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UM ANO DE UNIÃO
O Instituto CCP tem 4 eixos de atuação muito bem definidos: Empregabilidade, Empreendedorismo, 
Relacionamento e Voluntariado. A nossa forma de atuação nunca foi voltada para ações assistencialistas, 
não que elas não sejam necessárias, mas nosso foco é ajudar a transformar a vida das pessoas através de 
processos educacionais. Em tempos de pandemia isso teve uma mudança.

Quando aparece um incêndio, a gente tem a obrigação de ajudar a apagá-lo, e foi isso que nós fizemos 
com campanhas para doação de itens de alimentação, higiene e limpeza. Esperamos que em 2022 a 
gente possa voltar exclusivamente para nossos focos originais.

Cooperação: ponto-chave na estratégia
O Instituto CCP depende, em grande parte, das ações voluntárias do nosso time. Juntos temos condições de 
realizar muito mais. É nossa intenção cada vez envolver mais a família SYN nas ações do Instituto. 

Com relação aos nossos parceiros externos, acreditamos que só através da colaboração entre governos, 
empresas e sociedade civil conseguiremos construir uma sociedade melhor para todos e por isso 
valorizamos muito as nossas parcerias. 

Um projeto que nos deixa muito orgulhosos é o que estamos realizando junto com o Instituto Center Norte 
em parceria com o CAMI, o SEBRAE e o SENAI. SYN e CN, que concorrem com os seus shoppings, 
cooperam em um projeto que dará a oportunidade de uma vida digna e próspera para imigrantes que 
moram no entorno dos nossos negócios. Precisamos cada vez mais estimular a cooperação de muitos 
atores para construirmos uma sociedade melhor para todos.
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Diretor Executivo do Instituto CCP 



Embaixadores do ISYN nos shoppings Gestão
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Israel Aron Zylberman

Grasiela Marques 
Caldeira Silva

Elie Horn

Leo Krakowiak

Israel Aron Zylberman

Paula de Mesquita Tauil

Pedro Marcio Daltro dos Santos

Thiago Muramatsu

Shopping D 
Alexia Alejandra Coutinho Bastias e 
Renata Pimentel

Tietê Plaza Shopping
Ana Paula Marçal Cacciari e 
Marianne Grigaitis Widonsk Jonas

Shopping Metropolitano Barra
Anselmo Oliveira e Priscila de 
Oliveira Costa Lutz

SHOPPINGS ADMINISTRADOS

Associados
Fundadores

Shopping Cidade de São Paulo
Debora de Souza Viana e Raissa 
Kazantzi de Felice Becker

Grand Plaza Shopping
Isadora Taglietti Nery e Priscila 
Alves Yamaguti

Shopping Cerrado
Thais Correa Silva



35%35%

NOSSAS FRENTES
DE ATUAÇÃO EM 2019
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Projetos

Ações Institucionais

Voluntariado

Parcerias
e Patrocínios

935
MIL REAIS

17%17%

35%35%
13%13%

2 Projetos

11 Parcerias e Patrocínios

2 Ações

7 Ações



Empregabilidade

Empreendedorismo

Relacionamento

Voluntariado
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NOSSAS FRENTES
DE ATUAÇÃO EM 2020

726
MIL REAIS

46%46% 4 Projetos

2%2% 2 Investimentos

39%39% 18 Ações de Relacionamento

13%13% 7 Ações de Voluntariado
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O compromisso do ICCP neste eixo de atuação é 
garantir, para aqueles que tem essa vocação, a 
oportunidade de se tornarem microempreendedores.

EMPREENDEDORISMO

Um exemplo da atuação neste pilar foi o Realidade Empreendedora, 
programa realizado em parceria com a Associação Aventura 
de Construir. Destinado a criar consultorias e formações para 
microempreendedores de baixa renda da periferia, a ação contou em 
2020 com 104 inscritos e 85% de participação efetiva.

Zumbitec R$ 50.000,00
A Realidade Empreendedora R$ 69.181,00

Empreenda CCP R$ 145.455,00

2019

2020



O compromisso do ICCP neste eixo de atuação é 
garantir a oportunidade de capacitação profissional 
para inclusão no mercado de trabalho.

EMPREGABILIDADE

A Rede Cidadã é um importante parceiro neste eixo. Em 2019, 
a formação “Emprega CCP” reuniu 120 participantes, com aulas 
ministradas em quatro shoppings que administramos em São Paulo 
e Santo André. Já em 2020, o número foi ampliado para 300 
capacitados, pois o projeto foi realizado também nas cidades: Rio 
de Janeiro (RJ) e Goiânia (GO).

Emprega CCP R$ 181.311,00

Emprega CCP R$ 128.918,08
Moda Sustentável Patrocínio  
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2019

2020



O compromisso do ICCP neste eixo de atuação 
é aproximar as pessoas, interagir com elas, em 
dinâmicas de bem viver e de plena interação de 
cidadania.

RELACIONAMENTO

2019

Fadas do Leite R$ 2.450,00
Parceiros da Educação R$ 150.794,00
Natal Solidário R$ 55.000,00
Aventuras de Construir R$ 4.500,00
Mutirão Limpeza Shopping D R$ 480,00
Idoso Amigo - GPS R$ 466,00
Inova Zumbi - Corrida Virada da 
Consciência

R$ 10.000,00

Espaço Bem - Shopping Cerrado R$ 3.420,00
Start-Se - Junior Achievement R$ 100.000,00

Parceiros da educação (E.E. Raul Fragoso) R$ 144.946,84
Movimento Covid-19 R$ 74.431,42
Empreendedorismo Palestra R$ 5.000,00
Doação de Máscaras R$ 11.583,00
Aventuras de Construir R$ 1.389,00
Firgurn R$ 10.000,00
Conectividade na Periferia R$ 3.600,00
Campanha Movimento AR R$ 5.000,00
ICCP PicPay Patrocínio
ICCP OnStores Patrocínio
Doação Mobiliários Shoppings Patrocínio
Gestão a Vista Shopping Patrocínio
Recrutamento e Seleção Negros Patrocínio
Movimento AR Patrocínio
Doe Abraços Quentinhos Patrocínio
Doação - Shopping Cidade SP Patrocínio
Drive-Thru Junino Shopping D Patrocínio
Urna do Bem Patrocínio
Risadaria Patrocínio

2020
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Dentro da CCP, a cada meta elaborada, 10% é 
direcionado para projetos de inovação. Há vários 
projetos em que atuamos em 2020:

RELACIONAMENTO

- 6 Projetos via Leis de Incentivo;
- Projetos de apoio à Diversidade e Inclusão;
- Patrocínios a Empreendedores e Projetos 
Online;
- Apoio a Projetos de Inovação.
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Dentre os projetos de 2019 e 2020, está o 
realizado com a Parceiros da Educação. Em 
setembro de 2020 foi divulgado o IDEB 2019 
e a escola Raul Antonio Fragoso conquistou um 
resultado de 7,9. 

O avanço foi de 11% desde a entrada do 
ICCP como patrocinador, uma vez que a escola 
cresceu de 7,1 em 2017 para 7,9 em 2019, 
superando a meta estabelecida.



Promover oportunidades para aprender e ensinar, 
por meio de ações de voluntariado, é o foco deste 
pilar. São experiências de troca humana, que 
fortalecem nossa cultura e o jeito de ser da CCP, 

VOLUNTARIADO

Em 2020 contamos 
com a participação 
voluntária de 25% do 
nosso time, nos projetos 
Innovation Camp e 
Carta e Carreira.
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nos empreendimentos onde atuamos, para profissionais que atuam 
na sede administrativa e em várias frentes nos shoppings centers.

2019

Innovation Camp - JA R$ 91.360,00 
Atados - Carta e Livros R$ 29.916,00 

Innovation Camp - JA R$ 58.513,00 
Acampamento Natal R$ 27.500,00 
Atados - Carta e Carreira R$ 30.000,00 

2020
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Desenvolvemos ações para fortalecer o entorno dos nossos 
empreendimentos e ressaltar a cultura e o jeito de ser da CCP. Em 
2020, com o início da pandemia, precisamos adaptar projetos para 
continuar entregando oportunidades nos pilares em que atuamos, dentro 
da realidade home office. 

Seja solidário sem sair de casa: esta mobilização reuniu 
167 pessoas e arrecadou R$ 71.700,00. O valor foi multiplicado por 3 
pelo ICCP, resultando em R$ 215.000,00 destinados em doações para 
6 instituições parceiras. 

Já o Projeto "Eu Cuido" teve como foco a produção e 
distribuição de máscaras de alta qualidade para pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. 67 pessoas contribuíram, resultando em
R$ 23.167,00 e que resultaram na doação de 3.564 máscaras. 

E por fim a campanha de arrecadação #doeabraçosquentinhos 
resultou em 4.000 itens entregues, entre roupas, brinquedos e calçados.  

2020: AÇÕES DE COMBATE
AOS EFEITOS DA PANDEMIA 



VISÃO 
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Instituto SYN em 2021
Algumas pessoas afirmam que o ano de 2020 ainda não acabou. 
Em outras palavras, a pandemia continua atrapalhando muitas 
inciativas que exigem ações presenciais. Por isso, estimamos que 
nossas ações em 2021 serão uma continuidade do que conseguimos 
realizar em 2020.

E para que possamos apoiar a cada vez mais instituições e otimizar 
os recursos para atender a mais pessoas, queremos conhecer 
ainda melhor as instituições que atuam no entorno dos nossos 
empreendimentos.

Ações que apoiamos via Instituto SYN
Uma das coisas mais importantes para qualquer organização é a 
própria reputação, e isso é uma construção que não acaba nunca. Nós 
seguimos aquela orientação bem conhecida: “confie, mas verifique”. Ou 
seja, a gente sempre faz uma “due diligence” antes de apoiar qualquer 
organização. Simplificando: 

1. Tenha sua documentação sempre em ordem;

2. Seja muito clara no seu pedido de apoio. O objetivo do projeto a 
ser apoiado, o público-alvo, os resultados esperados, o cronograma 
físico e financeiro;

3. Prestação de contas: transparência total. Para nós, cada centavo 
conta. É muito importante deixar muito claro sobre como o dinheiro 
será aplicado. 

Nós somos sempre muito diretos e francos e esperamos a mesma coisa 
dos nossos parceiros. Que sempre possamos estimular a cooperação de 
muitos atores para construirmos uma sociedade melhor para todos.  

AGORA SOMOS INSTITUTO SYN
O Instituto CCP agora é Instituto SYN, acompanhando a 
mudança de marca da empresa da qual somos o braço social. 
Criada em 2007 a partir de um spin-off da Cyrela Brazil Realty, 
a CCP muda para SYN, uma das líderes no segmento de 
propriedades comerciais e reconhecida pela longa experiência 
no setor e por seu comportamento pioneiro.



www.institutosyn.org.br

facebook.com/institutosyn

instagram.com/institutosyn

http://www.institutosyn.org.br
http://www.facebook.com/institutosyn
http://www.instagram.com/institutosyn

