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apResentação
A Fundação Via Varejo tem como propósito contribuir com o desenvolvimento 
sociocultural e a diminuição das desigualdades sociais. A forma de materialização  
é norteada pelos pilares: 

1. Desenvolvimento local no Entorno, que visa contribuir com a ampliação  
das oportunidades de acesso à educação, fomento à negócios sociais inclusivos 
e a difusão da cultura periférica comunidades de entornos de lojas de alta 
vulnerabilidade social; e 

2. Mobilização Social que permeia todas as atividades por meio do engajamento da 
sociedade civil e dos colaboradores da empresa em atividades voluntárias/solidárias.

Em 2016, investimos por meio da realização de projetos próprios, como Casas 
Bahia na Comunidade e Portal do Voluntariado; e o apoio financeiro à instituições 
por meio de parcerias institucionais. As iniciativas e ONGs selecionadas foram 
priorizadas em função do seu alto potencial de impacto positivo para a sociedade 
e aderência ao objetivo social da própria Fundação. Desta maneira, tanto as 
iniciativas lideradas pela própria Fundação quanto às de apoio de instituições 
parceiras incentivam o desenvolvimento sociocultural, a melhoria das condições  
de vida, o fortalecimento da educação e da capacitação para inserção no mercado 
de trabalho e/o empreendedorismo. 

Nesta direção, escolhemos projetos em linha com as seguintes temáticas: 

R$338.690,00

3.033 beneficiados

EDucação

cultura

conSuMo  
conSciEntE  
E EDucação  
financEira

EMprEEnDEDoriSMo 
E  nEgócioS SociaiS 

incluSivoS

R$111.906,00

R$188.355,00

R$280.000,00

660 beneficiados

5.694 beneficiados

2.776.727 beneficiados
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total

númeRo de beneficiados e valoR de investimento em cada temÁtica

R$554.749,00

R$897.157,00

R$5.620,00

10.800 beneficiados

2.814.326 beneficiados

14.704 beneficiados
DESEnvolviMEnto 

Do Entorno

SoliDariEDaDE

outroS apoioS

R$ 2.376.478,00
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Nosso principal investimento em 2016 foi na temática de desenvolvimento local no entorno. Nessa temática quatro projetos foram 
impulsionados, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento das comunidades foco do investimento, contribuindo para a redução 
de situações de vulnerabilidade social e ampliando as oportunidades de acesso à moradia e a atividades de lazer, esporte, cultura. 

desenvolvimento local

investimento total: R$ 897.157,00
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casas bahia na comunidade
O Programa Casas Bahia na Comunidade é a principal estratégia de investimento social da Fundação Via Varejo, destinada à 
territórios com alto grau de vulnerabilidade social no entorno de lojas da rede. A iniciativa promove o desenvolvimento  
social nas comunidades em que atua ao contribuir para a diminuição de desigualdades, para o empoderamento de 
empreendedores sociais locais e o fortalecimento de redes de apoio comunitárias.



37.267 
BeNeFiCiAdOs iNdiretOs

45
OrgANizAções BeNeFiCiAdAs diretAmeNte

O planejamento participativo é o ponto chave do método 
que vem sendo adotado pelo programa e busca atuar nas 
comunidades a partir do reconhecimento e fortalecimento 
de suas potências e seus atores sociais. O programa pretende 
assim materializar sua visão de investimento à longo 
prazo, estabelecendo um legado para as comunidades e 
potencializando os recursos investidos para que gerem  
o maior impacto positivo possível. 

A utilização do método de planejamento participativo e 
atuação em rede teve início em 2014 no Complexo do Alemão, 
rio de Janeiro. em setembro de 2015 a Fundação inicia o 
planejamento participativo nas comunidades paulistanas 
Paraisópolis, Heliópolis e Jardim são Luís. este trabalho teve 
continuidade em 2016, quando a Fundação Via Varejo ampliou 
o investimento nas comunidades paulistanas e fluminense.

Podemos compreender uma rede como um sistema de elos 
conectados e distribuídos horizontalmente, com capacidade 
de expansão ilimitada. em uma rede comunitária, que tem 
como foco de atuação o compromisso social, os indivíduos 

são os elos que unem ideias e recursos em torno de valores 
e objetivos compartilhados. Foi com o intuito de criar e 
fortalecer essas redes de transformação que, ao longo do 
ano, realizamos encontros formativos nas comunidades 
beneficiadas que contaram com a participação de mais de 
300 atores sociais locais. 

esta estratégia de investimento parte do mapeamento dos 
atores sociais locais com atuação nas comunidades e é 
seguida de encontros formativos e articulações com a rede 
que se estabelece a partir de objetivos compartilhados, o 
que resulta em uma estratégia de investimento personalizada 
para cada território. 

“Considero importante um empresa do porte da Via Varejo 
dar esse suporte tanto fisicamente, financeiramente e até 
mesmo o apoio de rede que eles oferecem. isso vai alavancar 
muito os projetos, aumentar o impacto social que eles já tem 
e acredito que deva servir de exemplo para outras empresas 
para que adotem o mesmo modelo de ajuda”. diz André Luiz, 
idealizador do Clube de Luta do Complexo do Alemão. 

7 | 
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complexo do alemão
Composto por quinze comunidades de baixa renda, o Complexo do Alemão está localizado na zona norte da cidade do rio de 
Janeiro e tem uma população de mais de sessenta e cinco mil pessoas, um território com alta densidade demográfica e baixos 
índices de desenvolvimento.

1º encontro da rede de agentes do Complexo do Alemão, em 2016, na Associação Goma. O encontro reuniu cerca de 15 participantes, entre representantes de 
coletivos jovens e organizações socioculturais locais.

casas bahia na comunidade
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em 2015, a Fundação Via Varejo realizou em parceria com a 
plataforma Benfeitoria, a campanha de financiamento coletivo 
#todosPeloAlemão. O papel da colaboração para o sucesso da 
iniciativa era ressaltado no slogan da campanha: “Oito projetos 
unidos em torno de um só propósito: construir um novo futuro 
para o Complexo do Alemão.” 

A iniciativa permitiu o fomento à oito projetos da própria 
comunidade com a união de recursos da sociedade civil e 
da fundação. do valor total arrecadado na campanha, r$ 
120.000,00 foi investimento direto da Fundação e r$ 11.765,92 
investimento arrecadado por doações de pessoas físicas. 

No início do ano de 2016 os oito projetos selecionados 
aplicaram os recursos recebidos no ano anterior. todos 
cumpriram seus objetivos e prestaram contas sobre o 
investimento de r$ 16.470,74 que receberam cada um a partir 
da Campanha #todosPeloAlemão. No encontro realizado para 
apresentação dos resultados, os integrantes dos projetos 
beneficiados realizaram apresentações sobre suas iniciativas, 
compartilhando o status das atividades e como foram 
utilizados os recursos conquistados com a campanha.

Resultados 2016

creche algodão Doce
A Creche Algodão doce funciona há mais de 15 anos com o 
atendimento gratuito à quarenta e oito crianças. de acordo 
com o planejamento inicial, o recurso foi destinado à obra de 

ampliação da infraestrutura, concluída em julho de 2016. A 
melhoria possibilitou o aumento no número de vagas, a fim de 
atender diariamente oitenta e oito pequenos moradores do 
Complexo do Alemão. 

• O apoio da Fundação propiciou melhoria na infraestrutura 
e uma ampliação em mais de 80% da capacidade de 
atendimento.

favela art
O projeto Favela Art oferece oficinas de pintura para crianças 
do Complexo. Parte do recurso arrecadado com as vendas das 
pinturas é investido no próprio projeto. O intuito é gerar lazer 
e entretenimento, além de incentivar o interesse pela cultura e 
arte e levar alegria e esperança para as crianças que moram no 
Complexo do Alemão. A artista e produtora cultural mariluce 
mariá oferece, em seu ateliê, aulas de educação artística para 
30 crianças. seu objetivo na campanha #todospeloalemão foi 
reunir sessenta meninos e meninas para pintar em sessenta 
locais da comunidade.

• O projeto Favela Art ofereceu oficinas de pintura para cerca 
de 180 crianças, de toda a comunidade;
• A criançada coloriu 38 muros da favela, como a  
Praça da travessa;
• O projeto também produziu telas, vendidas aos turistas,  
em busca de sustentabilidade financeira das oficinas.

Festival de Artes Marciais Complexo do Alemão
O projeto espindola team oferece aulas de kickboxing a 70 
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jovens e adultos do Alemão. O objetivo do seu idealizador, 
raphael espindola, foi promover um Festival de Artes marciais 
da comunidade, para o público de mil pessoas, com intuito de 
motivar seus alunos a treinarem ainda mais, e permitir que 
todos tenham a oportunidade de participar de um campeonato.

• O Festival de Artes marciais aconteceu dias 9 e 10 de abril, 
na Vila Olímpica do Complexo do Alemão, e uniu mais de 
3.500 pessoas; 
• O clube de luta investiu na construção de um Centro de 
treinamento.

Feira de Profissões
emprega.vc é uma startup que capacita moradores de 
comunidades para o mercado de trabalho e os põe em contato 

com as empresas cariocas. Com o investimento da campanha, 
robson santos promoveu uma Feira de Profissões, oferecendo 
orientação profissional a 700 jovens entre 13 e 35 anos a partir 
da interação inédita mercado/favela.

• No dia 19 de março, o projeto Novo Complexo do Alemão 
promoveu uma Feira de Profissões, voltada para formação 
profissional de moradores da comunidade;
• O evento permitiu um crescimento de 30% do banco de 
talentos das comunidades;
• Foram oferecidas 15 palestras e bate-papos orientacionais 
com jovens;
• mais de 200 Jovens alcançados;
• 100% da mão de obra contratada para a realização do 
evento foi local;
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• Foi realizada ainda uma intervenção artística, com 
grafitagem de 8 telas que valorizam o talento local.

favelado 2.0
encabeçado por thamyra thamara, o projeto gatomídia 
oferece oficinas gratuitas de novas mídias para dar voz ao 
jovem da favela nas redes sociais. Cerca de 100 moradores 
frequentam os workshops de fotografia, internet e audiovisual. 
A proposta é de oferecer residência em mídia e oficinas 
abertas a mais de 200 pessoas.

• A residência Favelado 2.0 ocorreu entre 1 e 12 de  
março, com oficinas em mídias e tecnologia a 10 jovens  
de comunidades; 
• Os participantes tiveram direito a bolsa de r$ 500,00;
• A equipe do gatomÍdiA produziu com os jovens o 
documentário Quem são Os makers da Favela, que está 
disponível no Youtube. 

na ponta dos pés
Cerca de 40 meninas participavam das aulas de balé do 
projeto Na Ponta dos Pés, oferecido por tuany Nascimento 
na quadra poliesportiva do morro do Adeus. O dinheiro foi 
arrecadado com o objetivo de viabilizar a construção de um 
estúdio de balé e aumentar o número de dançarinas que 
frequentam as aulas, comportando 100 alunas.

• Com a finalização da construção do seu estúdio de dança,  
a perspectiva ampliou as turmas em mais de 150%, atendendo 
cerca de 100 meninas;
• As obras ocorreram com mão de obra voluntária, em um 
terreno doado por um morador no Adeus. A inauguração 
ocorreu em dezembro de 2016.

projeto paloma
mônica Albuquerque oferece, duas vezes por semana, 
sessões de fisioterapia gratuitas a moradores da comunidade, 

 FALAr dO iNVestimeNtO dA FuNdAçãO ViA VAreJO trAz muitA ALegriA, POis teNHO 

ACOmPANHAdO CAsOs de iNVestimeNtO sOCiAL de OutrAs emPresAs e CONsigO dizer  

COm PrOPriedAde Que de LONge A PrOPOstA de iNVestimeNtO deLes é A mAis  

iNteLigeNte, reLeVANte e iNOVAdOrA Que existe. 
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atendendo a pessoas lesionadas ou deficientes físicos. A 
meta do Projeto Paloma, com o investimento, era equipar o 
novo consultório, para expandir o atendimento de 22 para 60 
pacientes diários.

• O instituto movimento e Vida, centro de reabilitação de 
média complexidade, que atende gratuitamente moradores  
da comunidade, foi equipado com macas e aparelhos  
de fisioterapia.
• garantiu a folha de pagamento dos profissionais parceiros: 
quatro outros fisioterapeutas, uma atendente e uma técnica 
administrativa;
• Com as melhorias no centro, a meta de atendimento chegou 
à sessenta pacientes por dia. 

Ritmo do Complexo
Luis Claudio da silva oferece aulas de percussão para 30 
crianças da comunidade com a missão de transmitir valores 
por meio da música. Com a verba obtida como resultado 
da campanha o Projeto ritmo do Complexo adquiriu 
instrumentos e uniformes, possibilitando expandir a iniciativa 

para 100 alunos, um aumento de mais de 200% em sua 
capacidade de atendimento.

• A campanha #todosPeloAlemão permitiu a abertura de 70 
vagas, com a aquisição de lanches, uniformes e instrumentos.
• Hoje as aulas de bateria do projeto ritmo do Complexo 
atendem 100 crianças e adolescentes, às terças e quintas, na 
quadra da nova Brasília.

novo ciclo de investimento 

em 2016, realizamos mais três encontros neste território com 
o objetivo de cocriar o novo ciclo de investimento. um total 
de 31 agentes, representando 14 organizações que atuam 
no território participaram destes encontros de planejamento 
participativo. 

Nos encontros, o processo amplamente participativo foi 
eficiente trazer à tona um desafio e consequentemente um 
objetivo em comum: dar continuidade aos projetos por meio 

NiNguém meLHOr dO Que O PróPriO mOrAdOr – Que está NO OLHO dO FurACãO – PArA 

dizer QuAis sãO As mAiOres NeCessidAdes e diFiCuLdAdes PArA O deseNVOLVimeNtO de 

sOLuções deNtrO de COmuNidAdes PeriFériCAs. Nós AQui NO ALemãO VAmOs gerAr AiNdA 

muitO resuLtAdO COm esse iNVestimeNtO, POdem ter CertezA!
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da obtenção de espaço físico que garantisse a realização  
das atividades e a continuidade dos projetos.  
A estratégia construída em conjunto foi a de que o 
investimento seja aportado na viabilização do espaço 
colaborativo #todosPeloAlemão.

robson santos, um dos membros da rede, ressaltou 
o objetivo alcançado: "Faço parte de um grupo seleto 
que estudou e continua buscando sua qualificação 
profissional e melhoria da qualidade de vida. Falar do 
investimento da Fundação Via Varejo traz muita alegria, 
pois tenho acompanhado casos de investimento social 
de outras empresas e consigo dizer com propriedade 
que de longe a proposta de investimento deles é a mais 
inteligente, relevante e inovadora que existe. isso porque 
direcionamento de capital e geração de conhecimento 
integrado às necessidades locais é o que tem de mais 
desafiador e de mais bonito para a solução de problemas 
sociais. Ninguém melhor do que o próprio morador – que 

está no olho do furacão – para dizer quais são as maiores 
necessidades e dificuldades para o desenvolvimento de 
soluções dentro de comunidades periféricas. Nós aqui 
no Alemão vamos gerar ainda muito resultado com esse 
investimento, podem ter certeza!”

vem aí o 1ª cowoRking social do complexo do alemão! 

Conheça #todosPeloAlemão em facebook.com/
todospeloalemao

Relação de membros e parceiros que participam da Rede 
#Todospeloalemão:
Favela Art, Clube de luta do Complexo, revelando talentos, 
desafio, emprega.vc, Vidançar, isiko.cpx, tambores do 
Alemão, espaço Afins, Bom na Bola Bom na escola, Futuro 
do Complexo, Cordel, Coletivo Noix Q Faz, grupo Alemão 
solidário (gAs), O mar do Alemão. 



14 | 

JaRdim são luís 
O Jardim são Luís é um bairro com cerca de 267 mil moradores localizado na zona sul da cidade de são Paulo, um território 
densamente povoado que possui hoje mais de 100 favelas. 

casas bahia na comunidade
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No Jardim são Luís o mapeamento dos atores locais foi 
iniciado em setembro de 2015, quando foram identificadas as 
principais organizações que atuavam há décadas no território, 
porém de forma isolada. Por isso, o principal objetivo dos 
cinco encontros formativos realizados ao longo de 2016 foi 
engajar as fortes iniciativas já atuantes para a formação de 
uma rede capaz de comunicar e mobilizar recursos de forma 
mais articulada e colaborativa. 

em julho de 2016, em um dos encontros focado em 
planejamento estratégico, os participantes definiram que 
a rede a ser formada teria como pilares: (1) fortalecimento 
institucional do grupo, (2) empreendedorismo, e (3) 
protagonismo jovem, com foco na diversidade de gênero e 
raça. dois meses depois, os membros desenharam um modelo 
de governança composto por quatro comissões.

Os encontros formativos propiciaram a criação e 
fortalecimento de uma rede de apoio comunitário, que tem 
como objetivo unir esforços para o desenvolvimento social do 
Jardim são Luís através da economia criativa e solidária. 

Com cerca de 45 membros e parceiros, a rede são Luís 
fomenta a união de recursos diversificados para estabelecer 
uma cadeia produtiva justa, socialmente responsável, gerando 

oportunidades de trabalho e renda para grupos produtivos e 
coletivos do distrito do Jardim são Luís.

A relação de produtos e serviços oferecidos é bem 
diversificada e contempla música, esporte, educação, 
poesia, moda, inovação, fotografia, grafite, artes circenses, 
saúde, culinária, dança, comportamento, cultura, diversão, 
alimentação saudável, formação, ativismo, audiovisual, 
brinquedos, feminismo, meio ambiente, apoio ao 
empreendedorismo e ações de desenvolvimento local.

“utilizamos como princípio o conceito de ‘prossumo urbano’, 
que aproxima as etapas de consumo da produção local, 
aumentando o poder relativo da comunidade sobre bens e 
serviços básicos imediatos de que necessita”, explica Alânia 
Cerqueira, gestora executiva da rede.

A rede estabeleceu um pólo empreendedor com 
equipamentos e recursos necessários à produção inicial 
de peças de vestuário, moda e decoração, destinadas 
à comercialização junto aos públicos de interesse, 
principalmente moradores da região.

A iniciativa também conta com um veículo adaptado para 
levar os produtos e serviços a eventos e pontos da região, 

utiLizAmOs COmO PriNCÍPiO O CONCeitO de ‘PrOssumO urBANO’, Que APrOximA As etAPAs 

de CONsumO dA PrOduçãO LOCAL, AumeNtANdO O POder reLAtiVO dA COmuNidAde sOBre 

BeNs e serViçOs BásiCOs imediAtOs de Que NeCessitA



16 | 



17 | 

facilitando o escoamento da produção dos membros 
e parceiros da rede. munido de equipamento de som 
profissional, o furgão se transforma em palco para os grupos 
culturais de música, dança, circo e teatro que atuam na  
zona sul da capital paulista.

Para a escritora Jenyffer Nascimento, membro da Coletiva 
Fala guerreira, “a rede são Luís possui um potencial rico e 
agregador, partindo de ações que visam a produção coletiva, 
promovendo processos colaborativos e criativos, ao mesmo 
tempo conectando pessoas e marcando nossa  
identidade territorial”.

em dezembro de 2016, foi realizado o evento lançamento 
da rede empreendedora são Luís - Feito na Quebrada, 
movimento que promove o empreendedorismo periférico.

Conheça a rede empreendedora são Luis em facebook.com/
rederedesaoluis
 

Relação de membRos e paRceiRos que paRticipam  
da Rede empReendedoRa são luís:

A Pampa, Associação manga rosa, Ateliê Cendira, Baque 
Atitude, Bazar Comuna, Bloco Afro é di santo, Bloco do Beco, 
Cacique do Parque, Casa de Arte e Paladar, Casa Popular de 
Cultura do m'Boi mirim, Coletiva Fala guerreira, Coletivo 
Audácia, Coletivo dedo Verde, Coletivo miguel munhoz, 
Coletivo tamo Vivo, Corpo e Cultura, empreende Aí, espaço 
Comunidade, Fundação Julita, i Am Freestyle, imaasus, 
macambira sociocultural, Orpas, Periferia estampada, sacolão 
das Artes, sarau do Pira, trupé na rua, umoja e da V8.
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heliópolis
A favela de Heliópolis está localizada na região do ipiranga, na zona sul da cidade de são Paulo e é considerada uma das maiores da 
América Latina, com uma população de mais de cem mil habitantes e uma área de um milhão de metros quadrados. 
 
O mapeamento inicial - realizado em setembro de 2015 - identificou um antigo sonho dos moradores: ocupar e transformar o terreno ao 
lado da comunidade. Carentes de área de lazer e convívio social, os moradores sonham em transformar o local que está inutilizado em casas bahia na comunidade
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um parque para atividades de lazer e esporte e em um espaço de 
fomento à cultura. Além disso, as organizações que lá já atuam 
- com atividades ligadas à profissionalização, assistência social, 
lazer, esporte, cultura e moradia - também necessitam de um 
espaço para oferecer suas atividades. muitas destas associações 
não possuem espaço próprio para a sede administrativa.

No segundo semestre de 2016, criou-se uma rede de associações 
em torno do objetivo comum: encontrar um espaço que pudesse 
atender às necessidades dos moradores beneficiados por estas 
entidades. As organizações tentaram uma aproximação com a 
organização detentora do terreno, e devido à negativa de cessão, 
optaram por desenhar um novo plano de uso do investimento, 
que culminou em uma estratégia de criação de um espaço de 
trabalho colaborativo.

durante os meses de Abril a dezembro, além do suporte às 
tratativas para a cessão do terreno, a atuação em Heliópolis teve 
um caráter formativo. No total, foram realizados sete encontros 
dos quais participaram 58 agentes. em dezembro de 2016, as 
nove entidades que participavam ativamente deste encontros da 
rede se uniram e criaram o mAiO - movimento de Associações 
independentes e Organizadas de Heliópolis -, propiciando que 
as associações que antes atuavam de forma isolada no território 
agora atuem coletivamente com o objetivo de potencializar os 
resultados gerados para a comunidade. 

“O CineFavela Heliópolis, bem como as outras organizações da  
rede, só tem a agradecer à Fundação Via Varejo pelo serviço 
prestado junto às entidades em 2016. Com a entrada da 
Fundação no território, desenhamos um novo cenário de 
agregação das entidades, que antes estavam desunidas e agora  
estão trabalhando em parceria. eu acredito que num futuro 
próximo, esse trabalho colaborativo e a atuação em rede vão  
fortalecer o desenvolvimento da nossa comunidade, 
transformando a periferia e trazendo coisas boas para as crianças 
e jovens aqui em Heliópolis.” conta reginaldo de túlio, fundador 
do CineFavela e um dos participantes dos encontros formativos 
realizados em 2016. 

Conheça mAiO - movimento de Associações independentes e 
Organizadas de Heliópolis em facebook.com/nucleomaio

Relação de membRos e paRceiRos que paRticipam  
da Rede heliópolis:

Associação de moradores resposta de deus, Associação áreas 
de direito à Cidadania, Associação águas - gestão urbana e 
Ação social, Associação Comercial de Heliópolis, Associação 
rAdCOm missões e Cidadania em Heliópolis, Associação 
recomeço de vida, Cine Favela, grêmio Heliópolis, sOs Vidas, 
Vidas unidas.

 COm A eNtrAdA dA FuNdAçãO NO territóriO, deseNHAmOs um NOVO CeNáriO de AgregAçãO 

dAs eNtidAdes, Que ANtes estAVAm desuNidAs e AgOrA estãO trABALHANdO em PArCeriA.
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paRaisópolis
Localizada na zona sul de são Paulo, ao lado do nobre bairro do morumbi, Paraisópolis é a segunda maior favela da cidade em 
termos habitacionais, possuindo mais de cem mil habitantes.

casas bahia na comunidade
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Nossas conversas em Paraisópolis ocorreram a partir de 
setembro de 2015, e já de início foi possível identificar que 
existia uma atuação em rede por parte das organizações da 
comunidade. integração que existe principalmente por conta 
do projeto que acontece há 11 anos na comunidade: a mostra 
Cultural de Paraisópolis. 

A mostra é maior evento cultural realizado em uma 
comunidade na cidade de são Paulo. Com a participação 
média de 10 mil estudantes e moradores nas ultimas edições, 
a mostra Cultural é organizada por educadores, artistas, 
ativistas sociais e lideranças comunitárias. Por meio de 
atividades prévias de formação de educadores e oficinas 
culturais, busca-se a valorização da rica produção cultural das 
crianças, jovens e artistas da região, e a culminância deste 
trabalho se dá através da realização de um grande evento 
que permite a apresentação dos resultados para toda a 
comunidade. 

dos mais de 100 mil moradores de Paraisópolis, mais da metade 
tem menos de 29 anos. este público, em especial as crianças 
e adolescentes, têm escasso acesso à cultura de qualidade. 
Apesar de possuir uma população superior a 94% dos 
municípios brasileiros, a comunidade não possui equipamentos 
públicos culturais além do Centro educacional unificado (Ceu) 
Paraisópolis. A mostra Cultural ajuda a cobrir esta lacuna, 
viabilizando que centenas de obras artísticas sejam expostas, 
assim como dezenas de oficinas e apresentações musicais. um 
espaço valioso, que atende também aos moradores não só́ de 
Paraisópolis mas de toda a região. 

Com o apoio da fundação, em 2016, foi possível viabilizar a 
xi mostra Cultural Paraisópolis, além disso a fundação pode 
agregar novos temas, como: 
1. gestão de resíduos;
2. esportes;
3. Formação de Jovens Lideranças.

A mOstrA CuLturAL de PArAisóPOLis, CONstruçãO COLetiVA de dezeNAs de OrgANizAções 

sOCiAis, eduCACiONAis e CuLturAis dA COmuNidAde, PrOPiCiA trABALHO iNtegrAdO 

PriNCiPALmeNte em reLAçãO à CuLturA e eduCAçãO NumA regiãO tãO CAreNte de 

Ações dO tiPO, COmO é PArAisóPOLis. em 2016 NãO FOi diFereNte e CONtOu COm O APOiO 

FuNdAmeNtAL dA FuNdAçãO ViA VAreJO QuALiFiCANdO, iNCeNtiVANdO e CANALizANdO 

reCursOs FiNANCeirOs e HumANOs NA CONCretizAçãO desse sONHO.



10.588 
PessOAs

52%
AduLtOs

PÚBLiCO PreseNte

45
iNtituições  

PArtiCiPANtes

16
ArtistAs 

PArtiCiPANtes

40
exPOsições

25
APreseNtAções NO  

PALCO iNterNO

13
APreseNtAções NO  

PALCO exterNO

3
APreseNtAções NO  

PátiO exterNO
48%

CriANçAs
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Foram 8 encontros com a rede em 2016, sendo um deles uma 
oficina de comunicação com o objetivo de construir uma nova 
estratégia de comunicação para a mostra de 2016. 

os encontRos socioeducativos 

Os encontros socioeducativos para os educadores da 
comunidade são a etapa formativa da mostra. Foram 
realizados três encontros no total, sendo um deles um 
encontro com a magic Paula, articulado pela Fundação Via 
Varejo com o instituto Passe de mágica para que a temática 
esporte inserida na mostra tivesse representatividade neste 
processo, além de inspirar os educadores esportivos deste 
território. 

Os encontros totalizaram um público de 237 educadores, com 
destaque para o encontro com a magic Paula, que contou com 
a presença de 121 pessoas. 

as oficinas e os oficineiRos

O objetivo das oficinas é promover aos participantes (alunos, 
educadores, usuários) vivências e acessos à novos conteúdos. 
Foi oferecido um cardápio de oficinas composto a partir das 
ofertas de oficineiros/artistas. As escolas e organizações sociais 
tiveram autonomia para selecionar oficinas educativas e 
multidisciplinares com temas/oficineiros de seu interesse.
   

• total de oficinas realizadas: 49 
• duração de cada oficina: 16h
• total de oficineiros contratados: 24 
• impacto direto: 12.000 h 
• Público participante: 3.342

Após a realização das oficinas, os alunos estão preparados 
para apresentar seus projetos e trabalho no grande dia da 
mostra. em 2016, a mostra aconteceu no dia 17 de setembro, 
um lindo sábado de sol na comunidade de Paraisópolis. 

Conheça a mostra Cultural de Paraisópolis em www.facebook.
com/mostraCulturalParaisopolis/

Relação de membRos e paRceiRos que paRticipam da Rede 
paRaisópolis:

Agência Paraisópolis, Associação de Catadores reciclando 
esperança Paraisópolis, Associação das mulheres de 
Paraisópolis, Projeto Craque do Amanhã, mosqueteiros 
de Paraisópolis, Associação Crescer sempre, Cartão Nova 
Paraisópolis, Casa da Amizade, ecoação, união dos moradores 
de Paraisópolis, Paraisópolis das Artes, Projeto Craque do 
Amanhã, Pró-saber, emeF Perimetral, Ceu Paraisópolis, 
Associação Palemirinha, CuFA, Orquestra filarmônica de 
Paraisópolis e sAsF.

Atração principal da Mostra:  
Palavra Cantada
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teto
O tetO é uma organização social presente em 19 países da América Latina e Caribe, atuando há 10 anos no Brasil pela defesa 
dos direitos das pessoas que vivem em comunidades precárias. trabalha para superar a pobreza organizando mutirões para a 
construção de casas de emergência por meio da ação conjunta de jovens voluntários e moradores dessas comunidades. 
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A parceria entre o tetO Brasil e a Fundação Via Varejo 
começou em 2014. em 2016, realizamos ações conjuntas de 
moradores de comunidades precárias e voluntários, através 
da construção de 10 casas nas cidades de Campinas e santo 
André no estado de são Paulo e duque de Caxias no rio de 
Janeiro. Além disso, foram construídas 3 casas remanescentes 
do investimento social de 2015. 

Foram 174 voluntários mobilizados na atividade. segundo 
renan Bartalo, diretor Nacional de recursos do tetO Brasil: 
“essa parceria é bem bacana, pois os voluntários que a 
Fundação mobiliza já conhecem o trabalho do tetO, e vão 
para as construções super engajados, a fim de ajudar  
e fazer acontecer.”

Para Odair José Jorge da Paixão, coordenador administrativo 
do Centro de distribuição duque de Caxias e voluntário nas 
construções no rio de Janeiro:
“Ajudar na construção da casa foi muito emocionante e 
gratificante. eu atuei na organização da atividade (transporte 

e alimentação dos colaboradores), no engajamento dos 
voluntários e na própria construção. essa experiência me 
ajudou a refletir sobre minha vida e meus privilégios: nós 
costumamos reclamar de problemas muito pequenos, 
enquanto aquelas famílias da Vila gramacho, onde 
construímos as casas, vivem em situação de extrema pobreza. 
eu não tinha ideia do que aquelas pessoas passavam.”

VisiTe: www.techo.org

52
BeNeFiCiAdOs

174
PArtiCiPAções  
VOLuNtáriAs

4 
COmuNidAdes  
BeNeFiCiAdAs  

13* 
CAsAs CONstruÍdAs 

*10 financiadas com recursos doados em 2016 e 3 referentes ainda à parceria 2015.
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habitat
em 2016, a Fundação Via Varejo implementou a realização de obras de melhorias nas casas de sete famílias da comunidade 
de Heliópolis, cujo aporte de recursos para a parceria já havia sido realizado no final de 2015. esta iniciativa - realizada com a 
colaboração voluntária - foi empreendida pela Fundação em parceria com a ONg Habitat e proporciona o desenvolvimento 

Colaboradores voluntários, família beneficiada e equipe de profissionais da comunidade que participaram da reforma 



27 | 

Voluntário Estevam Chaves  antes (foto de cima) 
e depois da reforma

integral das famílias beneficiadas através de melhorias 
habitacionais, contribuindo para a saúde, educação, 
fortalecimento econômico e aumento da autoestima  
de seus moradores. 

e ainda, por meio de uma parceria com a loja Casas Bahia de 
Heliópolis, um conjunto de escrivaninha e cadeira foi adquirido 
para cada família. Além da reforma das moradias e doação dos 
móveis, as famílias participantes foram convidadas a participar 
de uma oficina de sensibilização sobre a importância da 
educação sob a ótica do estatuto da Criança e do Adolescente. 

eunice souza foi uma das beneficiadas pelo projeto com a 
impermeabilização da laje da sua casa, e conta que quando 
chovia de madrugada, tinha que colocar plástico nas camas 
e afastá-las das goteiras. “O problema maior era a infiltração 
na laje, eu tinha arrumado duas vezes e não tinha mais  
como fazer. tinha bastante goteira e vazamento, chovia  
mais dentro do que fora! era horrível chegar em casa e 

encontrar tudo molhado.”, conta eunice souza, moradora de 
Heliópolis há 26 anos. 

Com esta iniciativa foi possível engajar 10 colaboradores 
voluntários, como é o caso de estevam Chaves, advogado 
na Via Varejo. ele nos relatou sua experiência de modo 
bastante positivo: “só tenho elogios ao programa Habitat e à 
Fundação. “moro no ipiranga e foi bem legal poder atuar em 
Heliópolis, comunidade vizinha e que nunca pude conhecer 
de perto. Nós recebemos treinamento de professores, 
acompanhamento durante o trabalho voluntário. A família 
onde fizemos a reforma foi bastante receptiva, e interagiu 
com a gente, pudemos conhecer de perto suas histórias, sua 
vida cotidiana e seus problemas. Quero poder levar meus 
filhos nas ações voluntárias da Fundação.”

35
BeNeFiCiAdOs

10
PArtiCiPAções  
VOLuNtáriAs

7 
CAsAs reFOrmAdAs 
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paRklet ponto fRio
resultado de uma parceria da Fundação Via Varejo junto e Ponto Frio que visa ampliar a oferta de espaços públicos, o parklet 
promove a convivência nas ruas, estimula processos participativos, incentiva transportes não-motorizados; cria um novo cenário 
para as ruas de são Paulo além de  proporcionar vivências tecnológicas colaborativas e sustentáveis. esses são os objetivos do 
parklet instalado pela fundação na Alameda Lorena, em são Paulo, 
em frente a uma loja Ponto Frio. 

Os parklets fazem parte de uma política pública pioneira da cidade de 
são Paulo e que está ganhando todo o Brasil. A transformação do que 
seriam vagas para automóveis em espaços de convivência para os 
pedestres, parte da premissa de que as cidades são para as pessoas. 

em 2016 a Fundação investiu no Parklet Ponto Frio, com a 
manutenção do espaço e disponibilização de acesso wifi a todos os 
frequentadores do equipamento aberto ao público.  
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cultuRa
A Fundação Via Varejo considera o fomento à cultura um importante recurso para o desenvolvimento local,  
a promoção da cidadania e inclusão social. 

estratégias de desenvolvimento comprometidas com o fomento da cultura local tendem a ser mais bem assimiladas pelos 
beneficiários, além de contribuírem para o fortalecimento de identidades das comunidades.

desta maneira, a Fundação é uma grande entusiasta na promoção da cultura de periferia e em 2016, apoiamos projetos que 
fortalecem a arte e cultura de artistas e demais atores sociais que almejam uma cultura mais acessível a todos. 

investimento total: R$ 188.355,00
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museu do samba
Localizado no bairro da mangueira, o CeNtrO CuLturAL CArtOLA mudou de nome em 2016, passando a se chamar museu dO 
sAmBA. O museu tem a intenção de promover a educação e a cultura, mergulhando na história do samba como fenômeno dos 
mais importantes para a identidade brasileira, e especialmente, carioca. Para isso, oferece ao seu público não apenas extenso 
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acervo, como diversas atividades socioeducativas, entre 
elas seminários, eventos e visitas guiadas e mediadas por 
pesquisadores do núcleo educativo.

A nossa parceria com o museu do samba em 2016 se deu 
em três frentes: colaboração nas ações de caráter cultural e 
educativo, apoio no desenvolvimento institucional, e ainda, 
auxílio na manutenção e melhoria das instalações físicas da 
sede. esta consistiu em pequenas intervenções para atender a 
demandas imediatas. dentre as demais atividades, destacamos 
o projeto de tratamento técnico do acervo, a realização 

de encontros e seminários e a execução da exposição 
comemorativa Ocupação 100 Anos do samba.

segundo desirree dos reis santos, gerente técnica do museu, 
“o mais interessante dessa parceria foi a Fundação Via Varejo 
patrocinar não só os projetos que estão sendo desenvolvidos 
no museu, como o desenvolvimento institucional da 
instituição. Frequentemente, os recursos investidos não 
podem ser utilizados para tal, e era fundamental para 
alavancar nossas atividades nesse momento”.

4.802
BeNeFiCiAdOs

2.367
OBJetOs iNVeNtAriAdOs NO 

trAtAmeNtO téCNiCO dO ACerVO
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flupp
Fortalecer o papel das periferias brasileiras nos debates contemporâneos sobre livro, leitura e literatura, bem como 
promover intercâmbios entre autores e leitores de diferentes partes do Brasil e do mundo, levando estes debates para  
as comunidades cariocas. esse é o propósito da FLuPP, a Festa Literária das Periferias, em sua 5ª edição. tanto a Feira  
como as atividades que a antecedem são abertas ao público em geral, ou voltadas para comunidades de baixa renda  
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325 
BeNeFiCiAdOs

ou escolas públicas, gratuitas, próximas a populações 
urbanas periféricas.

em 2016, a Fundação decidiu por investir numa nova 
iniciativa dentro da Festa: o FLuPP Quiz. A ideia foi lançar 
um game para estimular a busca por conhecimento, 
misturando literatura, emoção e tecnologia. O game, 
disponível gratuitamente nas lojas Apple store e google 
Play, pode ser jogado por qualquer pessoa, mas teve como 
objetivo principal promover interações e intercâmbio entre 
estudantes de ensino médio da rede pública estadual. estes 
participaram do modo “competitivo” do jogo. O FLuPP Quiz 
contou com a participação de 325 jovens, das quais mais 
de 70% eram estudantes representantes de 05 escolas 
diferentes – 97% do estado do rio de, 1% do mato grosso  
do sul, 1% de são Paulo e 1% do estado do sergipe.  

Os participantes responderam a três categorias de perguntas: 
sobre o homenageado do ano, sobre autores que narraram  
o rio de Janeiro, e por fim, sobre escritores afro-brasileiros  
e da periferia. 

Além do apoio direto à FLuPP, em parceria com a área 
comercial da Via Varejo, nos comprometemos com uma 
premiação para o vencedor do Quiz,. Nas palavras do 
vencedor: “Participei do FLuPP Quiz e fiquei em 1º lugar, com 
a temática focada na obra e história de Caio Fernando Loureiro 
de Abreu - um jornalista, dramaturgo e escritor brasileiro. 
Como prêmio, eu ganhei da Casas Bahia móveis para um novo 
quarto: guarda roupa, criado mudo e cômoda. Nunca tinha 
participado de um projeto similar, foi muito bacana.” matheus 
Abraão dos santos, 16 anos, morador do Jacarepaguá,  
rio de Janeiro-rJ.
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ação educativa
A Ação educativa, Assessoria, Pesquisa e informação é uma associação civil sem fins lucrativos fundada em 1994. sua missão é 
promover direitos educativos, culturais e da juventude, tendo em vista a justiça social, a democracia participativa e  
o desenvolvimento sustentável. 

em 2016 a Fundação Via Varejo apoio a Ação educativa nas seguintes frentes: 

1. Agenda Cultural da Periferia | manutenção do site, programa na rádio comunitária Heliópolis, impressão e distribuição da 
agenda (90 mil exemplares) e evento comemorativo da edição n° 100;

2. espaço cultural | quatro edições do projeto samba de Comunidade, três edições do sarau Bodega do Brasil, exposição 
Comemorativa do dia do graffiti e gravação ao vivo do Programa revolução rap;

3. encontro estéticas da Periferia | manutenção do site e apoio ao processo de organização da mostra com os coletivos de cada 
território, 15 (quinze) no total. 

A FuNdAçãO Age sOBre O PrOCessO, está JuNtO às ArtiCuLAções, eNteNde A imPOrtâNCiA 

de CriAr redes. Há diáLOgO O temPO tOdO. POuCAs Vezes temOs um iNVestidOr APOiA A 

OrgANizAçãO em si, O Que NOs Permitiu CriAr umA rede PArA O estétiCAs dA PeriFeriA e 

ALCANçAr NOssO ANtigO OBJetiVO de ser mAis Que um eVeNtO . 

conta eleilson Leite, coordenador de cultura da Ação educativa. 

1.267 
BeNeFiCiAdOs
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festas no bRasil
Por acreditar que as festas populares resgatam a identidade 
do povo brasileiro e são muito importantes para incentivar a 
economia criativa, a Fundação Via Varejo deu continuidade ao 
desenvolvimento da plataforma online Festas no Brasil. 

O projeto é composto por pesquisa, registro e disseminação 
das festas populares brasileiras. traz um amplo mapeamento 
destas expressões, calendário, além de curiosidades e demais 
informações que compõem o universo das festas, manifestações 
genuinamente brasileiras, inclusivas e que resgatam a  
nossa identidade. 

em 2016, o investimento foi utilizado para a conclusão do 
mapeamento e conteúdo de 80 festas populares existentes no 

80
FestAs POPuLAres BrAsiLeirAs 

mAPeAdAs, PesQuisAdAs  
e registrAdAs

Jongo é uma das principais atrações na Festa dos Pretos Velhos,  
mapeada e registrada pelo projeto Festas Populares.

Brasil. um grande resgate dessas manifestações como legado para o Brasil: gerando visibilidade e vínculo com os brasileiros, 
além de alto potencial para fomentar a economia criativa. este conteúdo está disponível gratuitamente em uma urL – https://
festasnobrasil.catracalivre.com.br – lançada em parceria com a Catraca Livre. 
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educação
A temática educação permeia todo o investimento social de nossa Fundação. um tema de extrema importância para a evolução 
da qualidade de vida de toda uma sociedade. Para investir nesse tema, escolhemos aportar recursos em algumas organizações 
renomadas que já comprovaram a eficácia de sua atuação.

investimento total: R$ 111.906,00
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pRoa
A Fundação Via Varejo é parceira do instituto ProA desde 2014. O instituto cria oportunidades para a inserção de jovens de baixa 
renda no mercado formal de trabalho, por meio de acesso à educação profissionalizante de qualidade, orientação no início da 
carreira profissional e apoio na conquista do primeiro emprego.
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todo o ano, quatrocentos e quarenta jovens se capacitam para 
o mercado de trabalho. desses jovens, 78% já saem, inclusive, 
empregados. A preparação para o mercado de trabalho ocorre 
nas visitas às empresas, uma delas na Via Varejo, onde os 
profissionais apresentam suas profissões. 

O apoio da fundação a esta iniciativa é realizado de duas 
maneiras: com o custeamento da formação de jovens e com a 
ativação através das visitas à Via Varejo que atende 100% dos 
jovens formados pelo programa.

em 2016, em parceria com o ProA foram realizadas 2 visitas, 
uma cada semestre, das quais participaram 274 colaboradores 
voluntários.  As visitas apresentam o objetivo duplo de 
apresentar a empresa aos alunos e alunas que estão prestes 
a ingressar no mercado de trabalho, bem como de engajar os 
colaboradores na ação. Os alunos puderam conhecer a matriz, 
a Fábrica da Bartira, e ainda almoçaram com os voluntários em 
nosso restaurante.

"As visitas às empresas são valorizadas pelos jovens que têm 
a oportunidade de ver de perto o ambiente de uma empresa 
e conversar com profissionais." conta rodrigo dib, diretor 
executivo do ProA. 

''O instituto Proa além de um curso profissionalizante, é uma 
grande oportunidade, que expandiu meus conhecimentos me 
dando um lugar na Via Varejo e também no mundo'' diz giulia 
steffany ramalho, jovem do projeto, hoje colaboradora  
da Via Varejo. 

VisiTe: http://www.proa.org.br/

416
BeNeFiCiAdOs

274
PArtiCiPAções VOLuNtáriAs
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ismaRt
O ismart é um instituto social sem fins lucrativos que identifica jovens talentos de baixa renda, de 12 a 15 anos de idade, e 
concede bolsas em escolas particulares de excelência e acesso a programas de desenvolvimento e orientação profissional,  
do ensino fundamental à universidade.
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em 2016, a Fundação Via Varejo apoiou o Programa ismArt 
ONLiNe: plataforma para o acesso online a conteúdos de 
língua portuguesa e matemática para alunos de 8º e  
9º anos do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio.  
O objetivo é fornecer educação complementar por meio da 
tecnologia a alunos provenientes de escolas públicas que 
tiveram bom desempenho no processo seletivo de bolsas de 
estudos do ismart, com o intuito de prepará-los para melhores 
oportunidades de educação no ensino médio, seja numa 
escola particular parceira do ismart ou em outras  
instituições de ensino. 

“O principal resultado foi em relação às competências 
acadêmicas: português e matemática. Verificamos o aumento 
da quantidade de alunos avançados. Além disso, em 2016, 
subimos uma série, até o segundo ano do ensino médio. todo 
o desenho do projeto é para garantir o engajamento do aluno, 
que estuda sozinho”, afirma Fabiano gonçalves, gerente de 
tecnologia educacional do ismart.

Por meio do Programa Conexão Profissão realizado pelo o 
ismart, mobilizamos 41 colaboradores voluntários da Via 
Varejo. Os estudantes passaram o dia com o profissional 
voluntário, acompanhando-o em suas atividades, esclarecendo 
dúvidas e percebendo as ações realizadas, podendo assim, 
conhecer mais de perto como é a profissão que deseja seguir.

“A experiência foi muito interessante, pois muitos jovens 
acabam escolhendo uma carreira sem saber como é o dia-a-
dia de um profissional da área. eu sou engenheiro ambiental 
e recebi uma aluna que estava na dúvida se faria medicina 
ou engenharia ambiental. eu decidi leva-la até o centro de 
distribuição para mostrar as práticas que adotamos lá, e 
depois, mostrei a central de triagem de reciclados e a área de 
investigação ambiental. ela conseguiu ter uma visão geral do 
que é o meu dia-a-dia; isto com certeza a ajudará a escolher 
sua profissão”, conta Felipe Abujadi Puppi, engenheiro 
ambiental da área de sustentabilidade, que participou  
do Programa.   

244
BeNeFiCiAdOs

41
PArtiCiPAções 
VOLuNtáriAs
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empReendedoRismo e 
negócio social inclusivo
Apoiamos projetos inovadores que prospectam novas tecnologias ou processos que contribuem para a inclusão, além de 
negócios sociais inclusivos que geram impactos positivos e aliam esforços para suprir lacunas socioambientais da nossa sociedade

investimento total: R$ 338.690,00
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Yunus negócios sociais 
"A fundação Via Varejo é parceira da Yunus Negócios sociais desde 2014. Nos primeiros dois anos dessa parceria foram 32 
empreendedores acelerados, o que possibilitou a construção de nossa base de negócios sociais do Brasil." conta Francisco 
Vicente, gerente financeiro do Yunus Negócios sociais do Brasil. 

Trabalhadores do Moradigna
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Atualmente, a Yunus é referência em incubação e 
aceleração de negócios sociais no Brasil e no mundo. 
Abriu várias frentes de trabalho e fechou 2016 em linha 
com sustentabilidade financeira, não mais dependente de 
patrocínios e doações. 

em 2016, a Yunus teve 11 negócios acelerados, sendo 
destes 13 empreendedores capacitados e mais 1078 
beneficiários, um total de 1091 vidas impactadas. 

O programa de aceleração dura em torno de 4 meses e 
varia com as necessidades de cada empreendimento. Com 
o investimento da Fundação em 2016, foi possível acelerar 
dois negócios, o moradigna e o Assobio. 

Ao longo destes 3 anos de parceria, a organização formou 
uma rede de empreendedores acelerados com o apoio 
da Fundação Via Varejo. No segundo semestre de 2016, 
foram feitas as primeiras rodadas de investimentos em 
dois negócios acelerados, moradigna e Assobio. A partir 

deste período passamos a contar o número de beneficiários 
impactados dos negócios investidos, que neste caso são 
pessoas empregadas por ambos os negócios em situação 
de vulnerabilidade, famílias de classes C, d e e impactadas 
por reformas habitacionais, produtores rurais capacitados, 
entre outros.

 

viSitE o SitE: www.yunusnegociossociais.com 

1.091
BeNeFiCiAdOs

2
NegóCiOs ACeLerAdOs: 
mOrAdigNA e AssOBiO
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solaR eaR
desenvolver e inventar o primeiro aparelho auditivo Body Worn feito por pessoas surdas para atender as necessidades da 
população brasileira com perda auditiva, com foco para crianças menores de 12 anos. este é o propósito da solar ear que foi 
compartilhado pela nossa Fundação. 

Rempore, unt essequaesto est renia nemporrum entionse modia de lam, sam velenda
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O nosso investimento proporcionou oportunidade de treinamento para nove 
jovens com surdez. destes jovens, três foram contratados para inventar o primeiro 
aparelho auditivo recarregável de baixo custo.

O PrOdutO iNVeNtAmOs é O meNOr CustO de APAreLHO 

AuditiVO NO merCAdO, POrtANtO, será CAPAz de AJudAr 

mAis de 5000 CriANçAs dAdO O PreçO de r$ 200,00 Que 

VAmOs OFereCer. NO sus, O APAreLHO mAis BArAtO CustA 

r$ 500,00 e NO merCAdO PriVAdO CustA r$ 1.200,00. NOssO 

FOCO é PriNCiPALmeNte CriANçAs, mAs O PrOdutO POde ser 

usAdO POr QuALQuer PessOA de QuALQuer idAde.

conta Howard Weistein, coordenador técnico do projeto. 

9 
JOVeNs CAPACitAdOs

1o 
APAreLHO AuditiVO FeitO  

POr PessOAs surdAs

3
CONtrAtAdOs PArA 

iNVeNtAr NOVOs PrOdutOs

+ de 5.000  
PessOAs serãO BeNeFiCiAdAs 

POr este NOVO APAreLHO
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f123
empresa social que tem como objetivo melhorar o acesso a oportunidades educacionais e de emprego para pessoas com 
deficiência visual por meio de tecnologias de baixo custo e alta eficiência, capacitação e apoio técnico. Possui o projeto F123 
Access que realiza a reformatação de páginas web para facilitar o acesso às mesmas por pessoas com deficiência visual usuárias 
de softwares leitores de tela.

software F123 Access para pessoa com deficiência visual, para funcionar junto ao navegador web , leitor de tela e melhorar o 
acesso às páginas web que com frequência não estão formatadas corretamente. O leitor de tela verbaliza a informação com 
um voz sintética, mas normalmente esse leitor não consegue ler imagens ou botões ou links sejam acessíveis. melhorando a 
experiência para quem é deficiente visual. 

Com o nosso investimento, foi viável a ativação de novo módulo para o software F123 Access, desenvolvido para facilitar o acesso 
e a leitura das páginas web de 10 jornais e blogs brasileiros. 

O grANde AumeNtO NO NÚmerO de usuáriOs FOi um dOs NOssOs grANdes resuLtAdOs 

em 2016. AtuALmeNte, O F123 tem 1939 usuáriOs. NOssO usuáriOs AdOrAm utiLizAr O 

WeBWHAtszAP, POr exemPLO, e só CONseguem issO COm O NOssO F123 

conta Fernando Botelho, empreendedor social, fundador da F123. 

1.939
BeNeFiCiAdOs



47 | 

ideation
temos um parceiro novo em 2016, a ideation. uma organização nascida em 2014 na Califórnia com o objetivo de alavancar 
o empreendedorismo e a inovação no Brasil. A iniciativa atua no desenvolvimento de inúmeros projetos nas universidades 
Brasileiras ligados a empreendedorismo e promove desafios de inovação com parceiros, conectando problemas reais a 
estudantes inovadores.

Neste ANO, FOCAmOs em PLANeJAr um desAFiO esPeCiALmeNte PArA A ViA VAreJO: COmO 

reFOrçAr ACessiBiLidAde dAs LOJAs COm Ações de BAixO CustO e ALtO imPACtO? 

conta danilo roselli, representante da organização no Brasil. 

serão envolvidas diversas universidades com Foco em estudantes de Arquitetura, design de interiores, eng. Civil e eng. de 
Produção, sendo aberto também a jovens de outras áreas que tenham interesse e ideias a respeito.

em 2016, em conjunto com equipe de engenharia da Via Varejo, foi definido o briefing para construção da plataforma de 
divulgação, edital, guia do desafio e regulamento para orientação dos participantes, para implementação do projeto em 2017.
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solidaRiedade

        

Além das temáticas já apresentadas, 2016 também foi o ano de investir na mobilização de voluntários, pois acreditamos que o 
engajamento da sociedade civil é uma forma fundamental de aumentar o impacto social de nosso investimento, começando, 
então, pelos nossos colaboradores. A Fundação coordenou as ações de voluntariado dos colaboradores da Via Varejo, em 2016, 
ano em que ocorreram cerca de 2.700 participações voluntárias e de solidariedade de colaboradores e familiares em ações de 
cidadania e em projetos apoiados pela fundação nas linhas de desenvolvimento social.

investimento total: R$ 554.749,00
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dia de solidaRiedade
Para celebrar as festas de Natal, o instituto gPA, com o apoio da Fundação grupo Casino, criou o dia de solidariedade, na busca 
de sensibilizar a sociedade sobre a fome e a miséria no Brasil.

A Fundação Via Varejo faz parte desta iniciativa e, em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira, iniciou 2016 com entrega das 
doações, adquiridas com o recurso arrecadado em 5 de dezembro de 2015, dia de solidariedade, nas lojas Casas Bahia e Ponto Frio.

O valor total arrecadado em 2015 foi de r$ 345.680,00. Foram 1.750 cestas básicas para famílias que sofrem com enchentes 
e catástrofes naturais em são José e Capoeiras, na região metropolitana de Florianópolis (sC) em janeiro e mais 1.750 para a 
comunidade de ilha grande às margens do rio guaíba, Porto Alegre – rs. em março de 2016, foram entregues 151.200 mil 
litros de água mineral para os municípios impactados pelo crime ambiental na bacia do rio doce. todas as entregas foram 
acompanhadas pelo time local de colaboradores.  
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3.500  
FAmÍLiAs reCeBerAm  

CestAs BásiCAs

Cerca de 2600  
FAmÍLiAs BeNeFiCiAdAs  

COm reCeBimeNtO de FArdOs  
de águA miNerAL

Resultados 2015

Resultados investimento 2016

2.129 
PArtiCiPAções VOLuNtáriAs

3.500  
FAmÍLiAs BeNeFiCiAdAs

500 FAmÍLiAs em NAtAL e PArNAmirim - riO grANde dO NOrte | 
500 FAmÍLiAs em FLOriANóPOLis - sANtA CAtAriNA| 
500 FAmÍLiAs NO riO de JANeirO |  
500 FAmÍLiAs em sãO PAuLO |  
500 FAmÍLiAs em sANtANA dO iPANemA, sãO JOsé dA tAPerA  
e seNAdOr rui PALmeirA – ALAgOAs |  
500 FAmÍLiAs em PrimAVerA dO Leste - mAtO grOssO |  
500 FAmÍLiAs em sãO LuÍs – mArANHãO.
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Os VOLuNtáriOs dA ViA VAreJO AO 

eNtregArem Os mAteriAis POdem Ver COm 

Os PróPriOs OLHOs O iNVestimeNtO de suAs 

VeNdAs, de seu trABALHO. eLes FiCArAm 

muitO surPresOs AO se dePArAr COm umA 

reALidAde muitO PróximA dA CAsA deLes, 

PessOAs COm sede, diFiCuLdAde de tOmAr 

BANHO e dOeNçAs.  

conta Jorge Velloso, comunicação da Cruz Vermelha brasileira.

em 2016, a estratégia se repete e no dia de solidariedade 
(03/12/2016), a cada produto com valor acima de r$ 100,00 
vendido, foram convertidos r$2,00 reais em doação por 
unidade adquirida. 

“essa campanha é muito importante pois ela mostra que a 
nossa companhia está preocupada com a responsabilidade 
social e com o outro. Além disso, acaba sendo um fator de 
decisão na hora da compra, o cliente vê que a gente está 
ajudando a Cruz Vermelha e ele opta por comprar com a 
gente”, comenta Joel mesquita, gerente regional da  
Via Varejo.

Nas lojas de Pontofrio e Casas Bahia espalhadas pelo País, 
milhares de pessoas se empenharam em divulgar a ação 
que arrecadou r$ 257.154,00 em doações, o que equivale a 
102,9 toneladas de alimentos. As entregas serão realizadas 
de fevereiro a março de 2017. um total de 3500 cestas 
básicas. entre o público que irá receber as cestas básicas 
temos indígenas, refugiados, mães adolescentes e famílias 
que necessitam dessa ajuda. em Florianópolis, por exemplo, 
vamos entregar para uma comunidade que vive em estado 
de miséria absoluta e vive em casas de plástico.
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poRtal do voluntaRiado
Por acreditar que o engajamento da sociedade civil é uma forma fundamental de aumentar o impacto social e contribuir para o 
desenvolvimento dos indivíduos, da empresa e da sociedade, A Fundação Via Varejo investiu em 2016 no desenvolvimento de 
uma plataforma digital de voluntariado, o agente mais, desenvolvida em parceria com a Atados, e criada para estimular, facilitar  
e reconhecer o engajamento dos colaboradores  
da Via Varejo em ações de voluntariado/solidárias.  
e assim, promover a cultura de colaboração e  
construir uma rede de agentes de transformação.

Na plataforma, os colaboradores da Via Varejo de 
todo o Brasil têm a possibilidade de cadastrar suas 
ações sociais e encontrar outras pessoas dispostas 
a colaborar. também encontram oportunidades de 
voluntariado e engajamento social nas iniciativas 
próprias e apoiadas pela Fundação. 

Neste ANO de 2016 Já eNgAJAmOs QuAse 3 miL COLABOrAdOres NOs PrOJetOs 

APOiAdOs PeLA NOssA FuNdAçãO. COm O POrtAL dO VOLuNtAriAdO, ACreditAmOs 

Que CONseguiremOs AiNdA mAis COLABOrAdOres em NOssAs CAusAs. O POteNCiAL 

dO VOLuNtAriAdO NO BrAsiL é imeNsO e essA mOBiLizAçãO está em LiNHA COm umA 

estrAtégiA de iNVestimeNtO sOCiAL de imPACtO

diz susy Yoshimura, diretora Presidente da Fundação Via Varejo. 
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doação de bRinquedos
No final de 2016, promovemos uma campanha para arrecadar brinquedos para as crianças das comunidades do projeto Casas 
Bahia Comunidades: Jardim são Luís, Paraisópolis, Heliópolis em sP e Complexo do Alemão no rJ.

O resultado mostra como a solidariedade tomou conta da ação: foram mais de 200 brinquedos doados pelos colaboradores e 
6.500 brinquedos doados pela Fundação que beneficiaram 50 organizações sociais parceiras nas comunidades. 

CONseguimOs PreseNteAr CeNteNAs de CriANçAs. JuNtOs, 

reALizAmOs umA grANde FestA e PrOPOrCiONAmOs um NAtAL 

FeLiz PArA tOdOs. OBrigAdA ViA VAreJO.

Junior massone, missões e Cidadania em Heliópolis. 

Além dessas comunidades, as filiais das Casas Bahia em Americana, interior de sP, 
que já realizavam esta ação há sete anos, contaram com o apoio da Fundação. Os 
colaboradores arrecadaram em torno de 200 brinquedos e a fundação colocou mais  
uns 400 brinquedos. 

"todos se fantasiam de papai noel e mamãe noela para presentear as crianças. é emocionante ver a alegria delas e de todos que 
participam da ação. Com o apoio da Fundação, pudemos deixar ainda mais crianças felizes. só tenho a agradecer!" conta Claudia 
maria da silva, colaboradora da loja Casas Bahia em Americana-sP. 

7.300 
CriANçAs BeNeFiCiAdAs
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consumo consciente  
e educação financeiRa
Para abordar dois temas tão conectados ao negócio da companhia, nós desenvolvemos projetos prioritários com parceiros 
técnicos que garantam a qualidade do investimento. desde 2015, estamos desenvolvendo iniciativas com o cunho educacional 
voltada para a autonomia e empoderamento que possibilita o aumento da qualidade de vida e diminuição dos níveis de 
endividamento e consumo desenfreado.

investimento total: R$ 280.000,00
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consumo social
resultado de uma parceria entre, Fundação Via Varejo, Casas Bahia e Catraca Livre, a plataforma Consumo social tem 
conquistado audiência cada vez maior, desde o final de 2015. O portal faz parte do investimento de nossa Fundação por 
acreditarmos que temos o dever de engajar a sociedade rumo a consumo mais sustentável e assim comprometido  
com o meio ambiente. 

Página inicial do Portal Consumo Social
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Com conteúdo inédito para os internautas sobre educação 
financeira, saúde, lazer, casa, educação, negócios e ideias 
inspiradoras, o site tem atualização diária com textos simples 
e claros produzidos pelo Catraca Livre. O objetivo é disseminar 
conceitos sobre uso consciente de recursos financeiros e 
naturais, atividades culturais e esportivas que contribuem 
com uma melhor qualidade de vida, tudo em uma linguagem 
coloquial, gastando pouco e olhando os impactos na sociedade 
e no meio ambiente.

O portal agrega informações que empoderam e proporcionam 
ainda mais conhecimento ao consumidor, que o auxiliam 
a decidir e analisar cada compra sobre múltiplos aspectos: 
qualidade, preço, necessidade, impactos socioambiental, etc.

uma iniciativa que contribuiu para que o cidadão exerça a 
cada dia seu papel na sociedade, ajudando a construir um 

planeta mais sustentável, promovendo um consumo cada 
vez mais consciente, sem necessariamente, deixar de realizar 
sonhos ou diminuir sua qualidade de vida.  

CONsumO sOCiAL sigNiFiCA, PArA Nós, 

umA AmPLiAçãO de NOssO CONCeitO de 

emPOderAmeNtO dO CONsumidOr em 

PArtiCuLAr e dO CidAdãO em gerAL.  

gilberto dimenstein, jornalista e idealizador Catraca Livre. 

VisiTe: https://consumosocial.catracalivre.com.br/brasil/  

e www.facebook.com/ConsumosocialCasasBahia

2.776.135
usuáriOs ÚNiCOs 

BeNeFiCiAdOs

1.114.935
CurtidAs FANPAge FACeBOOk

6.293.217 
VisuALizAções
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apRendeR e tRansfoRmaR
desde 2009, o projeto Aprender e transformar já beneficiou 86 mil pessoas e passou por 61 municípios brasileiros. é um projeto 
proprietário da Via Varejo com a Fundação Via Varejo parceira em três temas: mercado Cultural, educação Financeira e mulher e 
o mercado de trabalho. 
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Nos 8 anos, a iniciativa também passou por transformações 
para ampliar sua contribuição, por meio de atividades gratuitas 
de capacitação profissional e incentivo ao empreendedorismo, 
oferecidas às populações locais das cidades visitadas. 
Originalmente dedicado apenas à promoção da inclusão 
digital, o projeto nasceu com uma marca registrada: um 
caminhão da Casas Bahia adaptado para ser usado como uma 
escola móvel. Para se tornar mais abrangente, posteriormente 
a iniciativa ganhou formato novo. desde 2015, acontece 
em uma tenda climatizada, com espaço adequado para a 
realização de 16 cursos nas áreas de empreendedorismo, 
inclusão digital e empregabilidade. 

No ano de 2016, as Casas Bahia (Via Varejo) e o recode 
(Cdi) percorreram milhares de quilômetros em mais 8 
cidades em 8 estados diferentes, levando transformação 
social por meio da inclusão digital, qualificação profissional 

e empreendedorismo a diferentes cantos do país: registro 
(sP), Fortaleza (Ce), santa rita (PB), são Lourenço da mata 
(Pe), Arapiraca (AL), Nossa senhora do socorro (se), salvador 
(BA) e Niterói (rJ). O ciclo referente a 2016 chegou ao final 
com 12.725 atendimentos ao público nessas localidades. 
No total, 9.997 pessoas se inscreveram e 7.883 certificados 
foram emitidos nos cursos.

A temática mercado Cultural levou aos participantes um pouco 
sobre este cenário e as oportunidades de trabalho que este 
ramo oferece e o tema educação Financeira, foi trabalhado a 
partir de um jogo, uma forma lúdica para aprender como ter 
uma relação mais saudável com o dinheiro. mas o destaque do 
ano vai para o curso sobre o mercado de trabalho feminino. 
No ano em que o feminismo consolidou-se como uma causa 
social demandada pela sociedade, a demanda a adesão a este 
curso foi alta: 85%. 

700
BeNeFiCiAdOs

172
merCAdO CuLturAL

420
eduCAçãO FiNANCeirA

108  
muLHer e O merCAdO  

de trABALHO
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balanço patRimonial
ativoS 31.12.2016
CirCuLANtes

Caixa e equivalentes de caixa 38.430.532,10 

titulos e valores mobiliários 7.501.516,50 

Valores a receber 1.498.302,67 

despesas antecipadas 5.739,21 

total dos ativos circulantes 47.436.090,48 

total DoS ativoS 47.436.090,48 

paSSivoS 31.12.2016
CirCuLANtes

Fornecedores 344.013,11 

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais 101.289,82 

Outras obrigações 337,37 

total dos passivos circulantes 445.640,30 

Provisões para demandas judiciais 3.744.409,22 

total dos passivos não circulantes 3.744.409,22 

total DoS paSSivoS 3.744.409,22 
Patrimônio líquido 300.484,16

superávit acumulado 42.945.556,80 

total do patrimônio líquido 43.246.040,96 

total Do paSSivo E patriMônio liquiDo 47.436.090,48 
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demonstRação de Resultado

rEcEitaS
Administrativas 277.35 

doações 292,578.00 

trabalho Voluntário e gratuidade 46,009.57 

Financeiras 4,946,015.67 

total DaS rEcEitaS 5,284,880.59 

DESpESaS
Ações sociais /Projetos (2,450,596.34)

Pessoal / encargos (828,265.92)

Administrativas (223,277.72)

trabalho Voluntário e gratuidade (46,009.57)

Financeiras e tributárias (1,214,693.69)

Outras despesas/receitas 17,810.14 

total DaS DESpESaS (4,762,843.24)
(superávit/déficit) do exercício 539,847.49 
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goveRnança coRpoRativa

Conselho Deliberativo
Presidente: Peter estermann
Vice presidente: Paulo Naliato
Conselheiros: izabel Branco e Claudia karpat

Conselho fiscal
Presidente: Alexandre gonçalves
Conselheiros: marco tulio e Felipe Negrão

Diretora-presidente  
susy midori Yoshimura

equipe
Amanda Fereira 
Andreia silveira 
georgia Camargo 
karen mota 
Natália menezes

contabilidade 
Betras serviços Contabeis LtdA

Auditoria
Audisa Auditores Associados s/s LtdA CNPJ 08.654.123/0001-58

Para mais informações sobre o trabalho da Fundação Via Varejo acesse:
www.viavarejo.com.br/fundacaoviavarejo
www.facebook.com/fviavarejo


