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APRESENTAÇÃO
Há 41 anos no Brasil, o Carrefour é  reconhecido como empresa pioneira no mercado varejista. A companhia está presente em 13 

estados e conta com os formatos Carrefour Hiper, Carrefour Bairro, Carrefour Express, Carrefour.com, além de oferecer serviços 

diversos para a conveniência dos clientes, como postos de combustível, drogarias e serviços financeiros. A cada mês, milhões de 

compras são registradas em seus mais de 400 pontos de vendas. Com uma equipe de mais 45 mil colaboradores é um dos maiores 

empregadores privados brasileiros, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país.

O que norteia o Carrefour é o desenvolvimento de um comércio responsável, capaz de influenciar toda a sua cadeia de valor com a 

melhoria de qualidade de vida das pessoas e o respeito ao meio ambiente. A companhia procura desenvolver suas atividades de 

forma ética e sustentável, promovendo a diversidade, apoiando o fortalecimento das políticas públicas responsáveis por inserir 

jovens no mercado de trabalho e combater a fome e o desperdício de alimentos.

Por essas razões, temos muita satisfação em compartilhar com nossos colaboradores, clientes, parceiros comerciais, sociedade civil 

e os governos, esse relatório que concentra as iniciativas que marcaram de responsabilidade social e ambiental implementadas 

pela empresa em 2015-2016.
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NON-FOOD SCHOOLDireitos Humanos Compromissos Nacionais e InternacionaisCompromissos Nacionais e Internacionais

O Grupo Carrefour, em constante relacionamento com milhões de clientes e milhares de fornecedores nos países em que 
opera, está ciente  do impacto econômico e social de suas atividades. O compromisso com o negócio responsável  é central na 
estratégia do Grupo e se baseia em duas diretrizes principais: o respeito pelos Direitos Humanos ao longo de toda a cadeia de
suprimento e a conduta ética em suas operações.

As principais referências e compromissos internacionais e nacionais em relação ao respeito aos Direito humanos  são:

Convenções Fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho Compromisso em adotar práticas para erradicar 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(1948)

Internacional do Trabalho

Pacto mundial em prol dos direitos 
humanos, trabalho, meio ambiente e práticas 
anticorrupção. 

Compromisso com a aplicação dos princípios 
da OIT

Compromisso em adotar práticas para erradicar 
trabalho escravo e análogo

Adesão ao movimento de adesão e 
disseminação dos10 Compromissos com a 
igualdade Racial 

Compromisso com a Promoção dos Direitos Humanos 
das pessoas LGBT 



NON-FOOD SCHOOLDireitos Humanos

Atuando para desenvolver de maneira sustentável as principais cadeias nas quais está inserindo, o

Carrefour apóia seus fornecedores e parceiros no desenvolvimento de produtos e serviços com maior

qualidade e menor impacto no meio ambiente e sociedade.

O Carrefour solicita a todos os seus fornecedores de produtos de marca própria que assinem a sua Carta

Social e Ética e se comprometam a garantir o cumprimento da Carta nas suas fábricas. Os princípios da

Carta são partilhados por numerosas outras marcas internacionais e baseiam-se nas normas

internacionais de direitos humanos: proibição do Trabalho forçado, escravo, servil e carcerário; proibição

Condições decentes de trabalho - FornecedoresCondições decentes de trabalho - Fornecedores

internacionais de direitos humanos: proibição do Trabalho forçado, escravo, servil e carcerário; proibição

do Trabalho Infantil; proibição da discriminação, assédio e abuso físico ou psicológico; respeito à

liberdade de associação e efetivo reconhecimento do direito à negociação coletiva; saúde e segurança;

salários, benefícios e condições do contrato de trabalho decentes; Horário de trabalho.

Todas as unidades que produzem produtos controlados (Marca Própria), Alimentícios e não Alimentícios,

devem ser socialmente auditados. As auditorias seguem o Modelo ICS - Initiative Clause Sociale; todos os

fornecedores devem assinar o Código Social Carrefour; As auditorias sociais são inesperadas e de terceira

parte. O Carrefour também é membro da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, e exige a certificação da

associação para todos os seus fornecedores têxteis.



NON-FOOD SCHOOLDireitos Humanos

Diálogo social e liberdade sindical

O Carrefour reafirma o compromisso com o diálogo social  e a 
liberdade sindical, não se opondo ao trabalho sindical e nem as 
filiações sindicais que poderão livremente serem realizadas 
pelos nossos colaboradores.

Condições decentes de trabalho - ColaboradoresCondições decentes de trabalho - Colaboradores

Em Fevereiro de 2015 UNI AMERICAS, rede de trabalhadores 
Carrefour Brasil e representantes da empresa se reuniram em 
São Paulo, para dar continuidade ao diálogo social.

Em 02 de setembro de 2016, representantes da União Global, 
(UNI),  representantes do Carrefour Brasil e Carrefour França, 
se reuniram em São Paulo,  para dar continuidade ao diálogo 
social.



NON-FOOD SCHOOLDireitos Humanos

Implantação do programa de cultura em saúde e
segurança do trabalho para o Carrefour com o
envolvimento das lideranças e de todos os colaboradores
das unidades. O programa tem como objetivo garantir
um ambiente de trabalho seguro e saudável para nossos
colaboradores, clientes e prestadores de serviço através
do fortalecimento da cultura de organizacional.

Saúde e Segurança

Condições decentes de trabalho decente - ColaboradoresCondições decentes de trabalho decente - Colaboradores



NON-FOOD SCHOOLDireitos Humanos Condições decentes de trabalho - ColaboradoresCondições decentes de trabalho - Colaboradores

Elaboração e instalação de sinalização de segurança em todas as
unidades para informar quais os equipamentos de segurança
devem ser utilizados durante o trabalho.

�Realização de exames de saúde ocupacional em 100% dos 
colaboradores, monitorando assim possíveis doenças ocupacionais; 
�Constituição das comissões internas de prevenção de acidentes em 
todas as unidades tendo impacto direto no cumprimento da 
legislação local , como também disseminando a cultura de saúde e 
segurança nas unidades através dos CIPEIROS;
� Revisão dos procedimentos de saúde e segurança que trata sobre:

�Política de EPI (Equipamento de proteção individual) 

Saúde e Segurança

Revista corporativa com pauta fixa sobre segurança e saúde.

�Política de EPI (Equipamento de proteção individual) 
�Investigação de acidente de trabalho; 
�Comunicado de Acidente de Trabalho; 
�PPP (Perfil Profissiografico Profissional);
�CIPA Comissão Interna de Acidentes);



NON-FOOD SCHOOLDireitos Humanos

Treinamento para colaboradores da
padaria, açougue e operadores de chek-out
sobre riscos em máquinas, a importância da
ergonomia e suas conseqüências na sua
jornada de trabalho, garantindo assim o
cumprimento da legislação local e

Condições decentes de trabalho decente - ColaboradoresCondições decentes de trabalho decente - Colaboradores

Saúde e Segurança

cumprimento da legislação local e
conseqüente redução de acidente de
trabalhão e absenteísmo. Ao longo de 2016
foram treinados aproximadamente 30.000
colaboradores.



NON-FOOD SCHOOLDireitos Humanos

Realização da semana interna de prevenção de 
acidentes, Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho, (SIPAT) em todas as unidades 
abordando temas ligados a segurança e saúde do 
trabalho disseminando assim a cultura de saúde,

Condições decentes de trabalho decente - ColaboradoresCondições decentes de trabalho decente - Colaboradores

Saúde e Segurança

trabalho disseminando assim a cultura de saúde,
monitorando os riscos das atividades operacionais;



NON-FOOD SCHOOL

A plataforma de Valorização da Diversidade do Carrefour é liderada pelo departamento de Responsabilidade 
Social e Diversidade. Essa decisão foi tomada por entendermos que o desafio da Valorização da Diversidade não 
se aplica apenas aos nossos colaboradores e sim a toda atividade da empresa. Por isso, a plataforma busca 
trabalhar todos os públicos com os quais nos relacionamos.

Os temas prioritários trabalhados pela Plataforma de Valorização da Diversidade são os seguintes

Direitos Humanos Valorização da DiversidadeValorização da Diversidade
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OBJETIVO

• Reforçar o compromisso do Carrefour com a Diversidade

• Comunicar e engajar os times

• Estimular e replicar boas práticas

Direitos Humanos Valorização da DiversidadeValorização da Diversidade

Semana da Diversidade - Matriz

Posters in Hallway Newspaper
Intranet

Opening week pictures
“Restroom Newspaper”

Email MKT



NON-FOOD SCHOOL

Palestra de Abertura
24/10

Apresentação teatral
25/10

Palestra
26/10

Diálogo
27/10

Round table
28/10

Direitos Humanos Valorização da DiversidadeValorização da Diversidade

Semana da Diversidade - Matriz

Vice Presidente de Assuntos 
Corporativos e Diretora de RH 
falaram sobre a importância de 
valorizar a diversidade e 
respeitar todos e todas

Todas as áreas da Matriz 
receberam uma peça de 
teatro interativa, que 
reforçou o compromisso do 
Carrefour com a promoção 
da equidade de 
gênero, raça, pessoas com 
deficiência, idade e 
diversidade de estilos

Alexandra Loras ex consulesa
da França palestrou sobre os
desafios de ser mulher e negra
no Brasil e no
mundo, enfatizando a
necessidade de transformação
para que negros e mulheres
possam tornar-se mais
empoderados

Laerte
Coutinho, umas das
mais importantes
cartunistas
brasileiros, assumiu
sua transgereralidade
aos 57 anos. O
diálogo foi sobre os
Direitos Humanos
LGBT e os desafios de
ser Trans

Mesa redonda - Trabalho e 
esporte como pilares de 
inclusão, com Lucas 
Junqueira, atleta
parolímpico de rugby em
cadeira de rodase Carolina 
Ignara, consultora de 
inclusão da Talento Incluir



NON-FOOD SCHOOL

Stands para venda de produtos 

Montagem de Stands para venda de produtos feitos por

Exhibition of photos and video

Instalação de  TVs em locais estratégicos da matriz

Direitos Humanos Valorização da DiversidadeValorização da Diversidade

Semana da Diversidade - Matriz

Montagem de Stands para venda de produtos feitos por
beneficiárias do projeto “Mulheres de Mão Cheia”, que
capacitou 60 mulheres negras em empreendedorismo, para que
pudessem melhorar seus negócios
And produtos da ONG Adere, que trabalha com inclusão de 
pessoas com deficiência intelectual.

Instalação de  TVs em locais estratégicos da matriz
para :
1. Exposição de fotos enviadas pelos
colaboradores, que ilustram diversidade
2. Apresentação Video corporativo sobre 
diversidade

Durante a Semana da Diversidade o projeto Cine Móvel teve como cenário a Matriz 
do Carrefour. O projeto tem como objetivo promover  a  sensibilização sobre o 
tema da valorização da diversidade em escolas públicas e instituições sociais por 
meio da distribuição de cartilhas informativas e exibição de filmes.

11 Exibições de filmes
Mais de 200 crianças e adolescentes beneficiados

Cine Móvel



NON-FOOD SCHOOL

• Organização de reunião especial para líderes com o objetivo de  reforçar o conteúdo da cartilha 

valorizamos a Diversidade.

• Apresentação  da cartilha Valorizamos a Diversidade para este público.

• Divulgação do o vídeo sobre Valorização da Diversidade para todos os colaboradores

Direitos Humanos Valorização da DiversidadeValorização da Diversidade

Dia de Celebrar a Diversidade – Lojas e Centros de Distribuição 
28 de outubro

• Distribuição dos folders “Carrefour Celebra a Diversidade” para funciónários nos refeitórios.

• Distribuição de bombons para funcionários nos refeitórios 

• Decoração nos refeitórios com bexigas, cartazes, etc., sempre com o tema “Carrefour celebra a 

Diversidade”.

• Fixação dos cartazes enviados para as unidades no refeitório.



NON-FOOD SCHOOLDireitos Humanos Valorização da DiversidadeValorização da Diversidade

Com muita criatividade, cada loja e CD ganhou
dinâmica, colorido e forma especial de Celebrar a 
Diversidade



NON-FOOD SCHOOL

Seguindo a agenda de diversidade, os
canais oficiais de comunicação interna
(portal, email MKT, mural) comunicaram
nosso compromisso com a Diversidade:

� Dia da mulher,
� Dia do homem,

Direitos Humanos Valorização da DiversidadeValorização da Diversidade

Calendário da Diversidade

� Dia do homem,
�Dia Internacional pela eliminação da
discriminação racial
�Dia do orgulho LGBT
� Dia da Consciência Negra



NON-FOOD SCHOOL

Como resposta ao compromisso mundial do Carrefour em aumentar o número de mulheres em cargos de liderança, em 
2015, foi criado a rede “Carrefour Por Elas”. A rede é composta por diretoras do Carrefour e tem como objetivo 
desenhar e implementar estratégias para garantir a equidade de oportunidades entre homens e mulheres. As sponsors
da rede são a Presidente do Banco Carrefour e a  Vice Presidente de Recursos Humanos. 

A rede monitora os indicadores de mulheres na companhia, observando sempre o número de mulheres na liderança.
Atualmente a companhia possui 59, 38% de mulheres no quadro de colaboradores.

Direitos Humanos Valorização da DiversidadeValorização da Diversidade

Carrefour Por Elas

Atualmente a companhia possui 59, 38% de mulheres no quadro de colaboradores.
As mulheres representam 42,29%  dos gerentes, 19,28% dos diretores e 25%  dos diretores seniores.

A rede reúne-se mensalmente.
Em 2016 organizou-se em 4 grupos de trabalho:

1. Monitoramento as metas de curto prazo
2. Diagnóstico
3. Comunicação
4. Ações de longo prazo

Funcionários Gerentes Diretores
Diretores 
Seniores
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Em novembro de 2015, o Carrefour Brasil assumiu o compromisso de aumentar em 50% o número de diretoras nos 
hipermercados, dobrar o número de gerentes mulheres nos supermercados e aumentar em 25% o total de diretoras na 
matriz, até 2017.
Para tanto, uma série de ações de ações de seleção, atração e sensibilização foram realizadas. 
Os resultados das ações podem ser vistos abaixo

Direitos Humanos Valorização da DiversidadeValorização da Diversidade

Carrefour Por Elas

* Todas as áreas da companhia terão metas específicas sobre 
liderança feminina 



GRUPO DE TRABALHO DIAGNÓSTICO

Objetivos

• Entendimento da situação atual e principais desafios das 
mulheres líderes no Carrefour

• Direcionamento para priorização de iniciativas e elaboração de 
um plano de ação

• Acompanhamento de indicadores de curto prazo

Realizações

• Entrevistas com executivos e focus groups nas lojas e CDs
• Pesquisa quantitativa com funcionários
• Estudo quantitativo dos dados das BU´s



GRUPO DE TRABALHO COMUNICAÇÃO

Objetivo

Garantir comunicação alinhada sobre o “Carrefour por Elas” para 
todos os colaboradores e a comunicação integrada para demais 
públicos de relacionamento.

GRUPO DE TRABALHO CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Objetivo

Desenvolver plano de capacitação e desenvolvimento, de acordo 
com as necessidades de cada BU, a fim de garantir a estrutura 
necessária para o alcance das metas de médio e longo prazo.
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GARU – Grupo de Afinidade Racial UBUNTU

Em 2015 foi criado o GARU - Grupo de Afinidade Racial 
UBUNTU, que tem como objetivo envolver
colaboradores negros na definição de ações internas de 
valorização da diversidade. 

O  grupo é formado por 12 colaboradores da matriz.O  grupo é formado por 12 colaboradores da matriz.

Em 2016 o grupo consolidou-se, realizando reuniões
mensais e promovendo várias atividades durante o ano.
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Stand de mulheres de mão cheia 
Exibição de file a respeito da temática
racial

Stand de venda de produtos feitos 
pelos beneficiários do projeto 
"Mulheres de Mão Cheia", apoiado 
pela Fundação Carrefour, que 
capacitou 60 mulheres negras no 
empreendedorismo para melhorar 
seus negócios.

Michael Oher (Quinton Aaron) era um jovem negro, filho de uma 
mãe viciada e não tinha onde morar. Com boa vocação para os 
esportes, um dia ele foi avistado pela família de Leigh Anne 
Tuohy (Sandra Bullock), andando em direção ao estádio da 
escola para poder dormir longe da chuva. Ao ser convidado para 
passar uma noite na casa dos milionários, Michael não tinha 
ideia que aquele dia iria mudar para sempre a sua vida, 
tornando-se mais tarde um astro do futebol americano.

GARU – Grupo de Afinidade Racial UBUNTU – Ações 2016

GARU GARU 

Palestra com Alexandra Loras

Alexandra Loras é esposa do
ex cônsul francês
A palestra falou sobre os
desafios de ser negro no
Brasil e no mundo. Enfatizou a
necessidade de
transformação organizacional
sobre a diversidade eo
empenho feminino.

Oficina de turbantes

Prêmio Empregueafro

.
Categoria - Grupos de 
Funcionários para a Diversidade 
Corporativa  2016.

•Oficina de turbante na área de convivência com 
Márcia Turbanista;
•Sorteio de turbantes entre os participantes. 
•Post na intranet sobre a data,  ações e compromisso 
do grupo com a diversidade racial

seus negócios.
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O Carrefour Brasil possui 1.296 colaboradores com deficiência e 

tem como objetivo aumentar esse número.

Para isso, em 2015 e 2016 intensificou as ações de atração e 

retenção de profissionais com deficiência para a companhia, com 

as seguintes ações:

• Fixação de banners nas lojas explicando o processo de seleção;

• Spot  na rádio Carrefour, que exibe áudio nas lojas convidando

Pessoas com Deficiência para trabalharem na companhia;

• Criação de Grupo de Trabalho com diversas áreas da empresa

para criação e implementação de ações de inclusão.



NON-FOOD SCHOOLValorização da Diversidade Jovem TalentoJovem Talento

2.777 aprendizes entre 14 e24 anos participam do Programa Jovem Talento. O Programa tem como objetivo 

oferecer  ao jovem formação teórica e prática, possibilitando seu ingresso no mercado de trabalho de forma 
assistida e orientada, sem prejuízo para sua formação escolar. Em parceria com mais de 60 organizações sociais o 
Programa prepara-os para os desafios do mundo do trabalho



NON-FOOD SCHOOLValorização da Diversidade Jovem TalentoJovem Talento

Cada unidade de negócios possui um “tutor”, pessoa responsável por acompanhar o  desenvolvimento do 
jovem em seu ambiente de trabalho. 
Os tutores passam por formações frequentes e recebem um manual de orientações. Os jovens também
recebem um “passaporte” de aprendizagem, que reforçam seus direitos e deveres.
Em 2016 os materias do programa foram atualizados para divulgação em 2017
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Criado em 2015,  o Instituto Carrefour é uma organização sem fins lucrativos e de interesse público, que tem como objetivo ampliar 
as possibilidades de investimento social do Carrefour Brasil, assim como otimizar a gestão de recursos incentivados. 
A instituição nasceu com a missão de valorizar a diversidade e promover a inclusão socioeconômica. Atua em três frentes: Inserção 
no mercado de trabalho; Educação para a inclusão; e Geração de renda, contribuindo com o desenvolvimento sustentável e o 
enfrentamento das desigualdades.

O Instituto tem como objetivos: 
1. Desenvolver e implementar ações e projetos que contribuam com a promoção da igualdade;

Instituto Carrefour ContextoContexto

1. Desenvolver e implementar ações e projetos que contribuam com a promoção da igualdade;

2. Promover o diálogo com entidades representativas dos públicos de interesse, visando o desenvolvimento de programas 
conjuntos de inclusão socioeconômica;

3. Desenvolver parcerias com projetos sociais, ONG’s, setor privado e poder público para o apoio de projetos e programas sociais 
de inclusão e combate à 
discriminação.
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Para  marcar a criação do Instituto Carrefour, no dia 19 de março de 2015,  foi realizado o 1º Fórum de Diálogo sobre Diversidade e
Inclusão. O Fórum teve como objetivo promover o diálogo entre entidades representativas das empresas, organizações da 
sociedade civil e governos sobre os desafios na formulação e implementação de políticas de inclusão no mundo do trabalho e o 
papel das empresas na implementação de ações afirmativas.

O evento contou com mais de 200 participantes de 145 empresas, organizações sociais ou poder público.

Instituto Carrefour I Fórum Diversidade e InclusãoI Fórum Diversidade e Inclusão

Abertura Paulo PianezAbertura
Charles Desmartis
CEO Grupo Carrefour Brasil

Paulo Pianez
Diretor do Instituto 
Carrefour

Palestra
Viviane Mosé
Psicóloga, Psicanalista, Mestre e 
Doutora em Filosofia 
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Fechamento Sophie Fourchy - Diretora da Fundação Internacional 
Carrefour 

Lançamento de um Edital de Seleção de projetos no site:
http://www.institutocarrefour.org.br /



NON-FOOD SCHOOLInstituto Carrefour II Fórum Diversidade e InclusãoII Fórum Diversidade e Inclusão

A segunda edição do Fórum de Dialogo sobre Diversidade e 
Inclusão foi realizada no 31 de março de 2016. 
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Projeto: RefettoRIO
Instituição parceira: Gastromotiva
Período: ago|2016 a set | 2016
Localização: Lapa – Rio de Janeiro
Nº de beneficiados: 3.000 refeições

Objetivo:

Instituto Carrefour Projetos 2016Projetos 2016

Objetivo:

Apoiar na construção do RefettoRio Gastromotiva, que
tem como objetivo ser referência contra o desperdício
de alimentos, má nutrição e exclusão social. O foco do
projeto inicial foi o serviço gratuito de alimentos para
populações em situação de vulnerabilidade
social, preparados por chefs renomados, com
alimentos excedentes do Comitê Olímpico.



NON-FOOD SCHOOLAmbiental Compromissos GlobaisCompromissos Globais

Reduzir em 40% as emissões de CO²

até 2025 e em 70% até 2050
– Reduzir o consumo de energia em 30% até 2025

– Executar em nossas lojas 100% de energia renovável até 2030– Executar em nossas lojas 100% de energia renovável até 2030

– Reduzir as emissões de CO2 relacionadas com a produção de frio em 40% até 2025

– Reduzir as emissões de CO2 relacionadas ao transporte em 30%

– Zero desmatamento líquido até 2020 (soja, carne, óleo de palma, madeira e papel)



NON-FOOD SCHOOLAmbiental Ações internasAções internas

Com o compromisso de redução do impacto das suas operações, o Grupo 
Carrefour desenvolve uma série de iniciativas internas nos seguintes temas:

� Mudanças climáticas / Energia

� Água

� Energia

� Resíduos sólidos

� Papel e sacolas



NON-FOOD SCHOOLAmbiental Ações internas > Mudanças Climáticas / EnergiaAções internas > Mudanças Climáticas / Energia

Em 2016 o Carrefour  estabeleceu a precificação interna do carbono. Trata-se de uma ferramenta que permite 
atingir diversos objetivos:

Um valor “transformacional” interno de carbono para:

• Promover tecnologia de baixo carbono

• Incorporar a abordagem em um processo de tomada de decisão de longo prazo

• Demonstrar proatividade e liderança em um assunto onde os governos desejam legislar, a fim de pressionar

o setor privado a acelerar seus esforços em reduzir as emissões de CO2

• Antecipar o aumento do custo de energia e as futuras regulamentações de carbono
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2. Refrigeração

1. Iluminação

Escopo da ferramenta de impacto de carbono: 6 usos intensos de carbono

Isolamento da loja

Ações internas > Mudanças Climáticas / EnergiaAções internas > Mudanças Climáticas / Energia

2. Refrigeração

6. Resfriamento

5. Aquecimento 3. Água dos sanitários

4. Produção de energia de 
baixo carbono
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Avaliação do projetoLançamentos do gerente 
técnico local

Ferramenta de impacto de carbono gerenciado 
pelo gerente técnico

1 2 3

CO2

Integração do custo do carbono no investimento:

Ações internas > Mudanças Climáticas / EnergiaAções internas > Mudanças Climáticas / Energia

Informar a decisãoEspecificar a área de 
investimentos

Informações do lançamento do projeto

• País
• Formato
• Área de investimento

• Custo do carbono
• Emissões de carbono: direto (refrigerante 

+ combustível / gás) e indireto (consumo 
de eletricidade)

• Custo do carbono
• Ferramenta do Carrefour
• Referências da indústria & ferramenta
• Dados científicos (intensidade de carbono, etc.)

CO2

Apoiada por esta ferramenta, toda a decisão do Carrefour deve considerar o preço do carbono daqui em 
diante.
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� O Brasil, especialmente a região Sudeste, enfrentou uma redução na disponibilidade de água. Os reservatórios que abastecem 20
milhões de pessoas chegaram em níveis muito baixos.

� O Governo do Estado de São Paulo informou, em janeiro / 2015, uma possível quebra do suprimento de água a partir de abril / 2015 
que poderia afetar as operações do Carrefour. O pior cenário informado pela mídia era de 5 dias sem abastecimento de água regular 
por 2 dias com abastecimento regular de água.

� Outros estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará também estão em situações críticas.

Fonte: Folha de São Paulo, The Independent and Le Monde, 
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� Como era necessário priorizar as ações e identificar as unidades (102 lojas Hiper, 41 Super, 4 Express, 12 unidades logísticas e a 
matriz) que poderiam ter um maior impacto em suas operações em caso de falta de água, determinou-se que a criticidade poderia 
ser classificada pelo TODO (Tempo de Operação em Desabastecimento), isto é, o tempo que a unidade pode operar sem 
abastecimento de água.

- Mapa da criticalidade da água-
(Número de unidades) Mapa de criticidade Descrição

Extremo As unidades com risco de escassez iminente, localizadas em regiões de reservatórios 
mais propensos ao colapso e risco muito alto de paralisação das suas operações, devido 
à sua baixa autonomia operacional durante a escassez em um cenário crítico

Alto Unidades com risco de escassez iminente, localizadas em áreas críticas com alto risco de 
paralisação de suas operações, em virtude de sua autonomia de operação insuficiente 
durante a escassez, considerando um cenário de 5 dias sem abastecimento de água

Médio As unidades com menor risco de escassez, localizadas em regiões de média criticidade e 
com baixo risco de paralisação das suas operações

Baixo Unidades sem risco de escassez

� As 74 lojas críticas (Extremo, Alto e Médio) representam 46% da receita anual de vendas

� Entre as unidades críticas, 63 estão localizadas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro



NON-FOOD SCHOOLAmbiental Ações internas > ÁguaAções internas > Água

� Devido à situação urgente, foram tomadas medidas de ações de retorno rápido para reduzir o consumo de água em todas as 
unidades:

� Campanha de sensibilização

� Checklist da água
Checklist da águaCampanha de sensibilização

� Para assegurar o funcionamento da unidade durante a escassez de abastecimento de água, foram propostas as seguintes ações 
preventivas:

74
Unidades
Críticas

Intervenção em infra-estrutura hídrica
�Instalação de equipamentos para reduzir o consumo

70

27

Tanques de água

� Instalação de novos tanques de água

Poço artesiano
�18 unidades para Ativar / Perfuração e 9 para reativar
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CONSUMO TOTAL

O principal resultado destas ações são os novos dados relativos ao consumo de água:
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Prevenção da geração de 
resíduos

Processo de separação de 
resíduos

Destino de resíduos e parcerias

• Iniciativas de redução:
• Promoções de produtos frescos
• Aumento das unidades de venda
•

• Criação novas regras de separação de 
resíduos nas lojas

• Compra de ativos necessários para a 

• Oferta nacional para reestruturar os papéis dos 
parceiros e encontrar novas alternativas de 
tratamento de resíduos 
(ossos, compostagem, restos de peixe, etc.)

Para melhorar a gestão de resíduos nas lojas, o Carrefour define um novo modelo baseado em três pilares:

•
• Devolução de produtos e retorno do 

fornecedor para a eliminação de resíduos
• Sem Formulário
• Reembalagem

• Desenvolvimento do programa de doação de 
alimentos "Parceria que Alimenta" e extensão 
para animais

• Compra de ativos necessários para a 
separação de resíduos

• Elaboração de treinamentos e planos de 
comunicação sobre os procedimentos de 
notícias

(ossos, compostagem, restos de peixe, etc.)

• Emissão da documentação obrigatória

• Logística reversa: Estudar a possibilidade de 
retornar os materiais recicláveis ao centro de 
distribuição

• � Projeto piloto nas Lojas Express 

COMBATE AO DESPERDÍCIOCOMBATE AO DESPERDÍCIO
GESTÃO DE RESÍDUOS EFECTIVOS E GESTÃO DE RESÍDUOS EFECTIVOS E 

PRODUTIVOSPRODUTIVOS
AUMENTO DA RECICLAGEM E GANHO AUMENTO DA RECICLAGEM E GANHO 

FINANCEIROFINANCEIRO
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5

4
5

7

9

11

Caçamba

46,9%
51,1%

35%

40%

45%

50%

55%

% Reciclagem
Piloto

�Redução do custo de retirada de 
lixo (R $ 446 por retirada)
�Aumento da ocupação da 
caçamba (6.327 � 9.127,5 kg / 
caçamba)

Em 2016 o Carrefour Brasil realizou um piloto de 2 meses em 4 lojas. As Informações coletadas forneceram um banco de dados que permitiu refinar 
estimativas de custo e definir processo operacional. Exemplo de resultados de uma loja:

4

1

3
30%

35%

Piloto

Aumento em % de 
reciclagem

Com base nesse piloto, foi definido um plano de ação com prazo para implementar o mesmo modelo brasileiro de operações até o final de 2017.



Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DezJun

2016 2017

SP-Centro

SP-Sul

SP-Leste

Directors'’ 

National Workshop

Hipers

Supers

Bairro 
Capital

Bairro 
Interior

Ações internas > Resíduos sólidosAções internas > Resíduos sólidosAmbiental

Cada etapa inclui:

� Lojas da Região

� Uma "Loja Modelo“ próxima da região

� Formação de 100% dos colaboradores

� Instalação de caixas

� Alinhamento com o parceiro regional

� Implementação de procedimentos de controle

Pré requisitos:

�Resultado da oferta e encerramento dos contratos DCI

�Entrega de ativos

�Material de comunicação

�Encontrar uma solução para emissão faturas com a venda 

de recicláveis

SP-Leste

SP-

ABC

SP-

Int

RS e PR

Minas

NE

CO 
Manaus

RJ

Interior

Bairro MG 
Sul e Centro

Bairro DF
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Para reduzir o impacto de suas atividades, o Grupo Carrefour também atua no controle dos materiais utilizados em suas 
sacolas plásticas e nos papéis comerciais distribuídos em lojas.

Tablóide 100%
produzido com papel FSC

100%
Sacolas em Plástico Verde
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Com o compromisso de reduzir o impacto das suas operações o Grupo Carrefour 
desenvolve uma série de iniciativas externas nos seguintes temas:

� Cadeias de abastecimento

� Programas de reciclagem

� Produtos Marca Própria

� Fóruns e parcerias institucionais
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GESTÃO CADEIA 
DE FORNECIMENTO DE 
CARNE BOVINA IN NATURA 

A plataforma global define os 
critérios para todas as compras de 
carne do Grupo Carrefour 
provenientes do Brasil
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CRITÉRIOS

• Desmatamento Zero

• Terras Indígenas

• Unidades de Conservação

• Áreas embargadas

• Trabalho escravo

A plataforma lançada em 2016 é aplicável a 100% dos fornecedores e está em processo 
de implantação. Em 2017 100% das carnes compradas terão os critérios definidos 
previamente checados.
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130

100% das lojas
Estações de

Reciclagem

130
Estações de

Coleta de Óleo

100% das lojas
Coletores

de pilhas / cartuchos
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100% Lojas de São Paulo com

EcoCaixas

3030
Coletores

de medicamentos

140
coletores

Cartuchos 
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Em 2016 o Carrefour inovou mais uma vez com o Programa Carrefour Re-
Ciclo. É bem simples utilizá-la. Basta depositar suas embalagens recicláveis 
e reverter em benefícios para você. As embalagens aceitas nas máquinas 
são:
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Os Produtos da marca Carrefour possuem uma série de requisitos adicionais que são considerados em sua fabricação. 

Auditorias de 

Qualidade 3ª 

parte

Embalagens com 

atributos de 

sustentabiliade

Produtos não 

OGM
Auditorias 

sociais 3ª parte

Controle de 

origem e 

rastreabilidade

Certificação 

Independente
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O Grupo Carrefour apóia organizações e participa de diversos fóruns que debatem os mais variados 
temas ambientais, como mudanças climáticas, logística reversa, compras responsáveis, entre outros. 
Abaixo algumas das organizações parceiras:
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O Carrefour valorizavaloriza aa éticaética ee aa LeiLei AntiAnti--CorrupçãoCorrupção em sua cultura, atuando de acordo com leisleis e

regulamentosregulamentos, estando preparada para evitarevitar e prevenirprevenir ações que possam impactar negativamente sua

imagemimagem, reputaçãoreputação e saúdesaúde financeirafinanceira.

Para isso, utiliza mecanismos de gestãogestão integradaintegrada dada éticaética, contemplando tanto públicopúblico internointerno (colaboradores

próprios) quanto públicopúblico externoexterno (fornecedores e prestadores de serviço)próprios) quanto públicopúblico externoexterno (fornecedores e prestadores de serviço)

Monitoramento contínuo de ambientes e transaçõesMonitoramento contínuo de ambientes e transações

Canal ConfidencialCanal Confidencial

Conscientização / comunicação e treinamentoConscientização / comunicação e treinamento

Comitê de Ética/ 
Gestor da Ética

Comitê de Ética/ 
Gestor da Ética

GESTÃO INTEGRADA DA ÉTICA

Código de Ética e CondutaCódigo de Ética e Conduta
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•É um canal de comunicação disponível para colaboradores e fornecedores voltado para o relato
de descumprimento / violações do Código de Conduta do Carrefour, bem como das
políticas, procedimentos, regulamentos e normativas da empresa, de forma confidencial e com a
opção de anonimato.

•É operado por uma empresa externa a fim de garantir sua confidencialidade e independência.

•Funcionamento: de segunda à sábado das 08:00 às 20:00.•Funcionamento: de segunda à sábado das 08:00 às 20:00.

•Este canal segue padrões internacionais de segurança, garantindo a proteção tanto das
informações fornecidas, quanto dos usuários.

• Contato

para mais informações, entre em contato com:

Disque Ética: 0800-772-2975

Notes: intelilgencia_corporativa@carrefour.com
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• Um documento conciso e objetivo

• Distribuído a todos os colaboradores 350.000 / mundo (72.000 / Brasil)

O Código de Conduta para Negócios Carrefour sustenta a ambição
corporativa de preservação dos seus valores, em âmbito mundial.

• Distribuído a todos os colaboradores 350.000 / mundo (72.000 / Brasil)

• 10 princípios claros em termos de compromisso

• Intranet

Você poderá encontrar informações a respeito deste Código de Conduta em

Negócios no site da Intranet do Grupo, em:

http://intragroup.carrefour.com
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1. Respeitar a lei rigorosamente

2. Contribuir para um ambiente de trabalho seguro e saudável

3. Comprometer-se com a diversidade e boas condições de trabalho

4. Proteger os bens e recursos do grupo

5. Assegurar a confidencialidade5. Assegurar a confidencialidade

6. Evitar conflitos de interesse

7. Recusar todas as formas de corrupção

8. Desenvolver práticas de negócio leais e transparentes

9. Fornecer relatórios precisos e confiáveis

10. Ser um embaixador da marca Carrefour
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Cartaz Campanha Ética Cartaz Campanha Ética Cartaz Campanha Ética Cartaz Campanha Ética –––– Agosto 2016Agosto 2016Agosto 2016Agosto 2016

Campanha de reforçoCampanha de reforço
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Cartaz Campanha Ética Cartaz Campanha Ética Cartaz Campanha Ética Cartaz Campanha Ética –––– Agosto 2016Agosto 2016Agosto 2016Agosto 2016
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Cartaz Campanha Ética Cartaz Campanha Ética Cartaz Campanha Ética Cartaz Campanha Ética –––– Agosto 2016Agosto 2016Agosto 2016Agosto 2016

Campanha de reforçoCampanha de reforço
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Portal Corporativo - Intranet

Campanha de reforçoCampanha de reforço

Campanha Ética : Agosto/2016Campanha Ética : Agosto/2016Campanha Ética : Agosto/2016Campanha Ética : Agosto/2016



NON-FOOD SCHOOLLuta contra Corrupção Treinamentos reforçoTreinamentos reforço

Treinamento Ética Treinamento Ética Treinamento Ética Treinamento Ética –––– Reunião ComercialReunião ComercialReunião ComercialReunião Comercial

Treinamento Ética Treinamento Ética Treinamento Ética Treinamento Ética –––– Integração Integração Integração Integração TraineeTraineeTraineeTrainee a a a a 
Diretor(a)Diretor(a)Diretor(a)Diretor(a)

Data do Encontro: 26/04/2016Data do Encontro: 26/04/2016Data do Encontro: 26/04/2016Data do Encontro: 26/04/2016

Data do Encontro: 20/06/2016Data do Encontro: 20/06/2016Data do Encontro: 20/06/2016Data do Encontro: 20/06/2016



Contato
Karina_de_andrade_chaves@carrefour.com


