RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015

Classificação: Interno

Missão do Instituto Lojas Renner
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
A Lojas Renner acredita que, como uma grande Companhia, com alcance a milhões de
pessoas,

tem

grande

potencial,

responsabilidade

e

oportunidade

de

gerar

desenvolvimento e bem-estar à sociedade. Por isso, em 2008 fundou o Instituto Lojas
Renner, com a missão de gerir o investimento social da Companhia.

O foco de atuação do Instituto, que inicialmente seguia a Meta 3 dos Objetivos do
Desenvolvimento do Milênio (ODM) da ONU, é promover a igualdade de gênero e o
empoderamento de mulheres alinhado ao quinto dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS): “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e
meninas”.

A Lojas Renner, signatária dos Princípios pelo Empoderamento de Mulheres, da ONU,
em 2015 reafirmou o compromisso voluntário de incorporação dos valores e práticas
para promover a equidade de gênero nos negócios, por meio de investimento financeiro
na causa da mulher.

Os projetos serão voltados à colaboradores, fornecedores de revenda e a sociedade em
geral, e desenvolvidos a partir de 2016. A Companhia tem o Instituto como parceiro
executor no Princípio 6: Liderança comunitária e engajamento, cujo objetivo é “Promover
a igualdade através de iniciativas comunitárias e de defesa”.

O Instituto também trabalha em dois outros focos, paralelos e complementares ao
empoderamento da mulher: a formação de jovens e o desenvolvimento de
comunidades, principalmente por meio do envolvimento dos próprios colaboradores,
que ministram cursos ou atuam como voluntários em ações locais.
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Campos de atuação do Instituto Lojas Renner

Os recursos do Instituto são provenientes de incentivos fiscais, recursos próprios do
orçamento da Renner, e, em maior parcela, da Campanha Mais Eu que, anualmente,
reverte 5% da venda líquida das lojas da Renner, isenta de impostos, durante 4 dias
posterior ao Dia dos Pais. O Instituto Lojas Renner destina este recurso para projetos
de capacitação profissional e geração de emprego e renda para mulheres. Os projetos
sociais apoiados são executados por organizações do terceiro setor, selecionadas via
Edital.
É possível conferir o investimento social realizado em 2015, na tabela abaixo.
.

INVESTIMENTO R$

BENEFICIADOS

PROJETOS

Empoderamento da Mulher

3.532.670

4.293

72

Formação de Jovens

683.341

291

9

Desenvolvimento de
Comunidades

6.904.092

35.422

63

TOTAL

11.120.103

40.006

144

* Contém recursos de dedução fiscal (IR da Lojas Renner e da RACC).
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Em 2015, a Campanha Mais Eu arrecadou
R$2.151.927,84 milhão. Desde sua criação, em 2008,
a campanha já arrecadou mais de R$10 milhões,
beneficiando mais de 14 mil mulheres por meio de
219 projetos.
FLYER DA CAMPANHA 2015

BANNER DA CAMPANHA 2015

Histórico de arrecadação da campanha
+27%
+16%

2,1

1,7
1,5

2013
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2014

2015

Projetos executados conforme pilares de atuação do Instituto Lojas
Renner

Empoderamento das Mulheres
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. Portanto, o Instituto
busca apoiar projetos de geração de emprego e renda para mulheres a partir de três
Programas: Editais de Projetos - Mais Eu, Rede Parceria Social e Escola de Costura.

 Edital 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.

Edital Mais Eu – Sumaré/SP

 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
serem inseridas no mercado de trabalho
ou em outras empresas do ramo.
Escola de Costura – Criciúma/SC
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 Edital Empreendedorismo e Renda para Mulheres e Edital Melhor Idade:

Ambos em parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, voltado para
o empreendedorismo e a geração de renda para mulheres, e outro voltado para o
público da terceira idade. O processo de seleção ocorreu em 2014 e foram
selecionados, 29 projetos (17 para o Edital Mulheres e 12 para o Edital da Melhor
Idade). A execução dos projetos iniciou em janeiro de 2015 com um investimento de
R$1,75 milhão.

Projeto Qualificação Profissional e Geração e Renda para Mulheres
Edital Empreendedorismo e Geração de Renda para Mulheres
APAE Tapera/RS.

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.

Projeto Mulheres Arteiras - Capão da Canoa/RS
Edital Empreendedorismo e Geração de Renda
para Mulheres
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Projeto Cozinha Experimental e Autonomia
Empreendedora Pelotas/RS - Edital Empreendedorismo
e Geração de Renda para Mulheres

 Projeto Melhorias Estruturais e Operacionais do Centro de Triagem Vila Pinto:

Objetivo
Executar obras e reformas na estrutura física e operacional da Unidade de Triagem
“Centro de Triagem da Vila Pinto - CTVP”, bem como a compra de equipamentos
específicos com o foco no aumento da produtividade, melhorias nas condições de
trabalho e infraestrutura e, adequação das rotinas de trabalho por meio de fomento e
colaboração técnica.
O projeto teve como principal público alvo famílias, na maioria mulheres, da comunidade
da Vila Pinto – Bom Jesus. Através de melhorias na estrutura do galpão espera-se
aumentar a renda e as condições de trabalho no CTVP.
Aumento de produtividade
• 1,4/pessoa ----2,1/pessoa ----+50%
• R$530 -----------R$828 ------------+56%
• Associados ---35 ------------------44

Centro de Triagem Vila Pinto – Poa/RS
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Edital Empreendedorismo e Geração de Renda para Mulheres
Edital Melhor Idade

Classificação: Interno

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.

Distribuição dos Investimentos

INVESTIMENTO R$

BENEFICIADOS

PROJETOS

Edital Mais Eu 2013

61.373

490

4

Edital Mais Eu 2014

426.576

975

11

Edital Mais Eu 2015

1.198.728

1.685

23

Escola de Costura

299.388

304

15

Edital Empoderamento
da Mulher - Rede
Parceria Social

899.717

780

17

Grupos Produtivos

646.888

59

2

TOTAL

3.532.670

4.293

72
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FORMAÇÃO DE JOVENS

Objetivo: capacitar jovens em situação de vulnerabilidade para a atuação no mercado
de trabalho setorial.
 Projeto Pescar: a Lojas Renner atua
como mantenedora da Fundação
Projeto Pescar e promove a formação
de jovens em atendimento ao cliente
na sua sede administrativa em Porto
Alegre.

Projeto Pescar 14º Turma - 15 jovens

 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 Lojas Renner que atuam como voluntários no projeto.

Distribuição dos Investimentos
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INVESTIMENTO R$

BENEFICIADOS

PROJETOS

Escola de Varejo

606.341

278

8

Projeto Pescar

77.000

13

1

TOTAL

683.341

291

9

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.

INVESTIMENTO R$

BENEFICIADOS

PROJETOS

Funcriança

1.237.500

16.300

14

Fundo do Idoso

1.237.500

6.148

5

Lei do Esporte

1.237.500

5.754

16

Pronon

1.237.500

3.922

8

Pronas

1.237.500

2.620

6

Edital Melhor Idade
Rede Parceria Social

366.592

678

12

Rede Parceria Social
Contrapartida Fundos

350.000

-

2

TOTAL

6.904.092

35.422

63
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