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Mensagem
da administração
A missão do Instituto Lojas Renner é o

constantemente encantados com relatos que

que dão sentido à nossa missão, colocando

empoderamento econômico e social de

comovem e nos mobilizam a seguir no caminho

seus feitos e realizações em destaque neste

mulheres na cadeia têxtil e, para nós,

da construção de um mundo mais justo e

relatório.

empoderar é gerar oportunidades para

igualitário.

Desejamos que estas histórias inspirem muitas

que mais e mais mulheres se reconectem

Por isso, este é um relatório de atividades

outras mulheres e que possamos apoiar cada

a um poder que sempre esteve com elas,

diferente. Optamos por registrar um olhar sobre

vez mais projetos que as tragam como

melhorando suas vidas, de suas famílias e

os projetos do Instituto a partir das histórias de

protagonistas na sociedade.

de comunidades inteiras.

transformação que acompanhamos diari-

Ao promovermos projetos de empoderamento

amente. Valorizamos e celebramos, além,dos

de mulheres há quase 10 anos, somos

números e dos fatos, cada uma das pessoas

Clarice Martins Costa
Conselho Deliberativo do Instituto Lojas Renner

Quem somos?
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Missão
fortalecida
O Instituto Lojas Renner é uma Organização

o desenvolvimento das comunidades onde

principal de empoderar mulheres na cadeia

da Sociedade Civil de Interesse Público

a empresa atua. Em vésperas de completar

têxtil. Assim, o Instituto Lojas Renner passou

(Oscip), criada em 2008 como entidade

uma década de existência, o Instituto viveu,

a atender projetos de empoderamento de

gestora do investimento social privado das

a partir de 2016, a consol-

Lojas Renner S.A., com a missão de promover

idação de seu propósito,

a inserção da mulher no mercado de trabalho,

por meio d a atualização

apoiando ações sociais empreendedoras

do foco de sua missão e

Empoderamento
econômico e social
de mulheres
na cadeia têxtil.

mulheres nas comunidades
em que a Companhia está
presente ou em localidades
envolvidas com etapas
da cadeia da moda, ou

desenvolvidas por organizações da sociedade

redirecionamento dos pilares

civil, que contribuíssem de forma eficaz

de atuação. O ano de 2017 marcou o

seja, com a matéria-prima, a produção, o

para a qualificação e a inclusão da mulher e

alinhamento dos projetos com a missão

varejo ou o pós-consumo.
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Mulheres na cadeia
têxtil e o desenvolvimento
sustentável
Alinhado aos princípios da Lojas Renner S.A., que se compromete

O propósito do trabalho do Instituto Lojas Renner está conectado aos

voluntariamente com o Pacto Global e com os Princípios de Empoderamento

para o Desenvolvimento Sustentável (ODS): ”Alcançar a igualdade de

de Mulheres, ligados respectivamente à ONU e à ONU Mulheres,

gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”.

o Instituto Lojas Renner atua no apoio a projetos de empreendedorismo

No contexto da indústria têxtil – setor de atuação da Lojas Renner S.A. – as

e de inclusão da mulher no mercado de trabalho nas diversas regiões

mulheres estão presentes em toda a cadeia de forma expressiva, seja pelos

do Brasil. Os dois compromissos, juntos, apresentam um conjunto de

números – uma vez que ocupam 75% do mercado laboral na área1 –, seja

aportes para orientar empresas a incorporarem, em seus negócios, valores

pela luta por igualdade de direitos e reconhecimento no mundo produtivo,

e práticas que busquem a equidade de gênero e o empoderamento de

protagonizando importantes capítulos da construção de espaços de

mulheres.

empoderamento econômico e social pela busca da igualdade de gêneros.

Alcançar a igualdade de gênero por meio
do fortalecimento das mulheres e meninas.

Dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos;
reconhecer e valorizar o trabalho doméstico e de cuidado
não remunerados; políticas de proteção social e a promoção
da responsabilidade compartilhada dentro e fora do lar pelas
tarefas relacionadas ao cuidado e à reprodução social.

Liderança comunitária
e engajamento
Entre as mais diversas possibilidades de atuar na causa do empoderamento de mulheres

De modo geral, o empoderamento2 inclui o direito à liberdade de consciência, religião

que, conforme a ONU Mulheres, pode se embasar em seis princípios, o Instituto Lojas

e crença; a total participação, em base de igualdade, em todos os campos sociais, incluindo

Renner tem como balizador para suas ações o Princípio 6, ou seja, a busca do

a participação no processo decisório e o acesso ao poder; o reconhecimento explícito e a

fortalecimento da liderança comunitária e do engajamento.

reafirmação do direito de todas as mulheres a acessarem e controlarem todos os aspectos

O empoderamento, no contexto do desenvolvimento e do engajamento comunitário,

de sua saúde; o acesso, em condições de igualdade, aos recursos econômicos, incluindo

consiste em proporcionar condições para que as mulheres adquiram o controle sobre

terra, crédito, ciência e tecnologia, treinamento vocacional, informação, comunicação

o seu desenvolvimento, devendo o governo e a sociedade criarem as condições para

e mercados; a eliminação de todas as formas de discriminação e violência contra as

tanto e apoiá-las de forma a lhes garantir a possibilidade de realizarem todo o seu po-

mulheres e meninas; e o direito à educação e formação profissional e acesso às mesmas.

tencial na sociedade, e a construírem suas vidas de acordo com suas próprias aspirações.
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75% dos trabalhadores
da cadeia têxtil
são mulheres.

Campanha
Mais Eu
Uma das formas encontradas pelo Instituto Lojas Renner

Campanha Mais Eu

para captar recursos financeiros para investimento em projetos

entre 2008 e 2017:

e envolver os clientes nessa rede de responsabilidade é

14,3 milhões

a Campanha Mais Eu. Durante quatro dias, no mês de
agosto, 5% das vendas líquidas da Renner, isentas de

DE 14 A 17
DE AGOSTO

5% DAS VENDAS* SERÃO
DESTINADOS A PROJETOS QUE
EMPODERAM AS MULHERES.
*Venda de mercadoria líquida de impostos.

impostos, é investido em projetos de empoderamento de
mulheres. Em 2017, a arrecadação foi de R$ 2,3 milhões.
Desde 2008, quando foi criada, a Campanha Mais Eu
já arrecadou R$ 14,3 milhões, valor que convertido em
investimento social representou o apoio a 263 projetos,
atendendo 16,5 mil pessoas.

de investimento total
16,5 mil pessoas
atendidas
263 projetos apoiados
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Mulheres
e a economia
da moda
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A Lojas Renner S.A. tem como proposição de valor “ser
cúmplice da mulher moderna3”, não apenas de suas clientes,

ão

Va
r
e
jo

mas de todas as mulheres envolvidas em seus processos,
• Empoderamento de Mulheres
• Empoderando Refugiadas
• Escola da Costura
• Empoderamento de mulheres
na cadeia do algodão orgânico
• Upcycling
• Gestão em oficinas de costura

internos e externos. Também, a partir deste posicionamento
é que foi definida a missão do Instituto Lojas Renner,
desenhando e distribuindo projetos por pilares de atuação
que envolvem as quatro etapas da economia da moda:
matéria-prima, produção, varejo e pós-consumo, envolvendo,
em 2017, mais de mil mulheres em 19 projetos.
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Apoio
no desenvolvimento
de comunidades
Como responsável pela gestão do investimento social privado das
Lojas Renner S.A., o Instituto Lojas Renner precisa se manter
constantemente conectado com as necessidades da sociedade,
para aplicar de forma sustentável os recursos de leis de incentivo
fiscal e investimento direto oriundos da empresa. Com esta preocupação é
que o Instituto também utiliza leis de incentivo fiscal para contribuir
com o Desenvolvimento de Comunidades, aportando recursos
em iniciativas ligadas a crianças e adolescentes, esporte, idosos,
pessoas com deficiência e suporte a pessoas com câncer.

Em 2017, foram
32 projetos
beneficiando quase
11.300 pessoas
em todo o Brasil.
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Histórias de
empoderamento

Protagonismo
e autonomia
Empoderar é, antes de tudo, assumir protagonismo sobre a própria vida, desenvolver a capacidade e a autonomia para tomar
decisões e fazer escolhas. Os resultados alcançados pelo Instituto Lojas Renner em nove anos de atuação são repletos de

Entre 2008 e 2017,

histórias vivas de empoderamento de mulheres.

foram 182 mil pessoas

Os relatos emocionados de mulheres que conquistaram uma renda mensal e, junto, a capacidade de atender as necessidades

beneficiadas por

dos filhos, assim como os depoimentos de jovens mulheres que conseguem ter uma profissão, empregos e espaços na sociedade,

751 projetos e mais

até aquelas que se enchem de orgulho para contar como desenvolveram a consciência de que toda mulher tem direitos e o

de 48,2 milhões

primeiro deles é o de não se submeter às situações de violência. São essas mulheres empoderadas pelas oportunidades e

investidos.

pela informação que multiplicam o sentimento de superação junto a outros grupos de mulheres. São elas que compartilham
o que viveram e contagiam pela história viva de coragem e capacidade de mudar trajetórias pessoais e coletivas.

A cada dia construímos uma bela história de empreendedorismo com as Lojas Renner
S.A. em nosso país e, no último ano, com a abertura de lojas no Uruguai. O sucesso desta
companhia é resultado da incansável busca dos nossos colaboradores no encantamento
aos nossos clientes. Também encantamos e somos encantados quando investimos em
projetos de empoderamento de mulheres em todas as etapas de nossa cadeia produtiva.
E o Instituto Lojas Renner é, desde a sua fundação, parceiro na construção da autonomia
econômica e social de mulheres em busca de empoderamento. Por meio destas iniciativas
podemos dizer que fazemos a nossa parte para construir um mundo com igualdade de
gênero e protagonismo das mulheres.
José Galló
Diretor Presidente das Lojas Renner S.A. e membro
do Conselho Deliberativo do Instituto Lojas Renner

Empoderamento
de mulheres
Criado em 2016, a partir de uma parceria en-

e a vida da sua comunidade. Para Adriana Car-

e ampliar o trabalho da ONU Mulheres”,

o Brasil, cooperadas e/ou associadas à

tre o Instituto Lojas Renner, as Lojas Renner

valho, gerente da Plataforma dos Princípios

afirma a gestora que aponta inovações na

cadeia ecológica do algodão solidário e

S.A. e a ONU Mulheres, o Edital Empodera

de Empoderamento de Mulheres, da ONU

forma como o edital foi conduzido, apoian-

desenvolve e comercializa coleções de

distribuiu mais de R$ 1 milhão para apoiar 15

Mulheres, a parceria foi mui-

do não só ONGs, mas tam-

vestuário, acessórios e bonecas com algodão

iniciativas de grupos produtivos voltadas para

to além do Edital Empodera,

15 iniciativas em

bém, negócios de impacto

orgânico.

a igualdade de gênero na cadeia de valores da in-

que teve os projetos con-

todo o Brasil.

social. Entre os negócios

dústria têxtil e da geração de renda4. O resulta-

cluídos em 2017, já com a

1095 mulheres

apoiados está o da co-

do? Empoderamento econômico de mais de

prestação de contas realizada.

beneficiadas.

o pe rativa Justa Trama.

mil mulheres e o fortalecimento da consciên-

“Foi uma verdadeira troca, com muito trabalho

A organização, já reconhecida e consolidada,

cia de que cada uma delas pode mudar sua vida

colaborativo que serviu para fortalecer e

envolve hoje mais de 500 pessoas em todo

R$ 1 milhão para
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Trabalhamos em
um clima muito leve
e feliz, alcançando
nosso equilíbrio
e autonomia
econômica.

Superação
na arte das
bonequeiras
de Rondônia
Parceira da Justa Trama e também apoiada pelo Edital Empodera, a Cooperativa
Açai, situada em Porto Velho (RO), é construída por muitas histórias de superação.
Uma sucessão de roubos deixou as mulheres sem as máquinas e os
equipamentos para realizarem o trabalho. Sem espaço seguro e com apoio
dos recursos obtidos, montaram equipes de trabalho em diversos pontos e
conseguiram realizar, com perfeição, as entregas das bonecas produzidas
com algodão orgânico, com as quais se comprometeram.

Cristina de Oliveira
Cooperativa Açai – Porto Velho-RO

Eu cheguei na Cooperativa em um momento de crise de identidade, buscando um projeto
que me realizasse de verdade. E hoje esse é o meu lugar de realização. Somos bonequeiras
e fazemos um trabalho de excelência, um trabalho com muita qualidade e perfeição em
cada etapa, e trabalhamos em um clima muito leve e feliz, alcançando nosso equilíbrio
e autonomia econômica. Eu me realizo com o trabalho que faço e busco dividir para
multiplicar, ou seja, compartilho, assim como todas as mulheres, o que sei fazer para
ganhar sempre mais força. De outubro a fevereiro fomos roubadas 10 vezes e nem
assim desistimos. Eu e todas as mulheres reagimos e nos refizemos. Os momentos difíceis
serviram para mostrar que somos firmes, decididas e que estamos prontas para consolidar
nossa Cooperativa e desenvolver novos projetos.
Cristina de Oliveira
Cooperativa Açaí - Porto Velho-RO

Empoderamento
de mulheres
na cadeia
de algodão
orgânico

Um dos pilares suportados pelo Instituto Lojas Renner está diretamente

84 mulheres com

associado à etapa da matéria-prima, que também impacta,

qualificação profissional,

posteriormente, a produção e o varejo na cadeia têxtil: a cadeia

representando melhoria

do algodão orgânico. Um dos projetos, voltado ao apoio da

nos processos produtivos

produção de algodão orgânico, é a iniciativa que tem como

no cultivo do algodão

um dos protagonistas a Associação das Mulheres Quilombolas

orgânico em 3 comunidades

da Comunidade de Malhada Grande, em Catuti (MG). Em 2017,

quilombolas do norte

o projeto foi expandido para mais duas comunidades quilombolas

de Minas Gerais.

na região: São Sebastião e Picada.
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Poder aprender
e ajudar os outros
é a missão
da gente
nessa vida.

Histórias
de Catuti
É em Malhada Grande que vive Dona Antônia Gurutuba, líder
comunitária e ativista do movimento das cooperativas desde
2006. Embora atuasse há vários anos com a agricultura alternativa
e o desenvolvimento de mulheres da região, foi a partir do
incentivo recebido pelo projeto que foi possível organizar melhor
o trabalho do grupo de mulheres, adquirir maquinário necessário
e, até expandir a ideia para comunidades próximas, envolvendo,
hoje aproximadamente 80 mulheres.

Antônia Gurutuba
Cooperativa de Agricultura Alternativa – Catuti-MG

Poder aprender e ajudar os outros é a missão da gente nessa vida. Quando as mulheres
de uma comunidade como a nossa – que não têm renda porque, ou você trabalha
como funcionário da prefeitura ou na roça, com poucas condições – conseguem
atender as suas necessidades e às da família, vivemos um verdadeiro milagre. Agora
a gente sabe que pode, que não precisa depender dos outros para tudo. O que nós
queremos, e agora estamos conseguindo, é poder trabalhar e ter uma fonte de renda
garantida. Plantar nosso algodão orgânico, colher, fiar para fazer o tecido e vender bem.
Ser reconhecida pelo nosso trabalho é o que anima as mulheres e anima a comunidade.
Queremos é ter oportunidade de aprender. De aprender a ler, de conhecer as leis e os
nossos direitos, de ajudar a quem precisa. E isso é que viver.
Antônia Gurutuba
Cooperativa de Agricultura Alternativa - Catuti - MG

Empoderando
Refugiadas
O Empoderando Refugiadas capacita refugiadas

Mais do que uma formação técnica, os cursos

recomeçar. “A presença das refugiadas

dia-a-dia e é incrível ver os gestos de apoio e

por meio de parceria com centros de formação

são momentos de virada na vida de muita gente

em nossas lojas como colaboradoras tem

humanidade que se constroem cotidianamente.

que desenvolvem cursos na área de costu-

que chega ao Brasil por não ter mais condições

nos ensinado muito, pois estamos vivendo os

Todos nós ganhamos com o empoderamento

ra e de atendimento e venda para varejo na

políticas ou econômicas de viver em seus

conceitos de diversidade

No ano de 2017 foram

das mulheres refu-

capital de São Paulo. Atendendo mulheres

países de origem. As histórias cotidianas de

cultural e comportamental

60 participantes. em duas

giadas”, avalia Letícia

em situação de refúgio, o objetivo é prepará-las

superação encontradas no projeto transfor-

na prática. É muito bonito

turmas do curso de

Medeiros, analista de

para entrarem no mercado de trabalho brasileiro.

mam as dificuldades vividas por muitas refu-

ver como as histórias de

atendimento e vendas

Recursos Humanos

Algumas participantes dos cursos conseguem

giadas, como de se adaptar à língua, à cultura e

vi d a pa rt ilhada s pelos

para varejo e duas turmas

da Camicado.

do curso de costura.

ser efetivadas em unidades do grupo Lojas Ren-

até condições econômicas, inferiores às que

refugiados ajudam os colegas

ner S.A, como as Renner, Youcom e Camicado.

tinham em seus países, em oportunidades de

a superarem suas pequenas dificuldades do
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Passamos a compreender
que a mulher pode, sim,
ser independente e deve
ser respeitada, que deve
ter seu lugar na sociedade.

Oportunidade
de recomeçar
Um dos exemplos de superação a partir da oportunidade recebida é o de
Lúcia Mbuya Zelesa. Depois de deixar a República Democrática do Congo
por perseguição política de sua família, ela chegou ao Brasil com os pais,
seis irmãs e um irmão. Participar do curso de atendimento e vendas, no
Centro São José, em São Paulo, abriu um novo capítulo em sua história
pessoal. Hoje ela é colaboradora da loja Camicado.

Lúcia Mbuya Zelesa
Colaboradora Camicado – São Paulo-SP

Aprendi muito sobre técnicas de atendimento mas, acima de tudo, aprendi a perseverar diante dos momentos difíceis e
nunca ficar de braços cruzados esperando alguém resolver tudo por mim. No dia em que soube que tinha sido escolhida
e contratada, me emocionei muito porque a minha nova condição deu novas perspectivas para todas as mulheres da
minha família. Todas ganhamos força moral, motivação, e passamos a confiar que, sim, poderíamos ter uma vida ótima
nesse país, sem depender da bondade de outros e sem lamentar toda a vida confortável que deixamos para traz. Mudamos
de endereço, minha irmã também já está trabalhando e nos sentimos mais corajosas. É como se agora começássemos
a construir o nosso lar aqui no Brasil. Também passamos a compreender que a mulher pode, sim, ser independente e
deve ser respeitada, que deve ter seu lugar na sociedade. Em nosso país de origem não há esse entendimento. Todos em
minha família mudaram a percepção sobre a mulher. Hoje, somos tão respeitadas quanto nosso irmão homem. E isso
é o mais importante dessa caminhada, em que, acima de tudo, ganhamos esperança de que teremos uma vida melhor.
Lúcia Mbuya Zelesa
Colaboradora Camicado - São Paulo - SP

Upcycling
Projetos que utilizam técnicas como a des-

doras no Complexo Bom Jesus presta serviços

cooperativas faz muito sentido para a Youcom,

elas se engajam de verdade e revelam uma

fibração, upcycling5 e confecção com tecido

para a Youcom (marca da Lojas Renner S.A.)

porque intensifica nossa consciência da

postura de superação, de sempre querer

reciclado são incentivados pelo Instituto Lojas

na produção de brindes com utilização de

responsabilidade que temos, como empresa, de

fazer mais e melhor. Elas se sentem fortaleci-

Renner. Um exemplo concreto pode ser visto

jeans retornado, na iniciativa

estar próximo das comuni-

das e Empoderadas. Nossa contribuição

na comunidade Complexo Bom Jesus, em

chamada Jeans For Change.

de 14 mulheres

dades, fortalecendo o talento

maior é desenvolvê-las e agregar a visão de

Porto Alegre (RS). A atividade de uma rede

A Youcom coleta os jeans e

produziu 50 almofadas,

e apoiando o desenvolvimento

negócio – preço, design, aproveitamento de

de mulheres empreendedoras está mudando

envia para as cooperativas

20 esteiras e

dessas mulheres. A gente

matéria-prima e comunicação – porque talento

histórias de vida na região que é vizinha da

produzirem os brindes, ge-

500 sacolas jeans.

percebe que toda vez que

elas têm de sobra”, afirma Joice Trindade,

sede administrativa das Lojas Renner S.A.

rando renda para as mulheres dessa comuni-

podemos estar com elas nas cooperativas,

Atualmente, a rede de mulheres empreende-

dade. “Trabalhar com mulheres ligadas a

quando levamos projetos e novos desafios,

Em 2017, o grupo

Gerente de Marketing da Youcom.
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Me sinto lutando
diariamente
por justiça social.

Resíduos que
reinventam a vida
Helena Fagundes é líder de uma das cooperativas, a Copearte. Ela se
juntou ao movimento das mulheres do bairro em um momento de profunda
mudança em sua vida, quando cursava faculdade de Ciências Sociais, com
um bebê recém-nascido e um trabalho fixo como secretária. Começou a
aprender costura para economizar, produzindo as roupas de seu filho e
acabou largando tudo para se dedicar ao projeto pelo qual foi conquistada.
Com o passar do tempo, viu a associação se legalizar, conquistar um lugar
bem estruturado, ter suas cooperadas capacitadas e gerando renda para
proporcionar independência financeira, e hoje já consegue distribuir e envolver
outras cooperativas de mulheres da comunidade e de outros bairros como
Tristeza e Sarandi. Para ela, isso tudo representa a conquista de maior
justiça social.

Helena Fagundes
Copearte – Porto Alegre-RS

Minha vivência na Copearte é muito significativa. Mudou minha vida. Aprendi e aprendo
muito aqui. Por exemplo, entendi que nem todas as pessoas aprendem no mesmo ritmo,
conquistei paciência, tolerância e humildade, mas sem perder a força de buscar meus sonhos
e ambições. Me sinto lutando diariamente por justiça social. E pode ter certeza que tudo
muda quando as mulheres se sentem apoiadas, quando elas reconhecem a necessidade
de realizar mudanças em suas vidas e ao seu redor. É por meio da força das mulheres que
estamos conquistando a autonomia financeira da melhor forma, ou seja, pela autonomia do
nosso trabalho. Os projetos que aqui realizamos fazem com que a gente saia do anonimato.
Helena Fagundes
Copearte - Porto Alegre - RS

Escola
de costura

A oportunidade de ter uma profissão se une à

buscar emprego na indústria local ou optar por

necessidade de buscar trabalhadoras qualificadas

empreender em sua própria oficina de costura.

em regiões do Brasil nas quais a fabricação

Um exemplo de parceria como essa acontece

se concentra, oferecendo um

Parcerias que dão

na cidade de Silvianópolis

grande número de postos de

certo: Instituto

(MG) e foi estabelecida entre

trabalho. A capacitação de

Lojas Renner,

o Instituto Lojas Renner,

mulheres para a costura indus-

SENAI e Prefeitura

o SENAI-MG, a Prefeitura de

trial nessas localidades acontece

de Silvianópolis.

Silvianópolis e fornecedores

em parceira com fornecedores e entidades privadas
com fins públicos. As mulheres capacitadas podem

das Lojas Renner S.A.

CRÉDITO: LORENA RODRIGUES

Quando peguei
o diploma
do curso,
não conseguia
acreditar que
estava mesmo

Na maturidade,
a oportunidade
de recomeçar

realizando

Mais do que conquistar uma profissão, Edneia Prado ganhou a oportunidade de

um sonho.

reescrever sua história aos 47 anos. Emocionada, logo após receber o
diploma de conclusão do curso de Costureiro Industrial do Vestuário,
realizado no Senai, a costureira conta que só agora pode dizer que
está vivendo. Depois de enfrentar o subemprego em boa parte da
vida, também deixou para traz os tempos de desemprego, e até de violência
doméstica que enfrentou para poder criar suas duas filhas. Assim que
concluiu o curso, conquistou um emprego digno e se considera realizada,
mas não quer parar. Seu projeto, é continuar aprendendo e se qualificando.

Edneia do Prado
Silvianópolis – MG

Quando peguei o diploma do curso, não conseguia acreditar que estava mesmo realizando um
sonho. Tive que repetir baixinho: sim, sou em mesma. A emoção foi muito grande porque,
além de significar que agora tenho uma profissão, sei que esse diploma me trouxe coisas
boas para a vida. Aprendi a conviver com as pessoas, a dominar a máquina, a pegar o jeito
de fazer o corte, enfim, tudo que eu sei hoje e o que me mantém no trabalho que amo tanto.
Tenho uma vida maravilhosa e muita gratidão pelas oportunidades que recebo. Minhas filhas
estão casadas e com as vidas encaminhadas e eu tenho muita tranquilidade para viver. Até
consegui comprar a minha casa com o dinheiro do meu esforço e não quero parar por aqui.
Quero aprender mais e mais. Quero me qualificar para continuar bem no trabalho e aprender
sempre. Assim é bom viver.
Edneia do Prado
Silvianópolis - MG

Gestão
de oficinas
de costura

O Instituto Lojas Renner é parceiro da Organização Internacional

12 encontros

do Trabalho (OIT) e de outras duas empresas do ramo do varejo de

sobre gestão para

moda na luta pela promoção do trabalho decente no setor têxtil

empreendedores

e de confecção, em São Paulo. Na perspectiva da OIT, uma

imigrantes de 30

presença maior e mais qualificada da mulher no mercado global

oficinas de costura

é capaz de injetar mais de U$ 5 trilhões na economia mundial. O

em São Paulo.

trabalho desenvolvido pela OIT e parceiros tem incentivado projetos
que melhoram a situação de mulheres em diversos ramos da
economia. O Instituto Lojas Renner apoia a realização de 12 módulos
sobre gestão para empreendedores imigrantes de 30 oficinas na
capital paulista e na região metropolitana.

CRÉDITO: FERNANDO BANZI

Eu mudei
a minha
história.

Superação
da violência
e novo propósito
de vida
Nilda Salba Guarachi vive há 12 anos no Brasil. Na maior parte desse tempo,
enfrentou situações de extrema dificuldade. Nos primeiros sete anos, trabalhava
muitas horas por dia para conseguir alimentar seus cinco filhos e ainda sofria com
a violência doméstica. A oportunidade de frequentar as oficinas criadas para dar
novas oportunidades às mulheres imigrantes mudou a sua vida. Com conhecimento
sobre os direitos humanos, não só superou a situação de submissão que vivia,
como também passou a ajudar as mulheres que ainda sofrem caladas.

Nilda Salba Guarachi
Imigrante boliviana – São Paulo-SP

Cresci no meio de pessoas que achavam que as mulheres servem para cozinhar e criar os filhos, mulheres
que aprenderam desde pequenas a deixar seus sonhos para traz e o que é pior, aguentando violências
diárias. Isso é muito triste. Eu mudei a minha história. Deus me deu força para aproveitar as oportunidades
que tive e começar uma nova vida. Me capacitei e quero continuar me capacitando a costurar cada vez
melhor, e aprendi que tenho direitos, que posso viver bem como qualquer pessoa, que posso criar meus
filhos em paz, longe da violência, que não preciso ser submissa. Hoje, também ajudo muitas mulheres
imigrantes bolivianas, paraguaias e nigerianas a enfrentarem o medo. Conto a minha história e consigo
inspirar, fazer com que busquem uma vida melhor. É preciso, sim, se qualificar, aprender uma profissão,
aprender a língua portuguesa, mas é preciso conhecer nossos direitos para poder exigir igualdade. Eu
busquei a minha independência, construí tudo com muito esforço, mas consegui.
Nilda Salba Guarachi
Imigrante boliviana - São Paulo - SP

Projeto Pescar
Instituto Lojas Renner
Uma das iniciativas voltadas ao Desenvolvimento

O curso, que forma jovens entre 16 e 19 anos,

questões importantes como postura e com-

o acompanhamento feito pelo Instituto junto

de Comunidades tem o foco na formação

acontece na sede administrativa das Lojas

portamento. São jovens em situação de

aos jovens que estão atuando nas unidades de varejo.

comportamental e técnica de jovens apren-

Renner S.A. e tem como diferencial a vivên-

vulnerabilidade que só têm a ganhar com

“O Instituto segue acompanhando o desenvolvi-

dizes que vivem em regiões vulneráveis de

cia dos futuros profissionais nas lojas, sempre

todo esforço feito pelo Insti-

Números de 2017

mento dos jovens con-

Porto Alegre (RS). Além da formação teórica,

com o apoio e o conhecimento compartilhado

tuto Lojas Renner e pelas

Alunos Formados – 17

tratados mesmo após a

eles são colocados em contato direto com

por voluntários da empresa. “Já acompanhei

equipes das lojas para, de

Número de voluntários – 70

conclusão do curso”,

o mundo do trabalho, e com oportunidades

alguns casos de jovens aprendizes que, uma

verdade, inseri-los no mercado

800 horas/aula

finaliza.

sólidas de iniciar a vida profissional após a

vez formados, foram efetivados em nossas lojas.

de trabalho”, afirma Tatiana

12 meses de curso

conclusão do período de formação. Assim é

É um projeto maravilhoso, uma excelente opor-

da Silva Cristaldo, gerente da loja Renner,

o Projeto Pescar do Instituto Lojas Renner.

tunidade de construir a carreira que trabalha

do Shopping Total. Ela destaca, também,

CRÉDITO: FABIANO PANIZZI

Vou buscar
cada um
dos sonhos
que eu tenho
para minha vida.

Início
da vida
profissional
Criada pelos avós, Graziela Trindade, de 21 anos, que sai de casa, diariamente,
às 7h da manhã, e retorna à meia noite, considera que começou a sua vida
profissional a partir da oportunidade no Projeto Pescar do Instituto Lojas Renner.
A conquista do primeiro emprego após a conclusão do curso representou a
realização do sonho de iniciar a construção de uma vida melhor. Ela foi contratada
por uma unidade da Renner em um shopping da capital gaúcha. No trabalho, já
exerceu diferentes funções e está sempre se qualificando para aproveitar bem
as oportunidades diferenciadas às quais teve acesso.

Graziela Trindade
Colaboradora Renner – Porto Alegre-RS

Eu tive sorte de conseguir a vaga no Projeto Pescar do Instituto Lojas Renner, pois, assim, fiquei perto do lugar onde
sonhava trabalhar, que é o varejo. Me esforcei e continuo me esforçando muito para dar certo: por exemplo,
nunca faltei a nenhuma aula, nem parei de estudar. Essa é a grande conquista que alcancei pelas oportunidades
que tive. Quando fui selecionada para trabalhar na Renner, logo comecei um curso técnico e, assim que
terminar o técnico, quero fazer faculdade. É assim que estou lutando para ter uma história diferente, para
não repetir o que vi muitas mulheres mais próximas fazerem. Não quero ficar em casa esperando as coisas
boas surgirem. Vou buscar cada um dos sonhos que tenho para minha vida. Hoje trabalho e estudo, tenho
pouco tempo para descanso e lazer, mas vale a pena porque faço o que gosto, porque tenho oportunidades
de continuar crescendo e quero aproveitar sempre. Nunca me atraso, nunca falto, realizo meu trabalho com
o máximo de esforço porque assim eu vou longe.
Graziela Trindade
Colaboradora Renner - Porto Alegre - RS

Linha do tempo

CRÉDITO: BANCO DE IMAGENS ILR

História
que caminha
para completar
uma década

Lançamento do 1° Edital
Projetos.

Estruturação da Escola de Costura,

---

em parceria com o Poder Público local

Lançamento do 1° Edital Nacional

e fornecedores, para promover

de Projetos.

a geração de emprego e renda,

---

capacitando 260 pessoas

1.948 pessoas beneficiadas pelos projetos

2008

Fundação do Instituto Lojas Renner;
Renner.
---

desenvolvidos com a Rede Parceria Social.
(abatimento fiscal do ICMS).

2009

em costura industrial.

2010

Criação do programa de voluntariado
corporativo da Renner: o Estilo Solidário.

2012

2011

Estruturação da Escola do Varejo,
oferecendo cursos nas áreas de logística

Início da Campanha Mais Eu.
Eu;

---

e atendimento ao cliente, para capacitar

---

Realização de aportes de dedução fiscal

jovens em situação de vulnerabilidade

1.411 crianças e adolescentes

do Imposto de Renda, inicialmente a

beneficiados através do FUNCRIANÇA

partir da Lei do Esporte, beneficiando

e edoProjeto
Projeto Pescar.
Pescar.

150 pessoas.

para o mercado de trabalho:
50 beneficiados.
--Investimento em projetos por meio do
Fundo do Idoso, beneficiando 260 pessoas.
--O Projeto Pescar formou 40 jovens.
--Campanha Mais Eu, da Renner, supera
31,25% a arrecadação do ano anterior.

Início da parceria com a ONU Mulheres.
--Investimento no CVTP (Centro de Triagem
Vila Pinto): o Instituto, em parceria com
outras organizações municipais, realizou um
aporte financeiro para ampliação do CTVP,
Continuidade dos projetos implementados

oportunizando melhorias estruturais, opera-

nos anos anteriores.

cionais e de condições de trabalho do Centro,

---

na comunidade Complexo Bom Jesus -

Campanha Mais Eu, da Renner, supera

entorno da Lojas Renner S.A., para onde

em 11% a arrecadação do ano anterior

são destinados todos os resíduos recicláveis

para repasse ao Instituto.

2013

2014

A Rede Parceria Social proporcionou dois
editais, totalizando 29 projetos, divididos

da sede administrativa da Companhia.

2015

2016

Atualização da Missão do Instituto:
“Empoderamento econômico e social

entre 17 projetos no Edital Mulheres e

de mulheres na cadeia têxtil”.

12 projetos Edital Melhor Idade.

---

---

Assinatura da parceria com a ONU

Início de apoio a projetos por meio de

Mulheres, que teve como fruto o Edital

leis de incentivo PRONON6 e PRONAS7.

Empodera, beneficiando mais de mil
mulheres em 15 projetos.
--Criação dos programas: Empoderando
Refugiadas e Empoderamento de mulheres
na cadeia do algodão orgânico.
--Foram beneficiadas 18.950 pessoas em
35 projetos incentivados.

CRÉDITO: FERNANDO BANZI

Notas
1

Trabalhadores da Indústria Têxtil: 1,479 milhão de empregados diretos e 8 milhões com os indiretos e efeito renda,
dos quais 75% são de mão de obra feminina (Dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil – dezembro de 2017).

2

Fonte: Glossário de termos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar
todas as mulheres e meninas. (https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/06/Glossario-ODS-5.pdf)

3

Fonte: Fundamentos Corporativos Lojas Renner S.A. (http://www.lojasrennersa.com.br/pt_br/institucional/fundamentos-corporativos)

4

Por ter iniciado em 2016, antes da mudança da missão do Instituto Lojas Renner para: “Empoderamento econômico e social
de mulheres na cadeia têxtil”, o Edital Empodera também contempla iniciativas voltadas à geração de renda para mulheres fora
da cadeia têxtil.

5

Termo da língua inglesa que significa o processo de transformar resíduos ou produtos inúteis e descartáveis em novos materiais
ou produtos de maior valor, uso ou qualidade.

6

Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica.

7

Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência.

Expediente
CONSELHO DO INSTITUTO LOJAS RENNER
Conselho Deliberativo
Clarice Martins Costa
José Gallo
Laurence Beltrão Gomes
Diretoria Executiva
Diretor Executivo: Vinicios Meneguzzi Malfatti
Diretora de Marketing: Luciane Franciscone
Diretor Administrartivo-Financeiro: Luciano Agliardi
Conselho Fiscal
Francisco Sérgio Quintana da Rosa • Suplente: Michel Zavagna Gralha
Helena Turola de Araújo Penna • Suplente: Emerson Silveira Kuze
Ricardo Zaffari Grechi • Suplente: Emerson Luiz Grigolo Marques

Conheça alguns dos impactos desses
esforços de empoderamento sobre as
vidas mobilizadas nessa causa.
Assista ao mini documentário
Empodera no YouTube pelo link:
https://youtu.be/VPcBI4Ymuog

Contatos:
www.institutolojasrenner.org.br
instituto@lojasrenner.com.br

