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esde a sua chegada no Brasil há cerca de três
décadas que o gigante de origem francesa
implantou ações relacionadas à responsabilidade social. Em especial, nos últimos dois anos a
empresa tem se destacado. A razão foi a adoção do
programa "Carrefour e você por um mundo melhor",
em que o grupo compartilha as suas iniciativas com
os consumidores, convidando-os a adotar uma nova
postura mais sustentável no ato de consumir.
O programa abrange todas as ações fundamentais dos três pilares da sustentabilidade social, ambiental e econômica, estruturado nos 5 C's da sustentabilidade Carrefour - Consumidor, Comunidade,
Colaborador, Cadeia e Clima. Para cada um deles,
são desenvolvidos projetos que vão da gestão mais
eficiente de recursos às ações sociais que visam
melhorar a qualidade de vida das comunidades do
entorno das lojas.
Para Paulo Pianez diretor de sustentabilidade do
grupo, o Carrefour foi uma das primeiras empresas
no mundo a entender a importância de tornar suas lojas em um pólo multiplicador de boas práticas para o
consumo consciente. "O desenvolvimento econômico
e social compreende o respeito pelos fornecedores, o
envolvimento da economia local, a motivação dos colaboradores e a satisfação dos clientes", explica.

Por isso, o grupo está preparando cada uma
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das lojas para que todo o seu público interno e
externo seja consciente. Há várias ações, entre
elas, dicas de consumo consciente para o consumidor tanto nas lojas como também nos produtos,
principalmente os de marca própria. Instalação de
estações de coleta seletiva e de óleo em todas as
lojas. Além disso, há um treinamento do colaborador para dar dicas de consumo consciente, pois
ele é o principal meio de comunicação e interação
entre a empresa e o consumidor.
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cionais nas lojas da rede. Entre os países do grupo
que já aboliram o uso do material estão a França,
China e Polônia", conta.
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Em ação pioneira no varejo brasileiro, o Carrefour vai banir todas as sacolas plásticas de suas
lojas até 2014. A unidade de Piracicaba (SP) foi o
marco inicial do projeto. Para Paulo Pianez, a decisão representa um dos maiores avanços na área
de sustentabilidade no País e é o primeiro passo de
um projeto que será estendido gradualmente a todas as lojas Carrefour nos próximos quatro anos. "A
ação faz parte de um plano mundial do Carrefour da
eliminação da utilização de sacolas plásticas tradi-

Para a comodidade e conveniência do consumidor, além de oferecer gratuitamente as sacolas
retornáveis por um período de 15 dias em Piracicaba, o Carrefour também desenvolveu uma série de
opções sustentáveis de embalagens para o consumidor. 0 cliente terá à disposição caixas de papelão
gratuitas para poder acondicionar suas compras.
Outra possibilidade serão as sacolas retornáveis à
venda em todas as lojas da rede. Uma outra grande
novidade é que a rede também desenvolveu uma
sacola 100% biodegradável, produzida com base
em uma resina especial derivada do milho.

Criado em dezembro de 2008, o projeto Estações de Coleta Seletiva é uma importante ferramenta para viabilizar essa mudança e já registra
uma importante participação dos clientes. Atualmente, são 37 estações instaladas em lojas, que
recolhem os resíduos recicláveis gerados pelos
clientes e encaminham para reciclagem. O projeto segue em expansão e deve abranger 100% das
lojas da rede ainda este ano. Para atender a este
aumento da demanda, o Carrefour vem buscando
parcerias, em todas as regiões do País, com empresas recicladoras capacitadas para coletar grandes
quantidades de recicláveis e fornecer acompanhamento e mapeamento adequado do volume coletado e destinação dos resíduos até o momento do
reinício do ciclo de vida desse material.

O Carrefour vem implantando sistemas e

que aproveita a temperatura externa para baixar a
interna, sistema de lavagem de piso com espuma
biodegradável que economiza até 95% de água e
modernos sistemas de condicionamento de ar mais
eficientes. Todos os resíduos recicláveis gerados
nas lojas recebem um destino adequado. Para os
resíduos orgânicos que apresentam uma complexidade maior na destinação adequada, o Carrefour
vem estabelecendo parcerias com empresas que
detém tecnologias para compostagem.

Criado em 2002 para incentivar e apoiar o envolvimento dos colaboradores em atividades voluntárias nas comunidades, o programa já beneficiou
milhares de crianças e jovens. Por meio da participação espontânea, o colaborador voluntário pode
ser um agente de transformação. Atualmente no
Brasil o Grupo Carrefour conta com 1.370 colaboradores que são voluntários em comunidades.
São 84 instituições atendidas, que beneficiam
mais de 8 mil pessoas. Em Minas Gerais, são cerca de 470 colaboradores em 15 lojas. O programa
possui três frentes de trabalho: Educação para o
Consumo Consciente, Práticas Educativas e Nutrição. O Carrefour disponibiliza quato horas por mês
para cada funcionário, transporte de ida e volta
para a instituição escolhida pela loja, formação e
acompanhamento dos grupos de voluntários.

Com o objetivo de viabilizar o acesso à alimentação de qualidade para quem precisa, o Carrefour
possui parcerias com bancos de alimentos. Atualmente o Carrefour já faz doações para cinco bancos
de alimentos, beneficiando mais de 40 mil pessoas. Além disso, a empresa promove campanhas de
arrecadação em todo o País, colabora ativamente
em situações de emergência, provocadas por desastres naturais.

0 Carrefour investe na promoção da cidadania e
na inclusão, por meio de investimento em projetos
sociais nas comunidades nas quais atua. Em 2009,

quinze projetos sociais foram apoiados, dos quais
seis em parceria com a Fundação Internacional Carrefour. Foram beneficiadas mais de 7.800 pessoas
diretamente.
Campanhas de mobilização social realizadas em
parceria com governos federal, estadual e municipal, organizações não-governamentais, instituições
assistenciais, fornecedores, clientes e colaboradores Carrefour, ganham roteiro e dinâmica própria a
partir de cada ambiente de loja, gerando um clima
de mútua cooperação, companheirismo e iniciativa
no ambiente organizacional.
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