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O ano de 2020 tem apresentado desafios inéditos para 
o Grupo Carrefour Brasil. Com o início da pandemia 
de Covid-19, o setor de varejo alimentar foi um dos 
primeiros a sentir os impactos, graças ao aumento 

repentino da demanda que o medo de um vírus ainda 
desconhecido gerou na população. Faz parte da 

nossa memória recente a corrida aos supermercados 
provocada pelas primeiras notícias que chegavam a 

respeito do novo coronavírus.

No nosso caso, foi possível nos prepararmos 
rapidamente, graças à experiência do Grupo 

Carrefour, que já vinha enfrentando a pandemia em 
suas unidades na Europa e na China. Assim, muitos 

procedimentos de segurança e higiene puderam ser 
adaptados à nossa realidade e adotados em todas 

as frentes do Grupo pelo Brasil desde o início. 

 Como resultado, conseguimos transformar 
nossas lojas em locais seguros para os nossos 

Mensagem do CEO do Grupo 
Carrefour Brasil, Noël Prioux 
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consumidores adquirirem produtos. Ao mesmo tempo, 
foi possível conscientizar a população sobre como 
realizar compras seguras, seja fisicamente ou por 

nossos canais digitais.

 Estes foram os primeiros passos. Vale lembrar aqui 
dois dos nossos valores, que nos inspiram diariamente 

a ir além da nossa atuação no varejo: cuidar –somos 
feitos de gente que cuida de gente e do que faz – e 

colaboração – fazemos juntos para sermos mais fortes.

 Com isso, vimos que era hora de fazer ainda mais 
por quem precisa, pois o momento era extremamente 

delicado e muitas pessoas se viram sem renda, sem 
possibilidade de comprar alimentos básicos para suas 

famílias. Entendemos que era necessário ir além, tomar 
iniciativas que fossem capazes de  ajudar as pessoas a 

enfrentar a pandemia. 

 Assim, foi possível mobilizar toda a nossa rede, 
de clientes, colaboradores, fornecedores e demais 

stakeholders, em duas frentes que originaram 
campanhas de arrecadação e doação de alimentos, 

máscaras e produtos de higiene. 

 Graças à essa rede de apoio, conseguimos levar 
ajuda a milhares de famílias vulneráveis em todo o 

Brasil e transformar nossa presença em uma poderosa 
contribuição e intervenção social. 

 Neste relatório, apresentamos em detalhes todas as 
ações realizadas pelo Grupo Carrefour Brasil, que uniu 
Carrefour Varejo, Atacadão, Banco e Property em uma 
ação conjunta durante a pandemia, que ainda não nos 

deu trégua. Mais do que uma compilação de dados, um 
registro histórico que prova  mais uma vez que, mesmo 

em tempos que fazem do distanciamento social uma 
norma de segurança, a força da solidariedade sempre 

fará a diferença. 
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A pandemia de Covid-19 pegou todos nós de 
surpresa, e de uma maneira muito rápida. Do dia 

para a noite, milhares de pessoas se viram em uma 
situação de vulnerabilidade como há muito tempo 

não acontecia. Micro e pequenos empreendedores 
foram forçados a pararem ou até mesmo fecharem 
seus negócios, afinal, não havia para quem vender 

para manter o negócio aberto.

Nós, do Grupo Carrefour Brasil, pudemos nos 
antecipar em muitas decisões e, principalmente, 

entender como poderíamos garantir a segurança 
de nossos colaboradores, que são nosso maior 

triunfo. E, com muita dedicação, conseguimos 
fazer isso. Afastamos pessoas dos grupos de risco, 
equipamos nossas lojas com todas as medidas de 
segurança possíveis e colocamos em home-office 

pessoas com funções administrativas.

Mensagem do VP de Relações 
Institucionais, Stéphane Engelhard 
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Além disso, entendemos que era nossa obrigação, 
enquanto líder do varejo alimentar do Brasil, 

reverter parte do nosso lucro para a sociedade. 
Então, criamos este esforço para ajudar as pessoas 

que mais precisavam neste momento. E nos 
enche de orgulho ver que, ao final deste grande 

movimento, distribuímos aproximadamente  
R$ 21 milhões em doações, o que nos possibilitou 

ajudar mais de 2,5 milhões de pessoas em situação 
de vulnerabilidade. 

Quando olhamos para frente, vemos que 
temos muito o que fazer ainda, e vamos 

continuar ajudando. Mas, ao olharmos para trás, 
conseguimos enxergar a diferença que fizemos 

na vida de cada uma dessas pessoas, com cada 
máscara de tecido que doamos para comunidades 

indígenas, com cada cesta básica em cidades 
onde o comércio inteiro parou, e com cada vale-

alimentação que entregamos para garantir a 
alimentação de uma família. Quando olhamos para 

tudo o que fizemos, vemos que todo esse nosso 
esforço valeu a pena. 
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A chegada da pandemia do coronavírus no país 
trouxe com ela novos desafios. Em um cenário de 

crise global, polarização política acerca de diferentes 
protocolos a adotar e empresas tentando se adequar, 
a prestação de um serviço essencial dentro de novos 
padrões de segurança, priorizando a saúde de todos, 

acabou se transformando na prioridade número um 
do Grupo Carrefour Brasil. 

 Dentro deste contexto, o Grupo foi convocado para 
agir com agilidade e eficiência na tomada de suas 

decisões, mantendo o compromisso de atender aos 
consumidores e oferecer segurança a colaboradores e 
clientes neste momento tão delicado. Internamente, a 

pandemia nos fez um chamado, se estamos presentes 
em todos os estados, há 45 anos atendendo os 

brasileiros em suas necessidades diárias, a partir de 
cerca de 700 pontos de venda, como poderíamos 

contribuir para ajudar as pessoas?  

Nossos valores que  
inspiraram nossas ações:

Crescer e ter 
sucesso juntos

Servir nosso cliente 
com paixão

Agir com 
simplicidade 

Orgulho de 
transformar nosso 

negócio

 Nos sentimos imbuídos a dar uma resposta do nosso 
tamanho, mesmo sabendo que os desafios ainda eram 
imensuráveis. Diante da emergência deste cenário, foi 

de fundamental importância a experiência internacional 
do Grupo, adquirida ao lidar com a epidemia em outros 
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Compromisso com o Brasil
O tamanho e a estrutura do Grupo Carrefour Carrefour 

no Brasil permitiram realizar ações para minimizar o 
impacto da pandemia na vida dos brasileiros em uma 

nova responsabilidade assumida por nós.

Apropriar-se verdadeiramente do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável sempre foi ultrapassar 

as fronteiras da atuação no comércio varejista. Por 
isso, as estratégias e iniciativas desenvolvidas durante 

a pandemia estão em linha com quatro dos nove 
aspectos materiais relevantes para a perenidade e 

sustentabilidade dos negócios do Grupo Carrefour Brasil:

países que já estavam passando pela situação. Graças a 
esta expertise, conseguimos planejar antecipadamente 

nossas ações para promover as mudanças nas operações 
a fim de manter o alto nível de serviço com o máximo de 

rigor nos controles de higiene. 

Um pioneirismo que antecipou até mesmo as ações 
recomendadas posteriormente pelas autoridades 

públicas e que serviu de referência para o setor varejista.

1
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Qualidade dos 
Alimentos  
e Acesso  

aos Produtos

Conscientização 
dos Consumidores  
sobre Alimentação 

Saudável

Combate ao 
Desperdício  
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Parcerias com 
Fornecedores  
Locais e com a 
Sociedade Civil

Saúde e 
Diversidade dos 
Trabalhadores

Economia  
Circular

Compra  
Responsável

Transformação 
Digital  

na Experiência 
do Cliente

Ecoeficiência
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Além disso, as ações também vão ao encontro de seis 
dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
que fazem parte da Agenda 2030 da Organização 

das Nações Unidas (ONU) para erradicar a pobreza, 
proteger o planeta e garantir que as pessoas 

alcancem a paz e a prosperidade: 

Foi este comprometimento com a comunidade na qual 
o Grupo está inserido, em sintonia com seus valores 

e compromissos éticos, que permitiu ao Carrefour 
atuar na realidade de maneira tão expressiva, aliado a 

colaboradores, clientes e parceiros. 

Uma rede de apoio que envolveu também 
organizações (governamentais ou não), instituições e 
fornecedores em campanhas que ganharam roteiros 

e dinâmicas próprias a partir de cada loja, gerando 
um clima de mútua cooperação, companheirismo e 
iniciativa por meio de ações locais ou corporativas. 

Fome Zero e 
Agricultura 
Sustentável

Saúde e  
Bem-Estar

Trabalho 
Decente e 

Crescimento 
Econômico

Redução das 
Desigualdades

Consumo 
e Produção 

Responsáveis

Parcerias 
e Meios de 

Implementação



Uma 
resposta do 

tamanho 
do Grupo 
Carrefour 

Brasil

Capítulo 2
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Como resposta à pandemia, o Grupo Carrefour Brasil 
adotou iniciativas e mudanças em todos os seus 

segmentos de atuação com base nas experiências 
em regiões afetadas anteriormente pelo coronavírus, 

como a Europa. Desta forma, o Grupo acabou 
empreendendo a maior coalização de caráter social já 

criada em sua presença no Brasil.

O Grupo conseguiu, por meio de uma gestão 
ágil e eficiente da crise, uma mobilização de 

seus parceiros em prol de um objetivo comum, 
garantindo que uma frente social ampla se abrisse 

em meio à alta responsabilidade de operação 
do negócio em si, um dos mais essenciais da 

pandemia depois do setor de saúde.

Na estratégia adotada, houve uma adaptação dos 
protocolos à realidade brasileira, aliada à produção e 

disseminação de conteúdos relacionados às medidas 
de segurança adotadas em toda a rede. O objetivo 

foi criar ambientes seguros para colaboradores e 
consumidores, educar a população sobre a mudança 

no comportamento durante e após este cenário de 
crise, e ter suas lojas reconhecidas como as mais 

seguras para fazer compras.

Nesta direção, o Grupo Carrefour Brasil decidiu 
produzir e publicar, em suas redes sociais, 

conteúdos sobre prevenção e cuidados para 
evitar o contágio, mostrando não só as iniciativas 
corporativas, mas também sociais realizadas pela 

empresa, como uma forma de ser transparente e se 
aproximar da população.

Além disso, ciente do seu papel social, o Grupo 
destinou um aporte direto de R$ 10 milhões e 

mobilizou toda a sua estrutura na realização de 
duas frentes de atuação de grande impacto – Ajuda 

Emergencial a Populações de Municípios e Compra 
Solidária - reunindo cerca de R$ 21 milhões.
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Ao mesmo tempo, utilizou seus canais internos para 
informar e engajar seus 85 mil colaboradores em 

todas as frentes de atuação e ações realizadas.  

Todas as medidas estiveram em conexão com a 
cultura do Grupo e em alinhamento com o Plano 
Carrefour 2022, por meio do qual lidera intenso 

movimento de omnicanalidade, transformação 
digital e transição alimentar para que seus clientes 

consumam ainda melhor em qualquer lugar, com 
a ampliação da oferta de produtos saudáveis e de 

qualidade acessíveis e com preço justo. 

Plano de Ação de Gestão  
de Crise e Continuidade

As ações de Resposta à Crise e Continuidade  
de Negócio foram organizadas em 7 pilares:

A partir desta estruturação, foi criado e colocado em 
prática um plano de ação que trabalhou todas as frentes 

de contato do grupo com seus públicos de interesse.

1

3

5

7

2

4

6

Governança

Saúde (Clientes  
e Colaboradores)

Comunicação 
Externa

Financeiro

Comunicação 
Interna

Continuidade  
de Negócios

Cadeia de 
Abastecimento
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1 - Governança 
A mobilização de comitês especiais para a 
Gestão de Crise envolveu colaboradores e 

parceiros, que trabalharam em sinergia para a 
implementação rápida e eficiente de ações em 

todas as frentes de atuação do Grupo.

Reunião diária  
dos comitês

2 Reuniões por dia

5.600 Horas dedicadas dos 
participantes

Desenvolvimento  
do Plano e Validação

240 ações implementadas 
em 15 dias

Alto engajamento dos 
colaboradores

30 colaboradores com 
dedicação exclusiva

20 colaboradores com 
dedicação parcial

Controle e  
Monitoramento do Plano

500 auditorias/mês para 
monitorar a implementação 

em todas as operações

Comitê Operacional

Comitê de 

Relacionamento 

com Fornecedores

Comitê de ComunicaçãoComitê de Doação

Comitê 
Executivo

Chief Risk 
Officer

Comitê de 

Retomada  

de Negócios



15

Setembro de 2020 

2. Saúde  
O Grupo Carrefour Brasil adotou medidas de segurança 

em toda a operação (hipermercado, supermercado, 
atacado, loja de conveniência, centro de distribuição, 

drogaria, posto de combustíveis, banco e e-commerce) 
para colaboradores e clientes. Para tanto, houve a 

implementação de um plano unificado para atender 
todas as regiões onde está presente.

Colaboradores

Proteção individual para 
colaboradores nas operações

Identificação e retirada das 
pessoas do grupo de risco 
das operações (incluindo 
colaboradores com mais  

de 60 anos) Canal de atendimento 
com suporte médico e 
monitoramento ativo

Restrição para viagens 
internacionais e nacionais

Fornecimento de máscaras 
para familiares dos 

colaboradores

Desenvolvimento de 
APP para identificar 
e auxiliar os casos 
suspeitos internos

• Álcool em gel 
individualizado

• 82.000 máscaras 
de acrílico

• 11 milhões de 
máscaras

• 600 mil máscaras 
de tecido

• 3.400 colaboradores 
afastados • 9 médicos + Gerente Médica

• 3 enfermeiras e 15 auxiliares 
de enfermagem

30 mil máscaras entregues

• 100 chamados/dia

Coletivo Inovação Pioneirismo no setor na 
implementação no Brasil

Individual Só CRFO

1º

1º

1º

1º

1º

1º

1º
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Medidas de distanciamento 
social nas operações 

(refeitórios, reuniões) e áreas 
de venda

Aferição de temperatura para 
colaboradores

Testes rápidos para Covid-19 
(protocolos, regiões críticas, 

casos suspeitos)

• 75.000 colaboradores/dia

Coletivo Inovação Pioneirismo no setor na 
implementação no Brasil

Individual Só CRFO

1º

1º

1º

1º

Reforço da higiene  
e protocolos de limpeza  
em todas as operações

• 8% de aumento na equipe

Instalação de painéis de 
acrílico nos checkouts

• 11.800 painéis de acrílico

1º

1º
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Setor Varejista 

Criação de cartilha de boas  
práticas para o varejo alimentar

Foi publicada uma cartilha de boas práticas 
do varejo alimentar, distribuída tanto para o 

setor varejista como também para entidades 
governamentais e associações, bem como 
disponibilizada para clientes. O material foi 

desenvolvido para compartilhar com o setor a 
expertise do Grupo Carrefour Brasil na prevenção 

ao novo coronavírus e os processos adotados 
para implementação ágil de medidas de proteção 
nas operações. Nela, uma série de protocolos foi 

apresentada visando a segurança de consumidores 
e colaboradores. 

A primeira versão da cartilha foi lançada no dia 
23 de março e trouxe de forma clara e didática os 
cuidados e as práticas de higienização durante a 
pandemia. O material apresentou protocolos de 
segurança e higienização para lojas, drogarias, 

centrais de distribuição, motoristas, entregadores, 
além de cuidados e recomendações para os clientes 

em todas as etapas das compras. 

A cartilha foi disponibilizada em formato digital, o 
que possibilitou ser facilmente baixada no site do 

Grupo para livre consulta.

Boas práticas para o varejo 
alimentar: prevenção ao COVID-19

Cartilha do Grupo 
CARREFOUR BRASIL

29 de abril de 2020 
3ª edição

Esta cartilha vai receber atualizações constantes. Visite regularmente nosso site para ter sempre a versão atualizada. 
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Aumento de checkout 
prioritários para clientes do 

grupo de risco (idosos) e 
profissionais de saúde

Totem de higienização para 
clientes (álcool em gel) e 
luvas descartáveis para o 
setor de frutas, verduras e 

legumes

Reforço da higiene  
e protocolos de limpeza  
em todas as operações

Liberação de cancelas dos 
estacionamentos nas lojas

Protocolos de limpeza 
para carrinhos de compra, 
checkouts e nas demais 

operações

Implementação de 
processos de nebulização e 

pulverização nas lojas

Distanciamento social nas 
filas da frente de caixa e 
balcões de atendimento

• Nas lojas Express, de formato 
reduzido, todos os caixas se 
tornaram prioritários

• 15 toneladas 
ao mês de 
álcool em gel 

• 8% de aumento da equipe 

•  Serviços de 
desinfecção 
do coronavírus 
aplicado em 
superfícies 
que possuem 
potencial de 
disseminação  

• Instalação de sensores  
de movimento

• Sinalização 
no piso

• Controle via 
ferramenta 
digital 

1º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

Coletivo Inovação Pioneirismo no setor na 
implementação no Brasil

Individual Só CRFO

1º

Clientes



19

Setembro de 2020 

Aferição de temperatura  
para clientes 

Limitação de clientes por loja 
(1 pessoa por 10m²)

Suspensão de degustação de 
produtos nas lojas

Monitoramento e suporte às 
inspeções nas lojas

Revisão dos protocolos de 
entrega no e-commerce 

• 900 mil clientes aferidos por 
dia (em média)

• App para monitorar  
piso de vendas

• Organização de filas  
na entrada 

• 93% das ações monitoradas. 
Mais de 200 auditorias 
realizadas por equipe própria

• Assinatura digital nos 
celulares para evitar contato

1º

1º

1º

1º

1º

1º

Coletivo Inovação Pioneirismo no setor na 
implementação no Brasil

Individual Só CRFO

1º
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3. Comunicação Interna

 O Grupo Carrefour Brasil assumiu o 
desafio e a responsabilidade de ter suas 

lojas reconhecidas como as mais seguras 
para fazer compras. Para cumprir este 

objetivo, a estratégia adotada envolveu 
conscientização, educação e informação. Por 

meio destes três pilares, o Grupo Carrefour 
Brasil usou em sua comunicação interna 

temas que mostraram o compromisso da 
empresa em garantir a segurança de seus 

colaboradores, no trabalho e em casa, e no 
atendimento aos clientes. 

Comunicação interna para 
todas as unidades sobre 
a Covid-19 e medidas de 

prevenção 

Mensagens do presidente 
e diretores executivos para 

todos os colaboradores

Comunicação via intranet 
para os colaboradores 

1º

1º

1º

Desenvolvimento  
e treinamento de  

protocolos de 
saúde

• 11 Protocolos 
de Saúde 

1º

Ao voltar pra casa, não toque
em nada antes de se higienizar.

Tire os sapatos.

E tem mais! Caso for sair com seu pet, 
não se esqueça de desinfetar as patas 

dele ao retornar.

Tire a roupa, inclusive o uniforme, 
e coloque em uma sacola 

plástica no cesto de roupas.

Lave com alvejante,
recomendado acima
de 60 °.

Deixe bolsa, carteira, chaves
etc., em uma caixa na entrada.

Tome banho! Se não puder, lave
bem todas as áreas expostas.

Limpe seu celular e os óculos
com sabão e água ou álcool.

Limpe as embalagens que trouxe
de fora antes de guardar.

Se estiver com luvas, tire-as
com cuidado, jogue-as fora e 

lave as mãos.

Lembre-se de que não é possível
fazer uma desinfecção total, o

objetivo é reduzir o risco.

O CARREFOUR 
QUER CUIDAR 
DE VOCÊ!

FIQUE POR DENTRO DE DICAS DE COMO 
ENTRAR EM CASA AO VOLTAR DO TRABALHO

Inovação Pioneirismo no setor na  
implementação no Brasil

Só CRFO 1º
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Comunicação sobre 
procedimentos e 

comportamentos de 
Segurança da Informação

Comunicados 
sobre os 

procedimentos 
de higiene nos 

laboratórios 

Reporte interno e 
comunicação das ações 

realizadas (vídeos, e-mails)

Matérias específicas na 
revista “Fique Ligado” 

Protocolos para a 
liderança para informar e 

gerenciar casos suspeitos, 
confirmados e óbitos no 

público interno

Vídeos com colaboradores 

1º

1º

1º

1º

1º

1º

• 300 Veiculações int ernas

• Publicação interna que, 
com a pandemia, passa de 
impressa à digital

• Motivacionais, educativos 
e de reconhecimento do 
trabalho dos colaboradores 
durante a pandemia

Gestos de higiene são bons para todos! 

Les règles 
d’hygiènes n’ont pas 
changé  

Mas, mais do que nunca, elas devem ser seguidas rigorosamente! 

1 

CORONAVÍRUS - COVID 19 
As regras de higiene não foram alteradas 

Para manipalação nos setores e nos alimentos: 

Quando devo lavar minhas mãos? 
 

•  Ao chegar na loja e antes de 
iniciar o seu trabalho 

• Ao retornar ao setor 
• Depois de utilizar o banheiro/ 

vestiário 
• Antes e depois de manipular 

os alimentos 
• Sempre que necessário 

  

 Use álcool em gel 

Lixeira acionada por pedais 

Lave as mãos 

Utilize papel 
toalha para 
secar as 
mãos 

Utilize sabonete 
bactericida 

Exemplo de LOG de 
higienização dos setores 

 Respeite os horários de limpeza do setor e 
dos equipamentos e assine o LOG de higiene  

 Lave as mãos no local 
adequado 

 As luvas são obrigatórias para 
o atendimento ao cliente e 
para o manuseio de produtos. 
Elas devem ser trocadas a 
cada troca de atividade. 

Inovação Pioneirismo no setor na 
implementação no Brasil

Só CRFO 1º
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4. Comunicação Externa   
Com o objetivo de manter e promover sua 

reputação e credibilidade, o Grupo colocou em 
prática um abrangente plano tático de ações de PR 
e digitais integradas. Os públicos alcançados foram 

jornalistas, consumidores, influenciadores, ONGs, 
governo, colaboradores, outros stakeholders 

do mercado e a sociedade de maneira geral. O 
objetivo do reforço de comunicação foi prestar 

esclarecimentos e contribuir com ações de 
prevenção que a sociedade poderia tomar em 

casa e em sua vida cotidiana durante a pandemia, 
além de comunicar de forma transparente as 

ações sociais que o Grupo desenvolveu. 

Monitoramento e 
Comunicação nas principaís 

mídias sobre ações 
preventivas

Monitoramento e 
Comunicação em mídias 
sociais (canais oficiais)

Criação de hub de conteúdo 

1º 1º

1º

• 7 vídeos: uso das redes para 
levar conteúdo relevante, 
gerar proximidade com os 
clientes para que vissem nas 
marcas do Grupo uma fonte 
confiável de informações úteis 
e práticas.

• Conteúdo direcionado em 
canais específicos: Prestações 
de Serviços (ações sociais, 
marca própria, por dentro 
do Carrefour), Queremos te 
Ouvir (utilização das redes 
para entender e conversar 
com clientes) e Quarentena 
(série de conteúdos leves com 
dicas de saúde e bem-estar)

• Divulgação com maior 
intensidade de temas 
institucionais por meio das 
redes próprias como  
LinkedIn e YouTube

• Criação de vídeos tutoriais 
e conteúdos com objetivo 
de educar e conscientizar os 
consumidores 

- Páginas oficiais dedicadas às 
ações institucionais do Grupo 
Carrefour Brasil.

carrefour.com.br/
estamos-aqui-por-voce e 
carrefoursolucoes.com.br/blog 

Inovação Pioneirismo no setor na 
implementação no Brasil

Só CRFO 1º
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Incentivo à solidariedade: 
arrecadação e doação  

Incentivo a doações  
no Atacadão

Divulgação da Frente  
de Ajuda Emergencial

Promoção do Projeto 
Máscaras Solidárias 

Divulgação institucional  
das ações de doação

1º1º

1º

1º

1º

• Divulgação da Campanha 
Compra Solidária arrecadando 
recursos de clientes, 
colaboradores e fornecedores 
para distribuição de alimentos/
cartões Vale Alimentação.

• As unidades do Atacadão 
foram preparadas para 
receber doações de 
alimentos não perecíveis e 
itens de higiene 

• Por meio do Comitê de 
Doações, o grupo também 
adquiriu e doou cestas 
básicas, máscaras e 
alimentos para distribuição 
a populações de diferentes 
municípios brasileiros.

• Doação de máscaras para 
pessoas vulneráveis nos 
Estados de São Paulo e do 
Amazonas.

• Entrevistas com CEOs do 
Grupo apresentando o plano 
de responsabilidade social;

• Notas para veículos regionais 
com dados das doações 
para amplificar a mensagem 
nacionalmente;

• Comunicação do plano de 
doações, nas redes sociais, 
como forma de mostrar a 
efetivação das ações.

Inovação Pioneirismo no setor na 
implementação no Brasil

Só CRFO 1º

Atuação de profissionais do 
Grupo em comitês de gestão 

de crise estratégicos

1º

• Comitê de Crise do Estado 
de São Paulo, da ABRAS 
Associação Brasileira 
de Supermercados 
(ABRAS), do Instituto para 
Desenvolvimento do Varejo 
(IDV) e da Câmara de 
Comércio França-Brasil  
(CCI França-Brasil)
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Promoção da Campanha 
#AjudeSeuVizinho 

Comunicação das ações 
realizadas pelo Carrefour  

em novas mídias

Participação em rankings 
e prêmios já mapeados 

que reforçam a reputação 
e credibilidade

1º

1º

1º

• Movimento para que as 
pessoas, fora do grupo de 
risco, pudessem auxiliar 
seus vizinhos em situação 
vulnerável nas suas compras. 
Foi criado o 
“Guia do Vizinho 
Solidário”, um 
manual que trouxe 
boas práticas e 
dicas de como 
oferecer ajuda 
nas compras de 
maneira segura. 

• Participação de executivos 
da empresa em 38 Webinars, 
Lives e podcasts 

• Informações sobre modelos 
de contratação e diversidade 
no Grupo Carrefour Brasil 
como marca empregadora

• O Grupo Carrefour Brasil 
está entre as 50 marcas mais 
lembradas pelos brasileiros  
durante a pandemia (pesquisa 
realizada pelo Instituto Croma 
Insights e a empresa de 
pesquisa Toluna) 

• 1o lugar no ranking da ABRAS  
- Associação Brasileira de 
Supermercados - que destaca 
as maiores empresas do setor 
varejista (2019) 

Monitoramento e resposta 
aos decretos governamentais

Suporte aos questionamentos 
e demandas do PROCON  

e clientes

1º

1º

• Avaliação de 250 decretos 

vizinho solidário

Guia do

Como ajudar quem está perto de você, em tempos de Covid-19

#AJUDESEUVIZINHO

Inovação Pioneirismo no setor na 
implementação no Brasil

Só CRFO 1º

Inauguração de loja Express 
no Hospital Albert Einstein 

1º

• Unidade criada especialmente 
para atender os 
colaboradores do hospital 
durante a pandemia. Tem 
funcionamento 24 horas 
e oferece 1.500 produtos 
diferentes, entre eles, mais 
de 300 produtos de marca 
própria e saudáveis. A loja foi 
entregue em apenas 15 dias. 

Informação à população 
sobre o congelamento de 

preços de produtos de 
marca própria

1º

• 200 produtos com preços 
congelados por 2 meses 
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5. Continuidade de Negócios 
A implementação das ações de Continuidade de 
Negócios permitiu a manutenção das operações 

e de empregos, iniciativas fundamentais para 
manter a saúde financeira do Grupo e garantir 
o abastecimento da população com produtos 

essenciais, o que  possibilitou a realização de nossa 
frente ampla de responsabilidade social.

Contratação adicional  
de 5 mil colaboradores 

Home office para todos os 
colaboradores da matriz

Reforço de procedimentos de 
Segurança da Informação e 

Proteção de Dados

Reforço da Segurança  
nas lojas

Revisão de atividades não 
essenciais e alocação das 

equipes

1º 1º

1º

1º

1º

Diante do aumento da 
demanda em todas as lojas 
do Brasil durante o período de 
distanciamento social, o Grupo 
Carrefour abriu 5 mil novas 
vagas de emprego com o 
objetivo de reforçar seus times 
para que todas as operações 
funcionassem com a eficiência 
necessária. 

As oportunidades geradas 
abrangeram todo o país, sendo 
750 na região Sul, 2.750 no 
Sudeste, 700 no Centro Oeste, 
600 no Nordeste e 300 na 
região Norte.

Toda as contratações foram 
feitas no ambiente digital, 
da seleção até a etapa final, 
com o objetivo de zelar 
pela segurança de todos os 
envolvidos. 

• 2.800 colaboradores

30% de aumento do efetivo 
da segurança, o que auxiliou 
na orientação e adoção de 
medidas de prevenção e 
higiene pelos consumidores.

Coletivo Inovação Pioneirismo no setor na 
implementação no Brasil

Individual Só CRFO

1º
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Aumento de entregas/ 
delivery (Rappi )

Teste de Túnel  
de Higienização para  

clientes nas lojas 

Integração de outros 
métodos e bandeiras 

para pagamento (Cartão 
Riachuelo) para facilitar o 

acesso a produtos

Identificação e compra 
de itens críticos para 
manutenção das lojas

 R$ 3MM em materiais

Instalação de dispositivos 
sem contato para abertura de 

geladeiras 
Interrupção das promoções

Estabelecimento de limite 
de compras por cliente para 

evitar desabastecimento.

1º 1º

1º

1º
1º

1º

$

Coletivo Inovação Pioneirismo no setor na 
implementação no Brasil

Individual Só CRFO

1º
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6. Financeiro 

Criação de um comitê 
financeiro dedicado para 

controle de custos

Otimização de custos  
e despesas

Monitoramento  
de tendências e perfil  

do consumidor

Adiantamento de pagamento 
da PLR (Participação nos 
lucros e resultados) para 

funcionários

Monitoramento Diário de 
Rupturas no Estoque

Desenvolvimento de Plano 
Estratégico por meio do 

Comitê de Retomada

Definição de estratégia  
de empréstimos

Suspensão da cobrança 
de lojistas nos shoppings 
Butantã e Pamplona e nas 

galerias das lojas

Revisão de prazos de 
pagamentos com locatários 
(do negócio de Properties) 
como forma de contribuir 

com a manutenção de 
negócios

Otimização do CAPEX

Bonificação para 
colaboradores das operações

Monitoramento e Projeção 
do Fluxo de Caixa

1º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

15% de redução

20% de desconto nas compras

Inovação Pioneirismo no setor na 
implementação no Brasil

Só CRFO 1º
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7. Cadeia de Abastecimento 

Monitoramento constante 
de fornecedores e 
abastecimento das 

operações

Monitoramento de vendas e 
estoque por categoria, para 
assegurar abastecimento da 

população

Alinhamento das ações com 
os fornecedores pelo Comitê 

de Relacionamento com 
Fornecedores

Monitoramento das 
importações diretas e potencial 

falta de disponibilidade de 
contêineres

Aumento de compra de itens 
de higiene pessoal, limpeza 

e produtos alimentícios 
essenciais

Revisão do mix de  
produtos e redistribuição

Adição de novos 
fornecedores

Medidas de segurança e 
saúde para terceiros

Negociação com 
fornecedores para 

manutenção dos preços ou 
redução do aumento dos 

preços

Ações de monitoramento 
para minimizar riscos 

de potenciais greves e 
manifestações

1º 1º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

• Por meio da Fast Cash, unidade 
de negócios que atua com 
serviços financeiros exclusivos 
para seus fornecedores, o 
Grupo Carrefour colaborou 
com a continuidade da 
produção de pequenos 
agricultores rurais, oferecendo 
antecipação de recebíveis 
com taxas especiais, em um 
momento em que os bancos 
estavam com o crédito restrito.

• Já o Banco Carrefour, por meio 
do Cartão Atacadão, lançou 
o #JuntosPeloSeuNegócio, 
iniciativa que divulgou 
gratuitamente pequenos e 
micro empreendimentos. 
Em paralelo, e também para 
ajudar seus clientes, o Cartão 
Atacadão manteve um blog 
informativo com conteúdos 
periódicos sobre temas como 
organização financeira em 
período de crise, ideias para 
adaptação ao cenário atual e 
até dicas de higienização de 
produtos, entre outras.

Inovação Pioneirismo no setor na 
implementação no Brasil

Só CRFO 1º



Responsabilidade 
social: 

necessidades de 
mobilização x 

oportunidades 
de ação

Capítulo 3
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Logo no início da pandemia, ficou claro para o 
Grupo Carrefour Brasil e suas marcas o quanto a 
pandemia poderia afetar a sociedade brasileira, 
principalmente as populações mais vulneráveis. 

Por sermos um grupo de varejo alimentar, um 
setor imprescindível para abastecimento da 

sociedade, e por contar com uma abrangência 
nacional devido à sua grande capilaridade, o 

Grupo Carrefour Brasil se viu no papel de tomar a 
iniciativa, para apoiar da melhor forma  

possível estas populações e garantir o acesso  
a alimentos de qualidade. Refletimos sobre  

como colaborar com a sociedade em um  
momento de total incerteza. 

Por isso, além de atender com segurança aos 
clientes, e de informá-los adequadamente 

contribuindo para a prevenção da Covid-19, 
as medidas adotadas durante este período 
levaram em conta não só as questões dos 

negócios do Grupo. Nossas ações no combate às 
consequências sociais e econômicas da pandemia 

representam um fortalecimento de nossa 
estratégia de Responsabilidade Social Corporativa, 

por meio da identificação e auxílio a públicos 
que já estavam em situação de vulnerabilidade 

social, além da população que acabou perdendo 
emprego e renda neste período.  

A concretização deste projeto, que beneficiou 
mais de 2,5 milhões de pessoas com as doações, 

só foi possível a partir da mobilização de toda 
uma rede de apoio, que incluiu colaboradores, 

fornecedores, clientes, e diversos outros parceiros, 
o que possibilitou a abertura de duas frentes de 

ação que foram além da venda segura de produtos 
alimentícios. Eles reforçaram o compromisso do 

Grupo com a sociedade brasileira. 
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Frente 1:  
Ajuda Emergencial  

(Doações de alimentos e máscaras)

A ajuda emergencial a população em situação de 
vulnerabilidade de municípios brasileiros se deu na 

forma de doação de alimentos e de máscaras de 
proteção e prevenção ao coronavírus. 

Esta iniciativa foi mais uma que se somou às 
ações adotadas continuamente pela área de 

Responsabilidade Social da empresa. Todas as 
ações tomadas estão alinhadas a uma das principais 

premissas do Grupo, a de que a criação de um 
mundo melhor é papel de todos, por meio da 

mobilização diária de clientes, colaboradores e a 
comunidade ao redor para fazer o bem. 

Assim, o Grupo Carrefour contribuiu com a 
doação de cestas básicas e produtos de primeira 

necessidade à população em vulnerabilidade social. 
Sempre seguindo critérios objetivos e desvinculados 

de qualquer relação ou conexão político-partidária, 
as doações desta natureza atingiram a população 

de 77 municípios de 22 estados brasileiros, para 
programas sociais e iniciativas de combate à fome 

das localidades e instituições sociais.

Esta iniciativa teve alcance nacional, com atuação 
nas cidades mais impactadas pela pandemia, sendo 

efetuada a partir dos pedidos e demandas recebidas 
pelos Departamentos de Assuntos Corporativos e 

de Sustentabilidade/Responsabilidade Social do 
Grupo solicitando a ajuda emergencial. 

Cada cesta foi montada com produtos  
alimentícios suficientes para alimentar uma  

família de quatro pessoas. 
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Fluxo de doações 

Recebimento ou 
identificação da 
necessidade da 

doação 

Recebimento 
das evidências 
de entrega das 

doações

Procedimentos 
internos para averiguar 

possibilidade de 
auxílio ou doação, 

considerando todo o 
Compliance necessário 

Concessão 
das doações 

Entrega para  
população atendida

Formalização do 
pedido de doação 

São Caetano - SP

São Paulo - SP

São Bernardo do Campo - SP

Ilha de Marajó - PA

São Bernardo do Campo - SP
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Ilha de Marajó - PASão Paulo - SP

 Painel Geral de Doações da Frente 1

14 ton 
em proteínas

Total:  

R$ 8.877.098,51 

75 mil  
garrafas de águas

Mais de  

900 mil  
pessoas beneficiadas 

30 ton  
de ração animal

170 mil  
cestas básicas

210 mil 
máscaras 
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Doação de Máscaras

Projeto Máscaras Solidárias / SP
O Grupo Carrefour Brasil comprou 40 mil máscaras 

de tecido, confeccionadas por mil costureiras em 
situação de vulnerabilidade social, de diversas 

comunidades de São Paulo. Deste número, 30 mil 
foram destinadas às famílias dos colaboradores que 
trabalham nas lojas e 10 mil foram distribuídas para 

os moradores da comunidade de Heliópolis. Também 
foram doadas mais de 100 mil máscaras para o 

Governo do Estado de São Paulo.

Projeto Máscaras Solidárias  
/ Outras Regiões

  70 mil máscaras de proteção foram  
destinadas à população do estado do Amazonas, 

sendo 55 mil distribuídas para a população do Estado 
e 15 mil para populações indígenas e ribeirinhas.

Ação Doutores sem Fronteiras no Amazonas
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Muito obrigado por terem 
lembrado do meu povo, infelizmente 

estamos passando momento muito 
difícil por causa da crise da pandemia da 

Covid-19. Por isso meu agradecimento 
por termos recebido máscara, álcool em 
gel, creme e escova dental (...) Estamos 
isolados aqui na aldeia, graças à luta do 

Doutores da Amazônia, vamos vencer 
essa batalha! A nossa luta é sua luta.  

Tamo junto nessa caminhada  

Cacique Mopiry Surui  
Aldeia Lapetanha

Primeiramente quero 
agradecer a Deus, de coração quero 

te parabenizar pela doação de kits que 
você enviou para nosso povo. Tenho 
certeza que Deus vai te dar o retorno 

em dobro, vai multiplicar os seus 
profissionais. Obrigado pela doação 
vamos caminhar juntos e construir o 

objetivo comum de todos. Que Deus e 
a mãe natureza sempre estejam juntos 

com a gente

Caio Machado  
Líder do Doutores da Amazônia 
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Apoio ao Projeto Servir SP
O Grupo Carrefour apoiou, durante três meses (13/5 a 

25/7) o Projeto Servir SP, que oferece marmitas para 
moradores de rua do Centro de São Paulo, na Praça 
da Sé, durante este momento difícil da pandemia. O 
Grupo contribuiu com a doação de proteínas para o 
preparo das marmitas e também com água mineral.

Ao todo, foram doados  
4.800 kg de frango, 9.600 kg de linguiça  

e 75.000 garrafas de água mineral.

Frente 2:  
Compra Solidária  

(Mobilização de clientes e fornecedores) 
Com a pandemia, milhões de pessoas perderam o 

emprego ou suas fontes de renda. Além disso, famílias 
em todo o Brasil já vinham passando por uma situação 

de desigualdade e vulnerabilidade social. Com o intuito 
de dar sua colaboração para minimizar estes impactos 
e permitir acesso à alimentação de qualidade, o Grupo 
utilizou sua capacidade de mobilização para organizar 

uma grande campanha, envolvendo colaboradores, 
empresas e a sociedade civil, somando esforços para 

beneficiar o maior número possível de pessoas.

Para mitigar os efeitos drásticos que a Covid-19 teve 
sobre a vida de brasileiros, principalmente integrantes 

das camadas mais pobres, o Grupo Carrefour Brasil 
lançou, em abril de 2020, o Movimento Compra 
Solidária. O objetivo da campanha foi arrecadar 

recursos para contribuir com a alimentação de famílias 
em adversidade. Parceiros do Grupo, fornecedores 

e clientes foram convidados a participar da iniciativa, 
contribuindo com qualquer quantia. A ação abrangeu 

todos os estados brasileiros.

No Movimento Compra Solidária, a cada R$ 1 doado 
pelos clientes, o Grupo Carrefour Brasil dobrou o valor 
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para conseguir incluir em suas ações um número ainda 
maior de pessoas. Os clientes puderam doar nas lojas, 

no ato da compra, ou por meio de hotsites específicos*.  

Dos fornecedores que aderiram à campanha, as 
empresas poderiam fazer sua doação em dinheiro, ou 

optar por doar produtos diretamente. Ao todo, mais de 
360 empresas parceiras do Grupo Carrefour e suas 

marcas se envolveram nas ações promovidas. 

Desta forma, foi criado, em conjunto, mais do que 
uma frente de ação social, mas um ecossistema 

solidário, cujo intuito foi unir a todos em um momento 
de distanciamento, fragilidade e incertezas. O valor 

arrecadado pela iniciativa Compra Solidária foi 
convertido em cartões de compra (vale-alimentação) 
no valor unitário de R$ 100 cada, ou então em cestas 
básicas e em alimentos para o preparo de refeições, 

distribuídos por entidades parceiras da campanha para 
as famílias em situação de vulnerabilidade. 

* comprasolidaria.carrefour.com.br e  
comprasolidaria.atacadao.com.br 

Manaus-AM
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Atuação dos Fornecedores 
Nossa expectativa era de que os fornecedores, 
parceiros comerciais e operacionais do grupo, 

doassem um montante que se somaria às demais 
contribuições dos clientes. Foi criado um fundo 

exclusivo para esta finalidade, em que todo o valor 
arrecadado foi destinado à população. A Ticket foi 
a empresa escolhida para emitir os cartões (vales-

alimentação) que foram enviados às instituições 
parceiras, responsáveis pela distribuição às 

famílias beneficiárias.

Participaram parceiros dos mais diversos portes 
e segmentos, e muitos deles tiveram na frente 
liderada pelo Grupo Carrefour suas principais 

formas de atuação no combate à pandemia  
e no auxílio à população.

Doações de produtos
Uma grata surpresa foi que muitos fornecedores 

foram além das doações em dinheiro, optando por 
contribuir também com doações em mercadorias.

Para organizar o ecossistema colaborativo de doações 
de produtos de primeira necessidade, foi criado um 

protocolo específico de arrecadação e controle:

Fornecedor 
informou que  

desejava doar 
mercadorias.

Escolha da  
entidade que recebeu 
a doação: o Grupo foi 

o responsável pela 
conexão entre os dois.

Área de 
Sustentabilidade/
Responsabilidade 

Social entrou 
em contato 

para organizar a 
distribuição

Definição da 
localidade  

onde fornecedor 
poderia entregar 

diretamente a doação 
e qual a mercadoria 
que seria destinada.

Fornecedor e  
entidade preencheram 

e assinaram termo 
de compromisso que 

permitia contabilizar a 
doação nos resultados 

da campanha.

1

4 5

2 3
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Atuação dos Clientes Carrefour
As doações em dinheiro para conversão em cestas 

básicas do programa Compra Solidária puderam ser 
feitas diretamente nos caixas das lojas Carrefour. 

Engajar o cliente nesta campanha de união e 
solidariedade foi essencial. Para tanto, a comunicação 

e a abordagem nas lojas foram pensadas de forma 
estratégica para incentivar a ação. 

Os clientes também puderam participar por meio 
de doações online, no hotsite da campanha, 

contemplando aqueles que preferiram contribuir 
digitalmente. Além disso, no site e no aplicativo do 
Carrefour foram criados banners que direcionaram 

os clientes para o hotsite.

Colaboradores também foram convidados a doar 
por meio de comunicação que divulgou o hotsite 

da campanha nos canais internos.

Atuação dos Clientes Atacadão 
As lojas Atacadão foram equipadas para receber 
doações de alimentos não perecíveis e itens de 

higiene. A operação contou com o apoio das 
instituições, como Mesa Brasil, Amigos do Bem, 
entre outras. Clientes puderam doar tanto itens 

trazidos de casa, como adquiridos nas lojas durante 
seu próprio processo de compras, sem distinção. 

As doações em dinheiro puderam ser  
feitas online, por meio de hotsite  

comprasolidaria.atacadao.com.br

Participação da Fundação Carrefour
A Fundação Carrefour também entrou com 
recurso financeiro, apoiando diretamente a 

entidade social WFP para a compra de cestas 
básicas no valor de R$ 1.210.200,00.
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Match da solidariedade: unindo quem pode 
ajudar com quem precisava de auxílio 

Para viabilizar a distribuição do valor arrecadado 
a quem precisava de auxílio, o Grupo contou 

com a parceria de instituições especializadas em 
atender famílias em situação de vulnerabilidade 

social. Esta rede de entidades foi responsável 
por mapear as comunidades beneficiadas e por 

organizar a distribuição dos vales-alimentação em 
diversos estados do país.

Estas instituições foram selecionadas tendo como 
base as regiões onde o Carrefour atua e o alcance 
de cada uma. Foi levado em conta também fatores 

como capacidade de trabalho reconhecida, 
governança, histórico em projetos similares, 

conhecimento técnico e das comunidades mais 
vulneráveis, tempo de existência e atuação regional. 
Todos os critérios para assegurar ética e integridade 
no processo, e a rastreabilidade necessária para que 

as doações chegassem às mãos certas.  

O valor total arrecadado foi revertido em cartões de 
cesta básica, vales-alimentação no valor de  

R$ 100 cada, que foram entregues às famílias, 
que tinham autonomia para adquirir produtos que 
melhor atenderiam às suas necessidades naquele 

momento, em qualquer estabelecimento comercial. 

Goiânia - GO
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Em alguns casos, algumas instituições transformaram 
vales-alimentação em refeições que foram preparadas 

e distribuídas para pessoas em situação de rua.  

Todas as etapas da campanha foram monitoradas com 
relatórios periódicos de entregas pelas instituições, 

com número de beneficiados e prestação de contas 
não só dos cartões, mas também do número de 

refeições preparadas e servidas a partir dos insumos 
comprados com o vale-alimentação.

Doação para famílias 
atendidas por 

programa sociais

Doação para entidades 
comprarem cestas 

básicas e distribuírem 
para famílias

Doação para entidades 
comprarem insumos e 
prepararem refeições

1

2

3

Mecânica de Distribuição  
dos Cartões Vale-Alimentação 

Cariacica - ES
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Processo de Prestação de Contas 

Instituição 
parceira

Instituição 1

Assinatura do termo de 
recebimento dos cartões VA

Preenchimento do  
relatório de indicadores

Assinatura do termo de recebimento  
e declaração de responsabilidade

Assinatura do termo de recebimento beneficiados

 Todas as documentações requisitadas foram sujeitas 
a validação pelo Carrefour

Instituição 2 Instituição 3

Goiânia - GOJoão Pessoa - PB

Cuiabá - MT
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Instituições Parceiras :

Aldeias Infantis SOS Brasil 

Presente em 136 países e territórios, a Aldeias 
Infantis é uma organização humanitária global 
de promoção ao desenvolvimento social, que 
trabalha desde 1949, na defesa e promoção 

dos direitos de crianças, adolescentes e jovens.

https://www.aldeiasinfantis.org.br/

Exército de Salvação

É uma organização internacional, com sede 
em Londres, Inglaterra. Fundado em 1865, está 
hoje presente em mais de 130 países ao redor 
do mundo. Atual parceira para a Campanha do 

Agasalho CRF.

https://www.exercitodoacoes.org.br/

WFP

O WFP é a maior agência humanitária das Nações 
Unidas e atua no Brasil por meio do Centro de 

Excelência contra a Fome. Durante a pandemia, o 
Centro de Excelência está colaborando com várias 

instituições para aumentar o alcance de campanhas 
de doação de alimentos e itens de proteção. 

https://nacoesunidas.org/agencia/wfp/
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Amigos do Bem

Os Amigos do Bem atuam no sertão nordestino, 
a região mais carente do país, onde 25 milhões 
de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. 
Todos os meses, são atendidas 75 mil pessoas, 
de 140 povoados carentes de Alagoas, Ceará e 

Pernambuco com projetos de educação, trabalho e 
renda, acesso à água, moradia e saúde. 

https://www.amigosdobem.org/

Gastromotiva 

É uma organização criada para promover 
transformações sociais por meio gastronomia  
em 3 países, 5 cidades: Rio de Janeiro, São 

Paulo, Curitiba, Cidade do México e San Salvador 
beneficiando milhares de pessoas por ano. Há 

quatro anos recebe investimentos  
da Fundação Carrefour.

www.gastromotiva.org

Gerando Falcões

Organização fundada em 2011, hoje presente 
em diversas regiões do país, atua em periferias 

e favelas com projetos de promoção de esporte, 
cultura, e qualificação profissional para crianças, 

jovens e adultos.

https://gerandofalcoes.com/conheca 
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Mesa Brasil 

O Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional de bancos 
de alimentos contra a fome e o desperdício.  Por 

meio das 91 Unidades do Programa alcançam 
a mais 500 municípios, atendendo a mais de 

1.400.000 pessoas a cada mês.

http://www.sesc.com.br/portal/site/
mesabrasilsesc/home/

Movimento União SP 

UniãoSP é uma iniciativa formada por 
diversos grupos da sociedade civil com o 
objetivo de impedir uma crise humanitária 

em consequência do corona vírus no Estado 
de São Paulo. Os diversos grupos se uniram 

rapidamente no início da pandemia para 
coordenar ações de captação de recursos 

para comprar e distribuir cestas básicas para 
famílias em situação de vulnerabilidade no 

Estado de São Paulo. 

https://www.uniaosp.org/

João Pessoa - PB Rio Branco - AC
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Depoimentos das entidades parceiras

A Campanha Compra Solidária do 
Grupo Carrefour Brasil, com apoio 

do Centro de Excelência contra a Fome do 
Programa Mundial de Alimentos da ONU (WFP), 

é um grande exemplo do que pode ser feito 
por meio de uma ampla rede de parcerias. Criar 

parcerias e atuar de maneira coordenada é o 
caminho para ajudar essas pessoas que tiveram 
suas vidas afetadas pela insegurança alimentar, 

perda do emprego e outras dificuldades. São 
mais de 47 mil beneficiários, que puderam usar 
os cartões em qualquer estabelecimento, para 
compra de produtos de primeira necessidade. 

O WFP recomendou também que as famílias 
comprem frutas, verduras e legumes para 

composição de refeições saudáveis, de 
preferência, estabelecimentos locais, apoiando 

os pequenos produtores e vendedores.”

Daniel Balaban, diretor do Centro de 
Excelência contra a Fome do Programa  

Mundial de Alimentos

Uma pessoa com fome não estuda, 
não trabalha, não produz, não se sente 
cidadão. Essa parceria com o Carrefour 

contribuirá não só no combate à fome, mas 
no enfrentamento das questões sociais que 

assolam o país nesta pandemia. E diante desse 
cenário, somar esforços é fundamental” 

Ana Cristina Barros, Gerente de Assistência  
do Departamento Nacional do Sesc)  
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Foi maravilhoso tudo que vivenciamos 
na entrega do Cartões Compra Solidária, 

o brilho em cada olhar despertou a convicção 
que ser solidário é o ingrediente da vida. Tenham 

a certeza que a parceria Carrefour e Mesa 
Brasil levaram muito mais que alimento a mesa 
de quem mais precisa. Gratidão por tanto que 

contribuíram nesse período de pandemia.”

Anderson Silva, Co-fundador e Presidente 
do Instituto S.O.S Reviver, de Nilópolis-RJ, 

instituição que integra a Rede Mesa Brasil Sesc 

A iniciativa do grupo Carrefour veio 
de encontro a uma expectativa e 

preocupação. O Mesa Brasil que se organizou 
e veio a encontro de seus assistidos garantindo 

a segurança alimentar, com alimentos secos e 
hortifrútis, porém me incomodava saber que 

não haveria nenhuma proteína à mesa das 
crianças. Quando foi anunciada a parceria com 

o Carrefour, logo me iluminei de esperança 
Com a entrega dos cartões, veio a autonomia 
de ir ao mercado e comprar seus  alimentos, 

trouxe esperança, sorrisos. Essa iniciativa 
do Carrefour trabalhou além do material, o 

emocional abalado dos diretamente afetados 
pela pandemia. O Carrefour proporcionou às 

famílias atendidas dignidade.

Cláudia Regina, Associação Assistencial 
Educacional Amanhecer |  Colubandê/ São 

Gonçalo – RJ, integrante da Rede Mesa Brasil
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Fluxo de Doação  
Campanha Compra Solidária 

Clientes 
+ 

Dobra Carrefour 
+ 

Complemento Carrefour*

Digital e 
Hotsite 
Compra 
Solidária

Lojas 
Carrefour 

Os itens doados 
chegam às famílias 

beneficiadas

entidades 
parceiras

Atacadão

Arrecadação 
de alimentos 

e doação para 
ONGs parceiras.

Indústria

Formação de um 
fundo de doação

Envio e doação para ONGs

92 mil Cartões vale-
alimentação (R$ 100 cada)

39 mil cestas básicas

Cada entidade recebeu os 
itens para viabilizar a doação

*Recurso no valor de R$ 1.210.200,00 reais da Fundação Carrefor que 
foi diretamente para conversão de cestas básicas para a WFP, uma das 

parceiras, no âmbito da Compra Solidária.



Balanço 
Geral 

Capítulo 4



50

Setembro de 2020 

Fontes e status de arrecadação 

R$ 21 
milhões* 
arrecadados

Doações de clientes 
e colaboradores

Frente 1   
Auxílio 

Emergencial  

R$ 8,8 milhões

Sites: 

www.comprasolidaria.carrefour.com.br 

www.comprasolidaria.atacadao.com.br

Frente 2   
Compra Solidária

R$ 11,3 milhões

PDV: 
Doações  

em mercadorias  
(lojas Atacadão)

Clientes e 
Colaboradores

Grupo 
Carrefour Brasil

Fornecedores
Fundação 
Carrefour

*Este valor contempla as despesas logísticas no valor de R$ 439.721,00
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Frentes de arrecadação

Destinação dos recursos

Doações em mercadorias

Origem Descrição
Recursos 

arrecadados

Aporte interno Grupo Carrefour Brasil 10.041.589,34

Doações externas

Compra solidária  
clientes Carrefour + Atacadão

 1.610.753,44 

Arrecadação Fornecedores Carrefour  1.664.476,73 

Arrecadação Fornecedores Atacadão  6.037.200,00 

Fundação Carrefour  1.210.200,00 

Total arrecadado  20.564.219,51 

Frente de atuação Descrição
Distribuição 

recursos
Origem dos 

recursos

Frente 1: 
Ação emergêncial 
para população

 Cestas básicas, 
máscaras, alimentos, 
água e ração animal  

 8.877.098,51 Grupo Carrefour 

Frente 2: 
Compra Solidária

 Distribuição de 
cartões alimentação 
e cestas básicas por 
ONGs parceiras  

 1.210.200,00 
Fundação 
Carrefour

 10.037.200,00 

Fornecedor 
Carrefour

Fornecedor 
Atacadão

Doação clientes

Dobra Grupo 
Carrefour

Despesas 
administrativas

Logística, suporte 
operacional e 

técnico
 439.721,00 Grupo Carrefour 

Total distribuído  20.564.219,51 

Doações em mercadorias Equivalente em R$

Fornecedores mercadoria Carrefour Alimentos e itens 
de higiene pessoal 
distribuídos por 
ONGs parceiras

 141.349,04 

Fornecedores mercadoria Atacadão  250.000,00 

Total distribuido  391.349,04 



52

Setembro de 2020 

Distribuição por entidades parceiras – 
cartões, alimentos, cestas básicas

ONG/Entidade Regiões de atuação No de cartões/cestas

Mesa Brasil

Aracajú, Belém, Boa Vista, 
Blumenau, Campo Grande, Cuiabá, 
Goiânia, Natal, Palmas, Porto 
Alegre, Rio de Janeiro, Vila Velha

27.615 cartões

World Food 
Programe 
(WFP)*

Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, 
Fortaleza, João Pessoa, Macapá, 
Maceió, Manaus, Porto Velho, 
Recife, Rio Branco, São Luis, 
Teresina

28.040 cartões

Aldeias Infantis Salvador, São Paulo 13.308 cartões

Amigos do 
Bem

Buique, Inajá, Mauriti, São José do 
Tapera

9.205 cartões

Gerando 
Falcões

Belém, Rio de Janeiro, Salvador, 
São Paulo

5.523 cartões

Exército de 
Salvação

Boa Vista, Belo Horizonte, Brasília, 
Curitiba, João Pessoa, Natal, Porto 
Alegre, Recife, São Paulo

5.523 cartões

Gastromotiva Rio de Janeiro 2.762 cartões

União Paulo São Paulo 39.000 cestas

Total 131.476

*Como a doação da Fundação Carrefour de R$ 1.210.200,00 foi feita diretamente para a 
WFP, foi somado ao valor total o equivalente a 12.102 cartões

 Distribuição dos alimentos e produtos 
de higiene arrecadados nas lojas 

Atacadão por ONGs parceiras

Parceiros
Alimentos 
(kg)

Alimentos 
(L)

Higiene e 
Limpeza (L)

Higiene e 
Limpeza 
(unid)

Higiene e 
Limpeza (kg)

Mesa Brasil 57.338 1.985 8.800 30.512 8.977

Amigos do 
Bem

2.734 98 947 871 133

ONGs Locais 15.671 670 985 6.323 813

Total 75.743 2.753 10.731 37.706 9.924
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Acre

Amazonas

Roraima

Rondônia

Mato 
Grosso

Pará

Amapá

Mato Grosso 
do Sul

Paraná São Paulo

Santa 
Catarina

Rio Grande 
do Sul

Minas 
Gerais

Bahia

Espírito 
Santo

Rio de 
Janeiro

Goiás

Maranhão

Tocantins

Piauí

Ceará

Rio Grande 

do Norte

Paraíba
Pernambuco

Alagoas

Sergipe

Alagoinhas (BA)

Aracajú (SE)

Araçatuba (SP)

Araraquara (SP)

Atibaia (SP)

Barra do Garças 
(MT)

Barretos (SP)

Barueri (SP)

Bauru (SP)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Blumenau (SC)

Boa Vista (RR)

Brasília (DF)

Buique (PE)

Campinas (SP)

Campo Grande (MS)

Carapicuíba (SP)

Caruaru (PE)

Caxias do Sul (RS)

Cotia (SP)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Dourados (MS)

Feira de  
Santana (BA)

Ferraz de 
Vasconcelos (SP)

Fortaleza (CE)

Franca (SP)

Goiânia (GO)

Guaratinguetá (SP)

Guarujá (SP)

Guarulhos (SP)

Ilha do Marajó (PA)

Inajá (PE)

Itanhaém (PE)

Itapecerica  
da Serra (SP)

Itapevi (SP)

Jaboatão dos 
Guararapes (PE)

Jacareí (SP)

Jandira (SP)

João Pessoa (PB)

Juazeiro (BA)

Jundiaí (SP)

Limeira (SP)

Lucas do  
Rio Verde (MT)

Macapá (AP)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Marília (SP)

Mauá (SP)

Mauriti (CE)

Mogi das Cruzes 
(SP)

Mogi Mirim (SP)

Natal (RN)

Olinda (PE)

Osasco (SP)

Palmas (TO)

Patos (PB)

Petrolina (PE)

Piracicaba (SP)

Porto Alegre (RS)

Porto Velho (RO)

Presidente  
Prudente (SP)

Recife (PE)

Ribeirão Pires (SP)

Ribeirão Preto (SP)

Rio Branco (AC)

Rio de Janeiro (RJ)

Rondonópolis (MT)

Salvador (BA)

Santo André (SP)

Santos (SP)

São Bernardo  
do Campo (SP)

São Caetano  
do Sul (SP)

São Carlos (SP)

São José dos 
Campos (SP)

São Luiz (MA)

São Paulo (SP)

São Vicente (SP)

Serra Talhada (PE)

Sinop (MT)

Sorocaba (SP)

Suzano (SP)

Tangará  
da Serra (MT)

Taubaté (SP)

Teresina (PI)

Valparaíso  
de Goiás (GO)

Vila Velha (ES)

Vinhedo (SP)

Mapa dos municípios beneficiados 



Obrigado por 
fazer parte

O Grupo Carrefour Brasil agradece a todos que 
contribuíram direta ou indiretamente com as 

ações desenvolvidas nos últimos meses. Sem a 
ajuda de colaboradores, clientes, fornecedores  

e stakeholders, com certeza os números 
apresentados não seriam os mesmos.

A todos que participaram, só foi possível 
desenvolver um movimento tão abrangente por 

causa de vocês. O aprendizado que fica é que 
se juntos podemos mudar o mundo com nossos 

garfos e facas, com a nossa solidariedade é 
possível fazê-lo acessível para todos. 
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Fornecedores parceiros das campanhas 

3CON CONSULTORIA E 
SISTEMAS LTDA 3 CORAÇÕES A E B INDUSTRIA 

ALIMENTOS LTDA ME

AB BRASIL ABR ART BAG AGROPECUARIA 
WERNERSBACH LTDA

AGROSABOR AJINOMOTO DO BRASIL ALIMENTICIOS NOBRE 
LTDA

ALIMENTICIOS NOBRE 
LTDA ME ALL NUTRI                     ALNUTRI ALIMENTOS

AMALFI INDUSTRIA 
ALIMENTOS LTDA AMAVITA AMBEV

ANTONIAZZI APIARIOS M                    APIS VIDA

AQUAFAST ARBAZA ARCO IRIS 

ARRIFANA ARROBA ARRUDA & MELO

ARTESANAL MASSAS ARTESANAL TEARES ASAAS 

ATELIR DU PAIN ATLAS                         AURORA

BALA MENTOS BALALAIKA BARAO ERVA

BARBOSA BARILLA BATATELE

BAUDUCCO BEBIDAS BEIJA FLOR                    

BELA VISTA BENAFRUTTI BENAION   

BENASSI BISCOITO TUCS BOLA MEL

BONARE GOIAS VERDE BRF BR SPICES

BRASFRUTAS LTDA BRASILIA BRITANIA

BSC MASSAS CACHAÇA SELETA CAFE CANECAO

CAFE TRES CORACOES CALCADOS PIMPOLHO CAMPO ALEGRE

CAMPO BELO CONSERVAS CAPACHOS CAPACHOS CARGILL

CARLA CRISTINA ARNOLD CARRER CARTA

CASA CASTELO ALIMENTOS CEPERA

CERAS JOHNSON CEREALISTA 
ALBARUSKA CERVEJARIA

CHEF CLARO COLGATE

COLOR VISAO BRASIL CONFEITARIA VITORIA CONSERVA LUCA

CONVICTA COOPALM
COTHERM 
ELETRODOMESTICO 
LTDA

CREME MEL SORVETES CRISTAL                       CRUSOE FOODS

DA COLONIA                    DA MAGRINHA
DA TERRINHA 
COMERCIO 
ALIMENTOS LTDA

DAFONTE AQUICULTURA DAI ALIMENTOS DE MASSA

DELICIAS DOCES FLORMEL DOCES TAMBAU

DOCES VERGEL DOMINGOS DONA COTA 
ALIMENTOS
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DORI DORI ALIMENTOS DU BOM

DUBAR BEBIDAS DUCHEN DUNORTE

DUSUL EBM LOGISTICA EDER MARCIO 
LOBATO

EDUARDO BIER EDUARDO CATACHE EKMA

ELECTROLUX EMBALIXO IND COM E ERVA MATE

EXCELSIOR
FABRICA DE 
EMBUTIDOS 
BORRUSSIA LTDA

FAZENDA SANTA 
LUCIA

FBA E CIA FELTRIN FITO ORGANICOS

FLAMBOIA FLAMIN FLORA NECTAR

FLORESTAL FLORIPA TEXTIL FORNO VELHO

FREEGELLS FRUKI FRUTAL TOYA

FRUTAS D MEL FRUTILITA FUGINI

GALLO GDC GELADINHO 
AMERICANO

GENESEAS AQUACULTURA GENIO FRUTAS GIRANDO SOL

GLOBALBEV GOMES DA COSTA GOOD PACK

GOSTINHO GP GRAN REAL 
ALIMENTOS LTDA

GRANJA NIENOW LTDA GRANJA STA JULIA GUAIUBA

GUIMARAES INDUSTRIA 
DE ALIMENTOS DO HAAGEN DAZS HARIBO

HEDERA  COSMETICOS HEINZ BRASIL S A HEMMER    

HIDRO SABOR HORTIC HIDROSTERIL HINOMOTO

HIT NUTTS HYPERA PHARMA ID DO BRASIL

IND ALIMENTOS ESTRELA INDIANO INDUSTRIA

INTERNATIONAL PAPER ISHASHI ITALAC

ITALIANY ITAMBE ALI S A
JACOBS DOUWE 
EGBERTS BR 
COMERCIALIZ

JASMINE JBS JBS S A

JMACEDO SA JOSAPAR JOSELMA SOARES 

JURUPINGA KAISER KARSTEN

KELLOGGS KIBANANA LIMITADA KICALDO

KIVIKS    KOMLOG KORIN

KRAFT HEINZ KS FOODS L E A CEREAIS

LA VIOLETERA LA VITA ALIMENTOS LACTOWAL LATICINIOS 
LTDA

Fornecedores parceiros das campanhas 
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LATICINIO FRIOLACK LTDA 
ME LATICNIO SALDALIS LB

LEAO ALIMENTOS E 
BEBIDAS LTDA LEÃO DO NORTE LEGUMES FRUT FRIOS

LIBRE ALIMENTOS LINEA ALIMENTOS LOLI

LUA NOVA LUMINUS M.DIAS

MAGITLEC MALUNGA PRODUTOS 
A MARAJOARA

MARCOS DONIZETI 
PACHECO MARILAN ALIMENTOS MARSALA

MARTIPLAST MASF ALIMENTOS MASTERBOI

MATUPI FABR.LATC. MAURICEA ALIMENTOS MCA TEXTIL

MEL MELHORAMENTOS 
PAPEIS MERILU

METZ MILI VITA MINERVA S.A

MISE BRASIL INDUSTRIA 
DE ALIMENTOS MISSIATO

MMFOODS 
PANIFICACAO LTDA 
EPP

MONTEVERGINE MULTILASER 
INDUSTRIAL SA N BONN

NAUTIQUE NAZINHA NESTLE

NETUNO NEUGEBAUER NORONHA

NOTRE DAME NOVA MIX NOVACOLINE

NT . NATAN NUTRIR OASIS IND COM SODA

OI OLD STAR OLIVEIRA

PAÇOQUITA PALMITO IPANEMA PALMITOS GINI

PANIBRASIL PAVIOLI PERBONI

PERFETTI PESCADOS MARCELINH PHORMA INTEGRAL

PIF PAF POSITIVO POTY      

PREDILECTA PREFERIDA PREMIER

PRINCESA DO NORTE PRODASA
PRODUTOS 
ALIMENTICIOS 
CROQUES LTDA

QDELICIA FRUTAS QUALIMAX QUEENSBERRY

QUEIJOS KAZUME QUEIJOS LELO
R & F ATACADISTA 
DE PRODUTOS 
ALIMENTIC

R2M DO BRASIL RAJA RANCHEIRO

REAL REAL BEBIDAS RECKITT

REF TRIANG REFIL DISTRIBUICAO E 
LOGISTICA LTDA REFRIX

Fornecedores parceiros das campanhas 
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REP S I DUSTRIA  
E COM. MASSAS RIO PRETO RIVOLI

RODRIGUES & COUTINHO RONE MACHADO DA 
COSTA RR ETIQUETAS

SABOR DA SERRA SABOR DA TERRA SABOR EM QUEIJO

SAKURA SAKURA    SALGADINHO LOBITS

SANTA EDWIGES SANTA HELENA SANTA MONICA

SAO J CERE SAQUE AZUMA KIRIN SAQUE FUGI

SARDINHA PALMEIRA SELMI SERRANA PRODUTOS 
M

SID NYL SIDCHEN SIDRA LIDER

SLIPS SÓ FRUTA SOIN

SOL PANAMBY SPECIALTY 
COFFEES LTDA

SPICY FOODS 
PRODUTOS 
ALIMENTICIOS

SPRINGER

STA DISTRIBUIDOR ALIM STA LUCIA START QUIMICA

SUPER GLOBO SUPERBOMZ TERRA RICA

TOCANTINS                     TOSCANO TOURS

TRADICAO  TRENCH ALIM TRIANGULO

TRYUMPHO ALIMENTOS UNILEVER UP

VAL ALIMENTOS VALFILM MG VECTOR PLASTIMETAL

VELHO BARREIRO VINAGRES CASTELO VINAGRES GALO 

VINHO CANTINHO  
DO VALE VINHOS DUELO VINICOLA AURORA

VINICOLA BASSO VODKA INTENCION VODKA LEONOFF

WEMERSON B SILVA WHIRLPOOL
WILSON MAGARIO  
E OUTROS

XAMEGO BOM

Fornecedores parceiros das campanhas 
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ABEF - Associação 
Beneficente Fidelidade Aldeias Infantis Amigos do Bem

Associação Cultural 
Educacional e Social 
Dynamite - ACESD (“Centro 
de Cidadania LGBTI Laura 
Vermont”)

Associação de Mulheres 
Protetoras dos 
Animais Rejeitados e 
Abandonados (“Ampara 
Animal”)

Associação Doutores 
sem Fronteiras

Associação Doutores sem 
Fronteiras

Associação FAZ - 
Alessandro Zarzur Associação Novo Jeito

Associação Parceiros da 
Educação

Associação Renova BR 
(“União SP”)

Banco de Alimentos de 
Osasco

Banco de Alimentos do Rio 
Grande do Sul

Centro Pró melhoramento 
do Parque Chuno e 
Adjacências

Coordenação Regional 
das Obras de Promoção 
Humana – CROOPH 

(“Casa Florescer”) Cruz Vermelha Brasileira
Doce Companhia 
Gêneros Alimentícios 
LTDA (“Projeto Servir”)

Exército da Salvação Fundação Amazonas 
Sustentável - FAS

Fundo Social de 
Solidariedade de 
Osasco

Gastromotiva Gerando Falcões

Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus  
da Missão – Ministério 
do Parque São Rafael

Instituto Pastor Alfredo 
ReIkdal de Assistência  
e Cultura

Mesa Brasil Mitra Arquiepiscopal  
do Rio de Janeiro

Movimento União  
São Paulo WFP

Organizações responsáveis pela 
distribuição das doações
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Grupo Carrefour Brasil 
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