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PARA FORTALECER
COMUNIDADES
Na Fundação Via Varejo, desenvolvemos e apoiamos
iniciativas que fomentam a capacidade de realização
e transformação das comunidades onde estamos
presentes. Afinal, fortalecer comunidades é a nossa
causa e, para conquistarmos esse objetivo, escolhemos
atuar de duas formas: valorizar pessoas e fomentar o
empreendedorismo.
Valorizamos pessoas desenvolvendo competências
que auxiliam os indivíduos olharem para si mesmos,
identificando suas fortalezas e suas diferentes
identidades culturais. Por isso, apoiamos iniciativas
em diferentes áreas como cultura, esporte e educação
que, em comum, possuem a capacidade de ampliar o
potencial de transformação das pessoas.
Com o empreendedorismo, compartilhamos com as
comunidades a nossa capacidade de gestão e realização
para que os negócios locais prosperem. Assim, ajudamos
microempreendedores locais a entenderem seus
desafios iniciais e desenvolver modelos sustentáveis para
seus negócios sociais.
Em 2017, nossas iniciativas impactaram mais de 300
mil pessoas. Ampliamos nossa atuação no Casas
Bahia na Comunidade para mais três localidades em
São Paulo, beneficiando 11 mil pessoas por meio de
ações culturais, educacionais, esportivas e de apoio ao
empreendedorismo.
No Agente+ temos a chance de fazer juntos. Na nossa
plataforma digital de voluntariado, atingimos o marco
de 8,1mil voluntários cadastrados. Nesse espaço, os
voluntários podem criar as próprias ações e engajar
outras pessoas nesses movimentos.

Lançamos a Compra do Bem, parceria entre as nossas
marcas Casas Bahia e Pontofrio com a AACD. A nova
iniciativa contou com engajamento de 1,8 mil voluntários
de diversas áreas da Via Varejo.
Também tivemos um olhar especial para o
desenvolvimento social, cultural e educacional quando
apoiamos projetos como Reciclab, Teto, Museu
do Samba, Ação Educativa, Centro Temporário de
Acolhimento, Negócios de Impacto das Periferias, ProA,
Ismart e Ideation.
Muitos são os desafios do futuro, dentre eles, investir
em inovação e tecnologia para que nossa atuação
alcance mais pessoas. Somos grandes e temos muitas
oportunidades de gerar um impacto positivo ainda maior
na vida das pessoas.
Nas próximas páginas, apresentaremos com mais
detalhes os projetos e iniciativas que realizamos no
último ciclo. Vamos contar sobre o nosso crescimento,
aprendizados, transformações e resultados importantes
que conquistamos juntos, por meio de muito respeito e
realizações.
Os resultados alcançados até aqui reforçam o nosso
propósito de contribuir para a evolução social do Brasil,
com orgulho de tudo aquilo que, com muito trabalho e
paixão, já conquistamos e ainda vamos conquistar.
Boa leitura!

Izabel Branco

"Os resultados alcançados até aqui reforçam
o nosso propósito de contribuir para a
evolução social do Brasil, com orgulho de tudo
aquilo que, com muito trabalho e paixão, já
conquistamos e ainda vamos conquistar."

Diretora-Presidente da Fundação Via Varejo
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ONTEM, HOJE E SEMPRE
13 de abril de 1961
• Criação da Fundação Ponto Frio Alfredo João
Monteverde, com foco em ações voltadas aos
colaboradores da mantenedora, atuando com
benefícios, esporte e voluntariado.

Décadas de 60 e 70
• Realiza doações para famílias vítimas de incêndio e
enchentes, além de financiamento de moradias, com
baixos custos, para colaboradores da mantenedora.

2014
• Consolida seus objetivos estratégicos, voltados ao
fortalecimento das comunidades. Passa a apoiar
projetos e ações que gerem o desenvolvimento
das comunidades. Os temas trabalhados
envolvem: erradicação da pobreza, tecnologias
e negócios sociais inclusivos, desenvolvimento
local, empreendedorismo, solidariedade, acesso a
cultura e esporte. Criado o Programa Casas Bahia na
Comunidade, no Complexo do Alemão.

Década de 80

2015
• As ações são ampliadas para novos temas, além dos
já adotados: educação, desenvolvimento social de
comunidades e educação financeira, somada ao tema
do consumo consciente.

2017
• Agrupa suas ações em duas frentes: valorização
das pessoas e comunidades e fomentação do
empreendedorismo. Lança o programa Agente+, que
abrange todo o Brasil.

• Amplia a atuação para São Paulo, Vitória e
capitais dos estados da Região Sul, mobilizando os
colaboradores em ações como doação de sangue,
alimentos, roupas e brinquedos para comunidades do
Nordeste e Santa Catarina.

Década de 90
• Lança diferentes projetos: Criança Ponto Frio (prevenção ao trabalho infantil), Bonzão Esporte Clube
(formação ética e cidadã de crianças), Horta Orgânica
e Reciclagem.

Início anos 2000
Alfredo João Monteverde - Fundador Fundação Ponto Frio (foto acima)
Colônia de Férias (foto abaixo)

• Atua pelo engajamento dos colaboradores por meio
do Programa Voluntário Bonzão ao Projeto Educação
Ponto Frio, que recrutava voluntários para aplicação
de oficinas.

Capoeira Ação Comunitária

Colônia de Férias

Relatório de Atividades 2017 | Fundação Via Varejo | 9

NOSSA GOVERNANÇA
A Fundação Via Varejo conta com 3 órgãos
estatutários para acompanhar seu trabalho:
Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal. Por meio de alinhamentos
e recomendações objetivas, com base nos
princípios da organização, definem-se o plano
de ação alinhado aos valores da Via Varejo,
sempre com a finalidade de otimizar o valor
social da Fundação.
A gestão está a cargo do Conselho Deliberativo
e da Diretoria Executiva. O Conselho assume um
papel estratégico, voltado à definição das linhas
de atuação e, também orientação das demais
instâncias sobre a implementação do plano
anual de atividades e respectivo orçamento.
Conta com a participação de 5 conselheiros,
nomeados pela empresa mantenedora da
Fundação, a Via Varejo S.A., garantindo

Conselho Deliberativo

constante alinhamento dos projetos das duas
instituições. A Diretoria Executiva é responsável
pela realização do plano anual de atividades,
contratações e gestão direta da equipe e dos
recursos financeiros.
Cabe ao Conselho Fiscal monitorar a gestão,
por meio da análise e emissão de pareceres
sobre as operações e a saúde financeira da
organização, além de apurar a existência
de eventuais irregularidades, tomando
providências cabíveis quando necessárias.
O órgão conta com a participação de 3
conselheiros eleitos pelo Conselho Deliberativo.
Os órgãos estatutários interagem
constantemente, visando atingir a excelência da
gestão e o sucesso das atividades desenvolvidas
para produzir os melhores resultados à
sociedade e à organização.

Peter Estermann – Presidente
Paulo Naliato – Vice-presidente  
Elton Oliveira
Flávio Dias
Marcelo Lopes

Conselho Fiscal

Felipe Negrão – Presidente
Carlos Fornereto
Paula Bittencourt

Diretora-presidente

Izabel Branco
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NOSSA CAUSA
Para que a sociedade brasileira seja
mais igualitária, é preciso fortalecer
as comunidades e torná-las mais
produtivas, competitivas, sustentáveis,
para alavancar o desenvolvimento
econômico, atuando em localidades
mais vulneráveis onde os indivíduos são
excluídos de oportunidades e direitos.
Para apoiar mudanças nesse sentido, a
Fundação Via Varejo atua por meio de
duas frentes estratégicas.

VALORIZANDO PESSOAS E
COMUNIDADES

FOMENTANDO O
EMPREENDEDORISMO

SOBRE PESSOAS...

PARA ISSO...

• Incentivamos o desenvolvimento de
competências pessoais, sociais e produtivas

• Compartilhamos com as comunidades a nossa
capacidade de realização

• Estimulamos o sentimento de orgulho de quem
são, de sua cultura e de onde vivem

• Desenvolvemos ações educacionais

POR ISSO…

• Estimulamos o empreendedorismo de
microempreendedores locais

• Apoiamos iniciativas culturais e esportivas,
propulsoras de potenciais individuais e coletivos

PARA RESULTAR EM…
• Indivíduos mais ativos como cidadãos
• Mais autonomia e capacidade de superar
desafios

SOBRE COMUNIDADES...
• Compreendemos a realidade de cada local
• Propomos soluções de desenvolvimento
• Dialogamos para entender os desafios
específicos de cada região
• Mapeamos a rede de agentes protagonistas do
processo de mudança
• Unimos forças, planejamos, executamos e
investimos nas soluções, pensadas e executadas
conjuntamente

• Atuamos para que os projetos cresçam

• Apoiamos negócios sociais inclusivos
• Utilizamos a tecnologia como ferramenta
catalizadora de resultados para as iniciativas

PARA RESULTAR EM...
• Geração de renda
• Fortalecimento de cadeias produtivas locais
• Construção de soluções inclusivas e inovadoras
• Mais acesso ao mercado de trabalho
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VALORIZANDO PESSOAS E
COMUNIDADES
PROGRAMA CASAS BAHIA NA
COMUNIDADE
COMPLEXO DO ALEMÃO

1.707

pessoas beneficiadas

VALORIZANDO PESSOAS E
COMUNIDADES

pessoas beneficiadas

JARDIM SÃO LUÍS

2.575

pessoas beneficiadas

HELIÓPOLIS

860

1.810
15.060

13.800

crianças beneficiadas

atendidos da AACD

3.500

famílias beneficiadas

CONSUMO SOCIAL

177.539

beneficiados

PROJETO
RECICLAB

46

10

negócios acelerados

PROA

480

beneficiados

ISMART

399

beneficiados

IDEATION

7

beneficiados

pessoas beneficiadas

PROJETO TETO

59

Apresentação Mostra Cultural de Paraisópolis

colaboradores
cadastrados
ações publicadas
mil acessos

pessoas beneficiadas

MUSEU DO
SAMBA

AGENTE +

8.102
142
+14,5
31.370

voluntários engajados

DIA DA
SOLIDARIEDADE

pessoas beneficiadas

DOAÇÃO DE BRINQUEDOS

NEGÓCIOS DE
IMPACTO NAS
PERIFERIAS - NIP

COMPRA DO BEM

PARAISÓPOLIS

16.938

FOMENTANDO O
EMPREENDEDORISMO

5.548

visitantes da exposição

AÇÃO EDUCATIVA

7.350

beneficiados

CENTRO
TEMPORÁRIO

beneficiados

1.274

beneficiados

Visita ProA à fábrica da Bartira
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INICIATIVAS
REALIZAMOS 13 AÇÕES SOCIAIS QUE IMPACTARAM
MAIS DE 300 MIL PESSOAS. ESSAS INICIATIVAS
REALIZARAM SONHOS DE MUITOS CIDADÃOS QUE
PUDERAM ATUAR DE MANEIRA ATIVA, SOLIDÁRIA
E CONSCIENTE PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA
SOCIEDADE MAIS PRÓSPERA.

Iniciativas

VALORIZANDO PESSOAS E COMUNIDADES

CASAS BAHIA NA COMUNIDADE
“É fundamental você olhar para a comunidade
e querer que ela se desenvolva. Temos usado o
Programa Casas Bahia na Comunidade como exemplo
para outras empresas. Para nós, é de extrema
importância transformar a comunidade em um bairro.”
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O Programa Casas Bahia na Comunidade é uma
estratégia de investimento social da Fundação Via Varejo
para promover o desenvolvimento nas comunidades em
situação de vulnerabilidade, com o objetivo de contribuir
com a diminuição de desigualdades, ao protagonismo de
empreendedores sociais locais e ao fortalecimento de
redes de apoio comunitárias. O Programa Casas Bahia
na Comunidade está implementado em 4 comunidades:
Complexo do Alemão (RJ), Jardim São Luís, Paraisópolis
e Heliópolis (SP). Ampliamos a implementação para as
comunidades Brasilândia, Parque Cocaia (São Paulo) e
Pimentas (Guarulhos). A proposta é articular e unir os
diferentes atores sociais, formando uma rede em que
ações cocriadas com a comunidade possam potencializar
uma estratégia social sustentável.

Atividade de futebol no Complexo do Alemão

Algumas premissas orientam a atuação do Programa:
• Participação de organizações, coletivos e
empreendedores sociais locais
• Planejamento participativo a partir de um amplo
diagnóstico
• Reconhecimento e fortalecimento de potenciais das
pessoas e da comunidade

EM 4 ANOS DE PROGRAMA...

Juliana Oliveira, Rede Paraisópolis (SP)

PESSOAS IMPACTADAS

ORGANIZAÇÕES ATUANDO EM REDE

Iniciativas
VALORIZANDO PESSOAS E COMUNIDADES
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A comunidade, localizada na Zona Norte do Rio de
Janeiro, acolhe 69.143 pessoas (Censo 2010) de famílias
em situação de vulnerabilidade social, em uma área de
2,96 km2. Foi a primeira comunidade escolhida para esse
trabalho da Fundação Via Varejo que, desde 2014, tem
alavancado oportunidades locais, formando uma rede
de projetos nas áreas de esporte, empreendedorismo,
cultura, assistência social e arte.

Casas Bahia na Comunidade

Rede Todos pelo Alemão

Em 2017, houve um intenso trabalho de capacitação dos
envolvidos no programa, com diversas reuniões para
discutir o planejamento estratégico, a governança, a
comunicação e a captação de recursos.
A partir de um amplo diálogo, a comunidade entendeu
que precisava de um espaço colaborativo voltado as
organizações. Com o apoio do Programa Casas Bahia na
Comunidade, foi constituído o #TodosPeloAlemão, para
reunir e apoiar projetos sociais sem fins lucrativos do
Complexo do Alemão, disponibilizando acesso e espaço
integrado em favor do crescimento coletivo.

Atividade de futebol no Complexo do Alemão

ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES

Um dos projetos beneficiados pela nova sede foi o
Clube de Luta, proposta realizada por um grupo de
professores de artes marciais e demais esportes, que
integra outras atividades voltadas a educação, cultura e
lazer. A realização dos treinos e demais ações pôde ser
ampliada, acolhendo mais participantes que, preparados,
tornaram-se campeões e referências positivas para a
comunidade.

• Clube de Luta do Complexo

Para André Luiz Fernandes, coordenador geral do Clube
de Luta, “iniciativas como esta são essenciais para mudar
a realidade do País. Quando uma fundação desse porte
se compromete a realizar um projeto desse tamanho,
serve como exemplo para outras”.

• Projeto Bom na Bola Bom na Escola

• Coletivo de Grafite NoixQFaz#Cpx
• Futuro do Complexo
• Grupo Alemão Solidário - GAS
• Núcleo de Colaboração e Aprendizagem NCA
• Revelando Talentos
• Tambores do Alemão

CRIANÇAS E JOVENS
BENEFICIADOS

Iniciativas
VALORIZANDO PESSOAS E COMUNIDADES
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Localizado na Zona Sul da cidade de São Paulo, o bairro
possui 267 mil habitantes (Censo 2010), em uma área
de 24 km2. Mais de 10 comunidades em situação de alta
vulnerabilidade estão localizadas no Jardim São Luís.
Desde 2016, a população local, com o apoio do Programa
Casas Bahia na Comunidade, implementou o projeto
Rede Empreendedora São Luís.
Em 2017, o foco foi a capacitação dos empreendedores,
atuantes em áreas como artesanato, meio ambiente e
arte-cultura.
Clayton dos Santos é um dos beneficiados pela Rede.
Dono da Estamparia Ateliê Criativo São Luís, ele explica
como tudo aconteceu: “A estamparia é uma junção
de duas marcas de periferia, a Da V8 e Tamo Vivo
(coletivo de saraus e poesias). A junção das marcas foi
uma estratégia para competir com as grandes. A ideia
é atender a periferia e, ao mesmo tempo, fomentar a
renda”.
O ateliê realiza cursos de estamparia, especialmente de
camisetas, o carro-chefe das produções e vendas, além
de distribuir e vender tudo o que é produzido. O processo
acaba criando uma economia solidária que movimenta o
dinheiro da comunidade na comunidade. Muitas lojas dos
bairros vendem as peças que o Ateliê faz.
“A Fundação Via Varejo apoiou o projeto com a
capacitação, nos deu um norte de como atuar, além de
uma formação sobre educação financeira para fazer o
dinheiro render”, comenta Clayton. O tema fez parte
das reuniões realizadas para falar sobre captação de
recursos, planejamento estratégico, governança e como
vender o projeto para o investidor.

ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES
• Associação Comunitária Manga Rosa
• Ateliê Cendira
• Bloco Afro É Di Santo
• Bloco do Beco
• Casa Popular de Cultura de M'Boi Mirim
• Coletivo Dedo Verde
• Coletivo Tear & Poesia de Arte Têxtil
• CRIATIVITUDE – Arte, Artesanato e Atitude
• Empreende Aí
• Espaço Comunidade e Coletiva Audácia
• Fundação Julita
• Grupo Umoja
• Macambira Sociocultural
• Plano Vivo
• Sacolão das Artes
• Samba do Monte
• Sarau do Pira
• Studio Izzob
• Tendência Urbana
• V8

Horta Orgânica no Jardim São Luís

Casas Bahia na Comunidade

Rede Jardim São Luís

BENEFICIADOS

Iniciativas
VALORIZANDO PESSOAS E COMUNIDADES
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Considerada uma das maiores comunidades do Brasil,
abriga mais de 100 mil habitantes (Censo 2010) em cerca
de 1 milhão de metros quadrados. Localizada na Zona Sul
de São Paulo, a Rede Heliópolis conta com a Fundação
Via Varejo, desde 2016.
Dentre as várias ações realizadas em 2017, com o apoio
do Programa Casas Bahia na Comunidade, destaca-se a
criação de um espaço coletivo para as atividades, que
também abriga a sede das 8 instituições participantes,
conhecido como núcleo MAIO (Movimento de Associações
Independentes Organizadas de Heliópolis), para promover
ações inclusivas por meio de projetos, programas, oficinas
e atividades de interesse público e social.

Casas Bahia na Comunidade

Rede Heliópolis

As organizações participaram de encontros formativos
para discutir planejamento estratégico, governança,
captação de recursos e maneiras de vender suas ideias
aos investidores. A população teve acesso a diferentes
cursos, como inglês, estamparia e tornearia mecânica,
reforço escolar, aulas de capoeira, atendimento jurídico,
dental, dentre outros.
“A Fundação Via Varejo acredita no nosso sonho”, conta
Wilson Júnior, representante da Associação Missões. “O
MAIO tem uma casa de primeiro mundo!”, comemora.
Os frutos são perceptíveis. Por meio da Rede, muitos
moradores da comunidade, que se formaram nos cursos,
têm participado de processos de seleção de empresas
que procuram o MAIO para indicações de profissionais.
“Ter a marca da Fundação Via Varejo no nosso site dá
mais credibilidade”, atesta Wilson Júnior, que também é
tesoureiro da MAIO.
Com o apoio da Fundação nas ações locais, a Associação
Missões pôde ampliar e dar continuidade as suas
iniciativas, como curso de profissionalização para
inserção no mercado de trabalho (projeto de padaria,
cabeleireiro e moda), projeto esportivo para 100
crianças de 7 a 15 anos, reforço escolar, escola de dança
e de música. Wilson Júnior sente-se motivado pela
possibilidade real de melhorar a vida da comunidade:
“Trazemos esperança e dignidade às pessoas.”

Oficina de geração de renda - pintura em pano de prato

ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES
• Águas - Associação de Gestão Urbana e Social
• Associação Comercial de Heliópolis e Região
• Associação de Moradores Vidas Unidas
• Associação Rádio Missões e Cidadania em
Heliópolis
• Associação Resposta de Deus
• CHIESEL
• Crack Zero
• Instituto Inovar Cultura

BENEFICIADOS

Iniciativas
VALORIZANDO PESSOAS E COMUNIDADES
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Também localizada na Zona Sul de São Paulo, a
comunidade possui mais de 100 mil habitantes alocados
em 798.695 m2.
Em Paraisópolis, existe um grupo de 16 instituições
que atuam em rede com diferentes públicos de várias
frentes, viabilizando diversas oficinas.
O resultado desse trabalho, realizado o ano todo, é
apresentado na Mostra Cultural de Paraisópolis, uma
celebração ao aniversário da comunidade que, em 2017,
teve a sua 12ª edição, sendo a segunda com o apoio da
Fundação Via Varejo, o que possibilitou a ampliação da
inciativa. De 8 mil visitantes registrados na Mostra de
2015, passaram para 10 mil em 2016 e, em 2017, foram
16.938 pessoas. Nesse último ano, voluntários Via Varejo
participaram ativamente, recepcionando os visitantes.

Casas Bahia na Comunidade

Rede Paraisópolis

BENEFICIADOS

Tudo é preparado nas formações – oficinas educacionais
e culturais – para professores e estudantes das escolas
públicas locais. O que foi desenvolvido nas capacitações
é apresentado à comunidade, em ensaios, e depois
compartilhado, na Mostra, por meio de diferentes
manifestações artísticas, no CEU de Paraisópolis.
Durante os ciclos de implementação, o Programa
realizou encontros de capacitação para as lideranças das
instituições da Rede, focando planejamento estratégico,
governança, captação de recursos e formas de vender os
projetos ao investidor.
“Com a Rede queremos melhorar a qualidade de vida da
comunidade e transformar Paraisópolis em um bairro.
Com a chegada da Fundação Via Varejo, demos muitos
passos nessa direção. Foi a primeira organização que se
dispôs a nos apoiar. Precisávamos mostrar que qualquer
pessoa da comunidade pode ser o que quiser, desde que
tenha oportunidade”, explica Juliana Oliveira, uma das
beneficiadas pelo Programa Casas Bahia na Comunidade.
“Com essa parceria, entendemos que, ao invés de pensar
micro, temos de pensar macro, de fazer um trabalho
conjunto”, finaliza.

Atividade com crianças na Mostra Cultural de Paraisópolis

Iniciativas
CASAS BAHIA NA COMUNIDADE
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ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES
• ACREP/Associação de Catadores Reciclando
Esperança de Paraisopólis
• Agatus
• Agência Paraisópolis
• Associação Crescer Sempre
• Associação de Mulheres de Paraisópolis
• Ballet Paraisópolis
• Cartão Nova Paraisópolis
• Casa da Amizade
• Centro Dia do Idoso
• Ecoação – Gestão Ambiental e Sustentabilidade
• Einstein na Comunidade
• Escola Alef
• Escola do Povo
• Pró-Saber
• Rádio Paraisópolis
• União dos Moradores e do Comércio
de Paraisópolis

Apresentação Mostra Cultural de Paraisópolis

Expansão da iniciativa
Desde o segundo semestre
de 2017, mais 3 comunidades
passaram a contar com o
Programa Casas Bahia na
Comunidade: Brasilândia,
Cocaia, ambas na cidade
de São Paulo, e Pimentas,
em Guarulhos, ampliando
as oportunidades de
desenvolvimento e a
previsão de 11 mil pessoas
beneficiadas.

DOAÇÃO DE BRINQUEDOS
As crianças das 7 comunidades
participantes do Programa Casas Bahia na
Comunidade foram contempladas com a
doação de 13.800 brinquedos na época
do Natal, oferecidos pela Fundação Via
Varejo para as organizações e os coletivos
parceiros. No Parque Cocaia, na Zona
Sul de São Paulo, por exemplo, o evento
emocionou muita gente. “Um momento
que nos marcou foi uma criança que, ao
receber o brinquedo, nos abraçou e logo
depois abraçou o brinquedo, nos dizendo
que aquele era o melhor presente do
ano. Um menino ganhou um brinquedo
que imitava uma guitarra. Logo começou
a tocar e fazer um ‘show’ para as outras
crianças”, conta Nertan Vieira da Silva,
presidente da Associação Esporte Clube
Via Real (AECVR).

Apresentação Mostra Cultural de Paraisópolis

Crianças do Pq. Cocaia

Iniciativas
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O Laboratório de Práticas em Reciclagem Inclusiva
(RecicLAB) é um programa de aprendizagem realizado
na Cooperativa de Trabalho e Produção de Materiais
Recicláveis de São Paulo (Coopervivabem), em Jundiaí
(SP). O objetivo é transformar o ecossistema de
gestão de resíduos sólidos, por meio de projetos que
potencializem pessoas e processos para melhorar
o trabalho dos cooperados catadores de materiais
recicláveis.
A ideia é contribuir para a compreensão da dinâmica
de uma cooperativa, de suas relações e dos impactos
do seu trabalho na sociedade. Além disso, busca-se
despertar e fortalecer a autonomia do indivíduo e da
comunidade, a partir da apropriação desse modelo de
negócio. Para isso, criou-se uma capacitação específica,
idealizada pela Giral Viveiro de Projetos, com o apoio
da Fundação Via Varejo.
Por 3 meses, tiveram aulas sobre desenvolvimento
humano e a importância do trabalho em equipe; o
que é cooperativismo; questões administrativas e
financeiras; máquinas, equipamentos e segurança no
trabalho. Foram 8 horas para cada tema, totalizando 32
horas de aulas.

Cooperados em sala de aula

“O curso abriu a mente
dos cooperados, que estão
pensando mais no outro. Agora
sabemos onde estamos e aonde
queremos chegar”, explica Tereza
Montenegro, presidente da
Coopervivabem.

VALORIZANDO PESSOAS E COMUNIDADES

RECICLAB
COOPERADOS
BENEFICIADOS
Abertura RECICLAB

Iniciativas
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A Compra do Bem é uma iniciativa da Fundação Via
Varejo para fomentar a solidariedade e de engajamento
dos colaboradores voluntários da empresa, em prol da
AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente.
No dia 21 de outubro de 2017, a Fundação permitiu que
1.810 colaboradores voluntários abordassem os clientes
das lojas Casas Bahia e Pontofrio para conscientização
e participação de um dia especial aos atendidos da
Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD),
beneficiada pela iniciativa.
A renda do dia foi doado à AACD para apoiar os custos
do tratamento de mais de 15 mil crianças e adolescentes.
O apoio da Fundação Via Varejo é importante, segundo
Marcel Seco, coordenador de marketing da AACD:
“Atuamos em 6 estados. Sabemos a dificuldade do
governo de atender essas pessoas, da falta de condições
de estrutura. Por meio das parcerias privadas podemos
atender aqueles que o estado não consegue cobrir.”
Atendimentos estes que, em 2017, chegaram a 830 mil.

VALORIZANDO PESSOAS E COMUNIDADES

COMPRA DO BEM

VOLUNTÁRIOS

Mobilização voluntária na loja

DIA DA SOLIDARIEDADE

CRIANÇAS
BENEFICIADAS
PELA COMPRA
DO BEM

No primeiro trimestre de 2017, a Fundação Via
Varejo entregou cestas básicas à Cruz Vermelha
do Brasil que beneficiaram 500 famílias em Natal
e Parnamirim (RN); 500 famílias em Florianópolis
(SC), 500 famílias no Rio de Janeiro (RJ), 500 famílias em São Paulo (SP), 500 famílias em Santana do
Ipanema, São José da Tapera e Senador Rui Palmeira (AL), 500 famílias em Primavera do Leste (MG),
500 famílias em São Luís (MA). A ação foi em apoio
ao Dia de Solidariedade, realizado pelo Instituto
GPA em dezembro do ano anterior.

Iniciativas
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Programa de voluntariado para
mobilização, engajamento e realização
de ações sociais dos funcionários da
mantenedora. Em uma plataforma
virtual, todos os voluntários podem
divulgar ações e se inscrever em
atividades realizadas pelos colaboradores
e pela própria Fundação Via Varejo.
Os voluntários fazem sua inscrição
nos diferentes projetos criados ou
apoiados pela Fundação – ou por
outros voluntários –, inscrevem projetos
próprios para obter adesões ou, ainda,
optam por uma iniciativa para atuar
voluntariamente, de acordo com suas
necessidades e interesses.

VALORIZANDO PESSOAS E COMUNIDADES

Em 2017, essa ação se configurou em uma rede
de solidariedade e de ações eficientes para a
melhoria da qualidade de vida das pessoas e o
bom desenvolvimento de comunidades.
Das 125 ações sociais realizadas, 113 foram por
meio da plataforma, beneficiando mais de 30 mil
pessoas de todo o Brasil.

AÇÕES REALIZADAS EM 2017

Iniciativas
AGENTE+
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PARTICIPAÇÃO NA
PLATAFORMA

A PLATAFORMA
VIABILIZOU...

79%

21%

Ações promovidas pela FVV
Ações promovidas pelos
colaboradores

A iniciativa é fruto das práticas que a Fundação Via
Varejo vem reunindo em sua história tornando-se um
espaço catalizador de ações sociais transformadoras.
Desde 2014, quando passou a atuar nas comunidades
do entorno, a Fundação fez parceria com instituições
de ponta que realizavam projetos transformadores,
eficientes, bem estruturados, que contemplassem a
participação de seus colaboradores e da mantenedora
para o exercício da cidadania.
Em 2017, todas as iniciativas da Fundação, ou apoiadas
por ela, estão inseridas na plataforma.

Ações voluntárias da plataforma Agente+

Mais de 22 mil horas
dedicadas em 5.921
participações voluntárias

Mais de 14,5 mil
colaboradores acessaram
a plataforma

Iniciativas
AGENTE+

PRINCIPAIS TEMAS DAS AÇÕES
SOCIAIS
• Arrecadação de alimentos, roupas,
brinquedos, fraldas e produtos de higiene
pessoal, agasalhos, leite, utensílios de
cozinha, material escolar
• Ação com pessoas em situação de rua
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Claudio José Figueira de Britto, por exemplo, é voluntário
e trabalha como vendedor do setor de móveis da Casas
Bahia, há 14 anos, em Nilópolis (RJ). Ele tem um projeto
social chamado Alimentando Vidas. Resolveu inscrevê-lo
na plataforma Agente+ e conseguiu reunir voluntários
para distribuir 250 quentinhas, produtos de higiene e
roupas para pessoas em situação de vulnerabilidade,
além de levar pessoas em situação de rua para abrigos.
Agora está focado na arrecadação de material escolar
para crianças de famílias em vulnerabilidade social.

“No começo de dezembro, fizemos uma ceia de Natal
para 350 pessoas, na Praça da Liberdade, em Nova
Iguaçu”, conta o vendedor.

• Ação com dependentes químicos
• Descarte de resíduos eletrônicos
• Orientação profissional
• Ações com populações indígenas
• Construção de casas emergenciais

“Antes do Agente+ eu fazia tudo sozinho. Agora consigo
juntar mais pessoas para realizar algo maior. Temos
muita rotatividade de voluntários. A ideia é divulgar uma
ação por mês na plataforma, da qual sou participante
assíduo”, conta.

A boa fama se espalhou: “Hoje tenho mais
reconhecimento em outras lojas. A plataforma me ajuda
a crescer como projeto. Minha meta é chegar a 500
quentinhas por mês!”, desafia-se. “Com a Fundação ao
nosso lado, sempre vai valer a pena”, conclui.

Ações voluntárias da plataforma Agente+

Iniciativas
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Há mais de uma década no Brasil, o TETO é uma
organização social, presente em 19 países da América
Latina e Caribe, para fomentar os direitos das pessoas
que vivem em comunidades precárias. Por meio de
mutirões, trabalha pelo combate à pobreza, construindo
casas de emergência com a colaboração de voluntários e
moradores das comunidades.
Giovana Bergamaschi foi voluntária em um dos mutirões
de 2017. Ela é analista de sustentabilidade na Via
Varejo e relata sua experiência: “Participar foi muito
enriquecedor. A organização do TETO é bem elaborada,
com pontos focais em todas as construções para manter
a evolução das casas. A Fundação Via Varejo nos deu
todo o suporte necessário”.
A equipe do TETO também reconhece como essencial
a participação dos voluntários. Renan Bartalo, gerente
de parcerias do TETO, admira a disposição com
que eles põem a mão na massa: “Sempre chegam
supermotivados, transmitindo uma energia que
com certeza contagia a comunidade, além de outros
voluntários e os moradores envolvidos na ação”,
comenta.

VALORIZANDO PESSOAS E COMUNIDADES

TETO

Todo esse envolvimento nos ajuda a continuar
acreditando que o voluntariado é uma força
imprescindível para as importantes transformações
sociais.

BENEFICIADOS DE FAMÍLIAS
EM SITUAÇÃO DE EXTREMA
VULNERABILIDADE SOCIAL:
• JARDIM IPANEMA (SP)
• JARDIM GRAMACHO (RJ)
• PAZ E VIDA (BA)

CASAS
CONSTRUÍDAS

VOLUNTÁRIOS

Construção com voluntários do TETO

Iniciativas
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Plataforma on-line com conteúdos que informam e
conscientizam os internautas sobre a importância
do consumo consciente. O objetivo é engajar
a sociedade e promover atitudes em favor da
sustentabilidade do meio ambiente.
Fruto da parceria entre Fundação Via Varejo,
Casas Bahia e Catraca Livre, a plataforma reúne
informações sobre educação financeira, saúde,
lazer, casa, educação, negócios e ideias inspiradoras
para contribuir a uma melhor qualidade de vida e
mostrar a cada cidadão o seu papel essencial para
que as novas gerações possam herdar um planeta
melhor.
“Nosso objetivo com esse projeto é fornecer
subsídios que proporcionem ainda mais
conhecimento ao consumidor, com o uso de
ferramentas que o auxiliem a empreender, se
inspirar, decidir e analisar cada compra sobre
múltiplos aspectos: qualidade e preço, impactos
socioambientais dos produtos, economia,
desperdício etc.”, explica Marcos Dimenstein, CEO
do Catraca Livre, organização responsável pela
gestão de conteúdos da plataforma.

VALORIZANDO PESSOAS E COMUNIDADES

CONSUMO SOCIAL

O principal canal que leva ao portal são as redes
sociais, com 82,5% para o Facebook. “A fanpage
possui mais de 1,6 milhão de fãs, que gera,
mensalmente, mais de 14 milhões de alcance da
marca. No site, também mensalmente, há mais de
500 mil acessos, ultrapassando a expectativa inicial
de 150 mil, ou seja, superando a meta em 230%”,
comemora Marcos.

524.462
VISUALIZAÇÕES

00:04:13
TEMPO MÉDIO

VISÃO
GERAL DA
AUDIÊNCIA
USUÁRIOS

200.142
PÁGINAS/SESSÃO

2,20
www. https://consumosocial.catracalivre.com.br/brasil/

Iniciativas
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Localizado no bairro Mangueira, no Rio de Janeiro, o
museu é um espaço qualificado, com amplo acervo,
aberto à visitação pública, que também oferece
atividades socioculturais, fomentando a identidade
cultural brasileira por meio de uma manifestação
reconhecida no mundo todo, contada por meio das
histórias das escolas de samba cariocas.

VISITANTES E OU
PARTICIPANTES DE
ATIVIDADES CULTURAIS

Nessa ação, a Fundação Via Varejo apoiou três frentes
de trabalho: aprimoramento do desenvolvimento
institucional; núcleo educativo e atendimento ao
público; e manutenção das instalações físicas.

Acervo Museu do Samba

“Recebemos a visita da equipe da Fundação, que
também nos apoia na administração. Passam algumas
tardes aqui para entender os projetos. Isso não é
comum. É um diferencial querer estar perto, postura
essencial para o êxito de qualquer iniciativa”, declara
Desirree dos Reis Santos, gerente técnica do Museu do
Samba.

VALORIZANDO PESSOAS E COMUNIDADES

MUSEU DO SAMBA

Por se localizar na Mangueira, em 2017, ano do
Centenário do Samba, foi possível fortalecer a relação
do Museu com a comunidade do entorno, promovendo
uma feira cultural em parceria com as escolas públicas
da região. “Nas avaliações, vimos como os estudantes
foram impactados, percebendo-se como profissionais
e referências na produção de eventos. Também foi
importante constatar a ausência do samba na grade
curricular, mesmo estando tão presente no dia a dia de
crianças e jovens”, comenta Desirree.
Para a gerente técnica, o trabalho desenvolvido junto à
Fundação está integrado com os valores e propósitos do
Museu do Samba. “Estamos trazendo desenvolvimento
para um lugar que precisa. Existe um silêncio na história
do Brasil e queremos mudar isto”, finaliza.

Iniciativas
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Em 2017, foram realizadas diferentes manifestações
culturais que envolveram milhares de pessoas no
projeto Estéticas da Periferia. Também foi viabilizada a
impressão e distribuição de 20 mil exemplares da Agenda
da Periferia, contendo a programação do projeto.
Os eventos aconteceram simultaneamente nos extremos
das periferias da cidade de São Paulo. Por meio de
diferentes expressões artísticas, o projeto oportunizou
um diálogo com a periferia, fomentando o enorme
potencial criativo que possui.
As atividades propiciaram momentos de cultura, lazer e
muita interação, alcançando o engajamento amplo da
população local e dos arredores de cada núcleo onde
aconteciam. Os números são inspiradores:
• 9 manifestações culturais de samba, com a
participação de 900 pessoas
• 7 edições do Sextas Sonoras, com a participação de
800 pessoas
• 10 edições do Sarau Bodega do Brasil, com a
participação de 650 pessoas
• 4 exposições de artistas periféricos, com a visitação
de mais de mil pessoas
• 40 programas veiculados na Rádio Heliópolis, para
mais de 4 mil ouvintes

VALORIZANDO PESSOAS E COMUNIDADES

AÇÃO EDUCATIVA

• 5 reuniões preparatórias do Encontro Estéticas das
Periferias, com 34 coletivos de 17 territórios da
cidade

Estéticas da Periferia

“O diálogo é permanente e a
equipe da Fundação acompanha
muitas atividades. O sentimento é
de parceria efetivamente, porque
é uma relação que construímos
juntos”, avalia Eleilson Leite,
coordenador da área de cultura da
Ação Educativa.

Iniciativas

Relatório de Atividades 2017 | Fundação Via Varejo | 47

Um dos grandes problemas sociais contemporâneos,
especialmente nas grandes metrópoles, é o crescimento
da população em situação de rua. Dados mais recentes
indicam que, na capital do Estado de São Paulo, há
15.905 pessoas nessa condição. Em 2 anos, estima-se um
salto de até 57% desse número.
Diante de um cenário que exige ações emergenciais, a
Fundação Via Varejo apoiou a Prefeitura de São Paulo na
manutenção dos Centros Temporários de Acolhimento,
com a doação de bens da linha branca.
Os Centros têm dois objetivos: acolher pessoas para
dormir e passar um período no local e receber indivíduos
que ficam no Centro durante o dia ou em uma parte
dele. Esses espaços têm a finalidade de assegurar
atendimento e atividades de convivência social, na
perspectiva de fortalecer vínculos que favoreçam a
construção de novos projetos de vida.
Em 2017, 6 deles estavam prontos e receberam 85
eletrodomésticos entre: refrigeradores, freezer, fornos
micro-ondas, lavadoras e secadoras de roupas e
ventiladores. A parceria promoveu o atendimento a
1.274 pessoas. Para o ano vigente, serão equipados mais
9 centros, em fase de construção.

VALORIZANDO PESSOAS E COMUNIDADES

CENTRO TEMPORÁRIO
DE ACOLHIMENTO
Evento inauguração do CTA e equipamentos doados pela Fundação Via Varejo

CTA

CAPACIDADE DIÁRIA
DE ATENDIMENTO

Prates I e II

156 acolhimento e 50 convivência

Butantã

188 acolhimento e 50 convivência

Lapa

220 acolhimento e 50 convivência

Brigadeiro Galvão

290 acolhimento e 50 convivência

Santo Amaro

170 acolhimento e 50 convivência

Iniciativas

Relatório de Atividades 2017 | Fundação Via Varejo | 49

Os Negócios de Impacto da Periferia (NIP) é um projeto
que uniu 3 organizações (A Banca, Artemisia e Fundação
Getúlio Vargas), com o objetivo de potencializar os
negócios criados por moradores das periferias para
solucionar problemas sociais de suas comunidades, com
o apoio da Fundação Via Varejo.
A ideia é buscar empreendedores da periferia com ideias
de alto potencial de impacto social e ambiental que, com
o suporte adequado, tornem-se escaláveis, beneficiando
milhares de pessoas. O NIP é uma incubadora e
aceleradora desses projetos.
Em 2017, 51 negócios localizados no extremo sul da Zona
Sul de São Paulo demonstraram interesse. Destes, 10
com real impacto para a sociedade participarão de uma
aceleração, cujos temas das capacitações são:
• Mitos sobre a dicotomia entre impacto social &
negócios
• Impacto social, indicadores e avaliação
• Gestão financeira
• Marketing digital
• Questões jurídicas
• Inovação
• Estruturação e refinamento do negócio
• Conteúdos adaptativos, de acordo com a demanda de
cada negócio selecionado

FOMENTANDO O EMPREENDEDORISMO

NEGÓCIOS DE IMPACTO
DA PERIFERIA – NIP

“Temos um leque de conteúdo e vamos acelerar os
negócios de acordo com as suas necessidades. Não há
nada fechado, vamos adaptar ao empreendimento. A
Artemisia, além de trazer os conteúdos, vai colocar os 5
negócios da quebrada em contato com outros projetos
para troca de experiências e percepção de semelhanças”,
explica Marcelo Rocha, da organização A Banca.

EMPREENDEDORES SELECIONADOS 1ª fase
Atuação: Jardim Ângela (M’Boi Mirim), Capela do
Socorro e Campo Limpo (Capão Redondo).
1. Boutique de Krioula – Desenvolve acessórios
que resgatam a identidade e a autoestima da
população negra
2. Jovens Hackers – Oferece aulas de programação
e cultura maker robótica para jovens da periferia
3. Empreende Aí – Dissemina a educação empreendedora de qualidade por meio de cursos presenciais e on-line, focados em capacitar jovens
4. Ecoativa – Desenvolve intercâmbios e vivências
de impacto ambiental
5. Editora Selo Povo – Editora especializada no
fomento à literatura de autores da periferia.
Além desses, outros 5 negócios serão acelerados e
terão os seguintes benefícios:
• Monitoramento para acompanhar o
desenvolvimento do negócio
• Mentorias durante 6 meses, com possibilidade
de cada empreendedor possuir um mentor de
acolhimento
• Encontros entre os empreendedores NIP
com empreendedores da Artemisia e alunos/
professores da FGVCenn
Ao final do ciclo de aceleração, os empreendedores que
tiverem participado ativamente de todo o processo e
desenvolvido um bom plano receberão R$ 20 mil para
investir no negócio.
Marcelo está otimista e ressalta: “A Fundação Via Varejo
é inovadora em apoiar e acreditar no potencial que a
quebrada tem”. Que venham as transformações!
Lançamento do NIP

Iniciativas
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O objetivo dessa organização é criar oportunidades
pessoais e profissionais que favoreçam o êxito presente
e futuro de jovens de escolas públicas, em situação de
vulnerabilidade social. Para isso, oferece capacitação
técnica e socioemocional, preparação para o trabalho,
colocação profissional, direcionamento acadêmico,
acompanhamento da carreira e da vida pessoal.
A Fundação Via Varejo apoiou a proposta para que mais
jovens pudessem abraçar essas oportunidades e traçar
um projeto de vida.
Diogo Melo, de 19 anos, sabe bem o que tudo isso
significa. Ele começou no ProA, aprendeu a trabalhar em
grupo, algo que até então desconhecia, compartilhando
experiências com mais 35 alunos, por 6 meses. Recebeu
formação em administração, comunicação e em
habilidades comportamentais. Saiu para conquistar
seu espaço no mercado de trabalho. Valeu o esforço.
Hoje ele é jovem aprendiz na Via Varejo, seu primeiro
emprego de carteira assinada.

FOMENTANDO O EMPREENDEDORISMO

Até ter contato com o projeto, o jovem Diogo se achava
meio incapaz. “Saí da zona de conforto em que estava
quando acabei o ensino médio. Sou uma pessoa mais
dedicada, com um olhar mais seguro, que pensa no
plano A e B”. Agora, o futuro o espera. “Quero fazer
administração e publicidade”, responde convicto.

Visita jovens do ProA à fábrica da Bartira

Para Rodrigo Dib, diretor-executivo do ProA, o que faz
a diferença é transformar a vida do jovem, trazendo-o
para a prática e não somente mostrar a teoria. “O que
procuramos fazer é entregar oportunidades concretas. A
vertente de empregabilidade coloca a formação à prova”,
comenta.
Uma das estratégias do programa, viabilizada pela
Fundação, é a visitação dos jovens à Via Varejo,
momento em que eles percebem que a empresa possui
todas as áreas e os funcionários param para conversar
de igual para igual. “Levamos 240 jovens por semestre. É
perceptível o entusiasmo deles e como essa experiência
traz novas percepções”, comenta Rodrigo.

ProA
JOVENS PARTICIPANTES
DO PROJETO
Visita jovens do ProA à Fundação Via Varejo

Iniciativas
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A educação a distância, quando com qualidade, tem se
mostrado eficaz na formação educacional. A proposta do
programa Ismart on-line é oferecer acesso a conteúdos
de língua portuguesa e matemática para estudantes de
8º e 9º anos do ensino fundamental e 1º ano do ensino
médio. Uma proposta que a Fundação Via Varejo apoiou,
por ter como base a tecnologia.
O objetivo da parceria é oportunizar educação
complementar a alunos de escolas públicas que tiveram
bom desempenho no processo seletivo de bolsas de
estudos do Ismart. Assim, pretende-se prepará-los para
melhores oportunidades de educação no ensino médio,
seja em uma escola particular parceira ou em outras
instituições de ensino.
Além dos conteúdos das disciplinas tradicionais do
módulo acadêmico (língua portuguesa, matemática
e redação), a plataforma também trabalha as
competências socioemocionais, no módulo de cultura.
Isto porque especialistas em educação informam que
tais competências ajudam os estudantes a despertar
habilidades importantes para suas relações pessoais,
sociais e profissionais. Dentre essas competências estão
disciplina, inovação, comunicação, pensamento crítico e
flexibilidade.
Os resultados de proficiência foram bastante positivos,
superando a maioria das metas, o que confere ao projeto
a viabilização de uma aprendizagem eficaz, com custos
menores e a distância.

Alunos do ISMART

ALUNOS PARTICIPANTES DA
PLATAFORMA

FOMENTANDO O EMPREENDEDORISMO

ISMART

Metas e Resultados 2017
METAS

CRITÉRIO

METAS

RESULTADOS

Alunos aprovados
para o Bolsa Talento

Número de alunos aprovados
no Bolsa Talento

11%
5 alunos de 45

13%
6 alunos de 45

Conquista de
oportunidades
melhores

Número de alunos do 9º ano
aprovados em escolas técnicas
ou particulares com bolsa

38%
17 alunos de 45

42%
19 alunos de 45

% de alunos que aumentam o
desempenho acadêmico entre
o último simulado e o primeiro
em 15ppt

40%

40%

% de alunos participando das
atividades desenvolvidas

75%

68%

Aumento do
desempenho
		
		
Engajamento das
atividades

Iniciativas
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A Ideation é uma organização que promove desafios de
acessibilidade no varejo. Para isso, envolve estudantes
de arquitetura, engenharia e de áreas relacionadas,
para que proponham projetos e ideias. Com o objetivo
de apoiar inovações que favoreçam a inclusão social e
de acesso de todas as pessoas, a Fundação Via Varejo
apoiou a iniciativa.

UNIVERSIDADES

USP, Uninove, PUC, Unicid,
Unifiam-Faam, Universidade
Católica de Santos, PUC MG

O processo começou pela etapa on-line, que é a préinscrição e acesso dos participantes, divididos em
grupos, às plantas do estabelecimento a ser utilizado
como estudo.

INSCRITOS,
DE 3 ESTADOS
(SP, RJ, MG)
E DISTRITO
FEDERAL

A segunda fase foi um workshop presencial, quando os
estudantes selecionados puderam ter contato com os
profissionais da empresa, trocar ideias e obter feedbacks.
Na última parte do desafio, as equipes apresentaram
seus projetos a um comitê avaliador da Via Varejo e os 3
melhores receberam um especial reconhecimento.
“Estudantes universitários muitas vezes têm uma
formação muito distante da realidade. Desafios de
inovação junto ao mercado possibilitam uma experiência
bastante enriquecedora, por desenvolverem uma ideia
para um problema real, em contato com os gestores
e responsáveis da empresa, recebendo retornos
construtivos que contribuem diretamente à formação
desses jovens”, define Danilo Roselli, cofundador da
Ideation.

FOMENTANDO O EMPREENDEDORISMO

IDEATION

Ao mesmo tempo, os participantes acabam por
desenvolver competências importantes para sua carreira
estudantil e profissional, como postura empreendedora,
capacidade de resolução de problemas, oratória e senso
crítico.

PROJETOS VENCEDORES
• 1º - Rampa e totem de boas-vindas, didático
e acessível, além da proposta de melhoria da
sinalização das lojas, apresentados por Camila
Guimarães e Samira Gianfratti
• 2º - Plataforma para compras on-line, por
voz, para pessoas com deficiência visual,
apresentada por Eduardo Martucci, Amaury
Higa e Mich Matubaro
• 3º - Proposta de setorização, realinhamento
dos layouts, juntamente com a criação de um
núcleo administrativo, tomando como base
a planta de uma das lojas, apresentada por
Larissa Andrade, Yuna Faro e Laryssa Medina

“Para a Ideation foi uma parceria importante que
possibilitou a realização do primeiro desafio com
foco social. A melhoria da acessibilidade do varejo
é um problema ainda muito significativo que afeta,
diariamente, milhares de brasileiros, pela falta de
planejamento e investimento de muitos empresários”,
enfatiza Danilo.

Premiação IDEATION
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DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
31.12.2017
RECEITAS
Trabalho Voluntário

48.853

FINANCEIRAS
Juros sobre empréstimos concedidos

59.850

Rendimentos sobre aplicações financeiras

3.636.392

Descontos obtidos

667

Dividendos

43.170

TOTAL DAS RECEITAS

3.788.932

DESPESAS
Ações sociais

(2.273.077)

Pessoal / Encargos / Beneficios

(928.220)

Provisões para Demandas Judiciais

(434.365)

Serviços prestados

(281.357)

Financeiras e tributárias

(1.399.411)

Administrativas

(33.640)

Trabalho Voluntário

(48.853)

Outras despesas

(54.549)

TOTAL DAS DESPESAS

(5.453.472)

(SUPERÁVIT / DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

(1.664.539)

PALAVRAS FINAIS
Os desafios sociais do Brasil são imensos.
O compromisso da Fundação Via Varejo é
compartilhar com as pessoas, e comunidades
do entorno das lojas da mantenedora,
formas de enfrentá-los, por meio de ações
transformadoras.
Para 2018, daremos continuidade aos
projetos e ampliaremos nosso apoio a
iniciativas que ofereçam oportunidades
concretas de educação, cultura, lazer,
empreendedorismo, inclusão, dentre outras,
e que favoreçam o fortalecimento das
comunidades. Ações que construam bases
firmes, com gestão organizada, para se
manterem eficientes e sustentáveis.
Queremos apoiar um Brasil que se paute em
ética, solidariedade, trabalho e compromisso
com o presente e o futuro. Queremos ter
orgulho daquilo que, juntos, ajudamos a
construir!

EXPEDIENTE
FUNDAÇÃO VIA VAREJO
Natália Menezes Gerente de Investimento Social
Andreia Silveira Coordenadora de Investimento Social
Geórgia Camargo Coordenadora Administrativa
Lilian Sturm Coordenadora de Investimento Social

EQUIPE DO RELATÓRIO
GOLDENBERG – RESPONSABILIDADE SOCIAL E
COMUNICAÇÃO DE CAUSAS
Margareth Goldenberg Coordenação Geral
Lucas Barboza Orientação Conceitual
Laiza Lopes Assistente
Mariângela de Almeida Redação
Rosângela de Almeida Revisão
MQuatroDesign Projeto Gráfico e Diagramação
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