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O Instituto Triunfo foi criado com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento sustentável das
comunidades que acolhem os negócios da Triunfo
Participações e Investimentos, por meio do apoio e
da execução de projetos sociais.

A entidade atua fazendo o elo entre a atuação social
e o cotidiano das operações da Companhia,
conforme demonstrado pela sua missão:

EMPRESAS
ASSOCIADAS

Contribuir para o desenvolvimento
sustentável das regiões de atuação da Triunfo
Participações e Investimentos, por meio
do engajamento comunitário e da proposição
de soluções para os desafios da sociedade.

O INSTITUTO
TRIUNFO

Todas as ações desenvolvidas pelo Instituto Triunfo
são viabilizadas por meio do apoio das empresas
associadas, dentre elas destacam-se:

• Triunfo Participações e Investimentos S.A.
• Concebra – Concessionária das Rodovias 

Centrais do Brasil S.A.
• Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.
• Concepa – Concessionária da Rodovia Osório –

Porto Alegre S.A.
• Concer – Concessão Rodoviária Juiz De Fora –

Rio S.A.
• Econorte – Empresa Concessionária de Rodovias 

do Norte S.A.
• Aeroportos Brasil – Viracopos S.A



Os eixos estratégicos do Instituto Triunfo foram
definidos para concentrar a atuação nos temas de
maior expertise da entidade e em prol da eficiência
do impacto social.

Estes eixos são determinantes para gestão do
portfólio de projetos da entidade, sendo o ponto
de partida para análise de propostas de novos
projetos.

Os eixos também são considerados de forma
transversal, buscando oportunidades de projetos
de diferentes eixos contribuírem entre si.

A promoção da educação e da cidadania tem alto
potencial de transformação social e por isso o
Instituto apoia projetos que diretamente
impactem a comunidade nestes temas e também
aqueles com o objetivo de mobilizar funcionários
e seus familiares em exercícios de alteridade.

A infância e a adolescência são períodos da vida
marcados pela construção do caráter,
merecendo por isso todo cuidado, atenção e
proteção possível para a redução das
fragilidades.

Educação e Cidadania

Proteção à Infância

EIXOS
ESTRATÉGICOS

Desde 2011 o Instituto Triunfo atua como
proponente de projetos culturais pelo Ministério
da Cultura, atualmente focando seus projetos no
restauro e construção de espaços culturais.

Cultura



O projeto de recuperação do Museu Rodoviário de
Comendador Levy Gasparian, foi aprovado pelo
Ministério da Cultura em 2013 sob o número PRONAC
121282 e desde então conta com a atuação do
Instituto Triunfo.

O edifício é tombado pelo IPHAN, por ser a última
remanescente das doze estações de muda
inauguradas pela Cia União Indústria em 1876 e que
faziam a ligação entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora.

O Museu Rodoviário é o único do gênero na América
Latina e está atualmente interditado por demandar a
recuperação completa do acervo e das estruturas,
que devem ser ampliadas para abrigar as peças antes
dispostas no jardim.

Em 2018 os esforços nesse projeto se deram para
elaboração do edital de contratação de empresa de
construção especializada para o restauro do edifício
histórico.

CULTURA

RECUPERAÇÃO DO MUSEU RODOVIÁRIO



Museu Rodoviário



CULTURA

PAISAGENS CULTURAIS BRASILEIRAS

Com edição em 2011, os livros da coleção Paisagens
Culturais Brasileiras ilustram aspectos culturais de
duas importantes regiões brasileiras, o Norte
Pioneiro do estado do Paraná, e a região de
Navegantes em Santa Catarina.

Em 2018 os livros continuam a ser distribuídos a
escolas e bibliotecas estaduais e municipais.

RECUPERAÇÃO DO MUSEU RODOVIÁRIO

Também é destaque desse ano de trabalho no
projeto, os esforços realizados no fortalecimento das
relações institucionais para definições de como será
a gestão do museu uma vez restaurado, com o DNIT
– proprietário e com a Prefeitura Municipal de
Comendador Levy Gasparian – responsável
atualmente pela guarda do espaço.



SEMANAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 2018

Em 2018 foi realizada a última edição do projeto
“Semanas de Educação para o trânsito” em
Petrópolis, no Rio de Janeiro e mantendo a parceria
com o Instituto Paz No trânsito (IPTRAN).

Também foi somado esforços na Faculdade de
Medicina de Petrópolis, da Liga Acadêmica de Trauma,
do Detran/RJ e da equipe da Operação Lei Seca,
levando para o público universitário ações de
conscientização e engajamento com a causa
segurança no trânsito:

EDUCAÇÃO  E
CIDADANIA

+10.900 participantes
5 estados

(GO, PR, RS, SP e RJ)

- Exposição Brinquedos Órfãos

- Exposição Carro Batido

- Talkshow com universitários

- Atividades educativas alinhadas com o
currículo

O encerramento deste projeto em 2018 foi marcado
de uma forma muito especial: com o
reconhecimento do Selo Sesi ODS, que certifica
inciativas que contribuem para os objetivos de
desenvolvimento sustentável da ONU.

SELO SESI ODS





MAIS EDUCAÇÃO, MENOS DENGUE

Projeto que tem como objetivo a conscientização de
crianças para redução dos índices de dengue. É
realizado pela Prefeitura de Itumbiara em parceria
com a Triunfo Concebra, recebendo apoio técnico e
financeiro do Instituto Triunfo.
As crianças recebem informações sobre doenças
endêmicas transmitidas por vetores e sobre serviços
de saúde, educação e manejo ambiental. Para a
aplicação dos conteúdos aprendidos, são
incentivados a recolher e trocar materiais recicláveis
que antes estavam se acumulando na cidade e
serviam de pontos de multiplicação do mosquito
Aedes Aegypti por materiais escolares.

INCENTIVO À CULTURA DE DOAÇÃO

A doação é uma forma de exercício da
solidariedade através da generosidade e pode ser
exercido tanto por pessoas físicas quanto jurídicas.

Além da atuação direta na coordenação da seleção
de projetos sociais apoiados por incentivos fiscais
e nas campanhas de arrecadação e destinação de
alimentos e itens de vestuário também são
realizadas campanhas de incentivo à cultura de
doação entre parceiros e funcionários, com a
publicação de informativos que detalham o passo
a passo para a realização de destinações fiscais
disponíveis para pessoas físicas.

867 crianças 2 informativos

publicados
incentivos fiscais disponíveis

para pessoas físicas

9 instituições*
apoiadas por empresas Triunfo 

através de incentivos  fiscais 

(*) Aportes realizados em 2018 para 
execução em 2019

EDUCAÇÃO  E
CIDADANIA

4 edições em 2018

participantes



QUE BRINCADEIRA É ESSA?

Todos sabem que os equipamentos de segurança
para crianças (bebê-conforto, cadeirinha e assento
elevado) são importantes, mas os detalhes que
devem ser observados na escolha, instalação e uso
são muitos, fazendo com que 8 a cada 10
equipamentos sejam utilizados incorretamente.
Para ajudar as famílias o Instituto Triunfo criou a
campanha “Que brinCadeira é essa?”, que
disponibiliza no site
www.institutotriunfo.com/quebrincadeiraeessa
informações detalhadas e personalizadas para cada
faixa etária, peso e altura de criança sobre a compra,
instalação, ajuste do cinto e adaptação ao uso dos
equipamentos.
Além das informações personalizadas, o site conta
com seis vídeos, perguntas frequentes e um espaço
de interação entre as famílias, em que podem
compartilhar depoimentos em que contam as
brincadeiras ou o que disseram para os pequenos de
forma a superar a resistência inicial das crianças no
uso destes equipamentos.
Os materiais da campanha foram criados com o
apoio da marca de produtos infantis Burigotto, da
agência Nossa Causa e da Bem-te-vi produções.

151.390 pessoas
Alcance estimado de

EDUCAÇÃO  E
CIDADANIA



CIDADANIA
EDUCAÇÃO  E OPERAÇÃO INVERNO 2018

A campanha foi criada pela Triunfo Concepa, que
identificou esta necessidade devido ao frio
intenso que atinge a região.

Desde 2015 passou a ser coordenada pelo
Instituto Triunfo que ampliou a abrangência para
mais 4 estados brasileiros, onde atuam demais
empresas do grupo.

As doações são realizadas pelos usuários das
rodovias, funcionários, amigos e familiares e são
destinadas para comunidades lindeiras as
empresas.

4.530
Peças arrecadadas em 2018



FREIO NA FOME 2018

CIDADANIA
EDUCAÇÃO  E

A campanha teve seu inicio na Concer e em 2018
passa pela sua quarta edição conjunta sob a
coordenação do Instituto Triunfo.

Neste ano a campanha contou com ações voluntárias
dos profissionais, que engajaram familiares e amigos
para participarem dos eventos de entrega dos
alimentos e praticar um ato de carinho.

2.854

11

8,5

Municípios 
apoiados

Pessoas 
beneficiadas

Toneladas de 
alimentos arrecadados



Criado pela Childhood Foundation Brasil, o programa visa enfrentar a
exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras.

Desde 2015, todas as rodovias Triunfo são signatárias deste pacto empresarial e
as ações são coordenadas pelo Instituto, que busca a ampliação do alcance das
ações de sensibilização e conscientização.

Em 2018 as empresas avançaram em um plano de ação com atividades
desenhadas para tratar do tema nas diferentes localidades e respeitando as
suas particularidades. O trabalho congrega o Instituto Triunfo, que gere as
ações, as Concessionárias de rodovias Triunfo, que conhecendo as realidades
locais adaptam e aplicam as atividades, fazendo a interface direta com as
comunidades.

Todas as empresas associadas ao Instituto Triunfo contam em suas equipes com
pontos focais, multiplicadores e agentes de proteção, profissionais capacitados
para agir no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e
adolescentes.

PROTEÇÃO À
INFÂNCIA



“As ações sempre geram muita reflexão acerca de nossa atuação [...] 
e sobre a necessidade de uma mudança de foco.”

(Fabrício Rosa, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da PRF / GO)

CAMPANHA DE 18 DE MAIO 

INFÂNCIA

+60 mil pessoas 
participaram das ações

em 2018

+20 mil pessoas 
participaram das ações  

em 2016

+40 mil pessoas 
participaram das ações

em 2017

Conhecido como o dia nacional de combate a
exploração sexual de crianças e adolescentes, é uma
data marcada por ações de conscientizações ao
longo das rodovias Triunfo.

Além dessa campanha anual, as rodovias Triunfo
mantém divulgação permanente do Disque Direitos
Humanos, o Disque 100 no verso dos tíquetes de
pedágio.

SOLUÇÕES & FERRAMENTAS

A formação de agentes de proteção é uma
iniciativa do Instituto Triunfo no espoco do projeto
“Soluções e Ferramentas” da Childhood Brasil

Por este projeto, os funcionários das empresas
Triunfo participam de uma capacitação como
agentes de proteção, afim de que se sensibilizem
para a causa, aprendendo também como proceder
e por que canais pode realizar a sua denúncia caso
suspeite de uma violação de direitos.

Em 2018 foi realizado o projeto piloto, na Triunfo
Transbrasiliana, e já totaliza 70% do quadro de
funcionários – especialmente os que estão em
frequente contato com os usuários das rodovias -
capacitados como Agentes de Proteção.

PROTEÇÃO À



PROTEÇÃO EM REDE

Em 2018 a Triunfo Transbrasiliana promoveu o evento
“Proteção em rede: o papel de cada um de nós na proteção
de crianças e adolescentes”. Uma iniciativa realizada em
parceria com a Prefeitura Municipal de Lins, com o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA), e com o apoio do Instituto Triunfo, que teve
como objetivo mobilizar os setores da sociedade local para
ações de proteção à infância e adolescência.

A proposta do evento era contribuir para o
desenvolvimento da rede de proteção local e contou com a
presença de professores das redes estadual, municipal e
particular, membros de conselhos de direitos e conselhos
tutelares, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e
Militar, profissionais da saúde, entre outros da região.

CONECTE-SE AO QUE IMPORTA

A campanha promove a conscientização do tempo gasto em
aparelhos eletrônicos com contrapartida do tempo em que
os pais e responsáveis passam com as crianças e
adolescentes, alertando sobre a negligência e abandono
interpessoal. A campanha foi criada pelo programa DEDICA
do Hospital de Clínicas de Curitiba e conta com ampla
divulgação realizada pelas Empresas Triunfo e com apoio
financeiro mensal do Instituto Triunfo.



Ao longo deste relatório foram assinalados os ODS
para os quais os projetos apoiados pelo Instituto
Triunfo colaboram.

Foram considerados os projetos próprios e também
aqueles em que há investimento, seja através de
recursos diretos ou de incentivos fiscais das empresas
Triunfo, dado que o Instituto é responsável pela
coordenação da seleção dos projetos e pelo
acompanhamento das ações.

Para os objetivos “Paz, Justiça e Instituições eficazes”
e para o “Parcerias e meios de implementação”
também foi considerada a participação ativa do
Instituto na Rede de Investidores Sociais e no GIFE,
com adesão ao Painel de Transparência desta
instituição.

Assim, observa-se que as ações realizadas e apoiadas
contribuem para o atingimento de metas em 13 dos 17
ODS, destacados com as respectivas cores na
imagem.



www.institutotriunfo.com

contato@institutotriunfo.com

(41)2117-8886


