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Ao elaborar o Relatório de 2016 da
Via Varejo, reforça-se como escolhemos
e concluímos, nesse ano, uma etapa
importante para um crescimento de forma
sustentável e alinhado às demandas do
mercado e a serviço do nosso cliente.
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O ano de 2016 foi extremamente desafiador
e um período importante de consolidação da
estratégia de longo prazo da companhia, pois
além da combinação dos negócios de CNova
Brasil aprovada pelos minoritários da Via Varejo e
Cnova NV, a companhia concluiu a sua integração
operacional dos negócios on-line e lojas físicas.
Além disso, direcionamos esforços na continuidade
da reestruturação que redimensionou a Via Varejo
em 2015, prosseguimos norteados pela otimização
de custos, pela integração dos negócios e pela
busca de eficiência operacional que faz parte do
nosso DNA.
Nessa trajetória – com olhos na construção
do futuro sólido e sustentável da Via Varejo –,
a transformação foi o referencial que
permeou nossas atividades. Dos negócios aos
investimentos sociais, da operação logística à
concessão de crédito, da gestão ambiental ao
desenvolvimento dos nossos colaboradores:
revisamos nossas práticas, promovemos
melhorias e inovações, sempre guiados pela
perspectiva da responsabilidade empresarial,
da conformidade, ética e melhor prestação de
serviço ao nosso cliente.

Em 2017, a Via Varejo continuará concentrando
esforços no aumento da eficiência operacional
de suas lojas e na contínua captura das sinergias
provenientes da integração dos negócios entre
on-line e lojas físicas, além da busca constante
no melhor nível de serviço para clientes em
ambos os canais e o monitoramento da estrutura
de custos e despesas.
Estamos muito confiantes em 2017. Percebemos
alterações importantes no cenário macroeconômico
e, temos a confiança que hoje estamos ainda mais
alinhados e preparados para, mesmo diante da
velocidade das transformações do comportamento
de consumidor e dos desafios do mercado brasileiro,
evoluir continuamente em nosso compromisso de
atender cada vez melhor o nosso cliente onde, como
e quando ele quiser – na loja física, na internet e
no celular –, trazendo resultados positivos para os
nossos acionistas.
Boa leitura!
Peter Estermann
Presidente da Via Varejo

Em 2016, consolidamos um aspecto essencial da
estratégia de desenvolvimento sustentável que
traçamos para a Via Varejo, e que fundamenta
o relacionamento perene que desejamos ter e
manter com nossos clientes: a multicanalidade.
Utilizamos a estratégia multicanal na Black Friday
e no Natal. O tráfego em nossos websites por
meio dos dispositivos móveis aumentou 16% no
último trimestre do ano. O percentual de retirada
de mercadorias, adquiridas por meio do website,
aumentou 31% e fechamos o ano de 2016 com
278 lojas que disponibilizam estoque no website.

Em 2017, a Via Varejo continuará concentrando esforços
no aumento da eficiência operacional de suas lojas
e na contínua captura das sinergias provenientes da
integração dos negócios on-line e das lojas físicas
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Ocupamos posição de destaque no mercado
brasileiro, como a varejista líder no
segmento de eletroeletrônicos e móveis.
Fortalecemos nossa atuação alinhando as
estratégias dos mercados físico e on-line.

NOSSA CAUSA
Atributos que caracterizam o jeito de ser e de fazer da Via Varejo.

DEDICAÇÃO

PRÁTICO E SIMPLES

Servimos aos nossos colaboradores,
aos clientes e à sociedade com paixão,
excelência e disponibilidade.

Nossa simplicidade e agilidade
e a eficiência dos processos
garantem a qualidade da gestão.

NOSSA GENTE

RESULTADOS SUSTENTÁVEIS

Temos brilho nos olhos e nos
orgulhamos de fazer parte de
um time que estabelece relações
de confiança com simplicidade,
humildade e respeito.

Somos comprometidos com
resultados desafiadores nas diversas
dimensões do negócio, que contribuem
para a perpetuidade da Via Varejo
e do desenvolvimento sustentável.
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NOSSO NEGÓCIO
LINHA DO TEMPO

1950

Início da expansão
nacional
Abertura da primeira
loja PontoFrio no
Rio de Janeiro

1970

1946

Abertura da primeira
loja Casas Bahia
em São Paulo

Fundação do
PontoFrio no
Rio de Janeiro

1996

Casas Bahia inaugura
o segundo maior
CD do mundo

1957

PontoFrio lança
seu website

Fundação da Casas Bahia,
em São Caetano do Sul

1992

PontoFrio adquire
Casas Buri, que
tinha presença
em São Paulo e no
Sudeste do Brasil

2000

Globex adquire 81 lojas da Disapel

PontoFrio inaugura a
megastore em São Paulo
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2012

A companhia é
renomeada para
Via Varejo

2016

Via Varejo consolida a
operação da Cnova Brasil
para criar o maior varejista
do Brasil – R$ 30 bilhões de
vendas pró-forma em 2016

2009

Pão de Açúcar
compra PontoFrio
e funde com
Casas Bahia,
com expansão
simultânea para
o Estado da Bahia

2015

Criação da Cnova, player global
de e-commerce com presença na
América Latina, na França e na Ásia.
Via Varejo possui 21,9%

2010

Nova pontocom é criada
com a fusão dos sites
PontoFrio e Extra
GPA assume a administração
da Via Varejo

2003

1ª edição do
Super Casas Bahia
Abertura da megastore
PontoFrio no
Rio de Janeiro
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QUEM SOMOS
A Via Varejo S/A ocupa posição de destaque no mercado
brasileiro, como a varejista líder no segmento de
eletroeletrônicos e móveis. Essa trajetória foi construída
por meio da administração de duas marcas tradicionais
do setor que uniram forças – Casas Bahia e Pontofrio – e
da Bartira, a maior fábrica de móveis do País.
As duas bandeiras, presentes com suas lojas em
todas as regiões do Brasil, agregaram ao seu portfólio
de produtos a venda de serviços financeiros ao
consumidor. Somado à rede física, outro caminho de
evolução foi percorrido pela Via Varejo: o e-commerce.
Com a integração da Cnova à sua estrutura,
oficializada em outubro de 2016, a companhia
conquistou lugar entre os líderes do comércio
on-line e avançou uma etapa fundamental para a
consolidação da sua estratégia de multicanalidade.
Essa combinação de negócios de lojas físicas e on-line
também originou uma operação logística otimizada
com os ganhos oriundos dessa integração, gerindo a
maior malha de distribuição em território nacional.

VIA VAREJO EM NÚMEROS

50

26

milhões

Centros de
Distribuição

DE CLIENTES

50 mil

COLABORADORES

975 lojas

51 mil

ENTREGAS DIÁRIAS

1,1 milhão de m

2

DE ÁREA DE VENDA

2.600
veículos

ENTRE FROTA PRÓPRIA
E TERCEIRIZADA
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BANDEIRAS

Casas Bahia
Com 752 lojas distribuídas em 20 Estados
e no Distrito Federal, a Casas Bahia se
consolidou como uma marca forte do varejo
brasileiro e próxima dos clientes. Ao longo
de uma trajetória de 60 anos – iniciada
com a abertura da primeira unidade da sua
rede, em São Caetano do Sul (SP), em 1957
– levou adiante sua missão de realizar os
sonhos dos consumidores com a venda de
eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis.

15 milhões

2

DE ÁREA DE ARMAZENAGEM

1,7milhão

DE CLIENTES ATIVOS NO
CRÉDITO DIRETO AO
CONSUMIDOR (CDC)
DA VIA VAREJO

MONTAGENS DE
MÓVEIS DA BARTIRA
REALIZADAS POR MÊS

DE CHAPAS DE MADEIRA
TRANSFORMADAS
DIARIAMENTE EM MÓVEIS
PELA FÁBRICA BARTIRA

DE PEDIDOS ON-LINE SÃO
REGISTRADOS POR ANO

986 mil m

400 mil

800 toneladas
160 mil

É O TOTAL DE DIFERENTES TIPOS
DE PRODUTOS CLASSIFICADOS
EM ESTOQUE DA VIA VAREJO

28 %

DA RECEITA BRUTA
ORIUNDA DE MEIOS
DE PAGAMENTOS
EXCLUSIVOS DA
VIA VAREJO

7%

DA RECEITA
BRUTA DA
VIA VAREJO GERADOS
COM A VENDA DE
PRODUTOS FINANCEIROS
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Pontofrio
Composto de uma rede de 223 lojas,
o Pontofrio chega aos seus 67 anos de
atuação como uma marca que soube
incorporar os constantes lançamentos
tecnológicos ao seu mix de produtos e
torná-los um diferencial para atender
diferentes perfis de público com suas
ofertas, em um ambiente de loja moderno
e aconchegante.

Móveis Bartira
Com venda exclusiva nas lojas da Casas
Bahia e do Pontofrio, a Bartira é a maior
fábrica de móveis do Brasil e está entre as
maiores da América Latina. Conta com uma
equipe própria de 1.500 colaboradores.

VVLOG
Operadora logística que conta com mais
de 750 veículos (entre próprios e terceiros)
em sua operação. Realiza cerca de 415 mil
entregas a clientes e 1.200 abastecimentos
em loja por mês.
Também integra suas atividades a realização
de cerca de 700 viagens por mês para
trazer produtos dos fornecedores até os
Centros de Distribuição (CDs) da Via Varejo
e transferir mercadorias entre os CDs.
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ONDE ESTAMOS

20
340

As operações da Via Varejo representam a maior base de lojas
e a maior malha de distribuição do mercado brasileiro.

Estados +
Distrito Federal

E EM

NORTE

municípios

5

LOJAS

NORDESTE

91
LOJAS

CENTRO-OESTE

88
LOJAS

SUDESTE

698
LOJAS

SUL

93
LOJAS

Distribuição de lojas por região

71,59%

9,54%
0,51%
9,33%
9,03%

COMO OPERAMOS
As operações comerciais da Via Varejo
estão estruturadas em três Unidades de
Negócios, que intensificarão as sinergias
de suas estratégias em 2017.
LOJAS FÍSICAS – Operação das redes
Casas Bahia e Pontofrio, voltada para a
venda de produtos e de serviços
financeiros ao consumidor.

Lojas por marca

223

752

Norte
Nordeste

Casas Bahia

Centro-Oeste
Sudeste
Sul

975 lojas

PontoFrio

ON-LINE – Operações de e-commerce (vendas nos
sites CasasBahia.com, Pontofrio.com e Extra.com.br),
coordenação da participação de parceiros nos sites das
marcas da Via Varejo e desenvolvimento de soluções de
comércio eletrônico ao mercado.
MÓVEIS – Operação de fabricação de móveis da Bartira,
com venda exclusiva do portfólio de produtos nas redes
Casas Bahia e Pontofrio.
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
A Via Varejo tem o GPA como acionista controlador,
com 62,6% das ações ordinárias e 23,5% das
ações preferenciais, resultando em uma participação
societária de 43,3% do total de ações. O GPA
é controlado pelo Grupo Casino, que detém
41,3% do seu capital.

A estrutura de governança da Via Varejo é suportado por
dois principais órgãos subordinados à Assembleia Geral
de Acionistas: o Conselho de Administração assessorado
por tres comitês e a Diretoria Executiva. O primeiro órgão
determina a estratégia e as diretrizes que a companhia deve
seguir; já o segundo é responsável por sua implementação.

ASSEMBLEIA GERAL

AUDITORIA
INDEPENDENTE

CONSELHO
FISCAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMITÊ DE
EXPANSÃO

COMITÊ
DE RH

COMITÊ
FINANCEIRO

DIRETORIA
EXECUTIVA

ESTRUTURA
SOCIETÁRIA
Organograma da
composição acionária da
Via Varejo, atualizado até
31 de dezembro de 2016.

62,6% ON
23,5% PN

43,3%

100%

Maior fabrica de móveis
da América Latina

*Ações livremente negociadas (free-floating).

FAMÍLIA KLEIN

FREE-FLOAT

17,9% ON
37,0% PN

19,5% ON
39,5% PN

27,4%

29,3%*

100%

Um dos principais players
do mercado online
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
É composto atualmente de nove membros,
sendo dois deles independentes com
mandato unificado de 2 anos, a vencer em
abril de 2017 e se reúnem ao menos uma
vez a cada dois meses, a fim de deliberaram
sobre a condução dos negócios,
aprovação de propostas da administração
a serem submetidas à assembleia geral
de acionistas, eleição e supervisão de
diretores, dentre outros temas.

COMITÊS ESTATUTÁRIOS
Vinculados diretamente ao Conselho de
Administração, os comitês são órgãos
de assessoramento que possuem
a função de elaborar propostas ou
efetuar recomendações ao Conselho de
Administração em suas específicas áreas de
atuação, contribuindo, desta forma, para
um sistema de decisão mais analítico e
robusto. São três os comitês:
• Comitê de Expansão
• Comitê Financeiro
• Comitê de Recursos Humanos
e Remuneração

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ronaldo Iabrudi

Líbano Miranda Barroso

Presidente

Conselheiro

Arnaud Daniel Charles
Walter Joachim Strasser

Michael Klein

Vice-presidente

Conselheiro

Alberto Ribeiro Guth

Renato Carvalho do
Nascimento

Conselheiro independente

Conselheiro independente

Christophe Jose Hidalgo

Roberto Fulcherberguer

Conselheiro

Conselheiro

Hervé Daudin
Conselheiro

MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA
Peter Paul Lorenço Estermann
Diretor-presidente

Alexandre Gonçalves
Diretor de Relações com Investidores

Felipe Coragem Negrão
Diretor executivo de Finanças, Produtos e Serviços Financeiros

Flávio Dias Fonseca da Silva
Diretor da Unidade de Negócios On-Line

Marcelo Lopes
Diretor executivo de Supply Chain e Logística

Luiz Henrique Andrade Vendramini

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor executivo Comercial

É formada por sete membros, todos
com vasta experiência na área varejista,
com mandato unificado de dois anos,
a vencer em outubro de 2018. Suas
principais atribuições são assegurar a
gestão permanente dos negócios sociais e
levar ao conselho as matérias relevantes,
conforme estabelecido no estatuto social.

Paulo Adriano Rômulo Naliato
Diretor executivo de Operações

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Vanessa Claro Lopes
Presidente

CONSELHO FISCAL
É um órgão societário independente
da administração da companhia e
tem funcionamento permanente.
É responsável pela fiscalização das
atividades da administração, pela
revisão das demonstrações financeiras
da Via Varejo. Eleita em Assembleia
Geral, em abril de 2016 com término
do mandato em abril de 2017, sua
composição considera três membros
efetivos e três suplentes.

Fernando Dal-Ri Murcia
Conselheiro

Marcel Cecchi Vieira
Conselheiro

Bruno Meirelles Salotti
Conselheiro suplente

João Domiraci Paccez
Conselheiro suplente

Guillermo Oscar Braunbeck
Conselheiro suplente
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GESTÃO DE RISCOS
Parte do ano de 2016 foi dedicada à realocação dos
processos de Riscos e Compliance para as diretorias na
Via Varejo responsáveis por essas atribuições. Antes,
essas diretrizes eram coordenadas de forma centralizada
na Diretoria de Riscos do GPA e compartilhadas para
todas as unidades e empresas do grupo.

passado, o segundo ciclo do mapeamento dos
seus potenciais riscos financeiros, operacionais,
estratégicos e regulatórios. A companhia também
seguiu com avanços nas ações iniciadas em 2015 e
voltadas para o aprimoramento contínuo da
sua gestão de riscos.

A estrutura de Gestão de Riscos da Via Varejo foi revista
em 2016. A equipe foi integrada à Diretoria de Riscos
e Prevenção de Perdas, por meio de um desenho
institucional que permite uma ação coordenada
e permanente dessas áreas correlatas – seja para
identificar e analisar os riscos existentes, seja para atuar
com os times operacionais e de gestão que terão a
responsabilidade de eliminá-los ou mitigá-los.

O trabalho da Gestão de Riscos abrange todo tipo
de riscos corporativos, com um escopo que vai além
dos riscos financeiros tradicionalmente percebidos.
Um aspecto, por exemplo, é a gestão da própria
continuidade do negócio, a partir da avaliação do
risco em processos-chave, ao longo da cadeia de
valor da Via Varejo.

Desde 2015, a companhia dispõe de uma matriz
que lista 94 riscos potenciais, dos quais 20 foram
selecionados pela alta administração para tratamento
prioritário em 2016.
Em continuidade ao monitoramento que promove
periodicamente, a Via Varejo conduziu, no ano

Em 2017, a matriz de riscos será atualizada e
adequada à nova realidade da companhia, levando
em conta a reestruturação da Via Varejo em três
grandes Unidades de Negócios, apoiadas por áreas
transversais. Esse processo é conduzido sempre com
o apoio da alta administração da companhia, visando
mitigar os principais riscos e ameaças, e minimizando
as perdas por eventos indesejáveis.

MATERIAL DE APOIO ÀS LIDERANÇAS
As lideranças da Via Varejo têm
disponível em seus locais de
trabalho um kit com material
impresso que explica conceitos,
esclarece dúvidas e define
procedimentos relacionados ao
Programa de Compliance. Os
seguintes temas são abordados
no material:
• Lei Anticorrupção
• Ouvidoria da Via Varejo
• política para recebimento de
brindes, presentes, viagens e
entretenimento
• política de doações, contribuições
e patrocínios (são proibidas
as doações para políticos e
campanhas eleitorais)
• política para evitar ou solucionar
conflitos de interesses

• procedimentos de relacionamento e acordos com agentes
públicos, além de atendimento
à fiscalização
•p
 rocedimento de análise de riscos
de terceiros, em especial no caso
de prestadores de serviços
Foi desenvolvido ainda um
programa de treinamentos
presenciais e via e-learning
sobre o Código de Ética e a Lei
Anticorrupção, desenvolvido em
conformidade com a legislação
correlata e do qual participaram,
em 2016, mais de 30 mil gestores
e colaboradores. Os treinamentos
alcançaram todos os níveis
funcionais, da Diretoria Executiva
aos novos colaboradores que
chegam à Via Varejo, passando por
atuais e futuros gerentes de lojas,
que são treinados por meio do
programa Líderes do Futuro (LDF).

17

Premiação Top of Mind 2016

RECONHECIMENTOS
Prêmios e resultados positivos de avaliações conquistados
pelas operações da Via Varejo em 2016.

PRÊMIOS CORPORATIVOS

Prêmio Melhores Práticas nos
Departamentos Jurídicos
Fórum de Departamentos Jurídicos (FDJUR) –
Gestão Jurídica Empresarial (Gejur)
O game inspirado no Código de Conduta Ética da
companhia, voltado para a conscientização e o
engajamento dos colaboradores da Via Varejo para
aplicação em suas atividades, ficou em primeiro lugar
na segunda edição da premiação.

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS DE
MERCADO, MARCA E NEGÓCIOS
BR Week 2016 – As Melhores Performances
do Varejo Brasileiro
Grupo Padrão
Cnova foi finalista na categoria Varejo do Ano.
50 Maiores Empresas do E-Commerce Brasileiro
Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC)
Cnova ocupou o segundo lugar no ranking de
empresas com maior faturamento no e-commerce.
Marcas de Confiança
Revista Seleções
O site da Casas Bahia venceu na categoria Loja de
Comércio Eletrônico pela terceira vez.
13º Prêmio E-bit/Buscapé
E-bit/Buscapé
Extra ficou entre as cinco melhores lojas de
e-commerce na categoria Diamante.

Top of Mind 2016
Folha de S.Paulo
Pela 11ª vez consecutiva, Casas Bahia levou o
prêmio de marca mais lembrada na categoria
Lojas de Móveis e Eletrodomésticos.
Ranking Marcas Mais 2016
O Estado de S. Paulo
Com as marcas Casas Bahia e Pontofrio,
a Via Varejo conquistou o primeiro lugar na
categoria Loja de Eletrodomésticos e Móveis.
Livro Marcas Memoráveis
Meio & Mensagem
Casas Bahia e Pontofrio fizeram parte da lista,
baseada nas décadas recentes, de marcas com
maior destaque no mercado de comunicação.
Interbrand
Casas Bahia ocupou o 15º lugar no ranking
das marcas mais valiosas do Brasil realizado
pela consultoria.
Ranking Lembrança de Propaganda
Meio & Mensagem
Casas Bahia ocupou a liderança por oito
meses consecutivos no ranking de marcas
mais lembradas na televisão.
Prêmio ABEMD
Associação Brasileira de Marketing Direto (ABEMD)
Via Varejo venceu na categoria Call Center/Contact
Center – SAC BtoC.
Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em
Serviços aos Clientes
Revista Consumidor Moderno
Via Varejo (Casas Bahia e Pontofrio) foi a vencedora
na categoria Varejo de Eletroeletrônicos e Móveis.
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DESTAQUES DO ANO
O ano de 2016 foi marcado por iniciativas que convergiram ainda mais
a estratégia de crescimento sustentável da companhia às demandas de
mercado, às aspirações dos consumidores e às transformações do setor.
Em meio a um cenário desafiador para o comércio, a companhia
concentrou esforços em diversas frentes para assegurar a eficiência
operacional e ampliar sua atuação, com a identificação de novas
oportunidades e a combinação de pontos fortes de seus negócios.
Destacaram-se:

INTEGRAÇÃO CNOVA
No dia 27 de outubro de 2016, a Via Varejo obteve a aprovação
da proposta de integração da Cnova Brasil à sua operação. A
decisão contou com 100% dos votos em Assembleia Geral da
Cnova NV, empresa do Grupo Casino, que controla a operação
da subsidiária brasileira.
A agilidade empreendida nesse processo de integração
resultou na criação da Unidade de Negócios On-Line da
Via Varejo, que recebeu em sua equipe o time de cerca de
2.200 colaboradores da Cnova Brasil.
A reorganização permitiu a unificação da gestão comercial e
a combinação dos negócios do e-commerce e das lojas físicas
– o que trouxe à Via Varejo maior competitividade e melhor
posicionamento estratégico em longo prazo, alinhado aos
potenciais da multicanalidade.
Os ganhos de eficiência operacional resultaram em uma redução
de custos da ordem de R$ 245 milhões. No total, as otimizações
quantificadas estimadas chegam a R$ 570 milhões, decorrentes
de sinergias logísticas e comerciais e de capital de giro.
Depósito Cnova

MULTICANALIDADE
A combinação das operações on-line com lojas físicas
conferiu à Via Varejo a posição de maior varejista
multicanal do Brasil, líder em eletroeletrônicos. O
cliente é o grande beneficiado por essa união de
forças, que somou o melhor de cada negócio para
oferecer a ele a mais eficiente experiência de compra.
Com a eliminação de barreiras entre os canais, o
consumidor pode interagir com a empresa onde e
quando quiser – nas lojas, no site ou no celular –,
com acesso aos mesmos produtos e serviços, além de
usufruir ofertas unificadas.
No final de 2016, o alinhamento das estratégias comerciais
e de propaganda dos canais já colocou em prática
oportunidades de sinergia, por causa das promoções
realizadas pela Via Varejo durante a Black Friday.
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Centro de Distribuição Casas Bahia em Jundiaí (SP)

INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA
O processo de integração logística antecedeu a
formalização da integração total da Cnova Brasil à
Via Varejo. Em 2016, os negócios on-line e de lojas
físicas da companhia já passaram a compartilhar uma
só estrutura, composta de 14 Centros de Distribuição
(CDs) e 12 entrepostos em todo o Brasil, e de uma
frota de mais de 2.600 veículos, entre próprios
e terceirizados. Além de responder por 50% da
economia de R$ 245 milhões em ganhos de eficiência
operacional, a operação trouxe uma redução no capital
de giro da ordem de R$ 325 milhões, decorrente da
diminuição dos estoques de segurança.
A gestão unificada – com pedidos de lojas físicas
e do on-line agora roteirizados em um mesmo
caminhão – proporcionou diminuição do custo de
frete e melhoria no prazo de entrega de produtos.

Essa sinergia colocou a Via Varejo com um dia de
vantagem em relação ao tempo de entrega praticado
pelos concorrentes no segmento on-line. Atualmente,
a Via Varejo detém a maior malha de distribuição do
Brasil – posição de destaque que fortalece a logística
como um dos principais ativos da Via Varejo.
Outro pilar de otimização que ganhou força com
a multicanalidade é o Retira Loja, modalidade em
que o cliente pode retirar na loja física o produto
comprado nos sites da Via Varejo, sem custo de frete.
Em dezembro de 2016, um total de 278 lojas estava
operando no novo sistema, que otimiza o processo de
entrega e de abastecimento da rede ao utilizar produtos
disponíveis em estoque da própria unidade escolhida
para a operação da retirada. Essa modalidade permite
que, para alguns produtos e regiões, as compras on-line
possam ser retiradas em até um dia útil.
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As lojas que aderiram
ao MOVVE registram
resultados de até 10
pontos percentuais
acima da meta do
lucro previsto. Outro
destaque é a redução
de 50% no tempo de
finalização da jornada
de compra do cliente.

MOVVE (MODELO OPERACIONAL
VIA VAREJO DE EXCELÊNCIA)

NOVO MODELO DE CONCESSÃO
DE CRÉDITO VIA VAREJO

O MOVVE é o novo modelo de gestão de lojas da Via
Varejo. A iniciativa contou com a participação direta de
lideranças e colaboradores para identificar e consolidar
um conjunto de melhores práticas que foi sistematizado e
multiplicado, ao longo de 2016, para 100% da rede física.

A Via Varejo implementou em 2016 seu novo modelo
de concessão de crédito direto ao consumidor (CDC).
Lançado em junho como piloto em 11 lojas, o Novo
Crédito Via Varejo teve sua aplicação em 100% da
rede já em dezembro do ano passado. O sistema
elimina o uso do telefone na comunicação entre a
loja e a mesa de crédito e disponibiliza, em uma única
tela web, todas as informações necessárias para uma
análise de crédito mais simples e ágil.

No centro das mudanças promovidas está a melhoria
da experiência do cliente em loja, aliada ao aumento de
produtividade, do índice de conversão de vendas e
da participação dos serviços financeiros nos resultados de
vendas. Na comparação com uma loja que não havia
implementado o modelo, o MOVVE registrou, na
loja reformulada, um resultado de até 10 pontos
percentuais acima da meta de lucro previsto.
Além de padronizar rotinas de gestão que auxiliam
gerentes de lojas a identificar oportunidades de ganhos
de desempenho alinhadas ao perfil de sua unidade,
o modelo compartilhou uma nova dinâmica para o
atendimento, tornando o suporte ao cliente mais
especializado e consultivo, com uma jornada de compra
50% mais rápida até a sua finalização. Outro destaque
da iniciativa é o seu programa de sustentação, criado
para assegurar a qualidade da aderência às práticas e
a manutenção dos índices de desempenho, de acordo
com as metas definidas. As informações do MOVVE
referentes à capacitação das equipes estão reportadas
na seção Colaboradores deste relatório.

Para suporte às lojas, houve a preocupação de
disponibilizar na intranet Conecta:
• documento que reúne as dúvidas mais frequentes –
Perguntas e Respostas
• manual rápido do sistema – Guia de Bolso
• canal direto com a matriz da companhia para
envio de dúvidas, sugestões ou críticas, com prazo
de retorno de até dois dias úteis, por meio do
preenchimento de formulário
A iniciativa é parte das novidades promovidas pela
área de Planejamento de Risco de Crédito da Via
Varejo, assim como o envio de mensagens SMS que
convidam os clientes com crédito pré-aprovado a
visitar as lojas.
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REVITALIZAÇÃO DE MÓVEIS
Em 2016, a Via Varejo avançou com a Revitalização de Móveis,
iniciativa que renovou a experiência de compra de móveis em
lojas físicas. O apelo visual é o destaque da estratégia, com a
composição de ambientes decorados que valorizam os produtos,
aprimoram a vivência do cliente e incentivam vendas.
Implementado em 130 lojas ao longo de 2015, o conceito
foi aplicado a mais 250 lojas no ano passado. As unidades
revitalizadas tiveram um crescimento de vendas de 10%
em relação às não revitalizadas em 2016, na comparação
com o ano anterior.
Para alinhar essa reformulação às tendências e às aspirações dos
consumidores, o portfólio foi segmentado em quatro famílias:
Jovem, Contemporânea, Romântica e Natural. Além dessas
referências, as lojas reformuladas passaram a oferecer ao cliente
uma setorização de móveis por categoria (Dormitórios, Copa e
Cozinha, Sala, Colchões etc.), uma comunicação diferenciada e um
atendimento mais consultivo, inclusive em design e decoração.

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA RH+
Em fevereiro de 2016, foi realizada na Via Varejo a mudança
padronizada do sistema de folha de pagamento, aplicada a todas
as empresas do GPA. A alteração tinha como objetivo principal
o atendimento ao eSocial, para compartilhamento de dados das
empresas referentes a obrigações trabalhistas, previdenciárias e
tributárias. Mais informações sobre o processo conduzido pela Via
Varejo estão relatadas na seção Colaboradores deste relatório.

AS UNIDADES
REVITALIZADAS
TIVERAM UM

crescimento
de vendas de

10%

EM RELAÇÃO ÀS
NÃO REVITALIZADAS
EM 2016
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NOSSOS COMPROMISSOS
PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
A Via Varejo conduz sua estratégia de crescimento
norteada pela sustentabilidade, pela ética e pela
responsabilidade corporativa. As práticas adotadas
estão alinhadas aos referenciais que validam o
posicionamento do GPA como signatário de pactos e
associações com entidades internacionais e nacionais.
Pacto Global – Iniciativa da Organização das Nações
Unidas (ONU) para o engajamento do setor privado
na adoção de compromissos socioambientais em
seus negócios.
Instituto Akatu – Instituto com atuação voltada
para mobilizar a sociedade em relação ao consumo
consciente.
Instituto Ethos – Entidade pautada pela conscientização
do setor empresarial para a adoção de uma gestão
socialmente responsável em seus negócios.

Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho
Escravo – Compromisso que congrega empresas
com o propósito de contribuir para a eliminação do
uso de mão de obra escrava ou sistema análogo em
cadeias produtivas.
Associação Cempre – Reúne empresas por meio do
Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre),
para adoção do gerenciamento integrado do resíduo
sólido municipal, da reciclagem pós-consumo e da
difusão da educação ambiental.
Gife – O Grupo de Institutos e Fundações
Empresariais (Gife) associa entidades com o objetivo
de ampliar o impacto social de suas ações por meio
da difusão de melhores práticas de governança.
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CÓDIGOS E POLÍTICAS
As transformações dos negócios que conduzem o futuro das operações da
Via Varejo também originaram o processo de avaliação constante de seus
códigos, políticas, termos e regimentos para que os temas em questão atendam
plenamente às melhores práticas de governança corporativa, em conformidade
com a causa da empresa.
Em 2016, a Via Varejo realizou uma revisão em um seu conjunto de documentos
vigentes, disponíveis para leitura e download no site de Relações com Investidores:
ri.viavarejo.com.br. A esse conteúdo foi incorporada a recente Política de Direitos
Humanos e Diversidade, definida com o propósito de formalizar e estabelecer
responsabilidades a procedimentos que já se aplicam às atividades da companhia.
As atualizações promovidas garantiram abrangência às diretrizes da atuação
interna e externa da companhia – a ser adotadas por colaboradores e demais
stakeholders envolvidos em seus processos, voltados para a sustentabilidade, a
ética, a transparência e a eficiência na gestão.

Documentos disponíveis para leitura ou download no site de
Relações com Investidores (ri.viavarejo.com.br):
• Código de Conduta Ética
• Política de Divulgação
• Plano de Remuneração em Opções de Compra de Ações
• Estatuto Social
• Política Anticorrupção
• Política Corporativa Ambiental
• Política de Direitos Humanos e Diversidade
• Política de Transações de Partes Relacionadas
• Plano de Opção de Compra de Ações
• Política de Negociação
• Acordo de Acionistas
• Termos e Condições Gerais de
Fornecimento de Produtos
• Regimento Interno do Conselho
de Administração
• Regimento Interno do Comitê de Expansão
• Regimento Interno do Comitê de
Recursos Humanos e Remuneração
• Regimento Interno do Comitê Financeiro
• Regimento Interno do Conselho Fiscal

No

ge ssa
nte
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As transformações empreendidas em 2016,
e que reposicionaram a Via Varejo para o
futuro, conferiram ainda mais relevância
ao referencial que dá sentido a todas as
atividades da companhia: as pessoas.
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Ganharam proximidade e
alinhamento maiores com a
estratégia do negócio da empresa as
iniciativas promovidas de gestão e
desenvolvimento dos colaboradores,
de ações voltadas para a excelência
do atendimento ao cliente e da sua
experiência de compra, bem como
as contribuições geradas à sociedade
por meio de investimentos sociais.
No relacionamento conduzido
com todos os públicos-alvo da Via
Varejo, prevaleceram a valorização,
o respeito e o compromisso de
construir, com cada um deles, um
vínculo forte e perene, inspirado pelo
crescimento e pela evolução.

COLABORADORES
Para a área de Recursos Humanos da Via Varejo, o ano
de 2016 foi dedicado à construção e ao fortalecimento
dos alicerces que redimensionaram a organização em
2015 e prepararam a empresa para continuar a crescer
de forma sustentável.
A gestão de pessoas se destacou pela agilidade na
implementação de iniciativas, sempre pautadas
pela valorização do colaborador e pelo incentivo ao
comprometimento e ao protagonismo.
Essenciais aos avanços que a companhia busca para os
seus negócios, esses elementos marcaram a integração
do time da Cnova à cultura da Via Varejo, como parte da
equipe da Unidade de Negócios On-Line, e as ações
de desenvolvimento destinadas à força de vendas das
lojas físicas, intensificadas pelo MOVVE (Modelo
Operacional Via Varejo de Excelência).

PERFIL DOS COLABORADORES
Distribuição do headcount
por gênero (2016)

Distribuição do headcount
por faixa etária (2016)
12%

45%

Idade < 30 anos
Mulheres
Homens

Idade entre
30 e 50 anos

58%

Idade > 50 anos

30%

55%

PERFIL DOS COLABORADORES

2014

2015

2016

Headcount inscrito

68.748

55.346

49.836

Headcount do sexo feminino

28.894

22.726

22.398

Headcount do sexo masculino

39.854

32.620

27.438

% de mulheres no headcount

42%

41%

45%

Headcount com idade < 30 anos

23.702

17.252

15.002

Headcount com idade entre 30 e 50 anos

39.134

32.341

28.892

5.912

5.753

5.942

Headcount com idade > 50 anos
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CULTURA ORGANIZACIONAL
A integração da Cnova pela
Via Varejo – relatada na seção
Destaques do Ano deste relatório
– contou com o envolvimento
da área de Recursos Humanos
para viabilizar um processo
fundamental: a integração de
cerca de 2.200 colaboradores,
que passaram a fazer parte da
nova Unidade de Negócios
On-Line da companhia.
A recepção da nova equipe
aconteceu no mês seguinte ao
anúncio da operação, oficializada
em outubro de 2016. O desafio de
integrar rapidamente à Via Varejo
pessoas com cultura de empresa
e perfil tão distintos foi superado
com o entendimento prévio
dos atributos que caracterizam
esse time, o que possibilitou
reter talentos sem ruptura de
conhecimento e de expertise.

Esse cuidado levou em conta
a ambientação do local de
trabalho com a adequação ao
estilo da equipe recém-chegada.
A configuração desse espaço
promoveu uma aproximação dos
novos integrantes com outras
equipes da Via Varejo, envolvidas
nas sinergias entre negócios online e lojas físicas, impulsionadas
pela estratégia de multicanalidade.
A rapidez de implementação e
a capacidade de mobilização
desse processo de integração
contribuíram para aplicar na
prática a visão de que todos fazem
parte de uma única empresa.
Ainda no final de 2016, foi criado
o programa Conectados no Varejo,
série de palestras com executivos
de diferentes áreas e negócios da
companhia, voltada para o nível
gerencial, que visa integrar o mundo

“Nossa integração à
Via Varejo trouxe muitas
oportunidades de sinergia
entre o e-commerce e a rede
de lojas. Só temos a ganhar
com a multicanalidade,
para crescer com resultados
ainda melhores. Não
importa qual canal originou
ou concluiu a venda: todos
vestimos a camisa do
cliente. Fazemos parte de
uma cultura formada por
diferentes perfis, que se
somaram para pensar como
um só time e explorar o
melhor de cada Unidade
de Negócio.”
Marina Mitie Vaz Watanabe,
coordenadora de Lista de Casamento na
Diretoria de Soluções e Serviços, da Unidade
de Negócios On-line da Via Varejo.
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on-line e das lojas físicas por meio da
troca de experiências entre os próprios
colaboradores. Ao final da palestra, é
reservado um momento para perguntas
sobre as iniciativas da empresa.
Outra iniciativa beneficiada por essa
união de forças foi a Black Friday,
que engajou os colaboradores do
On-Line – e compartilhou com essa
equipe a oportunidade, aberta a todos
os colaboradores da Via Varejo, de ir
para as lojas físicas da Casas Bahia e
do Pontofrio na última sexta-feira de
novembro para ajudar voluntariamente
as equipes no atendimento e nas
vendas aos clientes.

TREINAMENTO E
EDUCAÇÃO CORPORATIVA
Conheça as principais ações destinadas
à ampliação do conhecimento, ao
alinhamento às práticas da empresa e
ao desenvolvimento profissional dos
colaboradores da Via Varejo em 2016.
Código de Conduta Ética – O Game do Código
de Conduta Ética, treinamento sobre o Código
de Conduta Ética da companhia implementado
em 2015 e que teve continuidade em 2016,
atingiu 70% do público interno da empresa no
ano passado.
Acessado pela plataforma digital da Via
Varejo, o Game do Código de Conduta Ética
permite à equipe testar de forma lúdica
seus conhecimentos: é preciso escolher um
personagem para jogar e avaliar, em até
15 minutos, se as diversas situações
apresentadas estão ou não em conformidade
com as diretrizes estabelecidas pelo Código.

INDICADORES DE TREINAMENTO

O Game venceu, em 2016, a segunda
edição do Prêmio Melhores Práticas nos
Departamentos Jurídicos – relatado na
seção Reconhecimentos deste relatório.
O tema da ética foi destaque nos
encontros semestrais de lideranças
regionais e gerentes de lojas, trazendo
conceitos para a prática com atividades e
situações cotidianas.
Programa de Vendas (Prove) –
O Grupo de Desenvolvimento (GD) deu
sequência ao desenvolvimento das equipes
das lojas físicas conduzido pelo Prove.
Até agosto de 2016, a iniciativa priorizou
ações para o aprimoramento de resultados
dos vendedores. Ao longo do período de
atividades, 72% dos 7.061 colaboradores
impactados pela avaliação do GD retomaram
o crescimento de performance proposto,
com mais de R$ 142 milhões na participação
das vendas do período.

2014

2015

2016

1.117.363*

819.491

691.984

Número total de colaboradores que
passaram por treinamento durante o ano

ND

49.056

44.345

Número de horas de
treinamento por colaborador

16

14

13

Número total de horas de
treinamento de colaboradores

*A metodologia utilizada é diferente entre 2014 e 2015/2016.
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Líderes do Futuro – O programa de formação de
gerentes de lojas passou por uma adequação para se
tornar mais ágil e com ênfase na prática, e reforçou
o processo de tutoria na avaliação dos colaboradores
treinados. Em 2016, entre os meses de agosto e
novembro, 6 turmas formaram 160 novos gerentes.

MOVVE

MOVVE – A partir do segundo semestre de 2016,
as equipes de consultores e coordenadores
responsáveis pelo treinamento de operações de
lojas físicas ficaram totalmente dedicadas às
capacitações das lideranças demandadas pela
implementação do MOVVE (Modelo Operacional
Via Varejo de Excelência), que transformou o
jeito de trabalhar das equipes de venda.
Mais de mil líderes foram formados e 253
colaboradores foram treinados como habilitadores,
para replicar os modelos nas lojas. Ainda na
perspectiva de desenvolvimento das pessoas,
o MOVVE investiu na formação de uma força de
vendas multicategoria, com amplo conhecimento
de todo o mix de produtos e serviços oferecidos;
agregou à composição das equipes as funções
de coordenador de atendimento de loja e de
vendedor líder. As demais melhorias agregadas
pelo MOVVE à gestão da loja e à geração de
vendas estão relatadas na seção Destaques
do Ano deste relatório.

Universidade Corporativa – A estruturação de
atividades marcou os avanços da Universidade
Corporativa, com lançamento previsto para 2017
a toda a organização. Além do mapeamento das
competências e da construção de 15 trilhas para
os públicos de lojas, Centros de Distribuição e
corporação em 2016, foi implementada a nova
plataforma de treinamento on-line para 100% dos
colaboradores da Via Varejo. Entre os meses de
abril e maio, um piloto voltado para a liderança
da empresa ofereceu 5 cursos a 106 gerentes
corporativos e registrou 59 inscrições na
modalidade presencial, com mais de mil
acessos à plataforma on-line.
Parcerias institucionais 2016 – A Via Varejo realiza
parcerias com instituições de ensino superior, por
meio de contratos firmados, para oferecer aos
colaboradores e/ou seus familiares descontos nos
valores pagos em cursos. O benefício é concedido a
toda a equipe da companhia e pode ser solicitado
diretamente às universidades parceiras.
Em 2016, foram assinadas cinco novas parcerias:
Senac, Hotec, Fundação Getulio Vargas (FGV),
Universidade Cruzeiro do Sul e Universidade Cidade
de São Paulo. Também foi atualizado o contrato
com a UBS, totalizando assim 29 parcerias com
instituições presentes em 13 Estados e algumas com
abrangência nacional. Em 2016, realizaram-se as
primeiras feiras institucionais.

“O MOVVE aprimorou minha capacidade de
gerar mais vendas, mostrou a importância de me
aperfeiçoar continuamente para atender melhor
o cliente e traçar o meu futuro na equipe. Hoje
sou vendedor líder, função criada por esse novo
modelo de gestão de lojas, e oriento colegas
na melhoria de suas performances. Saber que
faço parte de um plano de carreira me motiva a
crescer junto com a Via Varejo.”
Edson Barros,
vendedor, que ingressou em 2011 na equipe da rede Casas Bahia,
integrante da Unidade de Negócios Lojas Físicas da Via Varejo.
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Líderes do Futuro

Seleção de Líderes

CICLO DE GESTÃO DE GENTE
O Ciclo de Gestão de Gente é a ferramenta adotada
pela Via Varejo para avaliar o desempenho e o
potencial dos colaboradores; seus resultados são
compartilhados com os gestores a fim de auxiliar as
lideranças da organização na tomada de decisões
voltadas para o desenvolvimento, a movimentação, a
retenção e o reconhecimento de seus times.
Em 2016, o Ciclo de Gestão de Gente já refletiu uma
adequação para alinhar seus processos às mudanças
na estruturação dos negócios e às transformações na
estratégia de crescimento da companhia:
Avaliação de desempenho – No ano passado, o Ciclo de
Gestão de Gente abrangeu todos os níveis corporativos
existentes, de analistas a diretores, com a avaliação de

2 mil colaboradores em sistema. Também passaram por
processo de avaliação em comitê 1.156 lideranças.
Plano de sucessão – Em 2016, a Via Varejo realizou
uma revisão de seu mapeamento sucessório, para
avaliar a relação entre a abrangência de cobertura, o
nível de preparação interna e os prazos previstos.
Aproveitamento interno – O aproveitamento interno
fechou o ano com indicador de 20%, o que corresponde
a 831 das 4.118 vagas abertas e elegíveis preenchidas
por meio do Programa de Recrutamento Interno (PRI).
Remuneração e reconhecimento – Em 2016, a
distribuição de bônus da Via Varejo passou a ser regida
por um cartão de performance, norteado por indicadores
específicos da companhia.

TROFÉU EXCELÊNCIA
O Troféu Excelência é
um reconhecimento não
financeiro da Via Varejo e
tem por objetivo prestigiar
os destaques do ano, os
melhores projetos e as
melhores iniciativas.
Em sua terceira edição,
o Troféu Excelência
reconheceu em 2016 cerca
de 210 colaboradores da Via
Varejo que se destacaram
por seus desempenhos,
resultados gerados e
projetos de melhoria ou
inovação implementados.
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DIVERSIDADE
A Via Varejo fortaleceu, em 2016, suas práticas
de gestão de pessoas voltadas para a valorização
da diversidade e o menor impacto ambiental. As
iniciativas criadas tiveram como propósito engajar as
lideranças da companhia no avanço desse processo.
Compromissos ligados à diversidade assumidos pela
empresa e por seus executivos foram incorporados na
composição da remuneração variável – abrangendo
temas como liderança feminina, pessoas com
deficiência e redução do consumo de energia.
Em 2016, atingiram-se 88% desse compromisso.

23,6%

é a presença
feminina
ENTRE AS LIDERANÇAS
DA VIA VAREJO, EM
CARGOS DE NÍVEL
GERENCIAL E ACIMA

Liderança feminina – A presença feminina entre as
lideranças da Via Varejo avançou em 2016 para 23%,
tomando como base cargos de nível gerencial e
acima – com 100% de atingimento da meta do trust
index de mulheres na liderança. Em 2015, quando o
programa Mulheres na Liderança foi implementado,
esse percentual era de 20,9%.
O propósito é seguir com práticas que incentivem
maior participação de candidatas nos processos
de seleção internos e externos para admissão na
companhia, além de definir, a partir de 2017, a
meta anual de aumento para esse indicador.

LIDERANÇA FEMININA

2014

2015

2016

330

278

300

4

2

2

% de mulheres em cargos de
gerência e acima

22,43%

20,9%

23,6%

% de mulheres em cargos
executivos (diretoras e acima)

11,43%

6,9%

6,7%

Headcount do sexo feminino em
cargos de gerência e acima
Headcount do sexo feminino em
cargos executivos (diretoras e acima)
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Pessoas com deficiência –
A campanha institucional
“Igual é ser diferente como
todo mundo” – lançada em 2015 e
protagonizada por colaboradores
da Via Varejo – teve continuidade
em 2016 para reforçar a
conscientização de colaboradores
e gestores sobre a importância
de valorizar a diversidade das
equipes e, por exemplo, indicar
e contratar pessoas com
deficiência (PcDs) para
trabalhar na empresa.
Em 2017, a Via Varejo tem
como objetivos implantar
um programa estruturado de
acompanhamento de PcDs no
ambiente de trabalho e desenvolver
os gestores como apoiadores
do processo de inclusão.

Jovem Aprendiz – A Via Varejo
intensificou a contratação de jovens
aprendizes em 2016 com atividades
de desenvolvimento e de formação
para o mercado de trabalho.

OUVIDORIA
Após a sua reestruturação em 2015, como
parte das iniciativas de fortalecimento
da gestão de riscos dos processos da
companhia, a Ouvidoria da Via Varejo
conduziu em 2016 a implementação de
seu novo sistema. Os colaboradores têm
à disposição dois canais – um número de
telefone e um endereço de e-mail – para
enviar denúncias, sugestões ou reclamações
sobre fatos que infringem as normas de
conduta da empresa. São garantidos o total
sigilo, a confidencialidade e a imparcialidade,
além da opção pelo anonimato.
Os fatos reportados são tratados pela
equipe de Ouvidoria para garantir a
aderência e a coerência com os valores
éticos e institucionais da Via Varejo com
os seus públicos de relacionamento.
A Ouvidoria da companhia recebeu
e tratou mais de 8 mil denúncias de
janeiro a dezembro de 2016.
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SAÚDE OCUPACIONAL E
SEGURANÇA DO TRABALHO

de ergonomia e treinamentos de transporte e
movimentação manual de carga.

Foram realizadas em 2016 ações para fortalecer
uma cultura de prevenção de acidentes e de
doenças profissionais, que incentivaram a adoção
de atitudes seguras, implantadas em diferentes
processos que integram as operações da Via Varejo:
treinamentos de Brigada de Incêndio, Sipat, análise

Associada à conscientização, foi conduzido
o monitoramento da conformidade das instalações
da empresa, por meios de inspeções técnicas
para atendimento às legislações vigentes na área
de saúde e segurança do trabalho.

SISTEMA RH+
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA RH+

2.729

colaboradores
TREINADOS

21.404 horas
DE TREINAMENTO

A Via Varejo implementou em fevereiro de 2016 o
RH+, sistema de folha de pagamento do mercado
adotado em conformidade com o padrão definido
pelo projeto eSocial, do governo federal – que
estabelece o envio unificado de dados de seus
trabalhadores referentes a obrigações tributárias,
previdenciárias e trabalhistas.
Concluída em um mês, a migração para o
novo sistema contou com um plano de gestão
de mudanças para sanar dúvidas e corrigir
rapidamente falhas identificadas decorrentes
das instabilidades do sistema. A criação de
uma estrutura de atendimento consultivo e de
suporte operacional facilitou o entendimento das
principais mudanças. Os treinamentos voltados
para a operação do RH+ contaram com 2.729
participantes e somaram 21.404 horas.
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CLIENTES
O cliente está no centro das transformações
promovidas nos negócios da Via Varejo, movidas
pelo propósito de oferecer a melhor experiência
de consumo em qualquer canal da empresa que
ele escolher para realizar sua compra: na loja,
no site ou no celular.
Esse foi o referencial que ganhou força, em 2016, nas
ações conduzidas para construir com os consumidores
um relacionamento sustentável, orientado pela
satisfação com o atendimento para gerar maior
confiança e lealdade às marcas da empresa.

Nota Global de Satisfação do Cliente
78%

NOTA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Clientes promotores

Em 2016, a Via Varejo obteve um resultado de NPS de
68. A metodologia aplicada a essa avaliação é a Net
Promoter Score (NPS), que mensura os dois extremos
da lealdade do consumidor: do seu potencial de
se tornar um fã, que recomenda as marcas da
companhia a amigos e familiares, à sua atuação como
um detrator, que se manifesta com comentários
negativos sobre a empresa.
Resultado da diferença entre o total de promotores
e de detratores, o indicador NPS é apurado em
entrevistas aleatórias, feitas por e-mail ou pelo
telefone, com clientes que compraram recentemente
nas lojas da Via Varejo. A metodologia adota uma
única pergunta: “Em uma escala de zero a 10, o
quanto você recomendaria a nossa empresa para um
amigo?”. As respostas são classificadas pelas notas
atribuídas: promotores (9 ou 10), passivos (7 ou 8) e
detratores (de zero a 6).

Clientes neutros
Clientes detratores

12%
10%

Net Promoter Score (NPS)
DA VIA VAREJO EM 2016:

68
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DIA DO CONSUMIDOR
A Via Varejo celebrou o Dia do Consumidor (15 de
março) em 2016 com um conjunto de iniciativas
voltadas para os clientes e os colaboradores.
Durante uma semana inteira – de 11 a 17 de março
– realizaram-se ofertas com condições especiais de
pagamento parcelado e eventos nas redes Casas
Bahia e Pontofrio. Na data comemorativa, as lojas
mais bem avaliadas pelo ranking Cliente Amigo do
Programa de Vendas (Prove) convidaram para um
café da manhã 40 de seus melhores clientes.

BLACK FRIDAY 2016
Foram convidados cem clientes fiéis de cada
bandeira, identificados por critérios que
consideraram o tempo e a frequência de
compra nas lojas, com o objetivo de reconhecer
e valorizar alguns dos melhores consumidores das
redes residentes na região da Grande São Paulo.
Os eventos aconteceram nas lojas megastore do
Pontofrio, no sábado anterior à Black Friday
(19 de novembro de 2016), e na loja do Shopping
Interlagos da Casas Bahia, na noite de quinta-feira (24
de novembro de 2016), um dia antes da Black Friday.
Os clientes foram convidados por telefone com
antecedência e, ao chegarem à loja, foram
surpreendidos na recepção por um concierge,

Para o público interno, foi promovido o Tour Atento,
uma visita à empresa que conduz o atendimento
a consumidores da companhia. Participaram
colaboradores inscritos de áreas corporativas e das
lojas com melhor classificação no ranking Cliente
Amigo. Todos acompanharam ligações feitas por
consumidores ao SAC e conheceram os demais
serviços de atendimento e de orientação por telefone
executados pela empresa parceira para outras áreas
da Via Varejo – entre elas Apoio a Lojas, Ouvidoria,
Jurídico e Recursos Humanos.

coquetel e música ao vivo, tudo preparado com
muito carinho e dedicação. Foram distribuídos
brindes a todos os participantes: ingressos de
cinema aos clientes Pontofrio e pen drives aos
convidados da Casas Bahia. Por fim, os Clientes
Estrelas receberam mais um presente especial: um
cartão multicheque com crédito de R$ 300 para
compras no mesmo dia.
Após o evento, a pesquisa de satisfação realizada
revelou que, apesar de 40% dos clientes que
compareceram ao evento afirmarem que não
pretendiam realizar compras, quase 100% do
grupo adquiriu um novo produto, como TVs,
lavadoras e móveis. A iniciativa foi avaliada como
encantadora para 93% dos clientes da Casas
Bahia, e esse número chegou a 97% entre os
clientes do Pontofrio.
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SOCIEDADE
Responsável pela gestão do investimento
sociocultural da companhia, a Fundação
Via Varejo tem como propósito incentivar e
contribuir para o desenvolvimento sociocultural,
diminuindo as desigualdades, especialmente em
comunidades no entorno de sua atuação.
Os investimentos sociais realizados totalizaram
R$ 6.115.307,14 em 2016. Complementaram esse
universo de recursos os valores investidos pela
Fundação oriundos de incentivo fiscal da Via Varejo,
bem como o aporte direto feito pelo departamento
de Marketing no projeto Aprender e Transformar
e Consumo Social – também relatado no capítulo
Oferta e Consumo Consciente deste relatório.

Pilares que estruturam as ações
incentivadas pela Fundação Via Varejo

TETO, projeto social apoiado pela Fundação Via Varejo

INVESTIMENTOS SOCIAIS
REALIZADOS PELA
VIA VAREJO EM 2016

Fundação Via Varejo

R$ 2.376.478,00
Recurso incentivado Via Varejo

R$ 600.000,00
Marketing Via Varejo

Fundação
Via Varejo

Desenvolvimento
sociocultural de
comunidades
do entorno

Mobilização e
solidariedade

R$ 3.138.829,14
Total dos investimentos sociais
realizados pela Via Varejo

R$ 6.115.307,14
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CASAS BAHIA COMUNIDADES
Entre as prioridades de atuação
está o Programa Casas Bahia
Comunidades, que fomenta e
reconhece práticas sociais de
construção coletiva e economia
criativa, visando ao empoderamento
de empreendedores sociais locais.
É modelo de estratégia de cocriação
social replicado para comunidades
em situação de vulnerabilidade
social que contam com a presença
de lojas físicas da Via Varejo.

Ação realizada na comunidade de Paraisópolis (SP)

Iniciado em 2015, no Complexo do
Alemão, no Rio de Janeiro (RJ), o
projeto beneficiou 7 mil crianças,
jovens e adultos moradores do local
com o apoio a 8 organizações que
realizam atividades voltadas para
saúde, educação, emprego, arte,
dança, esporte, música e tecnologia.
A partir dos resultados gerados,
a Fundação Via Varejo ampliou
o investimento na comunidade
fluminense e implementou a
iniciativa em três comunidades
de São Paulo (SP): Heliópolis,
Paraisópolis e Jardim São Luís. Em
2017, a meta é continuar o apoio
nesses territórios e avançar para
mais três territórios, ainda nesses
dois Estados.

Ação realizada na comunidade de Paraisópolis (SP)

“Falar do investimento social da Casas Bahia traz muita alegria. De
longe, é a proposta mais inteligente, relevante e inovadora, porque o
direcionamento de capital e a geração de conhecimento estão integrados
à solução de problemas sociais locais. Ninguém melhor do que o próprio
morador para dizer quais são as necessidades e as dificuldades das
comunidades periféricas. Aqui no Alemão, ainda vamos gerar muito
resultado com esse investimento!”
Robson Santos,
participante da rede de empreendedores sociais formada pelo projeto
Casas Bahia Comunidades, no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro (RJ).
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Participantes da rede de empreendedores sociais no Jardim São Luís (SP)

A metodologia é baseada no mapeamento
de iniciativas já existentes no entorno
a fim de engajar e cocriar com os
empreendedores sociais locais, em uma
articulação colaborativa com um objetivo
comum: a diminuição das desigualdades
locais a partir de soluções e atores da
própria comunidade. O objetivo dessa
união de forças é a criação e a gestão
participativa das ações – para ampliar
a dimensão, a visibilidade e o alcance
de suas contribuições às pessoas que
vivem nessas comunidades e, assim,
atrair mais apoios que viabilizem a
sustentabilidade das ações.
Veículo do projeto
Feito na Quebrada,
Jardim São Luís (SP)

“Só temos a agradecer o suporte
dado pela Fundação Via Varejo
em 2016. Agregamos entidades
que antes estavam desunidas e
agora trabalham em parceria.
Em um futuro próximo, acredito
que esse trabalho colaborativo e
a atuação em rede vão fortalecer
o desenvolvimento da nossa
comunidade, transformando a
periferia e trazendo coisas boas
para as crianças e os jovens
de Heliópolis.”
Reginaldo de Túlio,
fundador do CineFavela e participante da rede
de empreendedores sociais em Heliópolis,
em São Paulo (SP).
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PROJETOS APOIADOS
A Fundação Via Varejo destinou em
2016 o seu apoio a mais de dez projetos,
escolhidos por seu alto potencial de
impactos positivos para a sociedade.
São iniciativas que incentivaram o
desenvolvimento sociocultural, a melhoria
das condições de vida, o fortalecimento da
educação e da capacitação para
inserção no mercado de trabalho,
o empreendedorismo e a valorização da
cultura brasileira e das novas expressões
culturais presentes nas periferias.

Projetos sociais
TETO

TETO – Organização social presente em
19 países da América Latina e Caribe,
atuando há dez anos no Brasil pela defesa
dos direitos das pessoas que vivem
em comunidades precárias. Trabalha
para superar a pobreza por meio da
ação conjunta de jovens voluntários e
moradores dessas comunidades.
Instituto ProA – Cria oportunidades para
a inserção de jovens de baixa renda no
mercado formal de trabalho, por meio de
acesso à educação profissionalizante de
qualidade, orientação no início da carreira
profissional e apoio na conquista do
primeiro emprego.

TETO

Instituto ProA

Ismart – Criado em 1999, o Instituto
Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer
Talentos (Ismart) é uma entidade privada,
sem fins lucrativos, que identifica jovens
talentos de baixa renda, de 12 a 15
anos de idade, e concede bolsas em
escolas particulares de excelência e o
acesso a programas de desenvolvimento
e orientação profissional, do ensino
fundamental à universidade.
Yunus Negócios Sociais – A Yunus
Negócios Sociais Brasil tem como
objetivo desenvolver negócios sociais
em todo o país, por meio de seu
fundo de investimentos e aceleradora
para negócios sociais. Oferece serviços
de consultoria a empresas, governos,
fundações e ONGs. Promove também
os negócios sociais no meio acadêmico,
realiza palestras, workshops e eventos
por todo o Brasil.
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Solar Ear – Negócio social que comercializa
aparelhos auditivos com baterias recarregáveis
por energia solar. O produto chega a custar
80% menos do que os encontrados no
mercado.
F123 – Tem como objetivo melhorar o
acesso de pessoas com deficiência visual a
oportunidades educacionais e de emprego,
por meio de tecnologias de baixo custo e
alta eficiência, capacitação e apoio técnico.
Reconhecido pela ONU, o projeto F123 é
um software inovador, de baixo custo e alta
eficiência, que possibilita o acesso à educação
e à informação, favorecendo oportunidades
de trabalho e a utilização de tecnologias por
pessoas com deficiência visual.
Habitat – Instituição que trabalha com
foco na habitação, em defesa da causa
da moradia acessível para todos, da
promoção da dignidade e da esperança,
do apoio ao desenvolvimento sustentável
e da mobilização para o voluntariado
transformador, através de mutirões de
reforma e construção em comunidades em
situação de vulnerabilidade, em diversos
municípios brasileiros.

Instituto ProA

Projetos culturais
Museu do Samba – Espaço localizado na
Comunidade da Mangueira, no Rio de
Janeiro (RJ), é uma instituição museológica
que tem como missão contribuir para o
reconhecimento do que é ser brasileiro por
meio da difusão, promoção e multiplicação
do legado e da história do samba, e
para o empoderamento de agentes e
comunidades, valorizando a ancestralidade
africana na sociedade.

Habitat

Festa da Literatura Periférica (Flupp) – Festival
que fortalece o papel das periferias brasileiras
nos debates contemporâneos sobre livro,
leitura e literatura. O evento e as atividades que
o antecedem são gratuitos e abertos ao público
em geral ou voltados para comunidades de
baixa renda e escolas públicas.
Ação Educativa – Promove direitos
educativos, culturais e da juventude, tendo
em vista a justiça social, a democracia
participativa e o desenvolvimento sustentável
nas periferias da cidade de São Paulo (SP).

Habitat
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INCENTIVO FISCAL
EM PROL DA CULTURA
Os valores de incentivo fiscal da Via
Varejo são destinados ao fortalecimento
e à democratização da cultura. Norteado
pelo objetivo de amplificar o acesso do
público às mais diversas manifestações
artísticas, esse apoio totalizou R$ 600 mil
em 2016. Foram beneficiados por esses
recursos o Instituto GPA, o Instituto
Tomie Ohtake e a Fundação Osesp.

Dia de Solidariedade

Instituto GPA
Organização sem fins lucrativos,
foi criado em 1998 pelo GPA com o
objetivo de incentivar o desenvolvimento humano por meio de ações
educacionais, culturais e sociais
em suas comunidades de atuação.
Oferece gratuitamente programas
que estimulam a empregabilidade e o
empreendedorismo, sempre guiados
pelo propósito: “Educação para a ética,
liderança e autonomia”.
Instituto Tomie Ohtake
Espaço especialmente projetado
para realizar mostras nacionais e
internacionais de artes plásticas,
arquitetura e design. Além de um
programa de exposições, o instituto
promove o acesso, a fruição e o
aprendizado da arte pelos mais diferentes
públicos. Por meio desse trabalho, busca
ampliar as formas de conexão entre as
pessoas e os campos da arte e da cultura
e criar espaços democráticos de encontro
e transformação social.
Fundação Osesp
Instituição sem fins lucrativos que tem
por objetivos apoiar, incentivar, assistir,
desenvolver e promover a cultura,
a educação e a assistência social,
com ênfase na música de concerto,
instrumental e vocal. Realiza, no mesmo
sentido, ações que visam democratizar
o acesso do grande público à música
sinfônica de qualidade.

VOLUNTARIADO
A Fundação Via Varejo também
investiu em 2016 na mobilização para
o voluntariado e iniciativas solidárias,
a fim de ampliar a contribuição social
de seus profissionais e envolvê-los nos
investimentos realizados pela empresa.
As ações promovidas somaram cerca
de 2.700 participações voluntárias e de
solidariedade de colaboradores e familiares
em projetos voltados para a cidadania e o
desenvolvimento social.
No Dia de Solidariedade (3 de dezembro),
2.129 colaboradores da Via Varejo
participaram das atividades organizadas para
a data em 2016. Nas redes Pontofrio e Casas
Bahia de todo o Brasil, foram destinados
R$ 2 da venda de cada produto com preço
acima de R$ 100. As lojas arrecadaram R$
257.154, que viabilizaram 102,9 toneladas
de alimentos, distribuídos pela Cruz
Vermelha Brasileira a famílias de regiões
com vulnerabilidade social e/ou atingidas
por desastres naturais.
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Entrega de cestas básicas em Porto Alegre (RS)

Entrega de água potável em Pedra Corrida (MG)

As cestas de produtos foram entregues
nos meses de fevereiro e março de 2017,
beneficiando 3.500 famílias em cidades
de sete Estados brasileiros: Natal (RN),
Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ),
São Paulo (SP), Maceió (AL), Primavera
do Leste (MT) e São Luís (MA). O Dia de
Solidariedade é uma iniciativa do Instituto
GPA apoiada desde 2015 pela Via Varejo,
por meio de sua fundação.
A Campanha de Natal 2016 também
mobilizou colaboradores da empresa, que
doaram mais de 400 brinquedos para a
ação institucional. Somados à doação de
6.900 brinquedos feita pela Fundação Via
Varejo, os presentes foram entregues a
crianças das comunidades de Heliópolis,
Paraisópolis e Jardim São Luís, na cidade
de São Paulo, em Americana (SP) e no
Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

Entrega de água potável em Cachoeira Escura (MG)

Com as entidades TETO, Habitat, ProA e
Ismart, cerca de 500 colaboradores da
Via Varejo dedicaram seu tempo livre e
participaram das ações voluntárias.

Para saber mais sobre as
iniciativas de transformação
social e engajamento, acesse:
www.viavarejo.com.br/
fundacaoviavarejo
Entrega de cestas básicas em Florianópolis (SC)
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Para a Via Varejo,
oferecer às pessoas
experiências de consumo
sustentáveis envolve
o compromisso de
compartilhar informações
e ampliar o acesso ao
conhecimento.
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Ações conduzidas pela companhia começam com a orientação
dos seus colaboradores e se estendem a toda a sociedade.
Esta é uma contribuição que inspira nossas práticas: formar
consumidores cada vez mais conscientes de suas decisões de
compra, do controle de sua vida financeira e do impacto de
suas escolhas para a realização de seus sonhos.

PLATAFORMA CONSUMO SOCIAL
Resultado de uma parceria entre Casas
Bahia, Fundação Via Varejo e Catraca
Livre, a plataforma Consumo Social tem
conquistado audiência cada vez maior desde
o final de 2015. Seu conteúdo traz um olhar
sustentável sobre temas do cotidiano, como
educação financeira, saúde, lazer, casa,
negócios, ideias inspiradoras e educação.
A proposta da plataforma on-line é
disponibilizar ações inspiradoras e
educativas que contribuem para o aumento
do repertório pessoal e profissional do
indivíduo, por meio de conteúdo educativo,
a fim de que o cidadão exerça seu papel na
sociedade, ajudando a construir um planeta
mais sustentável e a promover um consumo
cada vez mais consciente.
Em 2016, o site gratuito registrou
6.293.217 visualizações e atingiu 2.776.135
leitores. O principal canal de acesso da
plataforma Consumo Social é a sua fanpage
no Facebook, que fechou 2016 com
1.100.000 curtidas.

PLATAFORMA CONSUMO SOCIAL EM NÚMEROS – 2016

6.293.217
visualizações
no site gratuito

2.776.135
leitores do
site gratuito

www.facebook.com/ ConsumoSocialCasasBahia/

1.100.000

curtidas em sua
fanpage do Facebook
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APRENDER E
TRANSFORMAR
Em oito anos de atividades, o projeto
itinerante Aprender e Transformar já
beneficiou 86 mil pessoas e passou por
61 municípios brasileiros. Essa iniciativa
também passou por transformações
para ampliar sua contribuição, por
meio de atividades gratuitas de
capacitação profissional e incentivo
ao empreendedorismo, oferecidas às
populações locais das cidades visitadas.
Originalmente dedicado apenas
à promoção da inclusão digital, o
projeto nasceu com o nome Amigos do
Planeta e com uma marca registrada:
o caminhão da Casas Bahia adaptado
para ser usado como uma escola
móvel. Para se tornar mais abrangente,
posteriormente a iniciativa ganhou
nome e formato novos.
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Desde 2015, o Aprender e Transformar
acontece em uma tenda climatizada, com
espaço adequado para a realização de 16
cursos nas áreas de empreendedorismo,
inclusão digital e empregabilidade.
Entre os meses de maio e dezembro de 2016,
a iniciativa teve continuidade e visitou oito
municípios: Registro (SP), Fortaleza (CE),
Santa Rita (PB), São Lourenço da Mata (PE),
Arapiraca (AL), Nossa Senhora do Socorro
(SE), Salvador (BA) e Niterói (RJ).
O ciclo referente a 2016 chegou ao final
com 12.725 atendimentos ao público
nessas localidades. No total, 9.997 pessoas
se inscreveram e 7.883 certificados foram
emitidos nos cursos.

APRENDER E TRANSFORMAR
EM NÚMEROS – 2016

12.725

atendimentos
ao público

9.997
pessoas
inscritas

7.883

certificados
emitidos

www.aprenderetransformar.com.br

GAME DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
A Via Varejo lançou em 2016 o Game de Educação Financeira, atividade online voluntária dirigida aos colaboradores da companhia. Foram registrados
mais de 1.500 acessos individuais ao jogo, que tem como objetivo
conscientizar de forma interativa os colaboradores sobre a importância do
planejamento no controle e na sustentabilidade das finanças pessoais.
Para jogar, o colaborador inicialmente tem de escolher um entre os seis
perfis de personagens criados, com características e sonhos distintos.
De modo simples, cada fase revela lições sobre como poupar, organizar
o orçamento, lidar com gastos imprevistos e não se endividar. A fim de
avançar e vencer, é preciso acumular pontos ao aplicar o que foi aprendido
para superar dificuldades e realizar sonhos.

Mais de

1.500
acessos
individuais
ao jogo
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Para crescer de forma sustentável, a
Via Varejo estende à sua cadeia de
valor os compromissos e as normas de
conduta que permeiam o seu modelo
de negócios e reafirmam o jeito de ser e
de fazer da companhia.
Prevalece entre esses atributos a ética
na atuação, por meio da transparência
nas relações e do cumprimento às
legislações vigentes.
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FORNECEDORES
CÓDIGO DE ÉTICA
O relacionamento da Via Varejo
com seus fornecedores é norteado
prioritariamente pelo Código de
Conduta Ética, destinado a todos os
stakeholders da empresa.
Um dos principais referenciais
compartilhados é o total respeito
aos direitos humanos, por meio do
repúdio expresso a práticas análogas
à escravidão, à exploração infantil e a
condições desumanas de trabalho.
A aplicação do Código de Conduta
Ética está alinhada a outras iniciativas
que compõem a Gestão de Riscos da
Via Varejo, iniciativa relatada na seção
Governança desta publicação.

Centro de Distribuição

CLÁUSULAS SOCIOAMBIENTAIS
A conformidade requerida dos
fornecedores também está presente
nas cláusulas socioambientais que
constam nos contratos da Via Varejo.
Esse procedimento assegura que sejam
respeitadas as normas da empresa, bem
como a legislação aplicável.
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LOGÍSTICA
Em 2016, a Via Varejo conduziu ações de ampliação,
integração e otimização, que consolidaram o papel
cada vez mais estratégico da operação logística
para fazer frente às transformações do mercado e
das relações de consumo e para assegurar o futuro
sustentável da companhia.

VV LOG
A integração logística das lojas físicas e das vendas on-line respondeu por 50% da economia de
R$ 245 milhões obtida pela Via Varejo com a unificação de estrutura decorrente da integração da
Cnova, em outubro de 2016.
As oportunidades de otimização na cadeia de suprimentos apontam ganhos de eficiência no prazo e
processo de entrega, no custo de transporte, no gerenciamento da frota e com o uso compartilhado
dos Centros de Distribuição. Mais detalhes estão relatados na seção Destaques deste relatório.

PRÊMIO TOP LOG
O Prêmio Top Log é uma das
principais iniciativas do modelo
de gestão implementado pela Via
Varejo, em 2015, para assegurar
a qualidade das transformadoras
credenciadas e que prestam
serviços para a empresa em todo
o Brasil. Realizada anualmente, a
premiação não só reconhece os
parceiros logísticos que mais se
destacaram ao longo do período
de avaliação, como também
compartilha resultados que se
revertem em oportunidades de
melhoria e de desenvolvimento
dos fornecedores de transporte
da companhia.
O Prêmio Top Log possui duas
categorias: Nacional e Regional.
A categoria Regional avalia
distintamente os Estados de
São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais, além das regiões
Nordeste, Sul e Centro-Oeste.
Em 2016, participaram 81
transportadoras.

Os melhores desempenhos são
premiados com mais rotas de
entrega. Ao todo, os critérios
analisados dão origem a nove
indicadores, entre os quais estão:
índice de produtos entregues
sem avarias e menor índice de
retorno e de quantidade de
reclamações registradas pelo
SAC da Via Varejo.
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A inovação é um dos principais pilares na
estratégia de crescimento sustentável da Via
Varejo. Esse referencial também permeou os
avanços que marcaram a gestão ambiental
das operações da companhia em 2016.
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Boas práticas que combinam ganhos socioambientais e
financeiros foram consolidadas e terão força em 2017,
aliadas aos projetos pautados continuamente pela redução
de impactos no meio ambiente.

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E
LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS
A Via Varejo realizou, em 2016, uma campanha
interna para auxiliar a implementação de seu Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) nas lojas
e nos Centros de Distribuição (CDs). Esse plano foi
desenvolvido em 2015 para atender à Política Nacional
de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10).
As recomendações previstas no PGRS para a coleta e
o descarte de material reciclável e não reciclável hoje
referenciam todas as iniciativas criadas e adotadas
pela Via Varejo, que amplificaram em 2016 resultados
referentes à destinação correta de resíduos associada
à logística reversa.

diretamente para a geração da renda de 41 famílias
dos cooperados da Cooper Viva Bem.
Em longo prazo, e sempre em parceria com
cooperativas, a meta é que o Reviva opere em todos
os pontos da Via Varejo e realize a destinação correta
de todo o material reciclável enviado pelas lojas Casas
Bahia e PontoFrio, pelos prédios administrativos
e Centros de Distribuição da Via Varejo. Esse
gerenciamento considera, ainda, as embalagens
oriundas da logística reversa e descartadas pelos
clientes ao receberem suas mercadorias.

PROGRAMA DE RECICLAGEM – REVIVA
A ampliação da abrangência do Reviva, programa de
reciclagem da Via Varejo, comprovou em 2016 os
ganhos ambientais, sociais e financeiros combinados
por essa iniciativa. Criado em 2008 em São Paulo,
o programa realiza coleta seletiva em prédios
administrativos, lojas e Centros de Distribuição da
companhia, além de fazer a logística reversa de
embalagens (caixas de papelão, isopor, plástico
e outros materiais descartados pelos clientes no
recebimento das mercadorias) de volta para a Central
de Triagem de Resíduos Sólidos (CTRS), localizada no
Centro de Distribuição de Jundiaí (SP).
A decisão da Via Varejo de transferir a gestão do
seu processo próprio de triagem no CD de Jundiaí
para uma cooperativa parceira, a Cooper Viva
Bem, consolidou em 2015 uma etapa importante
da evolução dessa boa prática para um modelo de
negócios inclusivo e sustentável. Nesse mesmo ano, o
Reviva foi implementado em Pernambuco e no Ceará.
Essa expansão avançou em 2016 para os Estados do
Rio de Janeiro e da Bahia, somando hoje 617 filiais.
Os resultados dessa prática totalizaram, no ano
passado, a triagem de 8.500 toneladas de material
reciclável (caixas de papelão, isopor, plástico e outros
materiais) pela CTRS de Jundiaí. Parte dos recursos
obtidos com a venda desse material contribuiu

“A parceria com a Via Varejo
foi inovadora. Trabalhar dentro
da empresa foi um desafio de
adaptação, mas todos entenderam
os benefícios. Temos um local
adequado e limpo. Conseguimos
um ganho financeiro maior,
quase dobramos o resultado.”
Maria Tereza
Montenegro,
presidente da
cooperativa
Cooper Viva
Bem, parceira do
programa Reviva,
da Via Varejo.
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Central de Triagem de Resíduos Sólidos, em Jundiaí (SP)

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DA OPERAÇÃO (TONELADAS)

2014

2015

2016

Papéis

1.428

1.123

604

Papelão

1.501

1.937

1.908

Plástico

484

564

564

Resíduos orgânicos

268

43

30

21

29

19

0

9

5

1.082

2.128

1.016

0

257

156

Resíduos reciclados

9.600

36.918

30.625

Resíduos industriais banais mistos

1.338

2.457

10.330

RESÍDUOS PERIGOSOS (TONELADAS)

2014

2015

2016

8

13

2

Cartuchos para impressoras profissionais
Óleo de cozinha usado
Sucatas e metais
Resíduos de eletroeletrônicos

Lâmpadas
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LOGÍSTICA REVERSA DE
ELETROELETRÔNICOS
PROJETO DESCARTE ON
A Via Varejo integrou o piloto do projeto
Descarte On, voltado para a logística reversa de
eletroeletrônicos. Concluída em 31 de dezembro
de 2016, a parceria promovida pela entidade
Japan International Cooperation Agency (Jica)
e pela Associação Brasileira de Reciclagem de
Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) com
a subprefeitura da Lapa, em São Paulo (SP), contou
com o engajamento de lojas da Casas Bahia e do
PontoFrio para a coleta de produtos em desuso.

1,25 t

de resíduos de equipamentos
eletroeletrônicos (REEE)
foi coletada nas lojas da
Via Varejo em 2016

Os consumidores puderam levar seus aparelhos
de menor porte diretamente aos estabelecimentos
participantes. Na compra de produtos novos de
grande porte, o cliente podia agendar com a Jica
a retirada em sua residência do equipamento
antigo para descarte, por uma taxa de R$ 10.
Ao longo do piloto, foi coletada nas lojas da
Via Varejo 1,25 tonelada de resíduos de
equipamentos eletroeletrônicos (REEE), enviados
ao projeto Descarte On para destinação correta.
Todos os REEE coletados pelos consumidores
foram monitorados pela equipe do projeto
e encaminhados para desmontagem e
processamento em empresa recicladora
devidamente licenciada.

www.descarteon.jica.eco.br

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (DAT)
O processo de integração logística – etapa que antecedeu
a formalização da integração da Cnova pela Via Varejo
– resultou em 2016 na unificação de boas práticas
que hoje fundamentam os negócios de lojas físicas e
on-line da companhia. Uma das primeiras sinergias foi
implementada no Departamento de Assistência Técnica
(DAT), responsável pela logística reversa de produtos
devolvidos pelos clientes e que retornam à companhia.
Já aplicado às vendas das lojas físicas, o sistema
de rastreabilidade do produto – que permite o
seu monitoramento desde a entrega até a possível
coleta para retorno a um Centro de Distribuição da
companhia – foi estendido às vendas on-line. Com
isso, os itens comercializados em todos os canais da

Via Varejo são acompanhados por um único modelo
de gestão, voltado para a recuperação de produtos,
assegurando ainda a destinação correta para a
reciclagem dos descartados.
De um total de R$ 380 milhões em produtos coletados,
a Via Varejo obteve em 2016 um retorno de cerca
de R$ 350 milhões com produtos recuperados e
reintegrados ao estoque. Um dos principais pilares
desse processo é a estrutura que reúne, no Centro
de Distribuição de Jundiaí, 28 equipes de assistência
técnica das principais indústrias de eletroeletrônicos,
acionadas após triagem no caso de itens devolvidos
por defeito de fabricação, que são recuperados no
local e recebem selo original de fábrica.
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SOFTWARE GREEN MILES
Lançado pela Via Varejo em 2014, o Green Miles continua demonstrando ganhos de
produtividade da frota em 2016. Desde a implementação até 2015, houve um salto
de 23 para 28 entregas por veículo. Em 2016, observou-se ainda um aumento médio de
28 para 29 entregas diárias por caminhão (no último trimestre a média foi de 30 entregas).
Com esse acréscimo de entregas por veículo, foi possível realizar o atendimento aos
clientes com 7,9% menos veículos por mês em média, comparando 2016 (18.979) com
o ano anterior (20.610).
Instalado em tablets, que acompanham as equipes de entrega em seus caminhões, o software
indica as melhores rotas e permite que a empresa seja rapidamente avisada para contatar o
cliente não encontrado no local, recurso que contribui para diminuir a necessidade de retorno
ao endereço – gerando economia de tempo, de custos de frota e de emissões de carbono.

USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS

4,05 milhões

de folhas de papel A4

deixaram de ser impressas no
segundo semestre de 2016,
o que corresponde a

das impressões
32,4%
feitas no segundo semestre de 2015

Somente no segundo semestre de
2016, deixaram de ser impressas as
segundas vias que duplicariam os
4,05 milhões de folhas de papel A4
usadas na impressão de notas fiscais
emitidas naquele período. Esse total
corresponde a 32,4% das impressões
feitas no mesmo semestre de 2015.

Uso de água potável do sistema (m3)
1.262.037
526.986
376.982

2014

2015

2016

Em junho de 2016, a Via Varejo deu
início, no Centro de Distribuição (CD)
de Jundiaí (SP), ao projeto voltado
para a economia do papel usado nas
notas fiscais de venda emitidas pelos
CDs. O processo reduziu as duas vias
impressas do documento (Danfe) para
uma única folha.

Atualmente, 13 Centros de
Distribuição e 12 entrepostos
adotam o mesmo processo e
deixaram de armazenar folhas
em arquivo fixo, por causa da
digitalização de 100% dos controles
de entrega assinados pelos clientes,
agora disponíveis em sistema.
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EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

GASTOS COM ENERGIA

Redução de

R$ 13.792.656,
o que equivale a
despesas
10% das
com energia

A eficiência energética é uma constante entre as
melhorias e as reduções de impacto que a Via Varejo
busca para suas operações. Em 2016, a empresa
reforçou esse propósito com ações de conscientização
e mudanças de processos, que contribuíram para
proporcionar reduções no consumo de energia elétrica.

PROJETO #SÓUMCLICK
Pequenas atitudes adotadas no momento de encerrar as operações do dia do estabelecimento
podem gerar uma grande economia: apagar todas as luzes, desligar equipamentos e o ar-condicionado
e ajustar corretamente o timer do luminoso da fachada. Esse foi o mote do projeto #SóUmClick,
dirigido às lojas da Via Varejo em 2016.
A ação lançou às lojas o desafio de reduzir o consumo de gastos com energia. Outro enfoque do
projeto #SóUmClick foi a atenção a oportunidades para diminuir gastos com energia nos horários de
pico de uso da rede elétrica, em que a tarifa se torna até dez vezes mais cara. O resultado foi uma
redução de R$ 13.792.656 – montante que corresponde a cerca de 10% das despesas com energia.

ENERGIA CONTRATADA:
CUSTOS OTIMIZADOS
Outra iniciativa adotada pela Via Varejo
em 2016, com o objetivo de reduzir
os custos de energia das lojas e dos
Centros de Distribuição, foi a migração
para o mercado livre de energia.
Essa modalidade permitiu à empresa
escolher o fornecedor de energia com
melhor custo e condições comerciais.
Implementada em dez unidades, sendo
quatro CDs e seis lojas, a iniciativa
obteve uma redução média de 46,66%
no custo da energia.
A companhia está enquadrada na
categoria Consumidor Especial, em
que a fonte de energia é proveniente
de fontes alternativas, como Pequena
Central Hidrelétrica (PCH), biomassa,
energia eólica ou solar.

Total de energia
consumida (MWh)

Consumo de gás natural
(MWh PCI)
466

242.919
251.137

1.327

200.072

1.865

Consumo de gás liquefeito
de petróleo (GLP) (MWh PCI)

Consumo de óleo (l)

5.755

39.361

6.171

61.121

4.290

2014

32.084

2015

2016
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Resultados

financeiros
Detalhes sobre os resultados da companhia podem ser
consultados no relatório referente ao ano de 2016, no
site de Relações com Investidores: ri.viavarejo.com.br.
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Sobre o

relatório
O Relatório Anual e de Sustentabilidade da Via Varejo
traz as principais realizações da empresa entre
1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016, e tem o
objetivo de informar nossos stakeholders sobre os
resultados no período. O relato segue a metodologia
utilizada internacionalmente pelo Grupo Casino para
indicadores de sustentabilidade. As informações
foram auditadas pela EY.
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Canais

de diálogo
CLIENTES E
CONSUMIDORES
SAC Casas Bahia:
3003 8889
Chat Casas Bahia:
http://institucional.casasbahia.com.br/fale-conosco
SAC Pontofrio:
4002 3388
Chat Pontofrio:
http://institucional.pontofrio.com.br/fale-conosco

SOCIEDADE
Gerência de Comunicação Institucional e Externa Via Varejo:
imprensa@viavarejo.com.br
Canal de Ouvidoria:
0800 774 3000
Ouvidoria – e-mail:
ouvidoria@viavarejo.com.br

ACIONISTAS
Departamento de Relações com Investidores:
ri@viavarejo.com.br ou 55 11 4225 8650 e 55 11 4225 6155

SEDE VIA VAREJO
Rua João Pessoa, nº 83 – São Caetano do Sul (SP) – CEP 09520-010
55 11 4225-9200 / 4225-6000
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Informações

corporativas
CRÉDITOS

Coordenação geral
Diretoria de Comunicação Corporativa
Diretoria de Relações com Investidores
Gerência de Sustentabilidade Corporativa
Redação, edição e revisão
Quintal 22
Projeto gráfico e diagramação
Adesign
Fotos
Ricardo Teles e banco de imagens Via Varejo
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