RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014

Missão
Promover a inserção da mulher no mercado de trabalho, apoiando ações sociais
empreendedoras, desenvolvidas por organizações da sociedade civil, que
contribuam de forma eficaz para a qualificação e inclusão da mulher e o
desenvolvimento das comunidades onde a Renner atua.

O INSTITUTO LOJAS RENNER

Em 2008, a Companhia fundou o Instituto Lojas Renner, com a missão de gerir
seu investimento social, especialmente por meio de projetos de empreendedorismo e
de inclusão da mulher no mercado de trabalho.
O princípio de atuação do Instituto evidencia a proposição de valor da Renner e
está diretamente relacionado à meta 3 da Declaração do Milênio das Nações Unidas:
promover a igualdade entre os gêneros e o empoderamento das mulheres.
O Instituto também trabalha em dois outros focos, paralelos e complementares
ao empoderamento da mulher: a formação de jovens e o desenvolvimento de
comunidades. No quadro resumo abaixo, é possível conferir o investimento social
realizado em 2014, conforme pilares de atuação do Instituto. O detalhamento das
ações poderá ser visto no capítulo posterior desse relatório.

Destinação do Investimento Social do Instituto em 2014
Investimento (R$)

Beneficiados

Projetos

Geração de Emprego e
Renda para Mulheres

890.689,99

1.920

32

Formação Profissional de
Jovens

600.014,08

444

23

Desenvolvimento de
Comunidades

5.765.000,00

11.875

39

TOTAL

7.255.704,07

14.239

94

Doações de Roupas

10.934.060,76

-

-

Os recursos para financiamento dos projetos do Instituto são provenientes de
incentivos fiscais, recursos próprios do orçamento da Renner, e, em maior parcela, da
Campanha Mais Eu.
Na Campanha Mais Eu, a Lojas Renner destina 5% de suas vendas
líquidas dos quatro dias posteriores ao Dia dos Pais, isento de
impostos, para o Instituto investir em projetos sociais de capacitação
e geração de emprego e renda para mulheres. Os projetos sociais
apoiados são executados por organizações do terceiro setor,
selecionadas via Edital.

Em 2014, a Campanha Mais Eu arrecadou em 2014 R$ 1,7 milhão e, em suas
sete edições, um total acumulado de R$ 8,1 milhões, investidos no apoio a 155
projetos, beneficiando 10.472 mulheres.
OUTDOOR DA CAMPANHA 2014

HISTÓRICO DE ARRECADAÇÃO DA CAMPANHA – LOJAS RENNER

Relatório de Atividades 2014 conforme pilares de atuação
1. Empoderamento das mulheres
Investimento em projetos voltados à mulheres em situação de vulnerabilidade
social, com o objetivo de habilitá-las à entrada no mercado formal de trabalho
remunerado, exercido em grupo ou não, em setores, segmentos e ocupações
específicas.
Essa proposta evidencia o compromisso da Companhia de ser cúmplice da
mulher moderna e está diretamente relacionada à Meta 3 da Declaração do Milênio
das Nações Unidas: promover a igualdade entre os gêneros e o empoderamento das
mulheres.
Para cumprir com esse objetivo, o Instituto possui dois programas específicos:
Edital de Projetos Mais Eu e Escola de Costura.


Edital de Projetos Mais Eu: o Instituto Lojas Renner lança, anualmente, um
edital público nacional para apoio a projetos de geração de trabalho e renda e
empreendedorismo feminino. Os projetos inscritos são submetidos à uma
comissão que avalia, entre outros aspectos, a consistência na construção do
projeto junto às comunidades que pretendem atender, a coerência entre
objetivos e ações propostas, o planejamento orçamentário e as condições
estruturais e de capital humano para a condução dos projetos.

Distribuição de projetos aprovados no Edital 2014:

PE
AL
12 projetos aprovados
PE

Investimento
R$786.720,00

AL
MG

SP

RJ

SC



Escola de Costura: nos locais em que a Companhia possui fornecedores de
produtos têxteis de revenda, são desenvolvidos projetos de capacitação de
mulheres em costura industrial, por meio de parcerias com organizações
sociais, prefeituras e com os seus próprios fornecedores. Ao final da
capacitação, as mulheres beneficiadas podem ser contratadas pelo fornecedor
local ou inseridas no mercado de trabalho, em outras empresas do ramo.

Além desses programas, em 2014, o Instituto Lojas Renner iniciou o processo
de seleção de projetos por meio da Rede Parceria Social, em parceria com o Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, pela qual foram lançados outros dois editais: um
voltado para o empreendedorismo e a geração de renda para mulheres, e outro
voltado ao público da terceira idade.

Foram selecionados, ao todo, 29 projetos (17 para o Edital Mulheres e 12 para
o Edital da Melhor Idade). A execução dos projetos será iniciada em janeiro de 2015 e
representará um investimento de R$ 1,75 milhão.

Jaboticaba
20 pessoas
Três de Maio
32 pessoas
Santa Rosa
114 pessoas

Giruá
60 pessoas

Tapera
35 pessoas
Ibarama
60 pessoas

Erechim
70 pessoas
Caxias dos Sul
140 pessoas
Novo Hamburgo
Portão 45 pessoas
São Leopoldo
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Canoas
Santa Cruz do Sul
93 pessoas Porto Alegre 43 pessoas
330 pessoas
Júlio de Castilhos
Guaíba
26 pessoas
30 pessoas
Cachoeira do Sul
80 pessoas
Bagé
Pelotas
75 pessoas50 pessoas

35 pessoas
Capão da Canoa

São José do Norte
30 pessoas

Empreendedorismo e
Geração de Renda para Mulheres
780 Beneficiários diretos
Valor Investido: R$ 899.748,38

Melhor Idade
678 beneficiários diretos
Valor Investido: R$ 359.998,75

Distribuição dos investimentos – Empoderamento das Mulheres
Destinação

Pessoas
beneficiadas

Investimento

Projetos

Edital Mais Eu 2014

1.015

R$ 315.329,95

12

Escola de Costura

215

R$ 96.359,44

13

TOTAL

1.920

R$ 890.689,99

32

Desde o início de 2014, o Instituto acompanha o Índice de Retorno do
Investimento Social dos projetos apoiados por meio do Edital Mais Eu. Esse índice
apura a relação entre o valor investido em projetos e a renda gerada pelas mulheres
beneficiadas a partir de seu próprio trabalho, com acompanhamento mensal.
Ao final do ano, o índice foi de R$ 1,26, ou seja, para cada R$ 1,00 investido
pelo Instituto Lojas Renner, as mulheres geraram R$ 1,26 de renda por meio de
trabalho próprio.

2. Formação de jovens

Objetivo: capacitar jovens em situação de vulnerabilidade para a atuação no
mercado de trabalho setorial.


Escola de Varejo: cursos gratuitos oferecidos desde 2012 nas áreas de
logística e atendimento ao cliente, contribuindo para o ingresso de jovens no
mercado de trabalho e fomentando a economia local. Parte dos cursos é
ministrada por colaboradores da Renner que atuam como voluntários no
projeto.



Projeto Pescar: a Lojas Renner atua como mantenedora da Fundação Projeto
Pescar, que há mais de 30 anos promove a empregabilidade de jovens por
meio da oferta de cursos profissionalizantes. Além disso, a Renner promove a
formação de jovens em atendimento ao cliente na sua sede administrativa em
Porto Alegre por meio da atuação, majoritariamente, dos colaboradores da
Renner como voluntários na aplicação das disciplinas do programa.

Distribuição dos Investimentos – Formação de Jovens
Destinação

Pessoas
beneficiadas

Investimento

Projetos

Escola de Varejo

435

R$ 545.014,08

22

Projeto Pescar

9

R$ 55.000,00

1

TOTAL

444

R$ 600.014,18

23

3. Desenvolvimento de comunidades
A Lojas Renner apoia diversos projetos que visam ao desenvolvimento pessoal
e à inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade nas localidades onde
atua.
Os recursos são disponibilizados por meio de dedução fiscal (Imposto de
Renda) a partir de cinco incentivos federais:


Fundos de Apoio à Criança e ao Adolescente



Fundo do Idoso



Lei de Incentivo ao Esporte



Pronon – Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica



Pronas – Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência
O Edital da Melhor Idade – apresentado no item Rede Parceria Social,

mencionado anteriormente – também faz parte do programa de desenvolvimento das
comunidades.
Além da destinação de recursos de incentivo fiscal, a Lojas Renner o Grupo
também realiza a doação de roupas em uma parceria com os Governos Estaduais do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Na abertura de lojas em praças
novas, também é realizada a doação de roupas aos governos locais para repasse às
comunidades.

Distribuição dos investimentos – Desenvolvimento de comunidades

1

Destinação

Pessoas beneficiadas

Investimento

Projetos

Funcriança

6.176

R$ 1.053.000,00

19

Lei do Esporte

1.669

R$ 1.053.000,00

6

Pronon

2.580

R$ 1.203.000,00

3

Pronas

670

R$1.053.000,00

3

Fundo do Idoso

780

R$ 1.053.000,00

8

Rede Parceria Social

01

R$ 350.000,00

0

TOTAL

11.875

R$ 5.765.000,00

39

A execução dos projetos da Rede Parceria Social será iniciada em janeiro de 2015 e representará um investimento de

R$ 1,75 milhão. Desse recurso, R$ 350 mil foram pagos durante 2014 pela Lojas Renner ao Fundo Gerações e ao Fundo
Estadual de Apoio à Inclusão Produtiva.
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