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APRESENTAÇÃO, DESTAQUES E INDICADORES
Visite: www.viavarejo.com.br/fundacaoviavarejo
A Fundação Via Varejo é responsável pelo investimento sociocultural da Via Varejo, por meio de ações que
incentivam e promovem a cultura brasileira, o desenvolvimento social e humano. As iniciativas apoiadas pela
fundação são ligadas a causas sociais relevantes para a companhia e seus públicos de interesse, contando
com a participação dos colaboradores da empresa, por meio de atividades voluntárias.
A Fundação Via Varejo foi estabelecida após a fusão de Casas Bahia e Pontofrio, como uma evolução da
Fundação Pontofrio, que atuava desde 1958. O ano de 2014 foi marcado pela reestruturação da própria
entidade e pelo estabelecimento de parcerias na evolução da sua atuação.
As parcerias possuem um importante papel na estratégia da Fundação Via Varejo, e ocorrem segundo
diretrizes preestabelecidas. Seu objetivo é investir em projetos que promovam transformações na sociedade
brasileira e estejam alinhados com os temas elencados abaixo:
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“É na base da confiança, da corresponsabilidade, da determinação e da parceria que contribuímos com as
pessoas e com o nosso país. Com base nesses conceitos, devemos e podemos fazer um mundo diferente,
onde cada um tenha a oportunidade e a liberdade de ser tudo o que pode ser”. Susy Yoshimura, diretora
executiva da Fundação Via Varejo

Focos de atuação: A Fundação Via Varejo é parceira de projetos escolhidos por seu potencial de impacto
positivo na sociedade. As principais ações desenvolvidas pela Fundação Via Varejo são direcionadas para
irradicação da pobreza, fortalecimento da identidade sociocultural, com os seguintes focos de atuação:

1.EDUCAÇÃO

2.FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL

Investimento com o foco na diminuição das
desigualdades sociais, distribuídos em projetos sociais
com processos de educação não formal e inclusivo.

Fomento e fortalecimento da cultura popular
brasileira, proporcionando a democratização, inclusão
social e elevação do patamar cultural, com destaques
ao resgate das festas populares e difusão de novas
expressões culturais periféricas e arte contemporânea.

5 projetos sociais apoiados: TETO, F123, GEEKIE,
ISMART, IBS e PROA
Investimento de R$ 1.462.974,00

4 projetos apoiados: A Banca, Estéticas da Periferia,
Festas Populares e Visualismo

Número de beneficíários: 143.061 pessoas

Investimento de R$ 2.283.677,00
Número de beneficíários: Mais de 40.000 pessoas

3.DESENVOLVIMENTO LOCAL
Projeto piloto de desenvolvimento local em
comunidades populares no entorno. Cocriação de uma
estratégia de investimento social em 4 comunidades
periféricas nos municipios de SP (Heliópolis,
Paraisópolis e Jardim São Luiz) e RJ (Complexo do
Alemão):

4.EMPREENDEDORISMO E NEGÓCIO SOCIAL
INCLUSIVO
Projetos inovadores que prospectam novas tecnologias
ou processos que contribuem para a inclusão e novos
negócios com a finalidade de fomentar uma economia
solidária e inclusiva.

Investimento de R$ 736.908,68

3 iniciativas apoiadas: Yunus Negócios Sociais Brasil,
Vivenda e Solar Ear

Número de beneficíários: Mais de 10.000 pessoas
beneficiadas

Número de beneficíários: mais de 1800 pessoas

Investimento de R$ 499.962

5.CONSUMO CONSCIENTE E

6.SOLIDARIEDADE

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Iniciativa com cunho educacional, mas voltada para a
autonomia, empoderamento para o aumento da
qualidade de vida e diminuição dos níveis de
endividamento e consumo desenfreado.
2 projetos apoiados

Investimento de R$ 216.000,00

Realização de ações/campanhas de solidariedade com
o objetivo de aumentar o nível de solidariedade e o
voluntarismo.
Apoio a Instituição Cruz Vermelha
Investimento de R$ 273.110,00
Número de beneficíários: Cerca de 10.000 pessoas

Número de beneficíários: 1.687.556

7. OUTROS APOIOS

Investimento a outras iniciativas satélites ou ações
institucionais para fortalecer e contribuir com os
objetivos e finalidades da Fundação Via Varejo.
3 iniciativas apoiadas: Circuito de Corrida e
Caminhada: Vida Corrida, para Todos e doações de
brinquedos
Investimento de R$ 99.955,00
Número de beneficíários: mais de 12.000 pessoas

1.

EDUCAÇÃO

A Fundação Via Varejo atua no tema de educação e ao longo do ano de 2015 investiu em projetos que
dispõem de formatos educacionais organizados complementares ao sistema regular de ensino. Foi
realizado o apoio com o foco na diminuição das desigualdades sociais, distribuídos em cinco projetos
sociais com processos de educação não formal e inclusivo.
Veja abaixo dois exemplos de entidades que foram viabilizados com recursos aportados em 2015:

PROA
Visite: www.proa.org.br

A Fundação Via Varejo é um dos principais apoiadores do ProA, que tem a missão de criar oportunidades
de desenvolvimento pessoal, educacional e profissional para jovens de baixa renda na Grande São Paulo.
A iniciativa seleciona centenas de jovens, de 16 a 20 anos, para serem capacitados pelo SENAC como
auxiliares administrativos e, posteriormente, encaminhados para oportunidades de primeiro emprego,
em um processo que dura um semestre. Em paralelo, os alunos participam de cursos, palestras e oficinas.
Os jovens devem estar cursando ou já ter concluído o 3º ano do ensino médio em escola pública e querer
correr atrás de seus sonhos. Também é necessário que suas famílias tenham renda de até um salário e
meio, por pessoa. Oportunidade oferecida também para filhos de colaboradores Via Varejo que se
enquadram no perfil da instituição.
Em 2015, os colaboradores da Via Varejo realizaram 186 participações voluntárias, levando sua
experiência profissional aos alunos do instituto. Os voluntários também foram envolvidos na avaliação
dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) que os jovens realizam ao final do ano, orientando-os e
estimulando-os em futuras carreiras.

426 jovens capacitados,
em 2015 e 186
participações
voluntárias de
colaboradores, entre
bancas e orientações

“Quando ela começou a fazer o ProA, eu vi que é muito melhor do que eu imaginava. Eu tenho certeza de que,
quando ela sair de lá, ela vai estar melhor preparada para o mercado de trabalho e conseguir um trabalho muito
bom.” Márcia Maria dos Santos, colaboradora Via Varejo e mãe de aluna do ProA

ISMART

Visite: www.ismart.org.br
O Ismart é um instituto social sem fins lucrativos que através de programa de bolsas dá acesso e
oportunidades a jovens estudantes de baixa renda com alto potencial. Em 2015, a Fundação Via Varejo
apoiou o programa de bolsas para jovens estudantes de baixa renda com alto potencial com patrocínio de
bolsistas do colégio Bandeirantes São Paulo e plataforma Ismart on line.
955 é o resultado da instituição: plataforma online + bolsistas.
Profissionais voluntários da Via Varejo receberam alunos no Programa Conexão Profissão realizado pelo o
Ismart. Os estudante passaram o dia com o profissional voluntário, acompanhando-o em suas atividades,
esclarecendo dúvidas e percebendo as ações realizadas, podendo assim, ver na prática, como é a profissão
que deseja seguir.

53 voluntários receberam os alunos
no projeto conexão profissão e
orientação de carreira

“É muito bom contribuir para o crescimento dos jovens, ensinando também se aprende” colaborador voluntário da
Via Varejo

Fundação Via Varejo promove visita
dos alunos do Ismart ao Museu da
Língua Portuguesa em São Paulo

GEEKIE
Visite: www.geekie.com.br
Ganhador do Prêmio Empreendedor Social da Folha em 2014, Geekie Games é um projeto que ajuda alunos
de escolas com baixos indicadores a se prepararem para o ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio,
oferecendo aulas virtuais dinâmicas e divertidas inspiradas em games. A plataforma desenvolvida pela
empresa Geekie apresenta o conteúdo de forma descontraída, aumentando o potencial de aprendizado e as
chances dos jovens no exame. A Fundação Via Varejo apoiou o Projeto de aprendizado personalizado para
alunos de 3º ano do ensino médio de escolas públicas do estado de São Paulo.

139 mil alunos
utilizaram a
plataforma de
ensino ao longo
do ano de 2015.

F123
Visite: www.f123.org
A Fundação Via Varejo apoiou a empresa social F123 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.
Reconhecido pela ONU, o projeto F123 é um software inovador, de baixo custo e alta eficiência, que
possibilita o acesso à educação e à informação, favorecendo oportunidades de trabalho e a utilização de
tecnologias por pessoas com deficiência visual.
A F134 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. O projeto está em fase de
teste pela empresa, inclusive foi testado e avaliado positivamente por um colaborador deficiente visual da
Via Varejo.

1.082 adultos beneficiados
“Para grande parte da população a tecnologia facilita. Para pessoas com deficiência visual a tecnologia
possibilita”. Fenando Botelho

TETO
Visite: www.techo.org

A Fundação Via Varejo participa ativamente da luta pela superação da pobreza no Brasil. Por meio da
Fundação Via Varejo, a marca é parceira estratégica da organização TETO, organização presente em mais de
20 países da América Latina e Caribe, que busca superar a situação de pobreza de comunidades precárias,
através da ação conjunta de moradores e voluntários.

Em 2015, a organização construiu mais
de 447 casas de emergência no Brasil,

beneficiando mais de 1383
pessoas. Com a ajuda de mais de 400
participações voluntárias de
colaboradores da Via Varejo, foram
construídas 21 moradias de emergência
em localidades de situação precária.
O engajamento foi ampliado pela
intranet da empresa, que estimulou os
colaboradores de São Paulo e Salvador a
colocar a mão na massa.

Participações Voluntárias de colaboradores 2015 – 463

“Fiquei muito feliz de poder ajudar alguém que não é meu conhecido, não é da minha família, não é meu
amigo. Às vezes, a gente reclama das coisas que a gente tem, e acaba vendo que tem gente em situação
muito pior e que, ao mesmo tempo, eles estão felizes, estão te ensinando coisas. É uma troca muito grande
de experiências.” Aline Ragazzi Bonassa participou da ação da TETO na comunidade do Grilo, na Zona
Leste de São Paulo

2.

CULTURA

Em 2015, a Fundação Via Varejo viabilizou o apoio às iniciativas que valorizam e resgatam a cultura popular
brasileira. No tema de arte e tecnologia a Fundação Via Varejo priorizou o investimento em ações de cultura
contemporânea. Veja abaixo o perfil dos projetos que foram viabilizados com recursos apoiados em 2015.
Plataforma de valorização a Cultura Popular Brasileira de maneira democrática e inclusiva

Festas Populares e Identidade Brasileira: Apoio ás festas
populares que resgatam a identidade do povo brasileiro e são
muito importantes para incentivar a economia criativa local.
Alinhado a esse conceito no ano de 2015 a Fundação Via Varejo
incentivou as expressões culturais por meio do Festival São João,
em Cachoeira, na Bahia. Realizado nos dias 5 e 6 de junho, o
evento gratuito contribuiu com uma ampla discussão sobre a
importância da tradição das festas populares do Brasil. O
município de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, recebeu o evento
por reunir em sua história festas juninas tradicionais, e, ao
mesmo tempo, por vivenciar as contundentes transformações
destes festejos.
A Fundação Via Varejo iniciou o desenvolvimento de uma
plataforma online Festasnobrasil que propõe mapear e dar
visibilidade as festas populares em nível nacional, no intuito de
fortalecer e resgatar as Festas Populares Brasileiras, gerando
conteúdo e vínculo com a cultura popular. A Plataforma será
lançada em junho de 2016 aproveitando o contexto das festividades juninas.
Ainda no tema de cultura popular a Fundação Via Varejo apoia o Centro Cultural Cartola/ Museu do Samba
na Cidade do Rio de Janeiro. Instituição reconhecida por desenvolver projetos de salvaguarda de
manifestações culturais populares como patrimônio imaterial, a exemplo do gênero musical “SAMBA”.

Rolê da Cultura: Fomento e difusão de novas expressões culturais de periferias.
Com o programa Rolê da Cultura, a Fundação Via Varejo apoiou a difusão da cultura das periferias de cidades
de grande e médio porte do Brasil, a fundação contribui com a quebrar barreiras e a promoção da inclusão
social no país.
Confira abaixo dois projetos de destaques:
A BANCA SP
Visite: www.abanca.org.br
Em parceria com a produtora cultural A Banca, o festival “Hip Hop Conectando Quebradas” apresentou
shows de diversos artistas das periferias da cidade de São Paulo, no Jardim Ângela, zona Sul da capital,

promovendo a conexão entre as artes e pessoas de diferentes localidades. Compareceram cerca de 10 mil
pessoas, impactadas pelas mensagens de cultura de paz e autoestima, através do fortalecimento de valores
básicos do ser humano e da família.
“A ideia do projeto é dar visibilidade a ações positivas da quebrada, mostrando que tem tantas outras
coisas positivas ao nosso lado que pode ser uma plataforma para nossos sonhos, graças ao apoio da
Fundação Via Varejo.” DJ Bola, Fundador da produtora cultural A Banca, instituição apoiada pela
Fundação Via Varejo

AÇÃO EDUCATIVA
Visite: www.agendadaperiferia.org.br e
www.esteticasdaperiferias.org.br
A Fundação Via Varejo apoiou iniciativas
importantes da Ação Educativa para a cultura
da periferia em São Paulo, em 2015. O objetivo
da organização é apoiar e promover maior
acesso à produção artística urbana da periferia,
além de fortalecer a organização comunitária, a
produção artística e a profissionalização de
grupos e artistas.
A Mostra de Artes Cênicas contou com 22
apresentações de espetáculos em
diversos espaços culturais da cidade, ao longo
do ano. A missão da mostra é esquentar o debate sobre as produções artísticas das periferias paulistas. O
apoio também viabilizou a distribuição de 10 mil exemplares/mês da Agenda Cultural da Periferia,
um mapeamento de iniciativas culturais produzidas pela periferia ou que ocorrem nos bairros periféricos da
Grande São Paulo. O apoio também abarcou a realização da 4ª Edição do Encontro Estéticas da Periferia que
possui mais de 40 organizações envolvidas em seu processo curatorial e levou apresentação para
mais de 100 equipamentos públicos da grande São Paulo.

VISUALISMO: Arte, Tecnologia e Cidade
Visualismo Arte Tecnologia e Cidade promoveu
em 2015 um festival com projeção de 25 obras
audiovisuais ao ar livre no Rio de Janeiro

O Festival Visualismo Arte Tecnologia e Cidade
apresentou no mês de setembro projeções de 25
obras audiovisuais ao ar livre no Rio de Janeiro.
Criado como um meio de discutir o futuro dos
espaços da coletividade hoje, o projeto envolveu
ações que integraram curadores, pensadores,
estudantes, artistas de áreas distintas e o público em
geral. Um dos principais desafios da iniciativa foi pensar as cidades e suas múltiplas formas de apropriação
e, para isso, fomentou o desenvolvimento de trabalhos artísticos que partiram de pesquisas no entorno de
onde foram projetados. As obras finalizadas, criadas especialmente para o Visualismo, foram exibidas na
Praça Mauá em um evento totalmente aberto ao público e de forma gratuita.
Coordenado por Bambozzi, o conselho curatorial – composto por Batman Zavareze, Patrícia Moran, e
Henrique Roscoe –, fez um mapeamento de 180 artistas, representantes da cena de artes visuais nas várias
regiões do país. Deste grupo, 30 apresentaram propostas individuais, em uma etapa cuidadosa de chamada
aos artistas. Os 15 selecionados pela curadoria e os convidados Vik Muniz, Regina Silveira e VJ Spetto (United
VJs) produziram trabalhos criados especialmente para projeções no teto do Museu de Arte do Rio – MAR,
no edifício A Noite, em outros prédios nos arredores da Praça Mauá. Eder Santos e a dupla Gisela Motta e
Leandro Lima foram convidados e também terão obras projetadas durante o Festival, no Parque Madureira
e na Central do Brasil.
Os selecionados pelo conselho curatorial Roberta Carvalho (PA), Milton Marques (DF), Yuri Firmeza (PE), Lirio
Ferreira (PE), Virgínia de Medeiros (BA), Alice Miceli (RJ), André Parente (MG), Marilá Dardot (MG), Caio
Fazolin (SP), Duva (SP), Fernão Ciampa – Embolex (SP), Raimo Benedetti (SP), Leandro Mendes (SC), Kátia
Maciel (RJ) e Marcus Bastos (SP) participaram ainda em julho do VisualismoLab, onde tiveram a
oportunidade de otimizar o desenvolvimento e a viabilidade de suas obras, abordando questões conceituais
e técnicas em uma imersão coletiva com a curadoria e os especialistas convidados. O projeto ainda
promoveu um seminário aberto ao público que discutiu os desafios da apropriação do espaço público e as
perspectivas do suporte tecnológico para manifestações artísticas.
O projeto reuniu milhares de pessoas em sua programação e teve como público prioritário produtores
culturais, artistas, redes e coletivos de arte e tecnologia, pesquisadores, estudantes, organizações sociais,
além do público em geral.
“As linguagens das obras criadas para o Visualismo questionaram a rigidez dos formatos pré-definidos. O
desafio dado aos artistas foi ter como protagonista os suportes não usuais que estão na cidade, em sua
arquitetura. São intervenções com projeções de vídeo em grande escala em espaços que carregam
significados históricos e sociais e são de propriedade de todos, que motivam uma interpretação artística”,
explica Bambozzi.

3.

DESENVOLVIMENTO LOCAL
A estratégia de desenvolvimento local em comunidades periféricas iniciou-se em outubro de 2014 com
a construção participativa de sua estratégia de investimento social local dos territórios com alto grau de
vulnerabilidade social em que atua. Complexo do Alemão foi a primeira comunidade escolhida para ser
o piloto.
Complexo do Alemão - Rio de Janeiro
O primeiro passo foi a criação da Rede Complexo do
Alemão, reunindo 35 pessoas de mais de 15 entidades
locais. Foram realizados diversos encontros com
representantes da comunidade para definição
conjunta de iniciativas a serem apoiadas em 2015,
conforme necessidades e aspirações locais.
A estratégia cocriada pela rede foi a realização de uma
chamada pública para pessoas físicas e jurídicas com
ideias ou projetos de impacto social no Complexo do
Alemão. O tema e público também seriam livres. No
entanto, restringiu-se a participação para moradores
do Alemão.
As inscrições para o então Programa Alemão, uma
parceria para a transformação receberam 63 participantes. Diante da possibilidade de atender a todos
os inscritos, todos foram selecionados para a participação de 3 oficinas de co criação de projetos sociais.
De 63 inscritos, 8 projetos foram selecionados democraticamente pelos próprios atores sociais
participantes das oficinas do Programa Alemão. Como resultado, eles se juntaram em uma campanha de
financiamento coletivo, construída em conjunto com a plataforma Benfeitoria, com a meta de
arrecadação de R$ 60 mil, e o objetivo de mobilizar a opinião pública em torno das ações previstas.
A campanha #TodosPeloAlemão é o resultado de
todo esse processo de co criação que iniciou com os
diálogos a partir da inauguração da loja somado as
oficinas de co criação de projetos sociais. 8 (Oito)
projetos unidos em torno de um só propósito:
construir um novo futuro para o Complexo do
Alemão: NA PONTA DOS PÉS,PROJETO PALOMA,
ESPINDOLA TEAM, RITMO DO COMPLEXO,
GATOMÍDIA, NOVO COMPLEXO DO ALEMÃO,
CRECHE ALGODÃO DOCE e FAVELA ART.
Como resultado dessa estratégia foram 63 inscritos, 8 contemplados, 183 benfeitores, 37 formados,
7.068 beneficiários

Jornal Voz da Comunidade
A Fundação Via Varejo decidiu patrocinar, a partir de 2015, a coluna ‘Empreendedores da Comunidade’
no Jornal Voz da Comunidade, primeiro jornal produzido e veiculado no Complexo do Alemão. A
publicação, coordenada pela ONG Voz da Comunidade, é liderada por jovens que utilizam a comunicação
como ferramenta de empoderamento para os moradores locais. O conteúdo é distribuído tanto pela
web quanto impresso com 10 mil exemplares/mês, reportando as notícias de localidades como Grota,
Alvorada, Morro do Adeus, Morro da Baiana, Morro do Alemão, Nova Brasília, Fazendinha e Canitar.

TERRITÓRIOS SÃO PAULO: Paraisópolis, Heliópolis e Jardim São Luís
Como expansão da estratégia de investimento social dos territórios com alto grau de vulnerabilidade
social em que atua, a Fundação Via Varejo, inicia em setembro de 2015 o planejamento participativo de
seu investimento social com as comunidades paulistanas Paraisópolis, Heliópolis e Jardim São Luís.

JARDIM SÃO LUÍS
• 85 atores sociais
mapeados: 8
organizações sociais
temáticas, 4 que atuam
com desenvolvimento
local,
• 6 encontros realizados:
1º em 10/08 com 21
presentes e 2º e 3º em
setembro sem a
presença da FVV; 4º em
30/09 com 15
participantes; 5º em
29/10 com 7
participantes; 6º em
05/11 com 18
participantes.

PARAISÓPOLIS

HELIÓPOLIS

• 70 atores sociais
mapeados: 10
organizações sociais
temáticas, 2 que atuam
com desenvolvimento
local,
• 2 encontros realizados:
1º em 26/11 com 24
presentes e 2º em 07/12
com 15 participantes.

• 35 atores sociais
mapeados: 8
organizações sociais
temáticas, 4 que atuam
com desenvolvimento
local,
• 3 encontros realizados:
1º em 26/11 com 21
presentes e 2º em 07/12
com 16 participantes.

Os encontros realizados em 2015 tiveram como produto a estratégia de investimento de cada território.

4.

EMPREENDEDORISMO E NEGÓCIO SOCIAL INCLUSIVO

Atualmente a Fundação Via Varejo apoia 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 de parte da nossa sociedade, sem abrir mão dos lucros mas na perspectiva da
distribuição mais equânime e não somente o acúmulo de riquezas. Foram apoiadas 4 (quatro) iniciativas que
contribuem para uma sociedade mais justa:

YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS BRASIL
Visite: www.yunusnegociossociais.com
A Fundação Via Varejo apoiou a chegada das ações de aceleração de iniciativas da Yunus Negócios Sociais
no Brasil, em 2014. A parceria vem sendo fundamental para o desenvolvimento de negócios sociais que já
estão no mercado e desejam receber suporte financeiro para acelerar seu crescimento.
Todo o processo de incubação e aceleração dos selecionados é gratuito e conta com o apoio da Fundação.
O apoio viabiliza a assistência direta a empreendedores e o estímulo à criação e experimentação de novas
modalidades de investimento social. Realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, as iniciativas são
selecionadas a partir dos seguintes critérios:
1. Potencial de impacto social da iniciativa;
2. Solidez da ideia e do plano de negócios, incluindo a sustentabilidade financeira;
3. Empreendedor ou grupo de empreendedores à frente do negócio.
Aceleração de 8 negócios sociais em 2015, com
apoio da Fundação Via Varejo no Brasil .
“A parceria com a FVV foi fundamental para que o
modelo de Negócios Sociais do Prof Yunus nascesse
no Brasil, com a criação de uma aceleradora bem
estruturada para receber e apoiar os
empreendedores no país.” Rogério Oliveira, diretor
do Yunus Negócios Sociais Brasil.

Em 2015 a Via Varejo recebeu em sua sede o Prêmio
Nobel da Paz, Muhammad Yunus, também
conhecido como "Banqueiro dos pobres" por ter
sido pioneiro no conceito do microcrédito no mundo
e negócios para a base da pirâmide e foi reconhecido
mundialmente por contribuição na redução a
pobreza mundial. Palestra para mais de 150
executivos do grupo e convidados sobre esses
conceitos.
SOLAR EAR – Aparelho Auditivo
Negócio Social que comercializa aparelhos auditivos
com baterias recarregáveis por energia solar. O produto chega a custar 80% mais barato que os
encontrados no mercado.
A montagem dos aparelhos auditivos e do carregador solar de baterias é realizada por jovens surdos
brasileiros, com colaboração técnica de jovens surdos de países africanos, onde o projeto já foi
desenvolvido com êxito.
Atuando em 40 países, a Solar Ear já atendeu mais de 10 mil pessoas, sendo que mais de 3 mil crianças
frequentam escolas graças ao aparelho de baixo custo e alta tecnologia.
Por seu alto impacto social positivo, a Fundação Via Varejo estabeleceu uma parceria diretamente com
a iniciativa, a partir de 2015 e beneficiou 1.250 pessoas.

Negócios Sociais são empresas que têm a
única missão de solucionar um problema
social,
são
autossustentáveis
financeiramente e não distribuem
dividendos.
O sucesso do negócio não é medido pelo
total de lucro gerado em um determinado
período, mas sim pelo impacto criado
para as pessoas ou para o meio ambiente.
Fonte: Yunus Negócios Sociais Brasil

A Fundação Via Varejo também patrocinou um
projeto educativo técnico, Treinamento em
Técnicas de Solda de alta confiabilidade, para
pessoas com deficiência auditiva. Treinamento
altamente especializado com objetivo de
facilitar a inserção na indústria e ajuda-los a
manter o emprego. Oportunidade para
aprender uma profissão em um campo de alta
tecnologia, onde a alta habilidade é valorizada.
Alguns dos profissionais formados são
contratados para trabalhar na própria
instituição, na produção dos aparelhos
auditivos.
18 profissionais capacitados

VIVENDA
Visite: www.programavivenda.com.br
A Fundação Via Varejo também apoiou em 2015 o
Vivenda, um negócio social que visa melhorar a
saúde e a qualidade de vida da população de baixa
renda, através de realização de reformas
habitacionais de baixa complexidade e alto
impacto social. O objetivo do patrocínio foi a
estruturação do modelo “one stop shop da
reforma”, do Programa Vivenda, aprimorando seus
processos de venda e operação na comunidade.

O Programa é vencedor do prêmio “Empreendedor Social” organizado pelo jornal Folha de São Paulo e pela
Fundação Schwab, reconhecido pela ONU, entre tantas outras entidades e instituições, por sua iniciativa e
impacto social

Através do apoio da Fundação Via Varejo, foi possível inaugurar a primeira loja Vivenda no
Jardim Ibirapuera, Zona Sul de São Paulo

5.

CONSUMO CONSCIENTE E EDUCAÇÃO FINANCEIRA

A Fundação Via Varejo implementou em 2015 a iniciativa 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.

CONSUMO SOCIAL
www.consumosocial.catracalivre.com.br
A Fundação Via Varejo, lançou em 2015 o portal Consumo Social com conteúdo inédito para os internautas
sobre educação financeira, saúde, lazer, casa, educação, negócios e ideias inspiradoras.
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 projeto tem como missão fornecer informações que empoderem e 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. Público visitante da plataforma: Mulheres e Jovens de todo o Brasil: 1.686.556.

A Fundação Via Varejo é parceira da Via Varejo no
programa Aprender a Transformar e ofereceu
curso e palestra em dois temas: Mercado Cultural
e Educação Financeira. O objetivo da capacitação
em educação financeira foi desenvolvido um jogo
intitulado Saúde Financeira cujo objetivo é ensinar
aos participantes, de forma lúdica de como ter uma
relação mais saudável com o dinheiro. O programa
percorreu mais de 9,5 mil km, passando por oito
estados: Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Pernambuco e
Bahia e capacitou mais de 1000 pessoas.

6.

SOLIDARIEDADE

As ações de voluntariado dos colaboradores da Via Varejo também são coordenadas pela fundação. Em 2015,

ocorreram cerca de 3.500 participações voluntárias e de solidariedade de colaboradores e familiares em
ações de cidadania e em projetos apoiados pela fundação nas linhas de desenvolvimento social.

As marcas da Via Varejo também participam do Dia da Solidariedade, criado pelo Instituto GPA, com o apoio
da Fundação Grupo Casino, por ocasião das festas de Natal. Em 2015, a cada produto com valor acima de R$
100,00 vendido, foram revertidos R$ 2,00 em doação, por unidade adquirida. O valor total arrecadado foi
transformado em cestas básicas e água para populações desabrigadas por desastres naturais e atendidas
pela Cruz Vermelha Brasileira.

Foram realizadas ainda campanhas do Dia das Crianças e Natal com a doação de brinquedos para as
comunidades de Heliópolis, Paraisópolis, Jardim São Luiz na Capital de São Paulo e Complexo do Alemão na
cidade do Rio de Janeiro. Durante as ações foram doados mais de 6000 brinquedos.

7.

OUTRAS AÇÕES

Investimento a outras iniciativas satélites ou ações institucionais para fortalecer e contribuir com os
objetivos e finalidades da Fundação Via Varejo, tais como os projetos de esportes: Circuitos de corrida e
Caminhada Vida Corrida e Paratodos que beneficiou mais de 5.000 pessoas durante as etapas realizadas em
São José dos Pinhais, Salvador e Goiânia. E possibilitou ainda ações de doações de brinquedos nas
comunidades periféricas do em torno.
A Fundação Via Varejo apoiou pelo último ano o Instituto Brasil Solidário que desenvolve projetos
sustentáveis que permitem ao beneficiado aprender a se desenvolver sozinho, e a multiplicar as ações
vivenciadas nas várias áreas da educação, como incentivo à leitura, educomunicação, arte e cultura,
educação ambiental, saúde e empreendedorismo.

