
 
Fundo de investimento idealizado pelo Instituto Avon e Accor doou em 2021 

mais de R$800 mil para o acolhimento de mulheres em situação de violência 
 

Projeto foi lançado no início da pandemia e já teve mais de 6,4 mil mulheres atendidas em casas de 

passagem apoiadas 

 

São Paulo, xx de março de 2022 – Lançado em 2020 com o objetivo de reduzir os impactos da violência 
doméstica diante do cenário de pandemia causado pela Covid-19, o Fundo de Investimento Social 

Privado pelo Fim das Violências Contra Mulheres e Meninas, idealizado pelo Instituto Avon e Accor, 
investiu em 2021 o valor total de R$833.855,00 para o abrigamento temporário de mulheres e seus 
filhos em sete casas de passagens distribuídas em seis estados brasileiros. Esse valor possibilitou a 
melhoria das acomodações e a criação de 430 vagas de acolhimento. Ao todo, 6.491 mulheres foram 
atendidas pelos serviços de apoio, enquanto 3.527 foram acolhidas.   
 
Já o Programa Acolhe, plataforma de serviços integralmente financiada pelo Fundo para promover a 
parceria entre os setores público e privado para abrigamento e capacitação dessas mulheres, realizou o 
treinamento e a implementação do projeto com mais de 600 gestores e técnicos da rede de 
acolhimento, em mais de 100 municípios habilitados e ofereceu 960 diárias para mulheres em 
vulnerabilidade. Além de acolher e encaminhar as mulheres para atendimentos jurídico e apoio 
psicológico, o projeto também oferece ferramentas para que essas mulheres possam mudar seu futuro 
e de suas famílias com a capacitação profissional.  
 
Outro pilar de atuação do Programa Acolhe é a segurança alimentar que tem por finalidade reduzir a 
vulnerabilidade socioeconômica extrema com a qual convivem. Nesta frente, 210 cartões de auxílio-
alimentação foram distribuídos com investimento de R$126.000,00.  
 
Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon, idealizador do Fundo de Investimento Social 
Privado pelo Fim das Violências Contra Mulheres e Meninas em conjunto com a Rede Accor de hotéis, 
com o apoio do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), explica que a iniciativa 
do setor privado também tem foco no fortalecimento das políticas públicas. “Ao colaborarmos para a 
melhoria de casas de passagens, acolhimento, atendimento e capacitação, incentivamos e fortalecemos 
o engajamento do setor público para ampliar os serviços oferecidos para a proteção de mulheres e 
meninas que se encontram em situação de violência. Garantir a sua saúde e segurança é um dos 

principais pilares da atuação do Instituto Avon, por isso, em 2022 vamos continuar movimentando e 
engajando o setor privado para ampliar o acesso das mulheres que precisam de apoio e que estão ainda 
mais vulneráveis durante a pandemia”, afirma.  
 
Sobre o Instituto Avon 
O Instituto Avon é uma organização não-governamental que se dedica a salvar vidas por meio de ações e 

iniciativas em prol da detecção precoce do câncer de mama e do enfrentamento das violências contra as mulheres 

e meninas no Brasil. Desde 2003, tem como missão fortalecer a saúde, a proteção e o empoderamento da mulher. 
Para isso, conta com a parceria de instituições da sociedade civil, do setor privado e do poder público, atuando na 

produção de conhecimento, articulação e desenvolvimento de projetos e no apoio de iniciativas de impacto 

transformador e que busquem o engajamento de todos os setores da sociedade para o avanço das causas. Como 
braço de investimento social da Avon, empresa privada que investiu mais de 170 milhões em ações sociais voltadas 

às mulheres no Brasil, o Instituto já apoiou a realização de mais de 350 projetos e ações, beneficiando mais de 6 

milhões de mulheres em todo o País. 



 
 

Informações para a imprensa Instituto Avon - Weber Shandwick 
institutoavon@webershandwick.com - (11) 3027- 0200 
Catarina Marrão – (11) 3027-0313 | (11)99342-8644 

Giulia Leocadio – (11) 3027-0311 
Camilla de Andrade - (11) 3027 0295 | (11) 98199-0409 

 
Sobre a Accor 

A Accor é um Grupo líder global em hospitalidade, composto por mais de 5,200 propriedades e mais de 10,000 

locais de comidas e bebidas 110 países. O grupo tem um dos ecossistemas de hospitalidade mais diversificados e 

totalmente integrados da indústria, abrangendo mais de 40 marcas de hotéis de luxo, premium, midscale e 
econômico, conceitos de estilo de vida exclusivos; locais de entretenimento e vida noturna; restaurantes e bares; 

residências privadas de marca; propriedades de acomodação compartilhada; serviços de concierge; espaços de co-

working e muito mais. A Accor possui uma incomparável posição na categoria de lifestyle - uma das categorias de 
crescimento mais rápido na indústria - liderada pela Ennismore, uma empresa de hospitalidade criativa com um 

portfólio global de marcas empreendedoras e fundadas com propósito em seu coração. A Accor também possui 

um portfólio extenso de marcas distintas e aproximadamente 260.000 membros de equipe em todo o mundo. 

Mais de 68 milhões de membros se beneficiam do abrangente programa de fidelidade da empresa ALL - Accor Live 
Limitless - um companheiro de estilo de vida diário que oferece acesso a uma ampla variedade de recompensas, 

serviços e experiências. Por meio das iniciativas Planeta 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE e ALL Heartist 

Fund, o grupo está focado em impulsionar ações positivas por meio da ética nos negócios, turismo responsável, 
sustentabilidade ambiental, engajamento comunitário, diversidade e inclusão. 

  

Fundada em 1967, a Accor SA está sediada na França e listada publicamente na Bolsa de Valores Euronext Paris 

Stock Exchange (código ISIN: FR0000120404) e no Mercado OTC (Ticker: ACCYY) nos Estados Unidos. Para obter 
mais informações, visite o site ou siga a Accor no Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. 

   

Informações para a imprensa :  

APPROACH COMUNICAÇÃO  
Telefone: 11 4210-7644  

  

Jean Gonsales | Atendimento 
jean.gonsales@approach.com.br  

(11) 99834-6360 

  

João Carlos Godoy | Coordenador 
joao.godoy@approach.com.br  

(11) 98973-8840  
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