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1. MENSAGEM DA DIREÇÃO

1.1. Mensagem do Presidente do Conselho

Uma visão clara das demandas e consistência para uma transformação

social: essa é a fórmula para conseguirmos aumentar o impacto e o

alcance das ações e projetos do Instituto Malwee por todo o Brasil.

Reunir neste relatório todas as nossas conquistas me deixa muito

orgulhoso e satisfeito, pois demonstra que estamos no caminho certo e

reforçando toda uma longa história de responsabilidade social e ambiental do Grupo Malwee.

Agora, focados na proposta de contribuir para a construção de um mundo que prioriza uma

relação sustentável com o meio ambiente e a garantia de uma infância digna, saudável e feliz,

queremos fazer mais pela sociedade.

Em 2020, quando o Grupo Malwee se mobilizou para ajudar a sociedade com doações financeiras

para a compra e melhoria de estrutura de hospitais, doações de máscaras, roupas e cestas

básicas, o Instituto Malwee teve papel fundamental para concretizar estas ações.

Em 2021, mantivemos firme nossos valores, agindo com integridade, contribuindo com um

mundo mais sustentável, valorizando as pessoas e firmando novas parcerias que

resultaram em importantes projetos de desenvolvimento social e econômico.

Posso citar, como destaque, o projeto “Instituto Malwee Acelera” que ajudou entidades sociais a

melhorarem sua gestão por meio do ensino de técnicas e ferramentas de gestão ágil e o Projeto

“Menos Resíduo, Mais Renda” que busca alternativas para reduzir os impactos dos resíduos têxteis

gerados pela nossa indústria, conectando nossas ações ambientais com o desenvolvimento

profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social, proporcionando um

futuro melhor para elas e para seus filhos.

Estamos cientes do papel do Terceiro Setor na proteção dos direitos das crianças e na preservação

do meio ambiente e queremos, junto com outras tantas instituições, nos tornar referência,

ampliando cada vez mais nossa atuação. Meu agradecimento a cada um que nos apoiou, confiou

no trabalho do Instituto Malwee e participou desta trajetória para cumprirmos nossa missão!
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1.2. Mensagem da Presidente do Instituto Malwee

Elaborar um Relatório de Atividades é um momento de olhar para o que

fizemos até agora, o que nos ajuda também a planejar o nosso futuro. Ao

fazer este exercício, os resultados que alcançamos em 2021, mesmo com

todos os desafios impostos pela Pandemia COVID-19, me trazem uma

enorme satisfação.  Depois de nos voltarmos para ações mais

emergenciais em 2020, em resposta à crise econômica e sanitária trazida

pela Pandemia, conseguimos em 2021 retomar o nosso planejamento

estratégico, iniciando a implementação de projetos de médio e longo prazo que visam gerar uma

transformação social duradoura.

Com o projeto Instituto Malwee Acelera - Edição Infância, tivemos a oportunidade de conhecer um

grande número de instituições que atuam junto à infância em todo o Brasil, e de apoiar dez entidades

de forma mais profunda, oferecendo uma capacitação que gerou uma efetiva transformação na

maneira como elas captam recursos, se relacionam com potenciais doadores e parceiros, planejam e

medem seu impacto social. O programa também foi muito importante para conhecermos os projetos

sociais que essas entidades desenvolvem junto à infância e para criarmos parcerias que certamente

influenciarão nos nossos projetos futuros.

Com o projeto Menos Resíduo, Mais Renda, que iniciamos no segundo semestre de 2021, criamos  uma

plataforma  - o Ateliê Instituto Malwee - que visa incentivar o uso de resíduos da indústria têxtil para a

criação de novos produtos e, ao mesmo tempo, gerar um impacto social positivo com a doação de

retalhos e fios de malha para entidades do terceiro setor que atuam com mulheres em situação de

vulnerabilidade econômica e social, apoiando a capacitação desses mulheres tanto em aspectos

técnicos, de costura e artesanato, quanto para o empreendedorismo e a geração de renda própria. Um

projeto que nos enche de orgulho, pois atua com um dos maiores desafios da indústria têxtil - o

descarte de resíduos - ressignificando esse resíduos como fonte de renda e gerando impacto positivo

tanto na esfera ambiental como na social.

Finalmente, com o nosso Programa de Voluntariado Corporativo, engajamos os colaboradores do

Grupo Malwee em uma série de projetos relacionados à infância e ao meio ambiente, valorizando uma

das coisas que o nosso Grupo tem de melhor: pessoas engajadas e dispostas a sempre Fazer o Bem!

Foi um ano desafiador, mas extremamente gratificante, e os resultados detalhados de cada um desses

projetos pode ser visto neste relatório. Boa leitura!
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2. O INSTITUTO MALWEE

O Instituto Malwee é uma associação sem fins lucrativos, criada em outubro

de 2019 para concentrar as ações socioambientais que o Grupo Malwee vem

fazendo ao longo dos mais de 53 anos de história, com o desafio de

aumentar seu impacto e alcance. Atua em causas que tenham como

objetivo criar uma sociedade que prioriza uma relação sustentável com o

meio ambiente e a garantia de uma infância digna, saudável e feliz.

2.1.Nosso Propósito

Inspirar uma transformação social por meio de atitudes do bem que promovam a responsabilidade na

relação com o meio ambiente e o cuidado com a infância.

2.2. Valores

Integridade

Atuamos com

ética, honestidade

e transparência em

todas as nossas

atividades e

relacionamentos.

Sustentabilidade

Contribuímos para

o desenvolvimento

das pessoas e da

estrutura social e

econômica das

comunidades onde

atuamos,

promovendo a

responsabilidade

na relação com o

meio ambiente.

Valorização

das Pessoas

Respeitamos as

pessoas   e

promovemos seu

engajamento, pois

acreditamos que

seu

empoderamento

promove a

transformação das

comunidades.

Parceria

Acreditamos que a

diversidade de

ideias e a união de

esforços constroem

as melhores

soluções para a

sociedade e para o

meio ambiente.
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2.3. Objetivos Estratégicos

2.3.1. Impacto Social

Temos o objetivo de criar o maior impacto social e ambiental possível com os recursos (financeiros e

pessoais) disponíveis por meio de investimento social, nas causas:

Meio Ambiente: Desenvolvendo ou apoiando projetos, Organizações da Sociedade Civil

(OSCs) e/ou Negócios Sociais com capacitação (aceleração) e/ou doações diretas, priorizando os

seguintes objetivos de desenvolvimento Sustentável:

Infância: Priorizamos ações de investimento social (capacitação e apoio de comunidades e

entidades)

● Focando em ações/projetos que tenham impacto mais significativo = projetos que

atendam a base das necessidades da pirâmide

(Maslow):

✔ Necessidades Fisiológicas:

Alimento, roupa, repouso, moradia

✔ Necessidades de Segurança:

Segurança do corpo, de recursos da

moralidade, da família, da saúde

● Observado o foco acima, priorizando projetos que atendam maior número de crianças ou

com impacto mais significativo e/ou tenham potencial para serem replicados/ampliados

Meio-Ambiente + Infância: Formar crianças e jovens para atuar como protagonistas na

superação de desafios socioambientais nas suas comunidades.

● Desenvolvendo ações/projetos que realizem atividades e formem crianças e jovens

para uma visão crítica sobre a realidade socioeconômica e ambiental em que vivem,

para torná-los protagonistas na busca de alternativas de superação dos problemas

em suas comunidades.
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2.3.2. Pessoas e Parcerias

● Capacitar a equipe interna

● Desenvolver parcerias duradouras

● Inspirar e mobilizar os parceiros do Grupo Malwee, dando clareza dos propósitos do Instituto e

potencializando nosso impacto nas áreas foco

2.3.3. Visibilidade

Obter reconhecimento e visibilidade para as ações do Instituto, atraindo novas parcerias e servindo

de exemplo

2.3.4. Sustentabilidade

Tornar-se autossustentável
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3. PRINCIPAIS RESULTADOS

NÚMEROS DO INSTITUTO MALWEE (até dez/21)
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4. LINHA DO TEMPO
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5. REALIZAÇÕES DO INSTITUTO MALWEE 2021

5.1. Projeto Instituto Malwee Acelera - Edição Infância

Assim como existem diversos programas de aceleração para empresas das mais diversas áreas de

atuação, queremos oferecer esse modelo também para as entidades do terceiro setor. Contribuir para

sua profissionalização, autoconhecimento, comunicação, sustentabilidade financeira e planejamento

correto para “vender” o bem social de cada uma delas, vai contribuir para aumentar o impacto social e

alcance de seus projetos e ações.

Por isso, um dos objetivos do Instituto Malwee é tornar-se uma aceleradora de entidades que já

desenvolvem projetos relacionados à infância. Com este intuito, para promover a sustentabilidade e o

protagonismo das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), o Instituto Malwee, em parceria com a

Phomenta, lançou em 2021 um edital para o Programa Instituto Malwee Acelera - edição infância.

Organizações de todo o Brasil que atuam com a infância puderam se inscrever, gratuitamente, no site

https://institutomalwee.phomenta.com.br/ para participar do programa de aceleração. No total, 706

instituições, de 306 cidades do Brasil, participaram do processo seletivo.

Durante cinco meses (de março a julho de 2021), as 10 organizações selecionadas participaram de

encontros virtuais dinâmicos, atividades práticas e assessorias individuais, onde tiveram contato com

diversas ferramentas para melhorar e inovar as práticas de gestão. Ao final do programa, as organizações

tiveram a oportunidade de participar do processo de diagnóstico para obtenção da certificação pela

Phomenta, única certificadora brasileira que faz parte do comitê internacional ICFO (International

Committee on Fundraising Organizations)
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Processo de Aceleração

Apesar do programa ser 100% online, foram criados momentos para troca de experiência entre todos os participantes.

Diagnóstico de Maturidade

O diagnóstico é elaborado a partir de uma autoavaliação de Maturidade Organizacional realizado por

cada OSC no início  e no final do programa (momentos t0 e t1). O diagnóstico teve como objetivo avaliar 5

capacidades: Identidade Organizacional, Relacionar, Adaptar, Sustentar e Controlar.

Módulos – Instituto Malwee Acelera

● Módulo 1

o 5 análises de sustentabilidade

o Antifrágil

o Modelo de Geração de Receita

o Ideação e Prototipação

● Módulo 2 

o Jornada do usuário 

o Cartão de aprendizados

o Partes interessadas

● Módulo 3

o Relacionamento com empresas

o Funil de parcerias

o Pitch

o (Apresentação da OSC)

● Módulo 4

o Teoria da mudança

o Indicadores

o Gestão Ágil
11



5.1.1. Resultados do Projeto:
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Exemplos de Impacto Gerado pelo Programa

Associação Lar Casa Bela - Casa Bela
Localização: Sorocaba - SP

Custo anual: R$ 1.242.573,42

Atendidos por mês: 10

Atuação: oferece acolhimento institucional temporário para bebês, crianças e

adolescentes remanejados pelo Poder Judiciário ou pelo Conselho Tutelar.

Contexto: durante o módulo 1, a organização canalizou esforços para pensar sobre formas de impulsionar e

adaptar o bazar para o contexto de pandemia da COVID-19.

Ação: intensificaram a seleção de voluntários, além da organização do espaço e vendas através das redes

sociais e presenciais com horário previamente agendado.

Resultado: captaram R$13.746,17 e também conquistaram 3 parcerias. Em paralelo, os voluntários planejaram

um bazar no espaço disponibilizado pelo Rotary.

Passatempo Educativo
Localização: São Paulo - SP

Custo anual: R$ 101.815,00

Atendidos por mês: 585

Atuação: atua na área da educação com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social para dar

continuidade no processo de ensino/aprendizagem através de situações práticas.

Contexto: durante o módulo 1, a organização refletiu sobre os projetos que pudessem diversificar as receitas

da instituição, através da prestação de serviços, como treinamentos para professores das escolas particulares.

Ação: realizaram um evento teste do workshop, convidando os professores das escolas parceiras. Ademais,

realizaram uma segunda rodada de testes com perguntas formuladas através das conversas com outras duplas

do programa.

Resultado: perceberam que um workshop composto por 2 encontros com duração de 6 horas pode apoiar os

professores na educação on-line. A organização está ministrando o curso com alunos de pedagogia de uma

Universidade Federal em módulo pocket (gratuito).

Iniciativas de Destaque

Associação Paula
Elizabete
Localização: Montes Claros -
MG

Iniciativa: aumento da
captação de doadores via
internet, além de melhorar a
forma com a qual é feita a
divulgação através do apoio de
uma empresa parceira que
realiza o marketing digital da
organização

Nutrir -  Associação
de Combate à
Desnutrição
Localização: Maceió - AL

Iniciativa: envio de um
questionário para doadores
recorrentes e potenciais doadores
com o objetivo de compreender
as oportunidades de doação.
Nesta pesquisa captaram
R$1.500,00 reais.

Fundação
Educacional Joanna
de Angelis 
Localização: Tubarão - SC

Iniciativa: elaboração do
planejamento estratégico, em
que refletiram sobre a identidade
da organização estruturando
Missão, Visão e Valores, além de
analisarem os cenários.
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Para comemorar as conquistas e divulgar os resultados do programa, foi realizado

um evento de encerramento do Programa, com a participação de cinco entidades

participantes do programa que apresentaram soluções sociais para uma banca

avaliadora, que analisou aspectos como clareza do pitch, relevância e impacto do

projeto. Para conferir o evento, clique aqui.

5.1.2. Instituições participantes

5.1.2.1. Centro Paula Elizabete (CNPJ 01.947.440/00001-13)

Missão: Desenvolver condições para a inserção social da criança e do adolescente em situação de

vulnerabilidade, através de ações socioeducativas, acolhendo e promovendo seu desenvolvimento no

núcleo familiar.

300 crianças
atendidas por mês Montes Claros/MG centropaulaelizabete.org.br

5.1.2.2. Instituto Blandina Meirelles (CNPJ 62.391.818/0001-30)

Missão: Impulsionar o desenvolvimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, por

meio de atividades socioeducativas, visando à construção da autonomia, da responsabilidade e da

solidariedade.

587 crianças
atendidas por mês São Paulo/SP blandinameirelles.org.br
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5.1.2.3. APMIF São Rafael (CNPJ 07.252.672/0001-33)

Missão: Promover saúde, integração social e qualidade de vida às crianças, adolescentes e suas

famílias para a construção de uma sociedade mais criativa, consciente e igualitária.

150 crianças
atendidas por mês Maringá/PR apmifsaorafael.org.br

5.1.2.4. Sociedade Providência – Escola Dom Cipriano

Chagas (CNPJ 33.787.557/0001-73)

Missão: Educar para que cada criança se permita sonhar, acreditar e transformar.

195 crianças
atendidas por mês Rio de Janeiro/RJ escoladom.org.br
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5.1.2.5. Nutrir – Associação de Combate à Desnutrição

(CNPJ 06.018.231/0001-09)

Missão: Potencializar a transformação e resgatar a vida de crianças entre 0 e 6 anos de vida,

enfrentando a subnutrição e a obesidade nutrindo corpo, mente e relações para o desenvolvimento

integral da pessoa e da família.

1.600 crianças
atendidas por mês Maceió/AL cren-al.org.br

5.1.2.6. Passatempo Educativo (CNPJ 07.734.376/0001-79)

Missão: Contribuir na criação de condições e oportunidades que possibilitem o desenvolvimento

socioeducativo e cultural de crianças e jovens carentes, gerando transformação social.

8162 alunos recorrentes
em 2021 São Paulo/SP passatempoeducativo.org.br
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5.1.2.7. GACC - Grupo de Apoio à Criança com Câncer Sul

Bahia (CNPJ 01.592.808/0001-78)

Missão: Amparar crianças e adolescentes acometidos por doenças onco-hematológicas, mediante

ações nas áreas de assistência social e de saúde, em caráter permanente e gratuito.

50 crianças
atendidas por mês Itabuna/BA gaccsulbahia.org.br

5.1.2.8. Fundação Educacional Joanna de Ângelis - FEJA

(CNPJ 00.509.114/0001-61)

Missão: A instituição tem por missão promover educação e assistência social que busque a formação

da potencialidade intelectual, emocional e aprimoramento moral de crianças provenientes de

famílias de baixa renda ou com seus direitos ameaçados e/ou violados.

163 crianças
atendidas por mês Tubarão/SC feja.com.br
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5.1.2.9. Associação Lar Casa Bela (CNPJ 13.934.181/0001-63)

Missão: Transformar a sociedade para que toda criança tenha brilho nos olhos.

11 crianças
atendidas por mês Sorocaba/SP larcasabela.org.br

5.1.2.10. Instituto Maria Claro – Lar Ivan Santos de

Albuquerque (CNPJ 71.868.962/0001-05)

Missão: Promover a inclusão social de crianças e adolescentes com deficiências múltiplas,

provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade.

153 crianças
atendidas por mês Sorocaba/SP mariaclaro.org.br

5.1.3. Apoiadores e Parceiros

A Phomenta (CNPJ: 26.245.262/0001-00), parceiro do Instituto

Malwee na realização do Instituto Malwee Acelera, é um negócio

de impacto que apoia as ONGs e seus empreendedores, por meio

de educação em gestão e inovação, maior reconhecimento e conexões relevantes com empresas e

potenciais parceiros. Oferece certificação com reconhecimento do Comitê Internacional de

Monitoramento de ONGs (ICFO) para as entidades participantes da aceleração.
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5.2. Projeto Economia Circular

Um dos objetivos estratégicos do Instituto Malwee é realizar e

apoiar projetos ambientais, priorizando ações de impacto no setor

têxtil e também relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável da ONU: 6 - Água potável e saneamento, 12 –

Consumo e produção responsáveis e 13 – Ação contra o

aquecimento global.

Desta forma, para redirecionar os resíduos têxteis decorrentes da produção do

Grupo Malwee, o Instituto Malwee iniciou o Programa Menos Resíduo, Mais

Renda (relacionado ao ODS 12), que tem como objetivo o reaproveitamento

dos resíduos de corte (segundo maior em volume de resíduos gerados na

indústria têxtil), com menor impacto ambiental.

O programa busca ainda uma conexão entre a destinação destes materiais e o incentivo a ações de

economia circular e ações sociais por meio da geração de renda com a venda de produtos produzidos

com estes resíduos. O principal público beneficiado pelos projetos que integram este Programa são mães

de crianças em situação de vulnerabilidade, já que o ingresso e desenvolvimento das mulheres no

mercado de trabalho sempre é marcado por diferentes obstáculos, que se agravaram ainda mais com a

pandemia nos últimos dois anos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD),

8,5 milhões de mulheres ficaram desempregadas no terceiro trimestre de 2020, em comparação com o

mesmo período de 2019. Desta forma, o projeto contribuirá também para a redução da desigualdade

(ODS 1 - Erradicação da Pobreza, ODS 08 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico e ODS 10 –

Redução das Desigualdades).

O programa “Menos Resíduo, Mais Renda” é uma iniciativa para reaproveitar os

resíduos de corte, que representam o segundo maior volume de resíduos na

produção têxtil, e com eles contribuir para a inclusão social e desenvolvimento

econômico de mulheres e instituições do terceiro setor.
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5.2.1. O Programa contempla atualmente dois projetos

5.2.1.1. Projeto Tecendo o Amanhã

Este projeto surgiu após uma ação emergencial no período

de pandemia, quando, por meio do Instituto Malwee, o Grupo

Malwee realizou doações de cestas básicas para moradores

da comunidade do Alto da Boa Vista de Pacajus/CE, que

ganham a vida como catadores no lixão da cidade. Com o

objetivo de causar uma transformação social na vida das

famílias, principalmente das 135 crianças que vivem no

entorno do local e, observando o perfil das trabalhadoras ao

realizar uma pesquisa sociofamiliar na comunidade,

percebeu-se que o projeto Menos Resíduo Mais Renda

poderia ser um suporte para as mães da comunidade.

O projeto Tecendo o Amanhã vem realizando desde então a capacitação de mulheres em situação de

vulnerabilidade social, por meio da utilização dos resíduos têxteis doados pelo Grupo Malwee em um

ambiente de qualificação profissional para a inserção na cadeia produtiva, resgate da auto-estima,

empoderamento e geração de renda.

O projeto inclui uma jornada de capacitação, durante a qual as beneficiárias aprendem técnicas de

costura e artesanato com o aproveitamento de tecidos e insumos que restam da fabricação de peças de

vestuário, além de treinamento para identificar oportunidades e práticas empreendedoras. No período

das aulas, as participantes contam com transporte gratuito e recebimento de cestas básicas. Depois do

encerramento da capacitação, elas terão acesso a materiais residuais ao longo de seis meses, mentoria

com voluntários do Grupo Malwee e formação continuada por meio do Ateliê Virtual Instituto Malwee.

A qualificação está sendo realizada em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de

Desenvolvimento Sustentável (CIEDS) e acontece em duas turmas, cada uma com 20 mulheres. A

primeira iniciada em 2021 finaliza em abril de 2022, e a segunda que acontecerá de maio a outubro de

2022. As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h, no Centro Cultural Maloca dos Brilhante

(Av. Lúcio José Menezes, 1107, Pacajus/CE).

Vitória Régia Lima da Silva e Gleiciane Sousa Lima, beneficiárias do projeto destacam a oportunidade que

a capacitação proporciona para seu empoderamento individual e coletivo por meio da empregabilidade

e geração de renda própria. “Eu me imagino com meu próprio negócio, pois, assim, posso desenvolver
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mais. Com meu projeto de costura eu posso empregar outras pessoas. Eu e minhas colegas [do projeto]

estamos tecendo o amanhã”, afirma Vitória, mãe de duas meninas. 

Com seis filhos, Gleiciane relata que já sonhava com um curso de

costura, mas não teria condições de arcar com o investimento.

“Nunca tive oportunidade porque é caro. Eu quero produzir as minhas

coisas, porque eu já trabalhei, mas sempre para os outros. Aqui,

aprendi artesanato, que eu já tinha visto, mas não sabia como fazer.

No curso vou aprendendo para colocar tudo em prática”, relata.

Confira o depoimento completo clicando aqui!

Créditos das imagens: Felipe de Sousa

5.2.1.2. Projeto Ateliê Virtual Instituto Malwee

Além das mulheres da comunidade do lixão de Pacajus, o Grupo Malwee

também realiza a doação de resíduos têxteis para outras 5 entidades,

também com o objetivo de gerar renda e capacitar mulheres em situação

de vulnerabilidade. Para que essas mulheres possam também

desenvolver produtos próprios e gerar renda com a sua venda, o Instituto

Malwee desenvolveu o Ateliê Instituto Malwee, plataforma criada pelos

voluntários do Grupo Malwee, com dicas e tutoriais para a confecção e

comercialização de produtos, além de conteúdos sobre

empreendedorismo. Esta plataforma é aberta não só às entidades e às beneficiárias finais do programa,

mas também a todos os que têm interesse em desenvolver produtos a partir de resíduos de corte da

indústria têxtil, uma vez que um dos objetivos do programa é gerar inspiração e capacitação para toda e

qualquer iniciativa de economia circular, contribuindo assim para a redução do descarte e para o

reaproveitamento de materiais, em linha com ODS 12.

Conheça o Ateliê Virtual do Instituto Malwee:

www.instagram.com/atelieinstitutomalwee/

www.facebook.com/AtelieInstitutoMalwee

www.youtube.com/channel/UC8LzRiueAtJXfPqvKK9l-dw

www.institutomalwee.org.br/blog
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5.2.2. Resultados do Projeto

5.2.3. Instituições/comunidades participantes

5.2.3.1. Comunidade do Alto da Boa Vista de Pacajus –

Trabalhadoras do Lixão

Com a pandemia do Covid-19, o Instituto Malwee, em 2020, se uniu ao CIEDS - Centro Integrado de

Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, ao Centro Cultural Maloca dos Brilhante

(CCMB) e ao Reino Evangelizar para realizar, no âmbito do Projeto Atitudes do Bem, a entrega de

cestas básicas aos catadores e catadoras do lixão da cidade de Pacajus, no Ceará, extremamente

impactados pela chegada do vírus.

O contato diário com estes trabalhadores mostrou para a equipe envolvida as ausências e sonhos, os

sorrisos e anseios, os desafios e necessidades daquela comunidade. Durante a entrega das cestas

básicas, as conversas informais e uma pesquisa sociofamiliar registraram o cotidiano das 65 famílias
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e 135 crianças que vivem no local. Destes registros surgiu o desejo de fazer mais por esta comunidade

que foi contemplada com o projeto Menos Resíduo Mais Renda com uma qualificação realizada em

parceria com o CIEDS - Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável

(CNPJ 02.680.126/0001-80) para 20 mulheres em 2021 e que terá continuidade ao longo de 2022.

20 mulheres
beneficiadas em 2021

52 Crianças beneficiadas
com o projeto

(filhos e dependentes
das beneficiárias)

Pacajus/CE

Conheça a comunidade:
https://www.cieds.org.br/

docs/MAIS_PERTO_DO_
CEU.pdf

5.2.3.2. Centro Paula Elizabete (CNPJ 01.947.440/00001-13)

A Associação Paula Elizabete de Montes Claros/MG, atua na assistência social de crianças,

adolescentes e suas famílias, há 25 anos, e tem como missão desenvolver condições para a inserção

social deste público; e com este propósito atende, por ano, cerca de 300 crianças e adolescentes,

através de ações socioeducativas, acolhendo e promovendo seu desenvolvimento no núcleo familiar

e nos espaços de convivência e fortalecimento de vínculos. Dentre seus programas, projetos e ações,

a entidade conta com um projeto chamado “Construindo Pontes” cujo objeto principal é o

enfrentamento ao trabalho infantil. Dentre as ações deste projeto, a entidade realiza o

acompanhamento familiar, rodas de conversa para sensibilização das famílias e realização de

capacitações que incentivem ao empreendedorismo e geração de renda pelos pais e/os

responsáveis, bem como por pessoas de convívio na comunidade. E uma destas oficinas visa à

profissionalização por meio da costura e do artesanato, proporcionando uma solução para

incrementar a renda destas famílias. A partir de 2021, este projeto passou a ter o apoio do Instituto

Malwee com a doação de resíduos de corte e a disponibilização dos conteúdos do Ateliê Instituto

Malwee.

17 mulheres
beneficiadas em 2021

7 Crianças beneficiadas
com o projeto

(filhos e dependentes
das beneficiárias)

Montes Claros/MG centropaulaelizabete.org.br
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5.2.3.3. Nutrir - Associação de Combate à Desnutrição (CNPJ

06.018.231/0001-09)

A Nutrir tem a missão de potencializar a transformação e resgatar a vida de crianças entre 0 e 6 anos

que enfrentam a subnutrição e a obesidade. Atua em 24 favelas, com atendimento ambulatorial para

cerca de 1600 crianças e atendimento em sistema de semi-internato para outras 100, com quadro de

desnutrição mais grave.

A parceria entre Nutrir e Instituto Malwee, acontece por meio do projeto Aarteando, que tem como

objetivo trabalhar a geração de renda de mulheres moradoras de comunidades em alta

vulnerabilidade social, por meio de capacitações em artesanato que inclui o bordado livre e resgate

da renda singeleza, patrimônio imaterial alagoano. Este projeto atua, através de grupo coordenado

por uma designer, para desenvolvimento de peças de roupas exclusivas e acessórios de casa e

cozinha. A partir de 2021, este projeto passou a ter o apoio do Instituto Malwee com a doação de

resíduos de corte e a disponibilização dos conteúdos do Ateliê Instituto Malwee.

17 mulheres
beneficiadas em 2021

17 Crianças beneficiadas
com o projeto

(filhos e dependentes
das beneficiárias)

Maceió/AL cren-al.org.br
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5.2.3.4. Associação das Mulheres de Paraisópolis (CNPJ

13.690.198/0001-24)

A Associação das Mulheres de Paraisópolis, atua na comunidade de Paraisópolis colaborando e

liderando a luta de mulheres. Em 2017, criaram o projeto Costurando Sonhos Brasil, que já capacitou

250 mulheres em corte, costura e modelagem. Seu público alvo são mulheres em situação de

vulnerabilidade social e algumas com histórico de violência doméstica.

O Costurando Sonhos Brasil, que hoje é um negócio de impacto social, cria e confecciona produtos

usando matéria prima de baixo impacto ambiental ou reaproveitando de resíduos têxteis e por essa

total conexão com o Projeto Menos Resíduo, Mais Renda é uma das entidades que faz parte desta

iniciativa do Instituto Malwee e do Grupo Malwee, recebendo a doação de resíduos de corte e se

utilizando dos conteúdos disponibilizados no Ateliê Virtual Instituto Malwee.

20 mulheres
beneficiadas em 2021

20 Crianças
beneficiadas com o

projeto
(filhos e dependentes

das beneficiárias)

São Paulo/SP costurandosonhosbrasil.com.
br
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5.2.3.5. Senai Guaramirim (CNPJ 03.774.688-38)

Por meio do projeto Menos Resíduo, Mais Renda, o Instituto Malwee se engajou a uma iniciativa da

Fundação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) que estruturou um laboratório prático para

treinamento, além do curso de corte e costura promovido na unidade do SENAI Guaramirim e

Jaraguá do Sul. A ação beneficiou a comunidade haitiana do bairro Vieiras em Jaraguá do Sul/SC,

composta por cerca de 80 famílias. A qualificação no SENAI oportunizou para as beneficiárias da

comunidade conhecimento técnico como manuseio de máquinas, modelagem e orientação para

práticas empreendedoras, e contou com a doação dos resíduos de corte pelo Grupo Malwee.

10 mulheres
beneficiadas em 2021

5 Crianças beneficiadas
com o projeto

(filhos e dependentes
das beneficiárias)

Jaraguá do Sul e
Guaramirim/SC
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5.2.3.6. Cedep - Centro de Educação Popular (CNPJ

80.669.740/0001-54)

O Cedep conta com o Projeto Mulheres Empreendedoras que acontece há 13 anos e tem como

objetivo o fortalecimento de vínculos, produção de artesanato e geração de renda para mulheres em

situação de vulnerabilidade da comunidade de Monte Cristo de Florianópolis/SC.

As alunas inscritas no projeto encontram, a partir do lazer, não só aprendizagem e atendimento

psicossocial, mas também formas de pensar autonomia e refletir sobre suas relações consigo

mesmas, famílias e sociedade. O artesanato é a ferramenta para a criação de grupos de diferentes

mulheres, com espaços de escuta ativa e transformação de realidades. O projeto conta, a partir de

2021, com a doação dos resíduos de corte do Grupo Malwee, com o acesso aos conteúdos do Ateliê

Virtual e contou também com uma oficina de “Crochê com Fio de Malha”, ministrada por uma

voluntária do Instituto Malwee.

10 mulheres
beneficiadas em 2021

10 Crianças beneficiadas
com o projeto

(filhos e dependentes
das beneficiárias)

Florianópolis/SC cedeponline.com.br
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5.2.4. Apoiadores e Parceiros

A Transnacional é uma das empresas parceiras do Projeto Menos Resíduo Mais Renda, oferecendo

gratuitamente transporte para as mulheres e garantindo assim o deslocamento para o local onde

acontece a capacitação. Além disso, contamos com outra  empresa parceiras, a Transmagna,

responsável pelo transporte dos resíduos têxteis do projeto.  Com o apoio desta empresa estamos

conseguindo entregar a matéria-prima da  confecção de diversos produtos para todas as beneficiárias do

projeto.

O CIEDS - Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável e o Centro Cultural

Maloca dos Brilhante, tiveram papel fundamental na intermediação, aproximação e articulação com os

moradores da comunidade do Alto da Boa Vista (Lixão de Pacajus) para a realização do Projeto Tecendo

o Amanhã.

Nosso muito obrigado a estes parceiros.

Agradecimentos Especiais

Com a doação da empresa Círculo, e também com o apoio de

colaboradores do Grupo Malwee e da empresa CHT, que

participaram de um leilão de cestos produzidos com fio de

malha residual, todas as entidades receberam kits de agulhas de

crochê, que serão utilizados nas oficinas ou doados diretamente

às beneficiárias, permitindo assim a realização da capacitação

e reduzindo os custos pessoais dessas mulheres com

ferramentas de trabalho.
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5.3. Programa de Voluntariado Corporativo

Fazer o bem faz parte da cultura do Grupo Malwee, que vem, ao longo dos seus 53 anos de história,

contribuindo com a sociedade, apoiando projetos e iniciativas sociais e ambientais, na busca por

transformações coletivas e que fortalecem relações duradouras.

 

E reforçando esse envolvimento com a comunidade, os colaboradores do grupo têm um forte espírito

colaborativo, e estão constantemente buscando oportunidades de se engajar e fazer o bem, pois

acreditam que só há ganho individual se existe ganho coletivo.

 

E nada melhor do que ações de voluntariado para concentrar ações de colaboração e que proporcionem

atitudes do bem em prol da sociedade. E mais do que contribuir com algo ou alguém, ações de

voluntariado são benéficas nas duas mãos: para quem recebe e principalmente para quem o faz. A

satisfação de contribuir com uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável é muito valorizada por

nossos colaboradores, que fazem o nosso programa de voluntariado acontecer. E como compensação

ainda têm a oportunidade de aprender, de viver novas experiências, aprimorar relacionamentos e

vivenciar o sentimento de gratidão. 

O Grupo Malwee já vem há muito tempo realizando ações de voluntariado com seus colaboradores e, em

agosto de 2021, um programa estruturado de Voluntariado Corporativo foi oficialmente lançado. O

programa tem como objetivo promover o desenvolvimento do voluntariado como estratégia para o

fortalecimento da cultura da empresa, valorizando o colaborador como protagonista de ações que

contribuam com uma transformação social e que:

● Tenham foco na Infância e no Meio Ambiente

● Tenham impacto social de médio e longo prazo nas comunidades atendidas

● Contribuam com o desenvolvimento e a satisfação pessoal dos nossos colaboradores

Além das atividades desenvolvidas fora do horário de trabalho, as empresas do Grupo Malwee

disponibilizam também os colaboradores para a realização das ações do Instituto Malwee atividades de

voluntariado do programa dentro do horário de trabalho, reafirmando sempre o compromisso do Grupo

com a promoção de #atitudesdobem. As atividades são realizadas de forma remota em todo o Brasil e

também por meio de ações presenciais coordenadas pelo Instituto Malwee nas cidades onde o Grupo

Malwee tem unidades: Jaraguá do Sul/SC, São Paulo/SP e Pacajus/CE.

A primeira ação do bem, dos cerca de 250 voluntários inscritos foi a participação de uma capacitação

onde se aprofundaram sobre os objetivos, foco de atuação e responsabilidade dos voluntários do Grupo

Malwee. No encontro também foi realizada uma atividade de ideação onde os participantes puderam

contribuir para a construção do programa, com sugestões de ações que poderiam ser realizadas. Nesta

atividade foram geradas 727 ideias. Com todas estas sugestões, as ideias foram avaliadas, segmentadas e

priorizadas, resultando em seis áreas principais de atuação:
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● Ações de educação nas escolas

● Ações de apoio a entidades com mentorias

● Ações de hortas comunitárias

● Ações de plantio de mudas de árvores

● Ações de recolhimento e descarte adequado de resíduos

● Ações de arrecadação e doação

Após esta etapa, grupos de trabalho foram direcionados para planejar cada uma das iniciativas.

5.3.1. Ações realizadas em 2021

5.3.1.1. Plantio de Mudas de Árvore

Aconteceu, no dia 04 de dezembro de 2021, o plantio de 1.000 mudas de árvores nativas no Pico Malwee

em Jaraguá do Sul/SC. A ação foi planejada e executada por cerca de 70 voluntários. As mudas plantadas

no local foram produzidas com sistema Ellepot, uma forma inovadora de plantio que consiste em uma

embalagem de papel biodegradável, composto de fibras de celulose, cuja decomposição varia de 5 a 18

meses. Esse sistema elimina o uso de saquinhos ou tubetes plásticos na produção de mudas, possibilita o

plantio direto sem retirada da embalagem otimizando tempo, evita deformação das raízes propiciando

ganho de altura das árvores, aumenta a sobrevivência das mudas mais sensíveis e facilita plantios

manuais e mecanizados. Com esta ação os voluntários contribuíram com a recuperação da Mata

Atlântica e com a arborização do local, que é um dos pontos turísticos da cidade e aberto gratuitamente

à comunidade.

70 voluntários 1.000 mudas de árvore Jaraguá do Sul/SC
https://www.instagram.com
/p/CXEeRc4PbkL/?utm_so

urce=ig_web_copy_link
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5.3.1.2. Arrecadação e doação de brinquedos, guloseimas e

materiais escolares

Muita solidariedade marcou as últimas semanas do ano de 2021. Várias ações de doação organizadas

pelos colaboradores e por integrantes do Programa de Voluntariado Corporativo foram realizadas.

● Uma das iniciativas foi coordenada pela área de Compras que arrecadou recursos para a compra

de 65 cestas de Natal e 135 kits escolares para famílias da comunidade do Alto da Boa Vista, que

trabalham no lixão de Pacajus/CE. A entrega foi realizada pelos voluntários da unidade de

Pacajus.

18 voluntários
135 crianças
beneficiadas

(de 65 famílias)
Pacajus/CE

65 cestas básicas
doadas

135 kits escolares

● A outra ação foi realizada pelos voluntários do escritório do Grupo Malwee em São Paulo/SP, que

participaram de uma campanha em parceria com a Cruz Vermelha de São Paulo para

transformar e alegrar o Natal de 40 crianças carentes de 04 a 12 anos.

2 voluntários 40 crianças
beneficiadas São Paulo/SP 40 sonhos de Natal

realizados
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● Os voluntários e o Grupo de Melhoria das unidades de Jaraguá do Sul/SC (Matriz e Malharia) se

uniram para realizar uma ação de arrecadação e doação para crianças das comunidades do

Morro da Boa Vista e Jaraguá 84 da cidade. A ação rendeu a entrega de brinquedos e kits de

guloseimas para 657 crianças.

111 voluntários 657 crianças
beneficiadas Jaraguá do Sul/SC 657 brinquedos e kits de

guloseimas doados

● Além da campanha de brinquedos e guloseimas, o grupo de Voluntários organizou a arrecadação

e doação de materiais escolares, garantindo assim um apoio para que muitos meninos e meninas

possam encarar os desafios do novo ano letivo com toda a confiança e determinação. A

estimativa era contribuir com uma comunidade e conseguimos apoiar mais duas, demonstrando

novamente o espírito solidário dos colaboradores. Ao todo foram arrecadados mais de 2.400 itens

(mochilas, itens individuais doados ou comprados com os valores doados) que se transformaram

em kits entregues de acordo com a necessidade das famílias. A ação beneficiou 190 crianças das

comunidades Morro da Boa Vista, Jaraguá 84 e Jaraguá 99 de Jaraguá do Sul/SC.

7 voluntários
190 crianças
beneficiadas Jaraguá do Sul/SC 2.414 itens escolares doados

5.3.1.3. Apoio ao Projeto Menos Resíduo, Mais Renda
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Um time de mais de 30 voluntários tem atuado no projeto Menos Resíduo, Mais Renda do Instituto

Malwee dedicando-se ao envio de resíduos têxteis e à criação de produtos confeccionados a partir

destes materiais, que são divulgados no Ateliê do Instituto Malwee e servem de inspiração para as

beneficiárias do projeto. Os voluntários já confeccionaram mais de 25 produtos e criaram  vídeos de

passo-a-passo para divulgação nas redes sociais do Ateliê. Além da doação de resíduos, reuniões de

acompanhamento e apoio são realizadas por nossos voluntários para apoiar os grupos beneficiários.

5.3.2. Núcleo de Voluntariado Corporativo da Acijs de Jaraguá do

Sul/SC

Para fortalecer ainda mais o ideal do voluntariado, uma das características predominantes na

comunidade de Jaraguá do Sul/SC, o Grupo Malwee e o Instituto Malwee participaram da criação do

Núcleo Voluntariado Corporativo da Acijs - Associação Comercial e Industrial da cidade. A iniciativa de

estruturar um grupo setorial integrado por empresas e instituições que atuam no voluntariado, visou

fortalecer ainda mais o engajamento da sociedade civil organizada, seja em ações articuladas pelos

nucleados ou em parceria com o poder público e com outros elos da comunidade.

Desta forma, o Instituto Malwee participa ativamente apoiando a estratégia de fortalecimento da cultura

cidadã, fomentando a adoção de práticas voluntárias no meio empresarial, além de contribuir para o

desenvolvimento e implementação de atividades planejadas, orientadas, monitoradas e de relevância

para a comunidade.

5.3.3. Apoiadores e Parceiros
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A ação do Plantio de mudas de árvores teve apoio da Apremavi - Associação de Preservação do Meio

Ambiente e da Vida, na doação das mudas, da Fujama – Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente com

orientações de plantio e da Samae - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, com a distribuição

de água para os voluntários, além é claro do apoio essencial da equipe de jardinagem do Pico Malwee.

A Empresa Chocoleite doou gentilmente 500 achocolatados para compor o kit de guloseimas na Ação de

Natal organizada pelos voluntários, alegrando ainda mais a criançada. Nosso muito obrigado pelo apoio!

5.4. Doações do Instituto Malwee

5.4.1. Apoio ao Instituto Curumim (Ciec Paulo Freire)

Em 2019 o Grupo Malwee inaugurou o novo escritório em São Paulo. Além de ser um escritório sustentável

(com iluminação ecoeficiente e zero geração de resíduos descartáveis), o grupo quis reforçar ainda mais

a sua essência: ser um grupo de Empresas do Bem. Por isso, ao invés de comemorar o dia com uma festa

de inauguração, decidiu transferir os recursos para fazer uma #AtitudedoBem. 

A instituição escolhida como beneficiária desta ação foi o Instituto Curumim (Ciec Paulo Freire CNPJ

08.492.711/0001-32), de São Paulo/SP. A casa cuida de crianças que estão sob medida de proteção ou em

situação de risco. Além da doação de roupas e doações em dinheiro do Grupo Malwee em 2020, o

Instituto Malwee realizou, em 2021, doações que totalizaram R$ 4.900,00, contribuindo para o pagamento

do aluguel da sede da instituição.
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5.5. Curadoria das Doações do Grupo Malwee

Mesmo antes da criação do Instituto, o Grupo Malwee já realizava inúmeros projetos e iniciativas sociais

e ambientais, incluindo doações para hospitais, OSCs, preservação de espaços naturais e investimento

constantes em tecnologia para assegurar a sustentabilidade de suas atividades. O olhar atento às

necessidades da comunidade sempre fez parte dos valores do Grupo Malwee.

Com a pandemia do coronavírus e todas as dificuldades que ela tem causado à população, o Grupo

Malwee assumiu o papel de apoio no combate aos efeitos das crises econômica e sanitária. Em 2020 o

Grupo Malwee doou o equivalente a R$ 20 milhões, entre contribuições financeiras diretas e doações de

roupas, máscaras e cestas básicas.

Um dos compromissos mantidos ainda em 2021 foi a segurança alimentar de crianças e suas famílias,

onde o Grupo Malwee continuou destinando Cestas Básicas, através de uma campanha de Marketing

Relacionado à Causa. Para essa finalidade, o Grupo Malwee destinou 50% do lucro da linha Protege das

vendas pelo site www.malwee.com.br para instituições que foram selecionadas pelo Instituto Malwee.

Esses recursos foram utilizados para a compra de mais de 100 cestas básicas entregues a famílias em

situação de insegurança alimentar.
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6. GOVERNANÇA

6.1. Conselho Deliberativo

GUILHERME WEEGE
Presidente do Conselho

Deliberativo

WILLIAM SCHMIDT
Conselheiro

FRED TRIGUEIRO
Conselheiro

6.2. Diretoria

DIANA ZERBINI MARTINS
Presidente

EDNA ZAMBONI
Diretora

TAISE BEDUSCHI
Diretora
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7. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O Instituto Malwee tem suas demonstrações financeiras auditadas pela Ernst & Young disponibilizadas ao

público no site https://www.institutomalwee.org.br/transparencia
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8. PARCEIRAS

8.1.1. Projeto Acelera

8.1.2. Projeto Menos Resíduo, Mais Renda

8.1.3. Programa de Voluntariado

9. APOIADORES

Família Weege

____________________
Diana Zerbini Martins

Presidente do Instituto Malwee
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