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Ações com
responsabilidade
social
Compromissos de responsabilidade social e ética permeiam todas as

Programa Alfabetização Solidária, e a proteção do meio ambiente. O

atividades da Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) – Grupo Pão

processo de tratamento do lixo foi liderado pelas bandeiras Pão de

de Açúcar, com o objetivo de manter uma atuação que resulte em um

Açúcar e Extra. São programas que têm como objetivo propor e

maior envolvimento com as comunidades onde estamos inseridos. O

estimular o recolhimento de embalagens pós-consumo. Já no

que nos diferencia no mercado é a consciência do nosso amplo papel

Barateiro temos um projeto de recuperação de praças e áreas verdes

como empresa vencedora, genuinamente brasileira e que propaga

em regiões nais quais a bandeira está inserida.

os seus valores de justiça, respeito ao próximo, valorização do ser

Nada resume tão bem o que consideramos qualidade de vida: em 2001

humano em todas as nossas relações - com consumidores, fornece-

também demos um impulso ainda maior ao programa "O lugar onde

dores, acionistas e funcionários. Nossa missão é oferecer mais do

você mora", que procura permitir ao funcionário trabalhar em uma loja

que bons serviços.

mais próxima de sua casa. O tempo que antes era perdido no trajeto

É com essa visão que damos suporte ao Instituto Pão de Açúcar de

para o trabalho, transforma-se em mais convívio com a família e amigos,

Desenvolvimento Humano, o nosso braço de ação social. Por acredi-

em prática de esporte ou dedicação aos estudos. Se nossa atuação social

tar que o desenvolvimento humano e a educação caminham de mãos

se reflete positivamente nas pesquisas de imagem da Companhia, é

dadas na construção de um país melhor e de uma sociedade mais

porque levamos muito a sério nossa missão de vender qualidade de vida.

justa, o Instituto Pão de Açúcar tem como objetivo qualificar a

Para isso, é preciso, antes de mais nada, proporcionar qualidade de vida.

educação de crianças e jovens, e investir no seu futuro, abrindo

Por meio do Instituto Pão de Açúcar, dos departamentos de Recursos

novas oportunidades de melhoria da qualidade de vida da família

Humanos e Marketing Institucional, realizamos uma série de ações

e da comunidade.

que trazem saúde, educação, esporte e lazer para a nossa gente,

Em 2001, atendemos a mais de 11,5 mil crianças e jovens, elevando

clientes e comunidade. Atividade física, alimentação balanceada,

para cerca de 21 mil o número ao longo dos últimos três anos.

treinamento e capacitação profissional, Comitês de Loja, Conselho de

Desde a sua criação, em 1999, o Instituto Pão de Açúcar já investiu

Clientes, Educapão, Vir a Ser, futuro@eu, Acorde para as Cordas,

R$ 15 milhões em seus programas. Em 2001 inauguramos cinco

Alfabetização Solidária, Pão Music, Pão de Açúcar Kids, Programas de

Centros Educacionais, com o objetivo de disponibilizar nossas lojas

Reciclagem e Jardineiros do Barateiro são algumas das iniciativas para

para a causa social e a Educação.

proporcionar não só melhor Qualidade de Vida como também maior

Também realizamos uma série de outras ações sociais e de cidadania,

oportunidade de crescimento pessoal. Tudo para que o nosso país

muitas delas em parcerias com empresas, em entidades de diversos

cresça e para que juntos façamos parte de um time vencedor.

setores e órgãos de governo. Nesse trabalho, ao invés de uma mentalidade assistencialista, procuramos abraçar grandes causas,

Ana Maria Diniz

adequadas à vocação de cada uma das bandeiras. No Extra, por

Vice-presidente de Operações do Grupo Pão de Açúcar

exemplo, apoiamos a educação, a alfabetização, por meio do

Presidente do Instituto Pão de Açúcar
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•

Recursos
Humanos

A Companhia Brasileira de Distribuição tem como filosofia e
estratégia investir no crescimento profissional e pessoal de seus
funcionários. Gente é um dos pilares da CBD, e que contribui para
fazê-la tão diferente da concorrência. Por isso, maximizar as
potencialidades dos funcionários, melhorando sua performance, é
um trabalho diário e incessante.
Dessa forma são identificadas as competências que diferenciam a
Companhia e atraem os melhores profissionais, que aceitam o
desafio de participar de um mercado competitivo e sempre em
evolução. A capacitação é realizada por meio de diversas ações,
alinhadas com valores da CBD, de modo a consolidar a cultura da
Companhia.
Em 2002, será concluído um censo interno, com o objetivo
de conhecer mais profundamente os funcionários e poder
oferecer-lhes, entre outras coisas, melhores condições para
desenvolver suas potencialidades.
O esforço da Companhia em investir nas pessoas foi reconhecido
em 2000 e 2001, quando a CBD foi eleita pela revista "Exame"
como uma das 100 melhores empresas para se trabalhar, em
pesquisa realizada com os funcionários, que demonstraram satisfação e orgulho em fazer parte do "Time dos Sonhos".
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Programas de Capacitação e Desenvolvimento
Os programas de treinamento têm o objetivo de capacitar os fun-

seu papel de formador de times que sabem e gostam do que fazem.

cionários a atuar dentro dos padrões operacionais e de atendimento

Formar vendedores com visão de negócios, orientados para a

que garantam a excelência dos serviços e a satisfação completa dos

satisfação dos clientes, atualizados com o que há de mais moderno

clientes. As áreas de apoio à operação de lojas também participam

no mundo de áudio, vídeo, telefonia, informática e eletrodomésti-

de diversos programas de treinamento, voltados para atividades

cos, foi um dos pilares da estratégia de treinamento e desenvolvi-

técnicas e administrativas que demandam constante atualização de

mento para os magazines Eletro.

novas tecnologias e processos.

Tendo como sustentação uma bem-sucedida campanha de marke-

Em 2001, o destaque foi o trabalho de capacitação dirigido aos 5

ting, que valorizou atitudes de solidariedade, amizade, justiça,

mil funcionários do Barateiro, de modo a prepará-los para efetivar

humildade e respeito, os nossos esforços de capacitação foram

o projeto “Grande Virada Barateiro’’. O foco principal do programa

dirigidos para o fortalecimento do “Jeito de Ser Extra” - aquele algo

foi a padronização de atendimento, com ênfase na qualidade da

a mais, um sorriso, um gesto de afeto, uma ajuda amiga e despre-

operação, e a disseminação da cultura Barateiro. Os bons resulta-

tensiosa, que faz a diferença e nos torna especiais.

dos foram comemorados com um show da dupla Zezé Di Camargo

Os programas de desenvolvimento gerencial, com foco no desen-

e Luciano, para os funcionários e seus familiares, no ginásio do

volvimento de competências estratégicas para a CBD, agregando

Ibirapuera (SP), com a presença de mais de 13 mil pessoas.

valor ao negócio - o que está refletido na competência das equipes,

Na bandeira Pão de Açúcar, o foco do investimento em treinamento

sempre motivadas e comprometidas com os clientes e com os resul-

considerou duas grandes prioridades: o relacionamento com os nossos

tados almejados pela Companhia.

clientes, traduzido pela prática dos valores da cultura de atendimen-

Oferecer oportunidades a todos os funcionários também é uma

to - agilidade, eficiência, atenção, higiene e confiança - e a formação

forma efetiva de detectar competências, estimular e motivar equipes

de gerentes e encarregados, que a cada dia valorizem ainda mais o

e garantir o comprometimento pleno com os planos da Companhia.

O Programa de Seleção Interna (Prosin) procura valorizar os funcionários, com um forte trabalho de comunicação, que apresenta com
clareza as oportunidades de desenvolvimento da carreira em todas as
áreas de negócio do Grupo Pão de Açúcar.
Para motivar e integrar as equipes das mais diversas áreas, são realizados periodicamente eventos que ajudam a criar um clima organizacional positivo. Outra preocupação é estabelecer critérios justos
para avaliar e premiar o desempenho dos funcionários. Para isso, há
uma troca permanente de informações e avaliações, sempre de
forma transparente.
Os programas de incentivo têm se mostrado um poderoso instrumento para motivar os funcionários e aumentar seu comprometimento com os resultados da Companhia. Um deles é o "Programa
de Incentivo à Redução de Quebras", que em 2001 distribuiu 156 mil
cestas básicas e cerca de 510 mil feiras aos funcionários das lojas que
cumpriram as metas de redução do índice de quebras (produtos perdidos pelo manuseio no transporte, estocagem, exposição nas lojas,
etc.). Na rede Barateiro, o programa de incentivo incluiu a distribuição de uma casa e de aparelhos eletrodomésticos entre os funcionários que mais se destacaram.
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Código de Ética
O Grupo Pão de Açúcar lançou em agosto de 2001 seu Código

Explicita o que a Companhia considera ético em suas ações e na

de Ética, que sistematiza e reforça os valores sempre defendidos

postura profissional em todos os relacionamentos – com fun-

pela Companhia. O código define os princípios que devem orientar

cionários, fornecedores, clientes, comunidade, imprensa, órgãos

o trabalho e as relações na empresa e a conduta ética que cada

públicos e acionistas. Cada funcionário do Grupo recebeu um

funcionário deve adotar para melhorar a qualidade dos produtos

exemplar do código, o que foi seguido de reuniões de orien-

e serviços, bem como a construção da sociedade brasileira.

tação. A linha é "ser o melhor, sim, mas não a qualquer preço".

Comunicação Interna
A CBD entende que a comunicação com seu público interno é

papel profissional; consolidar o conhecimento sobre a missão, os

fundamental para a geração de um ambiente de trabalho har-

valores e a cultura corporativa, bem como o posicionamento de

monioso e de uma equipe de profissionais mais bem informados,

cada Unidade de Negócios; dar suporte a programas de treina-

conscientes e comprometidos com os resultados. A política de

mento e incentivo; e, também, incrementar a integração da CBD

endomarketing está calcada sobre os princípios da transparência

com o funcionário e seus familiares.

e da prioridade aos colaboradores. Seu objetivo é manter a

Em 2001, foram realizadas 28 campanhas internas de supor-

empresa atualizada com notícias internas e externas que

te a treinamento, incentivo e consolidação de cultura - envol-

envolvam a CBD; ampliar a visão de cada funcionário sobre seu

vendo a prevenção de perdas e controle de quebras, cultura de

atendimento, lançamento de produtos GoodLight e Marcas
Próprias, até assuntos relacionados a segurança pessoal, comportamento e qualidade de vida. Instituiu-se também neste ano, nas
Unidades de Negócio Pão de Açúcar e Extra, a figura do Radar da
Comunicação, um funcionário da base da loja especialmente
treinado para atuar como interface entre a loja e a área de
Comunicação Interna. Os Radares, além de auxiliarem no trabalho
de difusão e atualização dos veículos de comunicação, atuam
como agentes catalisadores das opiniões e demandas de nossos
colaboradores, no que se refere à comunicação interna.
Por fim, consolidamos a infra-estrutura de veículos de comunicação interna, oferecendo aos gestores ferramentas de Gestão de
Gente, por meio da informação. O mais importante deles são as
reuniões face-a-face, conhecidas como "Rapidinha", que ocorrem
nas lojas e centrais de distribuição com base numa Pauta Padrão,
produzida a partir dos resultados das principais reuniões semanais
da CBD. O Canal Livre (vídeo jornal), Jornal do Pão (informativo
interno), os boletins, os murais de aviso, a intranet e as campanhas específicas, completam o rol de instrumentos desenvolvidos
para atingirmos nossos objetivos de endomarketing.
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Qualidade de Vida
A CBD entende que para vender Qualidade de Vida aos seus

Santos, além de opções de descontos em parques temáticos,

clientes, é preciso oferecê-la , primeiro, internamente.

cinemas, teatros, shows, etc. Em 2002, o conceito de Barraca de

Dentro dessa filosofia, o “Programa Viva Melhor” desenvolve

Praia e Clube de Campo será estendido para todo o Brasil.

ações com foco na melhoria constante dos aspectos relaciona-

Na CBD, o esporte é fortemente incentivado. Por meio do Pão

dos a saúde, educação, lazer, esporte e integração com

de Açúcar Club e da Academia Pão de Açúcar, a Companhia

a família dos colaboradores.

incentiva seus colaboradores à prática esportiva, sempre acom-

Na área de saúde, são adotadas de forma contínua, ações de

panhados por médicos, professores de educação física e nutri-

medicina preventiva, com monitoramento da pressão arterial,

cionistas. Os colaboradores de todas as lojas do Grupo têm a

colesterol e diabetes; palestras sobre prevenção de doenças;

possibilidade de participar de caminhadas diárias e sessões de

alimentação nutricionalmente balanceada; prevenção e combate

ginástica laboral, com o objetivo de aumentar o conforto e a

à dependência química; e campanhas de vacinação.

disposição durante e após o horário de trabalho.

A meta é minimizar a incidência de doenças e aumentar o grau de

Entre as ações voltadas para aumentar a integração e o contato

conscientização para a prevenção.

com a família dos colaboradores está o Programa “Lugar Onde

Em educação, existe o programa de complementação escolar

Você Mora”, que permite a transferência para um local de tra-

para conclusão do ensino médio, denominado EducaPão. O

balho mais próximo da residência. Iniciado em 2000, o progra-

curso de ensinos fundamental e médio, reconhecido pelo

ma foi reforçado em 2001 e já atendeu vários colaboradores,

Ministério da Educação e Cultura, é ministrado no próprio local

que ganharam mais tempo para ficar com seus familiares. A par-

de trabalho, em parceria com a Fundação Bradesco, Senai e se-

tir de 2002, os filhos de funcionários de menor remuneração

cretarias estaduais de Educação. Ao final do curso os fun-

estão recebendo um kit de material escolar completo. Também

cionários estão habilitados a ingressar no ensino superior.

será ampliado o programa "Aonde você vai todos os dias", um

Em 2001, mais de 500 estudantes se formaram no ensino

dia de portas abertas, quando os familiares têm a oportunidade

médio e fundamental. Para incentivar a continuação da for-

de conhecer e vivenciar as instalações da empresa.

mação, a CBD oferece bolsa de estudo de 50% das mensali-

Um programa de Orçamento Doméstico, com objetivo de orien-

dades e, para complementar o valor do curso, o programa de

tar os colaboradores e familiares na gestão de suas despesas pes-

Crédito Educativo - esse para funcionários que se enquadram no

soais, fecha o planejamento de Qualidade de Vida para esse ano.

perfil do programa.

No final de 2001, na sede, em São Paulo, foi inaugurado o

Para o lazer dos colaboradores e familiares, a CBD oferece o

"Espaço Viva Melhor" um conjunto de lazer e serviços que oferece

Clube de Campo - com 25 mil metros quadrados de área verde

três quadras de squash, restaurante com diferentes opções de

e toda a infra-estrutura de piscinas, quadras poliesportivas,

refeições balanceadas, salas para sessões de shiatsu e

campo de futebol e churrasqueiras, o Clube Social na Baixada

quick massage, um salão de cabeleireiros e lojas de conveniência.

Santista, o Posto Avançado (Barraca da Praia) na praia de

Em 2002, esse espaço será ampliado com novas opções.

Os Benefícios de trabalhar na CBD
• Bolsa de Estudos.

Reembolso de 50% do valor da

matrícula e da mensalidade escolar, em cursos do ensino funda-

• Vale-Transporte. Passes para a locomoção ida-volta ao
trabalho, com desconto de no máximo 6% do salário.

mental, médio ou superior.

• Alimentação.
• Bolsa de Estudos Especial.

Reembolso de até

É oferecida a todos os funcionários, com

desconto de 20% do valor em folha de pagamento.

80% das mensalidades escolares para funcionários que tenham

• Cooperativa de Crédito. Os sócios da cooperativa

filhos com alguma deficiência.

têm a acesso a empréstimos com juros menores que os de mercado.
Complemento dos estudos de ensino médio

e fundamental, com aulas na própria empresa.

09/10

• Convênios.

Descontos especiais nas compra à vista de

livrarias e óticas conveniadas.

• Assistência Médica e Odontológica.
Convênio médico gratuito para os funcionários e seus depen-

• Prevpão.

Programa de prevenção à dependência química

(álcool, fumo, drogas).

dentes legais. Assistência odontológica gratuita aos funcionários e extensiva aos dependentes, com desconto na folha de
pagamento.

• Programa de Redução de Quebras.

Premia

com cestas básicas e feirinhas semanais os funcionários das lojas
que alcançarem as metas de redução.

• Kit Escolar.

Os filhos de funcionários recebem um kit

contendo material escolar para crianças que estiverem cursando
da pré-escola ao ensino médio.

• Enxoval do Bebê.

• Prêmio por Tempo de Empresa. Plano para funcionários
que completam 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 e 50 anos de empresa.

O funcionário ganha um enxoval

• Pão de Açúcar Club.

Treinamento técnico e acompa-

completo no nascimento do filho.

nhamento médico, para funcionários que queiram praticar atletismo.

• Multicheque.

• Auxílio Falecimento.

Desconto de 5% no valor das com-

Despesas com funeral de

pras em qualquer loja da CBD, com prazo de até 50 dias

funcionário são cobertas pela Companhia, de acordo com o

para pagar.

padrão estabelecido.

• Convênio com Creches.

Para os filhos de até 6

meses dos funcionários das lojas e da administração.

• Seguro de Vida em Grupo.

Auxílio financeiro para

familiares no caso de falecimento do funcionário.
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• Educapão.

Ações
Sociais

Instituto Pão de Açúcar
ações sociais desenvolvidas pelo Grupo Pão de Açúcar ao longo
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dos anos. É a forma encontrada pela Companhia de colocar em
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O Instituto Pão de Açúcar representa a consolidação das inúmeras

prática o seu compromisso com o desenvolvimento social e
humano, por meio de uma atuação dirigida a crianças, jovens e às
comunidades onde atua.
As ações do Instituto tiveram início em janeiro de 1999 e abrangem
três campos de atuação: qualificação educacional - voltada a
preparar jovens para os desafios do presente e futuro; relações
comunitárias e promoção do voluntariado – programa corporativo
que atende ao desejo dos colaboradores de realizar trabalhos voluntários; e o fortalecimento da identidade local – com o objetivo
de resgatar valores, história e tradições das regiões onde o Instituto
atua, ampliando o universo cultural das crianças.
Em 2001, uma grande conquista foi a inauguração das "Casas"
do Instituto Pão de Açúcar. São centros educacionais, construídos
em algumas lojas e equipados com salas de aula, modernos laboratórios de informática e espaços de convivência.
Estes espaços de aprendizagem partem da premissa de que a família e
a casa são o ponto de partida, de segurança e referência para a formação de uma criança e para a sua ação no mundo. Ela começa seu
aprendizado em casa, mas também constrói conhecimentos com os
amigos, com a escola, com a sociedade e, no caso dessas crianças e
jovens, com o Instituto Pão de Açúcar.

Para o Grupo Pão de Açúcar, as "Casas" são a oportunidade de a

crianças e jovens nos programas e atividades culturais.

empresa ampliar sua missão, colocando suas lojas a serviço da edu-

Para 2002, a previsão é atender a mais de 17 mil pessoas. Essa é a

cação e oferecendo maior qualidade de vida aos jovens, a suas

contribuição de uma grande empresa, que acredita na educação

famílias e às suas comunidades.

como meio de diminuir as diferenças sociais, apostando em oportu-

Atualmente, as Casas estão localizadas no Rio de Janeiro (RJ), São

nidades e num futuro melhor.

Paulo (SP), Santos (SP), São Caetano do Sul (SP) e Osasco (SP). Em

Esse investimento social vem sendo reconhecido pela sociedade.

2002, novas unidades serão inauguradas. A meta é, gradativamente,

Prova disso são os certificados conferidos por organizações governa-

ampliar a atuação do Instituto para todas as praças onde o Grupo

mentais e não-governamentais, como a Câmara Municipal de São

Pão de Açúcar está presente.

Paulo - que conferiu ao Grupo Pão de Açúcar o selo "Empresa

Em três anos, o Instituto Pão de Açúcar recebeu investimen-

Cidadã" - e a Fundação Abrinq - que certificou a Companhia com o

tos da ordem de R$ 15 milhões, atendendo a mais de 21 mil

selo "Empresa Amiga da Criança".

Programas de Qualificação Educacional
Vir a Ser.

O programa visa formar educadores, por meio de

mais comuns enfrentadas na educação formal, priorizando ativi-

um projeto pedagógico consistente e modelar em educação infantil.

dades que desenvolvem expressão oral, leitura e escrita, raciocínio

É realizado no Centro de Educação Infantil do Instituto Pão de

lógico e matemático, música e esporte, além de aptidões culturais.

Açúcar, que funciona em prédio cedido pela Prefeitura do Rio de

É feito por meio de parcerias com organizações sociais, localizadas

Janeiro, ao lado da loja Pão de Açúcar Barra da Tijuca. Um dos obje-

em diferentes regiões de São Paulo, que recebem investimentos na

tivos é estender esse modelo pedagógico para outras instituições de

formação dos educadores, infra-estrutura, equipamentos, materiais

educação infantil, ampliando a formação dos educadores da região.

didáticos, esportivos e musicais.
Já para os estudantes da 5ª a 8ª série, o programa "Um Passo a

Um Passo a Mais. Dirigido a crianças e jovens a

Mais" oferece informática, inglês e cultura geral, com atividades

partir de 7 anos e com duração mínima de um ano, o programa

rança, tendo como metodologia a construção do conhecimento por

desenvolve atividades que contribuem para melhorar o desem-

meio do resgate cultural dos alunos, da sua capacidade de apren-

penho escolar e a formação dos participantes.

der e pensar, aumentando sua percepção do mundo e das relações

Para os alunos da 1ª a 4ª série, o programa trabalha as dificuldades

com outras pessoas.

que buscam desenvolver o raciocínio crítico, a autonomia e a segu-

Esporte & Ação. Voltado para a educação pela prática
do atletismo, o programa acompanha o desenvolvimento das potencialidades das crianças e jovens de 7 a 14 anos. Eles também participam de oficinas inovadoras, que buscam estimular o auto-conhe-

ambiente, o desenvolvimento da autonomia, a cooperação, a parti-
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cimento, a capacidade de relacionamento, a interação com o meio

valores ligados ao esporte. O programa tem supervisão técnica do
Pão de Açúcar Club e acontece em um espaço cedido pela Secretaria
Estadual de Esportes e Recreação, no Ginásio do Ibirapuera e também em uma das organizações parceiras, na Vila dos Remédios,
em São Paulo.

Acorde para as Cordas Pão de Açúcar.
Jovens de 10 a 18 anos aprendem de maneira fácil e dinâmica a
tocar instrumentos de cordas - violino, viola, violoncelo ou contrabaixo -, em formato de orquestra, por meio do método Jaffé de ensino coletivo de música. Com duração de dois anos, o programa
desenvolve o talento, a criatividade, a sensibilidade, a responsabilidade, a disciplina e a cooperação do trabalho em equipe por intermédio do contato com a música. Após três meses de aula, os alunos
são capazes de fazer suas primeiras apresentações.
Além disso, os jovens são convidados a participar da “Orquestra
Acorde para as Cordas Pão de Açúcar”, que leva o prazer da música clássica para outros jovens, em apresentações gratuitas, de
caráter didático, em teatros, espaços culturais de bairros, escolas
públicas, entre outros.

Futuro@eu. Para preparar o jovem para entrar no mer-

recebem salário, benefícios legais e extraordinários ofere-

cado de trabalho, o programa "Educação para o Trabalho -

cidos

SENAC-SP” oferece cinco meses de estações de trabalho, aulas

horas diárias de atividades em sala e aulas práticas em lojas,

que desenvolvem competências importantes para o ingresso e

na seção escolhida pelo jovem.

permanência no mercado de trabalho, além de vivenciar visitas às

Em 2002, a área "Qualificação Educacional" será reforçada

lojas e departamentos do Grupo.

com dois novos Programas: "Nossa Língua Digit@l" – comuni-

Após, participam do "Encontro 2000 e Eu" onde, frente

cação oral e escrita, com ênfase na língua portuguesa, tendo

à sua história de vida e seus objetivos, têm o desafio de

como instrumento de aprendizado a internet, e o "Culturarte"

definir os primeiros passos para atingí-los. E para finalizar,

– espaço cultural das "Casas", que vai proporcionar aos fre-

os jovens que se identificam com a atividade da empresa

qüentadores um novo olhar sobre o mundo das artes, abrindo

têm oportunidade de ingressar no "Aprendiz de Varejo’’.

as portas da cultura e seu instigante universo, com atividades

Contratados durante oito meses pelo Instituto Pão de Açúcar,

prazerosas e muito dinâmicas.

pelo

Grupo,

para

participarem

durante

quatro

Fortalecimento da Identidade Local
Pão de Açúcar faz História.

O programa

registraram a vida, os lugares, as pessoas, as festas e brin-

tem o objetivo de estar presente na comunidade, participando e

cadeiras que fazem parte da história do bairro. Após cinco

contribuindo com o resgate da memória e valores locais, como

meses de trabalho, nasceu a exposição "Vila Isabel das

forma de educação, cultura e cidadania para as crianças do ensi-

Crianças", que mostra depoimentos, desenhos, legendas e tex-

no fundamental de escolas públicas. O primeiro trabalho foi na

tos da história, escrita sob o olhar dos "pequenos pes-

"Casa de Vila Isabel", no Rio de Janeiro, escolhida pela tradição

quisadores" e aberta à visitação da comunidade. Em 2002, o

do bairro, ricas histórias e personagens marcantes. Alunos do

projeto segue para a "Casa da Estação", em Santos (SP), que,

ensino fundamental de cinco escolas municipais da região, com

como a Casa de Vila Isabel, é um prédio tombado pelo

a ajuda de seus professores e coordenadores, pesquisaram e

patrimônio histórico.

Promoção do Voluntariado
Grupo Voluntário.

O programa foi criado para atender

balho voluntário. Além de estimular a consciência cidadã individual, per-
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ao desejo dos funcionários do Grupo Pão de Açúcar de realizar um tra-

carências e contribuir para a solução dos problemas. À empresa cabe
incentivar o engajamento dos funcionários no "Grupo Voluntário" e
liberar horas de trabalho para essas atividades, realizando, na prática, sua
missão, que é a de trabalhar pela qualidade de vida.
Implantado inicialmente em cinco lojas – três em São Paulo e duas
em Salvador (BA), como projeto-piloto, o Grupo Voluntário contou
com 35% dos funcionários destas lojas. O percentual é significativamente superior ao padrão internacional, que varia entre 5% e
10% do contingente corporativo envolvido com trabalho voluntário.
O número demonstra a "vocação" dos colaboradores do Grupo Pão
de Açúcar para o voluntariado, cuja disposição em "servir" é parte
importante do perfil profissional. O "Grupo Voluntário" será expandido
gradativamente para outras lojas da CBD.

Parcerias contra o Desperdício.

Dentro

do propósito de relacionar-se com as comunidades onde atua, o
Grupo Pão de Açúcar realiza, por meio do Instituto, um trabalho de
separar produtos em condições de consumo e que não serão mais
comercializados, destinando-os a 700 organizações sociais parceiras, que atendem milhares de pessoas carentes, entre crianças,
idosos, deficientes e dependentes químicos.

Ações na
Comunidade

A CBD também investe em ações que visam a promover o desenvolvimento da cidadania em todo o Brasil. Em 2001, os recursos
foram direcionados aos projetos de educação, meio ambiente,
esporte e cultura, com destaque para os seguintes programas:

Foram investidos R$ 300 mil na reformulação do programa, que
deixou de ser um supermercado educacional e se transformou em
um laboratório do cotidiano. Dirigido a crianças entre 5 e 12 anos,
já atendeu a mais de 3 mil escolas públicas e privadas da Grande
São Paulo e recebeu mais de 500 mil visitantes desde outubro de
1998, quando foi inaugurado. Várias escolas passaram a incluir
em seus currículos visitas e atividades extraclasse ligadas ao Pão de
Açúcar Kids, para desenvolver com seus alunos os conceitos de
educação, consumo consciente e cidadania.

Alfabetização Solidária
Desde 1999, o Grupo Pão de Açúcar, por meio da bandeira Extra
Hipermercados, participa deste programa, adotando a cidade de
Abaiara, no Ceará, com 250 alunos. No ano seguinte, cada funcionário contribuiu com R$ 0,38 mensais para adotar mais 500
alunos no município de Pão de Açúcar, no interior de Alagoas.
Foram enviados também material didático, calçados e lanternas,
para que a população rural pudesse chegar às salas de aula. Em
2001, foram enviadas 700 cestas básicas para a cidade alagoana.
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Pão de Açúcar Kids

Recicle e Ganhe - Extra
Trata-se de uma iniciativa de caráter permanente, que propõe um
meio eficiente, prático e atraente para o recolhimento de embalagens PET e de alumínio (latinhas) para a reciclagem. A Companhia
investiu mais de R$ 600 mil no programa, que é voltado aos consumidores e moradores das regiões onde estão localizadas as lojas
do Extra na Grande São Paulo e cidade do Rio de Janeiro. Para
cada embalagem depositada em uma das máquinas automáticas
de reciclagem, o consumidor ganha de R$ 0,01 (PET) a R$ 0,02
(latinha de alumínio) em cupons, que podem ser usados nas compras ou doados à Unicef, e que totalizaram mais de 12 milhões de
embalagens recicladas.

Estações de Reciclagem Pão de Açúcar/ Organics
Iniciado em abril de 2001, o programa possibilita ao consumidor separar e dar o destino correto a resíduos recicláveis, ao mesmo tempo
em que apóia iniciativas sociais. Ao fazer compras em uma das 12
lojas em que o programa foi implantado, o consumidor leva para
casa sacolas coloridas, que poderão ser utilizadas na separação dos
resíduos recicláveis, dentro do padrão universal de coleta seletiva, ou
seja: verde para vidros, azul para papel, amarela para metal e vermelha para plástico. Os clientes podem depositar as sacolas nos contêineres específicos, que estão localizados na área externa das lojas.
O dinheiro arrecadado é destinado a dois programas ambientais: um
promovido pelo Instituto Recicle Milhões de Vidas, que promove a educação ambiental em escolas, condomínios e órgãos públicos, e o outro
é o projeto Crianças no Lixo Nunca Mais, dirigido a crianças que trabalham em aterros sanitários. O programa oferece uma bolsa-escola para
que essas famílias mantenham as crianças nas escolas, oferecendo
assim condições mais dignas de trabalho e educação. No balanço de
2001, foram arrecadadas 400 toneladas de materiais recicláveis.

Jardineiros do Barateiro
Criado em 2001, o projeto procura integrar e valorizar os conceitos de participação comunitária, qualidade de vida e educação.
Os Jardineiros do Barateiro têm idade de 16 a 20 anos e trabalham
no ajardinamento e recuperação de praças e áreas verdes. Cada
integrante da equipe recebe bolsa-auxílio mensal, vale-refeição,
vale-transporte e cesta básica. No ano passado, foram recuperadas
sete praças na Grande São Paulo.

Projeto Nordeste
O Grupo Pão de Açúcar também apóia o Projeto Nordeste, que mantém projeto agroindustrial em Irecê (BA), que busca soluções para os
principais problemas da região, como carência de recursos hídricos,
armazenamento, saúde e educação, entre outros. Ao utilizar o cartão
de afinidade Projeto Nordeste, o cliente do Grupo está destinando
1% do valor da compra para ajudar centenas de crianças e trabalhadores daquela região.

Campanhas Comunitárias
Todas as lojas da CBD têm autonomia para realizar e participar de
campanhas comunitárias, como de arrecadação de agasalhos e brinquedos e venda de produtos em benefício de instituições e entidades
assistenciais. A Campanha do Agasalho do Extra, por exemplo,
arrecadou em 2001 quase 45 mil agasalhos, com crescimento de
15% em relação ao ano anterior. Já a Gincana da Solidariedade Pão
de Açúcar/Nativa FM angariou mais de 42 mil agasalhos. O site
amelia.com.br levantou R$ 18 mil, que foram destinados às instituições Casa Hope, Laramara e Instituto Pró-Queimados.
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Cultura

Pão Music
Em seu nono ano, a série de espetáculos Pão Music foi ampliada para
mais duas cidades e reuniu mais de 2 milhões de pessoas. Em 2001, sob
o tema ‘’Rock Sinfônico’’, o programa teve 20 espetáculos nas cidades
de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Brasília, reunindo grandes
nomes do pop/rock nacional, como Rita Lee, Lulu Santos, Jota Quest,
Marisa Monte, Skank e Titãs, acompanhados da orquestra sinfônica
Arte Viva, sob regência do maestro Amilson Godoy.

Pão Music Acústico
Durante todo o ano de 2001 os clientes puderam apreciar o melhor
da música instrumental enquanto realizavam suas compras nas lojas
da rede Pão de Açúcar da capital.
O projeto "Pão Music Lojas” oferece aos clientes algo no estilo happy
hour, reforçando o conceito de "Prazer nas Compras", além de incentivar
a nossa cultura e prestigiar os talentos musicais, nos mais variados ritmos
e estilos musicais, entre os quais, jazz, bossa nova e clássicos da MPB.

Ilê-Aiyê
A empresa também apoiou, pelo segundo ano consecutivo, por meio
do projeto Extra Comunidade, o Bloco Afro Ilê-Aiyê, um dos mais tradi-

moção e preservação de eventos do Ilê-Aiyê, como A Noite da Beleza
Negra, Tradições Quilombolas e o Carnaval, sendo toda a renda obtida
destinada à ampliação dos projetos sociais da ONG.

Teatro
Em 2001, teve prosseguimento a bem-sucedida parceria com Guel Arraes,
um dos mais renomados diretores da televisão brasileira, que montou
uma companhia de teatro popular e itinerante com o objetivo de democratizar o acesso do público ao teatro. A primeira montagem, Lisbela e o
Prisioneiro, encenada no Rio de Janeiro e em São Paulo, obteve um grande sucesso de público, alavancado também pela promoção "Teatro é um
barato", em que os ingressos foram vendidos a preços acessíveis (R$ 3,00).

Meninos do Morumbi
Desde 1997, a Companhia apóia o projeto Meninos do Morumbi, que
atende a mais de mil crianças e jovens, de 5 a 17 anos, de bairros pobres
e favelas das zonas sul e sudoeste de São Paulo. A associação dá grande
enfoque ao desenvolvimento artístico e esportivo como uma alternativa
às drogas e à delinqüência. As atividades incluem música, canto, dança,
teatro, capoeira, futebol, jiu-jitsu, condicionamento físico, informática e
inglês, entre outras. Atualmente o grupo Pão de Açúcar é responsável
por 40% dos recursos empregados no Projeto.
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cionais grupos de percussão da Bahia. Os recursos destinam-se à pro-

Esporte

Por acreditar que a prática do esporte é fundamental para o
desenvolvimento de uma sociedade mais saudável, a Companhia
continua levando sua marca de qualidade a diversas atividades e
investindo em projetos que favorecem o crescimento da corrida
e do triathlon no país.

Projeto Atenas 2004
Com objetivo de incentivar cada vez mais essas duas modalidades
esportivas e levar o maior número possível de atletas para representar o Brasil nos próximos Jogos Olímpicos, cria-se o projeto
Atenas 2004. Fecha-se uma parceria com a equipe de corredores
de fundo da Funilense e atletas como Emerson Iser Bem, campeão
da São Silvestre em 1997, e Marílson Gomes dos Santos, 4º colocado em 1999 e 2001, juntam-se a Vanderlei Cordeiro de Lima,
medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos de Winnipeg, no
Canadá, em 1999, e passam a representar a equipe Pão de Açúcar
Funilense de São Caetano do Sul.
A equipe de triatletas profissionais do Pão de Açúcar (Mariana
Ohata, Carla Moreno, Leandro Macedo e Juraci Moreira), que representou o Brasil nas Olimpíadas de Sidney em 2000, recebe o

seis vezes medalha de bronze no Mundial de Ironman, no Havaí, e
atual recordista sul-americana na distância.

Maratona Pão de Açúcar
de Revezamento, Circuito
de Corridas e Fast Triathlon
A Maratona Pão de Açúcar de Revezamento chega em 2001, na sua
9ª edição, com o recorde de 15 mil participantes, tornando-se o maior
evento esportivo da América Latina e conseguindo reunir, numa
mesma competição, os maiores nomes do atletismo do Brasil.
O Circuito Corpore Pão de Açúcar de Corridas leva cerca de 25 mil
corredores às ruas de São Paulo em nove etapas ao longo do ano.
A terceira edição do Fast Triathlon Pão de Açúcar reuniu no Guarujá
(litoral paulista) os melhores atletas do Brasil, México, Japão,Canadá,
Alemanha, Austrália, Argentina e dos Estados Unidos. Como novidade, foi realizado em Santos (SP) o Desafio das Américas de Fast
Triathlon Feminino, que contou com atletas do Brasil, Canadá,
Estados Unidos e Argentina.
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reforço de Fernanda Keller, a eterna "dama de ferro" do triathlon,

Distribuição dos Funcionários
por Tempo de Empresa

Funcionário por Sexo

De 2 a 5 anos
19,6%

Feminino
44,4%

De 6 a 10 anos
9,0%
Até 2 anos
66,2%

De 11 a 15 anos 3,3%
De 16 a 20 anos 1,2%
Acima de 20 anos 0,7%

Masculino
55,6%

Funcionários por Faixa Etária

Valor Adicionado
Reinvestimentos
20,7%

Remuneração do Trabalho
25,3%

De 20 a 25 anos
32,0%

De 26 a 35 anos
33,4%

Remuneração dos Acionistas
2,4%

Governo e Comunidades
28,1%

Remuneração do Capital
23,5%

Até 20 anos
15,4%

De 36 a 45 anos
13,3%

Acima de 55 anos
1,3%

De 46 a 55 anos
4,6%

Valor Adicionado
Consolidado 2001 (R$ milhões)

(-) Produtos e serviços adquiridos de terceiros

7.397

= Valor Adicionado bruto

2.088

Remuneração do Trabalho

426

39.642

(+) Valor adicionado a distribuir

2.514
636
31.343

(+) Valor adicionado recebido

(salários e encargos sociais)
Remuneração dos Acionistas

52.060

9.485
50.106

Number of Employees
(+) Receita Bruta de mercadorias e serviços

61

Remuneração do Capital

590

(despesas financeiras e aluguéis)
Governo e Comunidades

19.653

(dividendos)

706

(impostos e taxas)
Reinvestimentos

521

(depreciações e lucros retidos)
As informações contidas neste Relatório são suplementares e não auditadas.

97
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99

00
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O valor adicionado, um indicador da riqueza agregada à sociedade

Essa posição indica um índice de agregação de valor de 26,5%

pela Companhia em sua atividade econômica, totalizou R$ 2.514

sobre as aquisições de produtos e serviços de terceiros. Ou seja, de

milhões em 2001. Esse valor é representado pela diferença entre as

cada R$ 1,00 de receita obtida, aproximadamente R$ 0,27 foi

receitas obtidas (R$ 9,485 milhões) e o custo de aquisição das

transferido para o governo (impostos, taxas e contribuições), tra-

matérias-primas e serviços de terceiros, (R$ 7,397 milhões), acresci-

balhadores (pessoal e encargos), instituições financeiras (juros) e

do do valor adicionado recebido pela Companhia (R$ 425 milhões).

acionistas (dividendos).

Balanço Social Anual 2001/2000
Dados Não Consolidados
2001

1) Base de Cálculo

Alimentação
Encargos socias compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e medicina no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores Sociais Internos

Valor (Mil Reais)

7.211.853
250.733
508.155

Receita Líquida (RL)
Lucro Operacional (RO)
Folha de Pagamento Bruta (FPB)

2) Indicadores Sociais Internos

2000

Valor (Mil Reais)

6.866.268
332.252
551.415

Valor

% Sobre

% Sobre

Valor

% Sobre

(R$)

FPB

RL

(R$)

FPB

RL

42.950
132.998
43.946
3.800
5.583
27.932
627
11.001
42.874
311.710

8,5%
26,2%
0,0%
8,6%
0,7%
1,1%
0,0%
5,5%
0,1%
2,2%
8,4%
61,3%

0,6%
1,8%
0,0%
0,6%
0,1%
0,1%
0,0%
0,4%
0,0%
0,2%
0,6%
4,3%

39.916
141.207
36.612
3.415
3.790
18.620
668
12.066
38.776
295.170

7,2%
25,6%
0,0%
6,6%
0,6%
0,7%
0,0%
3,4%
0,1%
2,2%
7,0%
53,5%

0.6%
2.1%
0.0%
0.5%
0.5%
0.1%
0.0%
0.3%
0.0%
0.2%
0.6%
4.3%

6.246
1.847
34
2.329
10.496
429
7.626
630
29.637
615.380
645.017

1,2%
0,4%
0,0%
0,0%
0,5%
2,1%
0,1%
1,5%
0,1%
5,8%
121,1%
126,9%

0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,4%
8,5%
8,9%

39.982
1.539
370
6.193
10.907
385
8.256
385
32.017
638.802
670.819

0,7%
0,3%
0,1%
0,0%
1,1%
2,0%
0,1%
1,5%
0,1%
5,8%
115,8%
121,7%

0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%
0.2%
0.0%
0.1%
0.0%
0.5%
9.3%
9.8%

1.535
1.535

0,0%
0,3%
0,3%

0,0%
0,0%
0,0%

31
31

0,0%
0,0%
0,0%

0.0%
0.0%
0.0%

% Sobre

3) Indicadores Sociais Externos

4) Indicadores Ambientais
Relacionados com a operação da empresa
Em Programas e/ou projetos externos
Total - Investimentos em Meio Ambiente

5) Indicadores do Corpo Funcional
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

de
de
de
de
de
de
de
de
de

empregados ao final do período
admissões durante o período
empregados terceirizados
empregados acima de 45 anos
mulheres que trabalham na empresa
cargos de chefia ocupados por mulheres
negros que trabalham na empresa
cargos de chefia ocupados por negros
empregados portadores de deficiência

50.106
24.173
2.053
2.643
21.948
18,0%
nd
nd
nd

52.060
19.804
2.183
3.018
23.148
18,5%
nd
nd
nd

6) Informações Relevantes quanto
ao Exercício da Cidadania Empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos
pela empresa foram definidos:
Os padrões de segurança e salubridade
no ambiente de trabalho foram definidos:
A Previdência Privada contempla*:

( ) pela
direção
( ) pela
direção
( ) direção

A participação nos lucros ou resultados contempla:

( ) direção

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:
Quanto à participação dos empregados em
programas de trabalho voluntário, a empresa:

( ) não são
considerados
( ) não se
envolve

79
650
(x) direção
gerências
(x) direção
gerências
( ) direção
gerências
( ) direção
gerências
(x) são
sugeridos
( ) apóia

( ) todos os
empregados
( ) todos os
empregados
( ) todos os
empregados
(x) todos os
empregados
( ) são
exigidos
(x) organiza
e incentiva

( ) pela
direção
( ) pela
direção
( ) direção
( ) direção
( ) não são
considerados
( ) não se
envolve

61
1.510
(x) direção
gerências
(x) direção
gerências
( ) direção
gerências
( ) direção
gerências
(x) são
sugeridos
(x) apóia

( ) todos os
empregados
( ) todos os
empregados
( ) todos os
empregados
(x) todos os
empregados
( ) são
exigidos
( ) organiza
e incentiva

*A empresa não oferece um plano de previdência privada, no entanto, a empresa oferece um plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (Plano de Stock Option) desde 1997.
As informações contidas neste Relatório são suplementares e não auditadas.

25/26
Relatório Anual 2001

Educação
Cultura
Saúde e Saneamento
Habitação
Esporte
Lazer e diversão
Creches
Alimentação
Outros
Total das Contribuições para a Sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores Sociais Externos

