As iniciativas de responsabilidade
social da Companhia visam a
contribuir para o desenvolvimento
do país.

BALANÇO SOCIAL

Responsabilidade
Social Corporativa
é o compromisso
da Empresa com o
desenvolvimento
social, a partir
de práticas
dirigidas aos seus
diferentes públicos,
o que colabora
efetivamente para a
construção de uma
sociedade mais
justa e sustentável.

MENSAGEM

Compromisso é a palavra que rege a responsabilidade corporativa da Companhia Brasileira de Distribuição
(CBD)/Grupo Pão de Açúcar. Compromisso com o desenvolvimento do Brasil e que se manifesta de maneira
concreta, por exemplo, na criação de empregos. Em dezembro de 2003, 55,5 mil pessoas trabalhavam em
nossas 497 lojas e em 11 centrais de distribuição localizadas em 12 estados.
Acreditamos tão ﬁrmemente na responsabilidade social empresarial que essa prática está inserida na
gestão dos nossos negócios, além de fazer parte do dia-a-dia das operações – algo que vai muito além
do pagamento de impostos ou da obediência irrestrita à legislação. Para cumprir esse papel de maneira
consistente, nosso modelo de administração adota sólidas práticas de governança corporativa. Isso nos
permite trabalhar na consolidação da proﬁssionalização, da melhor performance e da maior produtividade
e lucratividade, sempre em nome da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável.
Na CBD, a gestão de responsabilidade social é partilhada por toda a Companhia. O nosso Comitê de
Responsabilidade Social, orientado pelo Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano, conta
com representantes das Unidades de Negócios, do Marketing Corporativo, do Comercial e de Recursos
Humanos, e atua em seis grandes âmbitos: Compromisso com a Nossa Gente; Práticas de Varejo
Responsável; Apoio a Políticas Públicas; Incentivo ao Esporte e à Cultura; Atenção com o Meio Ambiente;
e Desenvolvimento Humano e Social.
A CBD considera que a sua responsabilidade empresarial começa com o desenvolvimento dos seus
colaboradores e familiares, tanto nos programas de melhoria da qualidade de vida, como nos benefícios
oferecidos e que excedem os estabelecidos pela lei. Outro foco de nossos cuidados cotidianos são os
clientes. Praticamos um varejo responsável para encantar, satisfazer e respeitar as pessoas que entram em
nossas lojas.
A consolidação do programa Caras do Brasil, em 2003, é outro motivo de orgulho para nós. Ao apoiar a
comercialização de mercadorias fabricadas por pequenas comunidades, o Grupo Pão de Açúcar favorece
a produção local de riquezas e permite a ﬁxação das populações em suas regiões de origem. Esse é um
exemplo prático de como aplicamos o desenvolvimento sustentável no dia-a-dia dos negócios.

Por sua importância, as iniciativas de responsabilidade social integram a visão estratégica da CBD para os
próximos cinco anos, que busca ampliar a liderança no mercado e tornar-se a companhia mais admirada
do país por sua rentabilidade, inovação e eﬁciência, mas também por sua postura socialmente responsável,
que contribui para o desenvolvimento do Brasil.

Augusto Marques da Cruz Filho
Diretor Presidente

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR RELATÓRIO ANUAL 2003

A prática da responsabilidade social dentro da Companhia completou mais uma importante etapa com o
aniversário de cinco anos do Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano, cujas atividades nesse
período contaram com a participação de mais de 72 mil crianças e adolescentes. A atuação do Instituto
reﬂete nossos valores e princípios e faz parte da postura ética e da responsabilidade social que a CBD
assume e pratica cotidianamente. Acreditamos que educação e cidadania são prioridades. Por isso, o
Instituto realiza ações de longo prazo, capazes de transformar a realidade de crianças e jovens e de suas
famílias. Os benefícios dessas iniciativas estendem-se para toda a comunidade, que passa a ser testemunha
dos avanços pessoais, familiares e sociais conquistados pelos participantes dos nossos programas.

56

Nossos públicos e nossa atuação
O Grupo Pão de Açúcar elegeu como principais stakeholders
(partes interessadas) aqueles públicos com os quais mantém
um relacionamento mais estreito: clientes e consumidores
(nossa razão de ser) e colaboradores e familiares (nossa
gente). Outros grupos de interesse igualmente importantes
para a empresa são: investidores e acionistas, comunidades
do entorno, fornecedores, parceiros, governo e sociedade.

Com a ﬁnalidade de tornar mais didático e claro o diálogo
que mantém com os stakeholders na condução de uma
gestão responsável, as ações são divididas em seis grandes
âmbitos: Compromisso com a Nossa Gente; Práticas de Varejo
Responsável; Apoio a Políticas Públicas; Incentivo ao Esporte
e à Cultura; Atenção com o Meio Ambiente; e Desenvolvimento
Humano e Social.

Colaboradores
e familiares

Âmbitos de atuação

Governo e
sociedade

• Compromisso com a nossa gente
• Práticas de varejo responsável

Comunidades
do entorno

• Apoio a políticas públicas
• Incentivo ao esporte e a cultura
• Atenção com o meio ambiente
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• Desenvolvimento humano e social

Clientes e
consumidores

Âmbitos de atuação
Nossos Públicos
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Fornecedores
e parceiros

Investimentos sociais internos
que visam ao desenvolvimento
pessoal, proﬁssional e ao
bem-estar dos colaboradores
e de seus familiares.
Práticas de Varejo Responsável

Ações que procuram garantir
relações éticas na cadeia
comercial: fornecedor →
distribuidor → consumidor e que
vão além das exigências legais.

Apoio a Políticas Públicas

Utilizando sua estrutura de
varejo e as oportunidades de
atuação deﬁnidas pelo perﬁl do
negócio, o Grupo Pão de Açúcar
promove ações e dá visibilidade
a importantes causas sociais,
destacando-se como um parceiro
de peso para iniciativas sociais do
governo que buscam repercussão
na comunidade.
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Compromisso com a Nossa Gente
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Incentivo ao Esporte e à Cultura

Investimentos no incentivo
à prática de esporte como
ferramenta para melhoria
da qualidade de vida e
democratização da cultura
por meio de eventos musicais
gratuitos de alta qualidade.
Atenção com o Meio Ambiente
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Trabalho de conscientização
ambiental, que incentiva a
reciclagem de embalagens pósconsumo, por meio de projetos
que visam à inclusão social.
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Desenvolvimento Humano e Social

Investimentos sociais externos
realizados por meio do Instituto
Pão de Açúcar, com foco na
educação e no desenvolvimento
social e comunitário.

Ciente de que sua responsabilidade social começa “dentro
de casa”, a partir da maneira como acolhe e se relaciona com
seus colaboradores, o Grupo Pão de Açúcar acredita que
uma empresa ética não se limita a respeitar os direitos dos
trabalhadores, mas deve ir além e investir no desenvolvimento
humano e social de seu público interno. Mais que uma crença,
essa é a prática adotada pela Companhia, que está presente,
desde 2000, no “Guia EXAME – As Melhores Empresas para
Você Trabalhar”. Em 2003, também se destacou entre “As
40 Melhores Empresas para a Mulher Trabalhar”, ﬁcou na 7a
posição entre “As Empresas Mais Admiradas no Brasil”, na
pesquisa da CartaCapital/InterScience e foi eleita “A Empresa
Mais Desejada Para Se Trabalhar”, pela Revista Forbes.
Qualidade de vida
Um dos pilares da gestão do público interno é o programa
Viva Melhor, que procura oferecer aos colaboradores
condições para a busca do equilíbrio nos diversos papéis
que desempenham: pai/mãe, marido/mulher, ﬁlho/ﬁlha,
proﬁssional, esportista, etc. Essa busca pela melhoria da
qualidade de vida se dá por meio de ações distribuídas em
seis grandes domínios: Promoção à Saúde; Incentivo à
Prática de Atividade Física; Oportunidades de Lazer; Acesso à
Educação; Ambiente de Trabalho; e Convívio com a Família.

Alguns dos resultados do Viva Melhor em 2003:
• Matrícula de 2.474 colaboradores no Educapão (programa de ensino
fundamental e médio);

• Vacinação de mais de 43 mil pessoas contra a gripe;

• Distribuição de 25 milhões de refeições balanceadas, conforme o
Cardápio Viva Melhor;
• Presença de mais de 2 mil praticantes de atividades físicas na sede
(Academia e Squash Pão de Açúcar);
• Freqüência de mais de 34 mil pessoas no Clube da Baixada (na cidade
de Santos, em São Paulo) e no Clube de Campo (no bairro de
Parelheiros, na cidade de São Paulo).
• Inscrição de 1,2 mil colaboradores-atletas no PA Club em seus três
núcleos de São Paulo e os núcleos da Baixada Santista, Rio de Janeiro,
Fortaleza e Brasília, o último implantado em 2003.
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Compromisso com a nossa gente
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Conhecer os anseios e as opiniões do público interno é
essencial para a constante melhoria desse relacionamento.
Em 2003, as ações desenvolvidas pela Empresa puderam
ser avaliadas na primeira Pesquisa Estrutura de Clima
Organizacional, que contou com a participação de mais
de três mil colaboradores. O resultado mostrou que 89%
dos entrevistados sentem orgulho de trabalhar no Grupo
Pão de Açúcar.
Desenvolvimento Pessoal e Proﬁssional
Por acreditar no papel transformador da educação, o Grupo
Pão de Açúcar concentra a maior parte dos benefícios
nessa área. Todos os funcionários com mais de um ano
de empresa e bom desempenho no trabalho podem receber
bolsas de estudos com cobertura de 50% do valor das
mensalidades em qualquer nível educacional. Há também
o crédito educativo oferecido pela Cooperativa de Crédito.
Em 2003, foram concedidos 6.152 bolsas estudantis e mil
créditos educacionais.
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Na área de Treinamento e Desenvolvimento, a Companhia
reforça o conceito de que a responsabilidade sobre a
educação continuada deve ser compartilhada entre a
empresa e os funcionários. Para isso, fornece as ferramentas
necessárias ao aprendizado de seus colaboradores e os
incentiva a procurar formas de auto-desenvolvimento. Os
cursos e eventos promovidos pela área de Treinamento e
Desenvolvimento tiveram 229 mil participações e 815 mil/
horas de treinamento em 2003.
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Pessoas tecnicamente melhores
que o mercado, bem preparadas e
motivadas para assumir desaﬁos,
riscos e atitudes inovadoras.

executivos. Esses cursos gerenciais concentraram-se na
gestão de pessoas e reaﬁrmaram os princípios do Gerente
de Gente Feliz: justiça e transparência, cobrança, valorização
e reconhecimento dos resultados, ensino, promoção da
comunicação e da cooperação e qualidade de vida.
Preocupada também em expandir sua atuação social
interna além do estabelecido pela legislação brasileira, a
Companhia oferece cerca de duas dezenas de benefícios
aos colaboradores, como, por exemplo, assistência médica
para funcionários e seus dependentes, o Enxoval de Bebê
a todo ﬁlho recém-nascido; o Kit Material Escolar para os
dependentes legais; o Seguro Alimentação; o Auxílio Funeral,
no caso de falecimento do funcionário; e a Cooperativa de
Crédito, que faz empréstimos aos colaboradores a partir de
taxas de juros inferiores às praticadas no mercado.

Ação transformadora
A relação permanente de parceria entre a Empresa e seus
colaboradores na busca de soluções transformadoras para
a vida das pessoas foi o que impulsionou outra iniciativa
inovadora do Grupo Pão de Açúcar em 2003: o “Doce Vilas”,
que resultou na construção de 300 casas populares, no
município paulista de Itapevi, ﬁnanciadas pela Caixa Econômica
Federal e destinadas exclusivamente aos seus colaboradores.
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O foco do treinamento e desenvolvimento em 2003 foram os
programas técnico-operacionais (79,5% das participações)
com destaque para os cursos de Formação Técnica de
Perecíveis, Atendimento e Escola de Conhecimento de
Produtos, que oferece cursos especíﬁcos sobre queijos,
massas, etc. Além disso, mais de 460 colaboradores que
participaram dos programas de formação de novas lideranças,
receberam treinamento por um período de seis e 12 meses,
para assumir posições chaves nas lojas. Outra iniciativa foi a
parceria com a Fundação Getúlio Vargas, no desenvolvimento
do MBA in company em Gestão de Negócios para 35
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O fato de o Grupo Pão de Açúcar empregar cerca de
56 mil brasileiros mostra o seu compromisso com a
empregabilidade e a criação de renda no país. Esse
compromisso se estende também por setores da população,
normalmente com poucas oportunidades de colocação no
mercado de trabalho. Em 2003, a Empresa empregou:
• 451 adolescentes no programa Jovem Aprendiz;
• Mais de 30 mil jovens entre 16 e 24 anos (33% do total de
trabalhadores do Grupo) no programa Primeiro Emprego;
• Cerca de 3,5 mil homens e mulheres, entre 45 e 60 anos,
e 383 pessoas com mais de 60 anos no programa
Terceira Idade.
Em 2004, o Grupo Pão de Açúcar abrirá oportunidades
para 500 jovens egressos da Febem, começando um
projeto piloto com 30 jovens em semi liberdade e liberdade
assistida, e efetivará o compromisso de contratar mil
colaboradores por meio de programas de apoio a políticas
públicas como São Paulo Inclui – BolsaTrabalho e
Começar de Novo, além de dar continuidade à inclusão de
proﬁssionais com deﬁciência.

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR RELATÓRIO ANUAL 2003

Diálogo com a nossa gente
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O Grupo Pão de Açúcar também privilegia a comunicação
com seus colaboradores por entender que o diálogo
é fundamental para a gestão sustentável do negócio e
para a valorização do público interno. A comunicação
interna é feita com total transparência e organizada
em três ambientes: a Comunicação de Informação,
que cria envolvimento do funcionário com o dia-a-dia
da Empresa, é feita por meio de veículos editoriais; a
Comunicação de Formação, que leva à motivação, é feita
com campanhas de publicidade interna; e a Comunicação
de Comprometimento, realizada em cascata, a partir da
diretoria executiva até a base. Os assuntos relacionados
à Companhia são organizados em pautas de reuniões
conhecidas como “rapidinhas”, que são transmitidas pelo
gerente aos colaboradores da loja diariamente.
O vínculo empresa-colaborador também é reforçado
nos encontros com os diretores regionais, realizados
mensalmente. Além disso, grupos de 100 a 120
funcionários, inscritos voluntariamente, têm contato direto
com o Presidente do Conselho de Administração, Abilio
Diniz, em reuniões quinzenais. O objetivo dessas ações é
estabelecer uma comunicação de mão dupla, permitindo
que exista um ﬂuxo de informação em todos os sentidos.

Práticas de varejo responsável
A prática de um varejo responsável está baseada na construção
de uma relação de respeito e conﬁança entre a Empresa, seus
fornecedores, seus clientes e as comunidades nas quais suas
lojas estão inseridas.
Essência da visão estratégica da Companhia, o compromisso
social e de respeito ao meio ambiente está expresso no
Código de Ética e é condição indispensável para quem é ou
deseja se tornar fornecedor da Empresa.

Ombudsman do Fornecedor
Referência no segmento de varejo no Brasil e um importante
fator na valorização dos pequenos fornecedores, o Ombudsman
do Fornecedor foi criado há quatro anos com o objetivo de
ouvir e transmitir as sugestões e expectativas da cadeia de
fornecedores para a Empresa e vice-versa. Todas as ocorrências
são registradas e acompanhadas até que sejam solucionadas.
Em 2003, a área consolidou a missão de “ser a voz do

fornecedor” dentro da Companhia, atendendo sugestões de
melhorias necessárias e mantendo uma postura de antecipar
as demandas futuras dos parceiros. Um exemplo de atuação
responsável foi a valorização e a criação de oportunidades
para fornecedores regionais com repercussão na criação de
empregos e de renda, além de garantir às pequenas empresas
acesso a mercados nos quais diﬁcilmente poderiam entrar.
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O compromisso de aliar a ética ao sucesso sustentável do
negócio manifesta-se de maneira concreta em atividades como
o Ombudsman do Fornecedor e a Casa do Cliente, além das
diversas ações de caráter social promovidas pelas bandeiras
Pão de Açúcar, Extra, Extra-Eletro e CompreBem Barateiro.
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Caras do Brasil
Uma das diretrizes adotadas pelo Grupo Pão de Açúcar é a de
privilegiar os produtores locais das praças onde possui lojas,
permitindo que as comunidades possam melhorar sua renda
sem ter que deixar as localidades onde vivem. Nesse sentido,
ganha destaque o programa Caras do Brasil, um estímulo à
produção e comercialização de produtos fabricados por grupos
e organizações que promovem a inclusão social e preservam o
meio ambiente de forma sustentável.
Em 2003, o programa permitiu que 32 fornecedores, entre
associações, cooperativas, micro-empresas e aﬁns, de 16
estados brasileiros, comercializassem 205 produtos diferentes
nas prateleiras das lojas da Companhia.
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Casa do cliente
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O compromisso de respeito do Grupo Pão de Açúcar com
os clientes ﬁca explícito na Casa do Cliente, que pode ser
considerada a evolução do conceito de ombudsman. Trata-se
de um canal interativo de relacionamento da Empresa com
seus consumidores e que pode efetivamente promover ajustes
na operação do negócio. Foi assim, por exemplo, que surgiu
a idéia de instalar cadeirinhas próprias de bebê nos carrinhos
dos supermercados para garantir a segurança das crianças
e a tranqüilidade dos pais durante a compra e também a
criação da área de convivência nas lojas da rede Pão de
Açúcar chamada Cantinho do Idoso. A Casa do Cliente conta
com 90 agentes de relacionamento e funciona sete dias por
semana, das 8h às 20h. Localizada estrategicamente próxima
à sede, em São Paulo, possui sub-sedes em Curitiba, Brasília,
Fortaleza e Rio de Janeiro. Em 2003, totalizou mais de 403 mil
contatos por telefone, e-mail, chat e pessoalmente. Além do
atendimento, desenvolve ainda outras atividades: promove o
Conselho de Clientes, reuniões mensais com os consumidores
em que são discutidas oportunidades de melhorias nas
instalações; e faz a gestão das manifestações depositadas
nas caixas de sugestões, presentes em todas as lojas.

Lojas para todos
Para promover a diversidade, a CBD conta com o programa
Acessibilidade para Todos. Inicialmente desenvolvido nas
lojas Pão de Açúcar, a iniciativa já adaptou 12 unidades
e outras 70 estão em fase de certiﬁcação. Além disso, 3
mil colaboradores já foram capacitados e treinados para
o atendimento. Em 2004, as lojas das bandeiras Extra e
CompreBem Barateiro também passarão a contar com o
programa. O objetivo é facilitar o acesso às lojas, para
que pessoas com deﬁciência possam efetuar suas compras
com autonomia.
Capital social

A rede Pão de Açúcar conta com a área de Excelência
em Serviços, responsável pela implantação e gestão
dos Comitês de Lojas, cujas ações visam a atender às
demandas locais, sejam elas iniciativas voltadas aos
colaboradores, aos clientes, à empresa ou atuações com as
entidades sociais, realizando campanhas de arrecadação
de doações e mobilização da comunidade. A rede procura
manter um diálogo especíﬁco com cada região em que
atua, respeitando a cultura, os costumes e as indústrias
locais. Respeito que se revela também na contratação de
hostess, pesquisadoras de preços e atendentes de vinhos,
pessoas que estavam fora do mercado de trabalho (donasde-casa que fazem a pesquisa de preços ou atuam como
hostess), ou que não tinham a qualiﬁcação especíﬁca
(especialistas em bebidas).

A preocupação de respeito às comunidades também foi um
foco de ação do Extra que, em 2003, desenvolveu adaptações
em suas lojas e realizou campanhas de comunicação
regionais, levando em consideração a cultura e os costumes
dos locais onde atua. Além disso, criou uma uniformidade
de linguagem em todas as suas campanhas e associou sua
marca à família brasileira, buscando transmitir valores de
gente trabalhadora, humana, solidária, consciente, dinâmica,
moderna e bem-humorada. Esse esforço também pode ser
exempliﬁcado com o sucesso do programa Reciclagem 10,
Fome Zero, que distribuiu alimentos em troca de embalagens
PET e de alumínio pós-consumo.
O CompreBem Barateiro reforçou, em 2003, a política de
apresentar o supermercado inserido na comunidade, com a
orientação de “fazer o bem”. Esse posicionamento faz parte
da nova estratégia para a rede CompreBem Barateiro, que não
signiﬁca apenas preço baixo, mas também uma nova maneira
de comprar bem, com mais qualidade e variedade, aliada
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Todas as bandeiras que formam o Grupo Pão de Açúcar,
Pão de Açúcar, Extra, Extra-Eletro e CompreBem Barateiro,
cultivam o relacionamento com as comunidades nas quais
suas lojas estão inseridas para “fazer parte” da vida dos
clientes.
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ao preço baixo. Também foram realizadas diversas ações de
integração com a comunidade local, por meio de bailes para
terceira idade, caminhadas e ginástica nos estacionamentos,
entre outras iniciativas. O posicionamento do CompreBem
Barateiro é atender clientes das classes C e D, por isso, a
rede tem um papel ativo nas comunidades onde está inserido,
valorizando o capital humano da sociedade.
Consumo consciente
Outra ação de varejo responsável é o Pão de Açúcar Kids,
primeiro supermercado educacional do mundo, criado em
1998, em São Paulo, para atender ao público infantil entre
3 e 12 anos por meio de visitas monitoradas e atividades
recreativas. O principal objetivo do projeto é promover o
conceito de consumo consciente, atuando como parceiro
das escolas públicas e privadas no desenvolvimento de
atividades relacionadas a este e outros conteúdos, como
economia doméstica, ecologia, nutrição e vida saudável.
Além de um supermercado-escola de 900 metros quadrados
na capital paulista, o projeto se desenvolve em outras três
lojas também localizadas em São Paulo. Em 2003, o projeto
foi iniciado também na cidade de Bauru (SP), onde as visitas
são realizadas nas lojas em pleno funcionamento.
Inspirado nesta proposta, o projeto A Escola Vai ao Extra
foi implantado em maio de 2003 em três cidades: Rio de
Janeiro (RJ), Goiânia (GO) e Sorocaba (SP). As escolas
realizam visitas monitoradas pela loja a ﬁm de conhecer
os bastidores de um hipermercado, todos os seus
setores e a origem e as características dos diferentes
produtos à venda. São discutidas também noções
sobre o Código de Defesa do Consumidor,
consumo responsável, reciclagem de lixo, etc.
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Apoio a políticas públicas
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O Grupo Pão de Açúcar acredita que a participação ativa
das empresas no apoio a políticas públicas contribui para a
construção de uma sociedade mais justa e sustentável. A parceria
público-privada pode desempenhar um papel fundamental no
surgimento de oportunidades para as parcelas da população
menos favorecidas, na geração de empregos e na distribuição
de renda.
Em 2003, a Empresa assumiu o compromisso de colaborar com
o Programa Fome Zero, do Governo Federal. Foi a segunda
companhia a receber oﬁcialmente o Certiﬁcado de Empresa
Parceira do Programa, participando ativamente de campanhas
de arrecadação de alimentos: manteve postos de coleta em
cada uma de suas 497 lojas e em diversos eventos, como
o Pão Music. Também procurou reforçar os vínculos com a
comunidade do entorno das suas lojas por meio do programa
Parcerias contra o Desperdício: todas as lojas cadastram no
mínimo uma organização social para receber produtos fora dos
padrões de exposição nas prateleiras mas em boas condições de
consumo. No total, o conjunto das ações de apoio ao Programa

Fome Zero arrecadou mais de 3 mil toneladas de alimentos,
distribuídas para cerca de 1,1 mil entidades sociais de 12
estados, cadastradas no programa de Parcerias e para Bancos
de Alimentos credenciados em São Paulo e no Rio de Janeiro.
A Companhia também vislumbrou a oportunidade de
desenvolver ações planejadas que contribuíssem com a
criação de oportunidades para famílias e comunidades. Por
acreditar no potencial de transformação social e ambiental
que uma ação organizada pode desempenhar, o Grupo Pão
de Açúcar lançou na rede Extra o Reciclagem 10, Fome Zero.
Em parceria com o Governo Federal, o programa distribuiu
alimentos para famílias de baixa renda como arroz e feijão
em troca de embalagens PET e de alumínio pós-consumo.

A busca pelo bem comum deve ser um pacto entre o mundo
dos negócios, o governo e a sociedade. As lojas do Grupo Pão
de Açúcar estão abertas para servir à comunidade e aptas para
promover a realização de campanhas e ações sociais.

Incentivo ao esporte e à cultura
A certeza de que o esporte e a cultura contribuem para o
desenvolvimento humano e social das pessoas tem estimulado
o Grupo Pão de Açúcar a investir continuamente na promoção
de eventos musicais e esportivos, bem como no patrocínio de
atletas e revelação de novos talentos no esporte.
Música para todos

Por entender o caráter solidário do brasileiro, a Companhia
disponibilizou ainda os seus 4 mil pontos-de-venda (caixas)
para receber doações em dinheiro de consumidores, diretamente
creditadas na conta do Programa Fome Zero. Também realizou
uma campanha com seus funcionários, angariando a doação,
de maio a dezembro, de 50 centavos por mês para o Fome Zero,
o que totalizou R$ 251.550,50. O dinheiro permitiu a instalação
de 140 cisternas para o recolhimento de água das chuvas nas
regiões semi-áridas do Nordeste.
Portas abertas para a comunidade
O Grupo Pão de Açúcar apoiou ainda outras iniciativas de
interesse da sociedade, como, por exemplo, o Programa Queroler
– Biblioteca para Todos. Parceria entre os governos Federal,
Estadual e Municipal, iniciativa privada e ONGs, o Queroler
nasceu com o objetivo de implantar bibliotecas nos municípios
que ainda não possuem esse serviço (em torno de 1,3 mil
municípios). A rede Extra adotou três bibliotecas em São Paulo,
divulgou ativamente o programa em sua campanha para
doação de livros e criou o site www.queroler.org.br,
em parceria com o Instituto Ethos. Em 2004,
desenvolverá um banco de doação de livros pela
Internet. O papel das empresas no desenvolvimento
do país ultrapassa o de criar riqueza econômica.

Entre os projetos socioculturais, a rede Pão de Açúcar patrocina
há oito anos o Meninos do Morumbi, iniciativa que tem a música
como principal ferramenta de inclusão social de crianças e
adolescentes. Já a rede Extra patrocina o grupo Afro Reggae,
que trabalha com a formação cultural e artística de jovens
moradores de favelas no Rio de Janeiro, e também o bloco Ilê
Aiyê, o mais tradicional grupo de percussão afro da Bahia, e que
desenvolve atuação social no bairro da Liberdade (o mais antigo
de Salvador).
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O Reciclagem 10, Fome Zero contou com a participação de 32
lojas do Extra em 2003, ano em que foram coletadas 15 milhões
de embalagens e doados 64 toneladas de alimentos. Para 2004,
a expectativa é expandir o programa e saltar de 32 para um total
de 47 lojas. O programa mereceu destaque dentro da parceria
com o Programa Fome Zero por ter recebido o prêmio Retail
Community Service Award, da revista Executive Technology, que
elege os melhores projetos de relações comunitárias no varejo.
O Grupo Pão de Açúcar foi a primeira empresa não-americana a
receber tal prêmio.

Um dos projetos de maior destaque da rede Pão de Açúcar
é o Pão Music, que em onze anos de existência promoveu
182 apresentações musicais em locais públicos. Por ser
totalmente gratuito, o Pão Music oferece a oportunidade
rara de democratizar o acesso ao melhor da Música Popular
Brasileira para populações muitas vezes sem condições de pagar
ingressos. Em 2003, foram realizadas 12 apresentações, nas
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, João
Pessoa, Curitiba e Bauru (SP), assistidas por mais de 2 milhões
de pessoas. O projeto recebeu o Prêmio Melhor da Revista
Viagem & Turismo, categoria Mérito Lazer, da Editora Abril.
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Com a preocupação de ampliar o acesso à leitura, a rede
CompreBem Barateiro ﬁnanciou a construção de uma biblioteca
pública no PoupaTempo em Santo Amaro, bairro de maior
número de usuários na cidade de São Paulo, em parceria com
o Instituto Brasil Leitor. Essa ação atendeu a uma demanda da
comunidade local, que não contava com nenhuma biblioteca
pública próxima.
A cultura do esporte
Na área esportiva, a rede Pão de Açúcar investe, há mais de
onze anos, nas modalidades triathlon (combinação de corrida,
ciclismo e natação) e atletismo. Patrocina atletas de elite,
como Marilson Gomes, campeão da 79a Corrida Internacional
de São Silvestre, e Vanderlei Cordeiro de Lima, bicampeão
Pan-Americano de maratona. Também realiza eventos para a
comunidade, como o Circuito Pão de Açúcar de Corridas e
a Maratona Pão de Açúcar de Revezamento, que atraiu, em
2003, um número recorde de 26.480 atletas.
Em 2003, a rede Extra fortaleceu seu investimento no esporte,
adotando o ciclismo como modalidade esportiva. Foram
promovidos cinco passeios ciclísticos para iniciantes e quatro
desaﬁos Extra Distance, com 100 ou 200 quilômetros de
percurso. Foi realizado também o 1º Extra Distance 800 K,
competição de revezamento em equipes para longas distâncias,
com o percurso São Paulo – Rio de Janeiro – São Paulo, de
800 km. Além dos eventos, o Extra também passou a patrocinar
ciclistas proﬁssionais, com o objetivo de oferecer toda a estrutura
e o suporte necessários e de prepará-los para a Olimpíada de
Pequim, em 2008.
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A rede CompreBem Barateiro, por sua vez, participou da seleção
de jovens para o Programa Super Bola, que visa a promover
uma ação social colaborando com a transformação da realidade
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de jovens de 13 a 17 anos, moradores da periferia de São
Paulo, por meio do futebol e do investimento na capacitação
de proﬁssionais para o mercado varejista. Em 2003, realizou
a SuperCopa CompreBem, um campeonato de futebol que
contou com a inscrição de 70 mil garotos de 14 a 17 anos.
Desse total, 2.304 participaram do campeonato, que durou seis
meses. Ao ﬁnal, 100 jovens foram selecionados para o Centro de
Treinamento – CT, onde receberão preparação para se tornarem
jogadores proﬁssionais. Outros 200 jovens foram escolhidos
para um programa de iniciação ao varejo.

Atenção com o meio ambiente
O meio ambiente é uma constante preocupação do Grupo
Pão de Açúcar, que aplica os conceitos de desenvolvimento
sustentável nas suas operações diárias, com ênfase para
os esforços de estímulo à reciclagem. Entre as várias
iniciativas de preservação ambiental, o programa Estações
de Reciclagem, da rede Pão de Açúcar, foi reconhecido em
2003 com o 1º Prêmio Fundação Getúlio Vargas de
Responsabilidade Social no Varejo. Desenvolvido em
parceria com a Unilever, o programa mantém pontos
de recebimento de materiais recicláveis, como papéis,
plásticos, vidros e metais. Do início do projeto, em
abril de 2001, até dezembro de 2003, foram coletadas
4.741 toneladas de lixo reciclável. Em 2003, este volume
alcançou 2,6 mil toneladas, reunidas por 52 pontos de
recebimento. Para 2004, espera-se implantar a iniciativa
em mais 30 lojas da rede.
O esforço de educação ambiental também se desdobrou entre
os colaboradores da Empresa com o início do Reciclapão,
um programa de conscientização com o público interno
da sede administrativa. A iniciativa sensibilizou mais de
2 mil pessoas e, em 2004, deverá ser implantada
também nas lojas, com um projeto-piloto na rede
CompreBem Barateiro. Outro projeto para 2004
é o de Gerenciamento Interno, que visa a fazer o
levantamento dos resíduos produzidos nas lojas.
Além disso, está em estudo a substituição de
algumas embalagens utilizadas no auto-serviço
por embalagens mais facilmente recicláveis.

Ações ambientalmente responsáveis também podem criar
oportunidades de negócio. Atualmente, todas as lojas do
Grupo Pão de Açúcar reciclam a maior parte dos resíduos
que possuem valor de mercado, tais como papelão, plásticos
e madeiras provenientes de embalagens de mercadorias. O
lixo orgânico – frutas, verduras e legumes –, por sua vez,
começou a ser transformado em adubo orgânico, a partir de
uma parceria com a empresa Solorgânico. Com o lixo de 25
lojas da rede Pão de Açúcar de São Paulo, já foi produzido
um estoque de 380 toneladas de adubo, que, em breve,
será embalado e vendido como Ecovida – adubo orgânico,
em toda a rede Pão de Açúcar e Extra, de São Paulo. Outro
modelo para potencializar a interação entre o ambiental e o
social é o programa Jardineiros do Bem. Em parceria com
o projeto Crer-Ser, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente
do município de São Paulo, o projeto une a conservação de
praças públicas e áreas verdes com a capacitação proﬁssional
de jovens em jardinagem. Além de oferecer bolsas-auxílio (de
transporte, alimentação, material e alimentação) aos alunos, o
CompreBem Barateiro também contratou seis desses jovens
para trabalharem como jardineiros. Eles atuam nas lojas e
também nas praças adotadas pela rede.

A Companhia aplica os
conceitos de desenvolvimento
sustentável nas suas
operações diárias, com ênfase
para o estímulo à prática da
reciclagem. Em 2003, por
meio do programa Estações de
Reciclagem, foram coletadas
2,6 mil toneladas de lixo
reciclável, em 52 pontos de
recebimento.
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Valor do lixo
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Desenvolvimento humano e social
O Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano
comemorou cinco anos de atividades em 2003 convencido
de que a revelação das próprias potencialidades pode
levar crianças, adolescentes, suas famílias e comunidades
à conquista de melhores condições de educação, saúde,
moradia, formação e preparação proﬁssional. Responsável
pelo investimento social externo da Companhia, o Instituto
concentra suas ações na área da educação.
O conceito sobre o qual se baseiam as ações educativas do
Instituto é o da Educação Integral, proposto pela Unesco.
O contínuo e progressivo “aprender a conhecer, aprender a
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ser, aprender a conviver e aprender a fazer” orienta a ﬁlosoﬁa
pedagógica dos programas desenvolvidos. E esta atuação
se desdobra no desenvolvimento de tecnologias sociais,
na implantação de programas de qualiﬁcação educacional
e de preparação proﬁssional e no desenvolvimento social e
comunitário, bem como no apoio às ações voluntárias dos
colaboradores da Companhia.
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A estratégia do Instituto para a gestão dos programas é a de se
aliar a parceiros técnicos e ﬁrmar convênios com organizações
sociais e órgãos públicos. Antes, porém, os programas
passam por uma fase de laboratório nas Casas do Instituto
(atualmente sete estão em funcionamento), especialmente
planejadas para atender às necessidades educacionais e
culturais dos trabalhos ali desenvolvidos. Instalados no
interior das lojas, esses núcleos contam com salas de aula,
laboratórios de informática e espaço de convivência. A Casa
Cerrado Jovem, inaugurada em 31 de julho de 2003, em
Taguatinga, cidade satélite de Brasília (DF), é o mais novo
espaço para o desenvolvimento de programas do Instituto
Pão de Açúcar.

Responsável pelo investimento
social externo da Companhia,
o Instituto Pão de Açúcar
de Desenvolvimento
Humano concentra suas
ações na área da educação,
com o desenvolvimento
de tecnologias sociais e
programas de qualiﬁcação
educacional, além do incentivo
ao voluntariado.

Os programas de qualiﬁcação educacional combinam o
desenvolvimento de valores e de habilidades técnicas em
áreas como complemento ao ensino fundamental, música,
cultura e esporte. O objetivo é intensiﬁcar e agregar
qualidade ao ensino da escola formal, contribuindo para a
formação integral do jovem e seu preparo para a vida. Os
programas de preparação proﬁssional visam a desenvolver
competências necessárias para o ingresso e a permanência
no mercado de trabalho em geral e, especiﬁcamente, no de
varejo. Também permitem que os adolescentes desenvolvam
atividades práticas que vão desde a elaboração de um
currículo até a montagem de projetos empresariais para
estimular seu espírito empreendedor.
Em 2003, o Instituto encerrou sua fase de consolidação
e partirá, agora, para um trabalho de disseminação das
tecnologias sociais que criou. Tecnologia social é todo
produto, método, processo ou técnica criada para solucionar
algum tipo de problema social, ou seja, uma proposta
inovadora baseada na criação de soluções multiplicáveis que
possam ser replicadas em escala, em outras comunidades.
O objetivo é disponibilizar essas tecnologias por meio de
parcerias numa relação de mão-dupla – partilhando os
recursos de modo a trocar benefícios mútuos e chegar a
objetivos comuns. Essa estratégia permitirá que o Instituto
possa estender sua atuação a comunidades de todas as praças
em que a Companhia está presente.

Voluntariado empresarial
Por uma demanda que partiu dos próprios colaboradores
do Grupo Pão de Açúcar, o Instituto iniciou, há dois anos, o
Grupo Voluntário, um programa voltado para a comunidade
do entorno das lojas que, muitas vezes, é o local onde vive o
próprio colaborador. O foco do trabalho é resgatar e valorizar
a cidadania e estimular nas pessoas o desejo de “fazer parte”.
No ﬁnal de 2003, participavam do programa 111 lojas em
São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, somando 3,8 mil
voluntários. Esse número representa 35% dos funcionários
das lojas envolvidas na ação, índice muito superior à média
internacional de adesão ao trabalho voluntário, que varia de
5% a 10%. A Empresa cede, para cada colaborador, duas
horas semanais a ﬁm de serem utilizadas em trabalhos
voluntários. Cerca de 43 mil pessoas participaram das ações
desenvolvidas pelo voluntariado empresarial.
O Instituto também atua dentro da Companhia como um
ponto de referência na discussão e na disseminação da
responsabilidade social corporativa e dos conceitos a ela
ligados. Cumpre, assim, o papel de dar suporte para que
sejam estabelecidas as bases das ações que reﬂitam os
valores e princípios do Grupo Pão de Açúcar: respeito,
inovação, determinação e orgulho de ser brasileiro. Ao
abraçar a idéia de que o desenvolvimento humano ultrapassa
e promove crescimento econômico, a Empresa busca praticar
uma ação social consistente, focada em contribuir para o
desenvolvimento do Brasil.
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Ao longo desses cinco anos, o Instituto recebeu
investimentos de R$ 33 milhões, o equivalente a 3% do
faturamento do Grupo Pão de Açúcar nesse período, e seus
programas contaram com mais de 72 mil participações.
Apenas em 2003, contabilizou cerca de 12 mil participantes,
com uma média de 3,6 mil crianças e jovens tomando parte
a cada dia das ações desenvolvidas.
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Balanço Social Anual / 2003 - Companhia Brasileira de Distribuição
1 – Base de Cálculo

2003 Valor (mil reais)

2002 Valor (mil reais)

10.806.339
225.545
631.036

9.454.669
245.122
616.499

Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)
2 - Indicadores Sociais Internos

Valor (mil)

% sobre FPB

% sobre RL

Valor (mil)

% sobre FPB

% sobre RL

66.490
240.622
69.058
4.211
12.616
67
17.616
751
19.680
67.640
498.751

11%
38%
0%
11%
1%
2%
0%
3%
0%
3%
11%
79%

1%
2%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
5%

57.683
216.694
57.839
2.276
9.235
83
22.950
650
14.213
56.395
438.018

9%
35%
0%
9%
0%
1%
0%
4%
0%
2%
9%
71%

1%
2%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
5%

Valor (mil)

% sobre RO

% sobre RL

Valor (mil)

% sobre RO

% sobre RL

5.654
9.871
231
6.339
8.072
6.113
36.280
900.692
936.972

3%
4%
0%
3%
4%
3%
16%
399%
415%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
9%

4.920
8.243
316
4.821
8.220
1.789
28.309
785.895
814.204

2%
3%
0%
2%
3%
1%
12%
321%
332%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
9%

Valor (mil)

% sobre RO

% sobre RL

Valor (mil)

% sobre RO

% sobre RL

Investimentos relacionados com a produção / operação da empresa
0%
0%
Investimentos em programas e/ou projetos externos
1.969
1%
0%
Total dos investimentos em meio ambiente
1.969
1%
0%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar
(x) não possui metas
( ) cumpre de 51 a 75%
resíduos, o consumo em geral na produção / operação e
aumentar a eﬁcácia na utilização de recursos naturais, a empresa ( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100%

1.252
1.252

0%
1%
1%

0%
0%
0%

Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e medicina no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento proﬁssional
Creches / auxílio creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total – Indicadores sociais internos
3 - Indicadores Sociais Externos
Educação
Cultura
Saúde e saneamento
Esporte
Combate à fome e segurança alimentar
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos
4 - Indicadores Ambientais

(x) não possui metas

( ) cumpre de 51 a 75%

( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100%

5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao ﬁnal do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de cheﬁa ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de cheﬁa ocupados por negros(as)
Nº de portadores(as) de deﬁciência ou necessidades especiais
6 - Informações relevantes quanto ao exercício
da cidadania empresarial
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Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho

57.898
21.806
ND
600
3.500
27.329
24,39%
18.553
10,00%
ND

2003

Metas 2004

108 vezes
920

108 vezes
900

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa
foram deﬁnidos por:

( ) direção

Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho
foram deﬁnidos por:

( ) direção

( ) todos(as)
empregados(as)

( x ) todos(as)
+ Cipa

( ) direção

( ) todos(as)
empregados(as)

( x ) todos(as)
+ Cipa

não se
envolve

( x ) segue as
normas da OIT

( ) incentiva e
segue a OIT

( ) não se
envolve

( x ) segue as
normas da OIT

( ) incentiva e
segue a OIT

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e
à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

( )

(x) direção e
( ) todos(as)
gerências empregados(as)

( ) direção

( x ) direção e
( ) todos(as)
gerências empregados(as)

A previdência privada contempla:

(x) direção

( ) direção e
( ) todos(as)
gerências empregados(as)

( x ) direção

( ) direção e
( ) todos(as)
gerências empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla:

( ) direção

( ) direção e
( x ) todos(as)
gerências empregados(as)

( ) direção

( ) direção e
( x ) todos(as)
gerências empregados(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:

( ) não são
considerados

( ) são
sugeridos

( x ) são
exigidos

( ) não são
considerados

( ) são
sugeridos

( x ) são
exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em programas de
trabalho voluntário, a empresa:

( ) não se
envolve

( ) apóia

( x ) organiza e
incentiva

( ) não se
envolve

( ) apóia

( x ) organiza e
incentiva

Número total de reclamações e críticas de consumidores(as):

na empresa
48.197

no Procon
1.417

na Justiça
802

na empresa
43.377

no Procon
1.275

na Justiça
ND

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:

na empresa
85%

no Procon
90%

na Justiça
3,5%

na empresa
100%

no Procon
100%

na Justiça
ND

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):

Em 2003: 3.208.732

Em 2002: 2.535.028

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

32,8% governo
29,6% colaboradores(as)
1,7% acionistas 30,6% terceiros 5,3%retido

27,7% governo
31,4% colaboradores(as)
2,3% acionistas 31,3% terceiros 7,3% retido

7 – Outras Informações
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55.557
18.131
ND
335
2.938
25.385
22,01%
17.755
10,49%
ND

Programa Fome

