola 
pública de uma região muito carente, desde que eu era pequeno 
convivia muito naquele local e com aquelas pessoas.

Nesse ano, houve um vídeo após a ação, me recordo de ter mostrado 
esse vídeo aos meus pais e vê-los emocionados, com orgulho 
da minha participação naquela ação, mas principalmente 
em como os valores e a cultura da empresa em que eu estava 
trabalhando condiziam com tudo que tentaram me passar como 
ser humano.

Naquela época, pensei muito que aquela escola, poderia muito bem ser 
essa escola que eu conhecia desde pequeno, e foi assim que a indiquei 
para o DAV de 2016 que por uma porcentagem muito pequena ficou 
em segundo lugar.

dia da ação Voluntária
depoimento

“

Em 2017, para minha surpresa, após decisão quase unânime do comitê organizador, 
não indicaríamos outros locais, mas escolheríamos a escola que quase ganhou 
em 2016, a mesma escola que eu conhecia e sabia o quanto poderíamos agregar na vida 
dos alunos e colaboradores. A emoção tomou conta, e quando a notícia chegou até 
os colaboradores, parecia que o Brasil havia ganhado a Copa do Mundo, foi uma festa só!  

Durante a organização, vi muitas e muitas pessoas ajudando em tudo o que era possível e vi coisas 
acontecerem que nunca imaginaria que pudessem acontecer. Realmente houve um transformação 
daquele local, para aquelas pessoas que precisavam tanto. 

Me emociona que eu faça parte de tudo isso, mas principalmente me orgulha muito ao ver que, 
em um mundo de tanta desigualdade, há pessoas, e há uma empresa que faz o possível e impossível 
para tornar o mundo melhor.

lucas Pulcinelli Gouveia
Voluntário Cyrela



2018: 
Novo Posicionamento
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2018: 
novo Posicionamento

da primeira infância ao primeiro emprego

Desde 2011, quando iniciamos nossas atividades, buscamos 
oferecer para jovens e adultos a oportunidade de transformar 
sua vida por meio da educação para o trabalho. Acreditamos 
que a capacitação profissional é uma maneira 
eficiente de ajudar uma pessoa que precisa gerar renda 
e sustentar sua vida.

Porém, após 7 anos de atuação, iniciamos um processo 
de reflexão sobre nossa atuação e sobre os resultados alcançados.  
 
Este processo resultou em um novo posicionamento, que altera 
principalmente a faixa etária do nosso público-alvo. 

Diversos estudos e pesquisas comprovam que 
o investimento social com maior retorno para a sociedade 
é o investimento nos anos iniciais de uma criança, 
a chamada PRIMEIRA INFÂNCIA.

Segundo James Heckman, economista americano ganhador 
do Prêmio Nobel de economia, há grandes ganhos econômicos 
a serem obtidos com o investimento em desenvolvimento 
na primeira infância. 

Quando as condições para o desenvolvimento socioemocional 
e cognitivo, nos primeiros anos da vida de uma criança são 
boas, maiores são as probabilidades dessa criança alcançar 
o melhor de seu potencial, tornando-se um adulto mais 
equilibrado, produtivo e realizado. 
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Frente a estes dados, a partir de 2018, optamos por continuar 
o investimento social com o foco em educação, porém para 
o público de 0 a 24 anos, investindo no que chamamos 
de “da primeira infância ao primeiro emprego”.

Apoiaremos projetos focados na população em situação de alta 
vulnerabilidade social, com foco em educação, e que atenda 
desde crianças de 0 a 6 anos, até jovens de 24 anos.

Com esta mudança, esperamos tornar o nosso investimento social 
o mais eficiente possível, ao mesmo tempo em que contribuímos 
para uma transformação positiva da nossa sociedade.

2018: 
novo Posicionamento
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QueM soMos

alto impacto social

apoiamos projetos

Potencial de escalabilidade

Somos o Instituto responsável pelos investimentos sociais do grupo Cyrela. 
Apoiamos projetos que tenham alto impacto social e apresentem 
potencial de escalabilidade. 

Entendemos como impacto social o efeito de uma ação, a médio 
ou longo prazo, que leve a melhora da vida de uma pessoa.

Apoiamos financeiramente projetos sociais propostos 
e executados por organizações sociais. Construímos uma parceria 
com a instituição e buscamos, juntos, potencializar ainda mais 
seus resultados.

Acreditamos que bons projetos sociais podem ser replicáveis 
e escaláveis, podendo tornar-se política pública.

2018: 
novo Posicionamento
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Missão

Crianças e jovens

Projetos de educação

situação de vulnerabilidade social

Apoiar projetos de educação destinados a crianças 
e jovens em situação de vulnerabilidade social 
nas cidades em que a Cyrela está presente.

Nosso público-alvo são crianças e jovens 
de 0 a 24 anos.

Acreditamos que a educação é o principal pilar da transformação 
social. Apoiamos projetos de educação que:
•  Preparam profissionais e espaços de berçários e escolas 

de educação infantil;
• Auxiliam os pais na educação de seus filhos na primeira infância;
•  Reforçam e fortalecem o ensino das crianças e jovens 

das escolas públicas;
•  Auxiliam os jovens a iniciarem sua vida profissional, investindo 

em conhecimentos técnicos e habilidades socioemocionais.

Entendemos como vulnerabilidade social,  a ausência ou a 
insuficiência de itens que determinam o bem-estar 
do indivíduo. Podemos elencar alguns desses itens, como: 
saneamento básico, moradia adequada, saúde, educação, 
mobilidade, oportunidades de trabalho e renda.

2018: 
novo Posicionamento
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orgulho de ser Cyrela

Parcerias que constroem o futuro

Cada centavo conta

Temos orgulho de pertencer a uma cultura que acredita 
em fazer o bem e nos sentimos privilegiados em ser uma 
expressão dessa crença. 
 
Incentivamos o envolvimento e o engajamento de nossos 
colaboradores, parceiros e clientes em ações sociais que 
impactem positivamente a sociedade.

Nossos parceiros são parte da nossa forma de atuar e essenciais 
para nossa estratégia. Acreditamos em especialização e foco. 

Sabemos que é na pluralidade de visões, na especialização 
do conhecimento e da atuação, e no relacionamento de 
longo prazo que reside o futuro que queremos ajudar a construir. 

somos responsáveis com recursos, objetivos na tomada 
de decisões e avaliamos cuidadosamente resultados. 
 
É assim que conseguimos continuar investindo de maneira 
eficiente nas causas que apoiamos.

Visão

ValoRes

Fazer o bem transformando a vida de crianças e jovens.

2018: 
novo Posicionamento



www.institutocyrela.org.br
instituto@cyrela.com.br

www.facebook.com/institutocyrela
www.instagram.com/institutocyrela



Somos responsáveis com recursos, objetivos na tomada 
de decisões e avaliamos cuidadosamente resultados. 
 
É assim que conseguimos continuar investindo de maneira 
eficiente nas causas que apoiamos.


