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Este é o segundo ano que a Via Varejo publica o seu Relatório Anual e de 
Sustentabilidade. Nesta publicação, são reportadas as principais realizações e os 
resultados da empresa durante o ano de 2015.

Para os indicadores de sustentabilidade, o relato segue a metodologia utilizada 
internacionalmente pelo Grupo Casino e considera os temas de maior 
relevância para a Via Varejo. 

Em caso de comentários a respeito do conteúdo deste relatório, entre em 
contato pelo e-mail ri@viavarejo.com.br. Sua opinião será muito bem-vinda. 

Boa leitura! 

APRESENTAÇÃO 
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VIA VAREJO 

QUEM SOMOS

• Casas Bahia
Com 58 anos de atuação no mercado nacional, a Casas Bahia comercializa eletro-
domésticos, eletroeletrônicos e móveis. A rede tem como missão realizar os so-
nhos de seus consumidores, oferecendo acesso facilitado ao crédito e trabalhan-
do com um modelo de gestão focado na simplicidade, no respeito e na dedicação 
total aos clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros comerciais. Com 760 
lojas, está presente em 20 estados, além do Distrito Federal.

• Ponto Frio
Com 254 lojas, a bandeira tem como foco propiciar aos diversos perfis de clientes 
uma ampla oferta de tecnologia adequada às suas necessidades. Trabalha com 
uma grande variedade de produtos e serviços, além de oferecer um atendimento 
próximo e especializado, da venda ao pós-venda.

• Móveis Bartira 
Maior fábrica de móveis do Brasil e uma das maiores da América Latina, possui 
mais de 100 mil m2  de área construída e capacidade de produção de mais de 3 
milhões de itens de mobiliário por ano. Vende exclusivamente por meio das lojas 
Pontofrio e Casas Bahia.

• VVlog 
Operadora logística que conta com mais de 600 veículos próprios para as opera-
ções de transferência entre os mais de 20 centros de distribuição do Grupo GPA e 
abastecimento de mais de 1.000 lojas em todo o Brasil.

A Via Varejo é uma empresa de capital aberto, com 
ações listadas (VVAR3, VVAR4 e VVAR11) na BM&- 
FBOVESPA, e tem sua sede em São Caetano do Sul, 
na Grande São Paulo. Faz parte do Grupo GPA e  
administra as marcas Casas Bahia, Pontofrio e a  
fábrica de móveis Bartira. 

Líder no segmento de varejo especializado em 
eletroeletrônicos e móveis, a Via Varejo está 
presente em mais de 350 municípios brasilei-
ros por meio de lojas físicas das marcas Casas 
Bahia e Pontofrio. 
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“Realizar sonhos dos clientes e colaboradores, respeitando valores 
humanos e empresariais com Dedicação, valorizando Nossa Gente, 
sendo Prático e Simples e gerando Resultados Sustentáveis”

NOSSA CAUSA 

ONDE ESTAMOS 

MG

SP RJ

ES

GO

DF

RS

SC

PR

MS

MT

TO

BA

MA

PI

CE

PB

RN

PE

AL
SE

Lojas CD Entreposto

RS 25 1

SC 26 1

PR 43 1

SP 397 4

MG 137 1 2

RJ 178 1

ES 16 1

MS 16 1

MT 19 1

GO 36 1

DF 23 1

TO 5 1

MA 4 1

PI 3 1

CE 16 1

BA 39 1

RN 6 1

PB 4

PE 12 1

SE 4 1

AL 5

Total 1014 14 11



Balanço Socioambiental 2015

6

COMO OPERAMOS

ORGANOGRAMA 

Governança 
A Via Varejo é uma das Unidades de Negócio do GPA. Possui diretoria própria, 
composta de sete membros, conforme determina seu estatuto social. A Diretoria 
é responsável pela administração da empresa e está submetida ao Conselho de 
Administração do GPA.

Diretoria Executiva

Peter Paul Lorenço Estermann Diretor-Presidente

Felipe Negrão 
     Diretor Executivo de serviços Financeiros e  

Diretor Vice-Presidente Financeiro interino 

Flavia Altheman  Diretora Executiva de Marketing

  Luiz Henrique Andrade Vendramini  Diretor Vice-Presidente Comercial

Marcelo Lopes
Diretor Vice-Presidente de Logística, TI  

e Infraestrutura

Marcelo Rizzi de Oliveira 
Diretor de Relações com Investidores e  

Planejamento Estratégico

Paulo Adriano Romulo Naliato Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos
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RECONHECIMENTOS

•  Top of mind 2015 
Jornal Folha de S. Paulo
Casas Bahia foi vencedora em Loja de Móveis e Eletrodomésticos e liderou a 
categoria Destaque Regional como marca mais lembrada do Sudeste

•  Marcas Mais 
O Estado de S. Paulo
Casas Bahia é a marca que ocupa a primeira posição no ranking no segmento  
de lojas de eletrodomésticos

•  Prêmio BR Week 2015 
Grupo Padrão

Via Varejo ficou em terceiro lugar na categoria Eletroeletrônicos e Móveis

•  Prêmio E-bit Melhore Lojas do e-commerce 2015 
E-bit

A Pontofrio obteve a melhor avaliação e ficou entre as Top 5 Melhores  
Lojas Diamantes

•  Top of Mind Marcas de Sucesso (MG)  
Mercado Comum
Casas Bahia foi premiada na Categoria Lojas de Móveis

•  Top of Mind Vale do Itajaí (SC) 
Jornal A Notícia e Instituto Mapa

Casas Bahia foi a mais lembrada na categoria Loja de Eletrodomésticos
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DESTAQUES DO ANO

DESEMPENHO E RESULTADOS 2015

Implementadas medidas 
para melhoria da eficiência 
operacional na Via Varejo, 
como adequação de 
headcount, otimização das 
despesas e fechamento de 
lojas deficitárias. A empresa 
ganhou market share no 
último trimestre do ano e 
assegurou sua posição de 
liderança no mercado

O ano de 2015 foi bastante desafiador e a Via  
Varejo trabalhou com foco e disciplina para  
realizar os ajustes necessários e continuar com 
a implementação do plano estratégico, assegu-
rando sua posição de liderança no mercado, ga-
nhando market share e fortalecendo seus dife-
renciais competitivos. A receita líquida totalizou  
R$ 19,268 bilhões em 2015, apesar do cenário 
econômico adverso para o setor de bens duráveis, 
que sofreu uma queda abrupta nas vendas no ano. 
Dessa forma, a maior participação de serviços nas 
vendas totais e ganhos de eficiência operacional 
contribuiram para o aumento da competitividade 
de preços e fortalecimento das ofertas, resultando 
na margem bruta de 32,0%.

A Via Varejo acelerou iniciativas de eficiência ope-
racional, como a revisão da malha logística, avanços 
nas sinergias de back office com empresas do Grupo 
e adoção de medidas de otimização de processos e 
racionalização de despesas. Entre as medidas, desta-
cam-se a revisão do portfólio de loja, com o fecha-
mento de 39 lojas de baixo desempenho; aperfeiço-
amento da malha logística e melhor aproveitamento 
dos espaços nos centros de distribuição; adequação 
do número de funcionários com redução de cerca de 
13 mil posições e renegociação de contratos de alu-
guel. Essas ações, realizadas ao longo do ano, contri-
buíram para o Ebitda ajustado de R$ 1,091 bilhão e 
margem Ebitda ajustada de 5,7%.

Conclusão da 
implementação do Click 
& Collect (venda on-line 
com retirada em loja) com 
estoque da Via Varejo para 
todas as lojas

Avanços em capturas de 
sinergias entre os negócios 
do Grupo GPA simplificaram 
processos e garantiram maior 
eficiência, com destaque 
para as áreas de back 
office, como Serviços aos 
Clientes, Central de Serviços 
Compartilhados, Compras 
integradas, Contratos de 
Manutenção, TI e Segurança 
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INVESTIMENTOS
Adicionalmente, encerrou o ano com 176 lojas 
reformadas para o novo conceito de venda de te-
lefonia, com melhor sortimento, serviços, planos 
e exposição, e 121 lojas com o novo conceito da 

categoria de móveis. Além disso, foram feitas 75 con-
versões de bandeiras para adequar o posicionamento 
da empresa às aspirações dos clientes. Foram abertas 
ainda 27 novas lojas de Casas Bahia. 

• Novo layout de lojas – As 121 lojas com novo conceito para a categoria móveis 
oferecem melhor design de produtos, melhor distribuição de mostruário, 
atendimento especializado e serviço de móveis planejados 
 
• Lojas mobile – Lojas de celular dentro das próprias lojas e quiosques 
independentes para venda do produto

• Apoiado em um modelo de sucesso na Europa, o projeto Click & Collect, do 
GPA, que recebeu o nome de Retira Fácil, permite que as compras feitas pela 
internet, nos sites operados pela Cnova (empresa de e-commerce, responsável 
pelas marcas Pontofrio.com, CasasBahia.com.br e Extra.com.br, entre outras), 
sejam retiradas em uma loja física, sem o custo do frete, proporcionando mais 
comodidade e agilidade ao consumidor. Em 2014, havia cem pontos disponíveis 
para retirada de compras. Em 2015, foi concluída a implementação do Click & 
Collect para todas as lojas da Via Varejo.
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LOGÍSTICA

Em 2015, o GPA inaugurou a primeira Central de 
Distribuição (CD) compartilhada para atender 
às demandas da Via Varejo (estoque de eletrô-
nicos e móveis) e Multivarejo (empresa que une 
as marcas Extra, Pão de Açúcar, Assaí e Proximi-
dade). Localizada no Cabo de Santo Agostinho, a 
7km do Porto de Suape, importante polo econô-
mico de Pernambuco, no Nordeste, a Central tem 
área de 75 mil m², expansíveis para 100 mil m², e 
capacidade instalada para 60 mil paletes. O em-
preendimento também nasce como um dos mais 
tecnológicos da companhia em termos de ilumi-
nação e infraestrutura.

Com a nova CD, a reposição das lojas locais deixa-
rá de ser feita a partir de São Paulo, melhorando 
o nível de serviço, diminuindo custos e garantindo 
agilidade no abastecimento de produtos, entre-
ga aos clientes e processo de importação. O local 
atenderá parte da demanda em crescimento das 
operações logísticas dos nove estados da região. 

Também em 2015, foi consolidado o comparti-
lhamento de duas CDs entre Via Varejo e Cnova, 

a de Camaçari (BA) e a de Jundiaí (SP). Toda a 
operação das CDs passou a ser compartilhada, 
incluindo frete e estrutura, o que promoveu uma 
reorganização das centrais de distribuição por 
SKU (stock keeping unit – unidade de controle 
de estoque). Além da redução de custos gerada 
a partir do compartilhamento, também foi regis-
trada melhora no serviço e nos prazos de entrega 
aos clientes: no Nordeste, o período para entrega 
foi reduzido de nove para cinco dias, em média.  

Em Jundiaí, onde funcionava a Central exclusi-
va da Via Varejo, a Cnova passou a ocupar um 
galpão, centralizando a operação que antes era 
realizada por duas centrais diferentes (Aldeia 
da Serra e Tamboré). Com isso, houve redução 
de 25% nos custos de logística. Para 2016, o 
objetivo é que mais 24 pontos de Centrais de 
Distribuição e entrepostos da Via Varejo possam 
ser compartilhados, incluindo os produtos ele-
troeletrônicos comercializados por Multivarejo. 
A distribuição de todos esses itens em comum 
será feita pela Via Varejo. 

NOSSOS COMPROMISSOS

A Via Varejo considera o meio ambiente, as pessoas 
e uma relação ética entre as partes questões essen-
ciais para o desenvolvimento e a perpetuidade de 
seus negócios. Tem como compromisso evoluir a 
cada etapa das atividades que desenvolve, visando 
um futuro sustentável. 

A ética, a sustentabilidade e a responsabilidade cor-
porativa se mantêm como eixo estruturante da es-
tratégia de negócio da Via Varejo.

Por meio do GPA, signatário de princípios e 
pactos desenvolvidos por instituições nacio-
nais e internacionais, participando de debates 
do setor e em relação a boas práticas e susten-
tabilidade, a Via Varejo tem compromisso com 
os seguintes pactos e temas.
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• Pacto Global – Desde 2001, o GPA é signatário do Pacto Global, iniciativa da ONU 
que visa engajar o setor privado na condução dos negócios, seguindo compromissos 
relacionados a direitos humanos, relações de trabalho e meio ambiente, entre outros

• Instituto Akatu – Desde 2003, o GPA é parceiro estratégico do Instituto Akatu, 
que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o consumo 
consciente. Helio Mattar, fundador e diretor-presidente do Akatu, integra o Comitê de 
Sustentabilidade do Grupo

• Instituto Ethos – Desde 1999, o GPA é associado ao Instituto, cuja missão 
é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 
socialmente responsável

• Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo  – Com o compromisso de não 
manter em suas cadeias produtivas empresas que utilizam mão de obra escrava 
ou sistema análogo, o GPA assinou, em 2005, o Pacto Nacional pela Erradicação do 
Trabalho Escravo 

• Associação Cempre  – O GPA tornou-se associado do Cempre (Compromisso 
Empresarial para Reciclagem), que promove o conceito de gerenciamento 
integrado do resíduo sólido municipal, reciclagem pós-consumo e a educação 
ambiental com foco na teoria dos três Rs (reduzir, reutilizar e reciclar)  

• Pacto na Mão Certa  – O GPA aderiu ao Pacto na Mão Certa em 2012. A iniciativa 
é promovida pela Childhood Brasil e pelo Instituto Ethos, e visa estimular as 
empresas a assumir publicamente o compromisso de se engajar em ações 
contrárias à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras 

• Gife: Grupo de Institutos e Fundações Empresariais. Tanto a Fundação Via 
Varejo como o Instituto GPA são associados à instituição, que tem como objetivo 
aprofundar os benefícios e os principais desafios para a adoção das melhores 
práticas de governança entre os institutos e fundações empresariais.
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CÓDIGOS E POLÍTICAS 

• Código de Conduta Ética 

• Termos e condições gerais de serviço

• Termos e condições gerais de fornecimento de produtos

• Política Anticorrupção

• Política de Transações de Partes Relacionadas 

• Política de doações, contribuições e patrocínio

• Procedimento de relacionamento e acordo com o Poder Público

• Política de Conflito de Interesses

• Política de recebimento e oferta de brindes e presentes

• Procedimento de atendimento a representantes  

   de órgãos públicos e imprensa

• Procedimento de Análise de Riscos de Terceiros 

• Política de Acionamento e Apuração de Ouvidoria

Para garantir uma gestão eficiente e uma atuação sustentável, o modelo de Gover-
nança Corporativa seguido pela Via Varejo possui um conjunto de códigos e políticas 
que fornecem as diretrizes e os procedimentos a serem seguidos por todos os cola-
boradores e demais públicos. Os documentos, disponíveis para leitura ou download 
no site de Relação com Investidores (ri.viavarejo.com.br), estão de acordo com as di-
retrizes adotadas por todas as empresas do GPA: 
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GESTÃO DE RISCOS
Para garantir assertividade nas ações e consolidar 
um modelo sólido de gestão, o GPA, do qual Via Va-
rejo faz parte, conta com uma plataforma corpora-
tiva de gerenciamento de riscos que está sob a res-
ponsabilidade da Diretoria de Riscos, Compliance 
e Controles Internos. Assim como para as demais 
unidades de negócio do GPA, a Diretoria Executiva 
da Via Varejo monitora esses riscos periodicamen-
te. Esses riscos – financeiros, operacionais, estraté-

gicos e regulatórios – foram mapeados, analisa-
dos e hierarquizados por categorias, de acordo 
com o grau de criticidade e o impacto nos custos 
e nas operações. Também foram considerados 
os aspectos econômicos, sociais e ambientais.  

Em 2015, foram realizadas diversas ações para 
aperfeiçoar os processos de gestão de riscos da 
empresa, como: 

• Forte atuação do Conselho Fiscal, com membros independentes 

• Criação do programa de compliance, em atendimento à lei anticorrupção, com 
desenvolvimento de novas políticas, campanha de comunicação interna edu-
cativa, treinamentos específicos para os diversos públicos internos, análise de 
riscos de compliance para cada unidade de negócio, due diligence de terceiros, 
reestruturação do canal de ouvidoria e apuração de denúncias, dentre outras 
iniciativas. O cumprimento do programa de compliance é monitorado pela Dire-
toria Executiva e pelo Conselho Fiscal

• Plano de comunicação focado na alta e média liderança, além de um programa 
específico direcionado para cada público de relacionamento

• Consolidação de canal de denúncia para todos os públicos de  
relacionamento em todas as Unidades de Negócios 
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VALORIZAÇÃO DA NOSSA GENTE

A Via Varejo procura garantir uma gestão de pesso-
as estruturada e baseada no desenvolvimento con-
tínuo dos seus colaboradores, baseada em bem- 
estar, diversidade e retenção de talentos. 

A empresa investe continuamente em progra-
mas de formação e desenvolvimento para todos 
os níveis de liderança, tanto na sede quanto nas 
operações, assim como na retenção de talentos, 
abrindo a oportunidade para que os colaborado-
res se recoloquem em outras áreas dentro da pró-
pria empresa. 

A companhia está sempre em busca de promover 
a diversidade. Programas que visam a inclusão de 
jovens e pessoas com deficiências no quadro de 
funcionários, assim como contratação e treina-
mento de mulheres para cargos de liderança são 
ações contínuas dentro da Via Varejo.

O Código de Conduta Ética e a transparência  
fazem parte do valores da Via Varejo, assim como o 
respeito às leis e regulamento nacionais e internacio-
nais. Por isso, a empresa está constantemente aprimo-
rando o seu programa de compliance e a promoção e 
difusão da cultura de valorização dos direitos huma-

nos e principios éticos por meio da elaboração de  
políticas e processos para nortear e definir as 
responsabilidades e garantir o cumprimento  
dessas normas.

A companhia procura garantir a aderência e 
a coerência dos valores éticos, institucionais 
e universais no seu relacionamento com os 
stakeholders, por meio da divulgação do Có-
digo de Conduta Ética e da implementação de 
processos para garantir o cumprimento dos 
princípios definidos pela empresa. 

O Código de Conduta Ética é um documento 
que traz as principais diretrizes de conduta que 
a companhia espera dos seus stakeholders e es-
clarece como devemos agir diantes de diversas 
situações. É nossa missão garantir a implemen-
tação de processos que se enquadrem nesses 
princípios defindos pela empresa. Esse docu-
mento está disponível para leitura na intranet 
da empresa. Todos os colaboradores devem 
entrar na área de treinamentos e jogar o Game 
Código de Conduta Ética, para ter conhecimen-
to do seu conteúdo.

Perfil dos colaboradores (em 31/12/2015)

Headcount inscrito 55.346

Headcount do sexo feminino 22.726

Headcount do sexo masculino 32.620

% de mulheres no headcount 41% 

Headcount com idade < 30 anos 17.252

Headcount com idade entre 30 e 50 anos 32.341

Headcount com idade > 50 anos 5.753
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Em caso de descumprimento das diretrizes expressas 
no Código de Conduta Ética, o canal de Ouvidoria Via 
Varejo foi criado para protocolar e tratar as ocorrências 

PROGRAMA DE VENDAS VIA VAREJO (PROVE) 

de forma sigilosa e com total imparcialidade. As 
pessoas podem entrar em contato por meio do 
telefone ou e-mail. 

Desenvolvido com a equipe de vendas, o programa é 
composto por diferentes módulos de treinamentos pre-
senciais, on-line ou on the job para que cada vendedor 
seja capacitado para atingir a excelência no atendimen-
to ao cliente, aprimorar seus resultados e cumprir metas. 
Além disso, o vendedor tem sua performance avaliada e, 
se necessário, é convidado a participar de um programa 
de coaching individual para melhorar sua atuação. Em 

70% dos casos, o vendedor recebe uma avalia-
ção positiva. Os vendedores avaliados com menor 
performance são acompanhados por meio de um 
plano sistematizado e individual com capacitações 
dirigidas. Em 2015, o programa trabalhou mais 
de 190 assuntos por meio de turmas presenciais 
(43), sessões on the job (41) e lançou 111 módulos  
on-line com a participação de 26.183 vendedores.

Programa para capacitação dos futuros gestores de lo-
jas. Em 2015, a Via Varejo capacitou 180 novos geren-
tes e subgerentes de loja para as bandeiras Casas Bahia 
e Pontofrio, com um programa de pouco mais de quatro 
meses sobre os pilares de gestão de gente, gestão do 

negócio, relacionamento com clientes e dinâ-
mica do mercado. Para 2016, o objetivo é reunir 
e consolidar dentro de uma única Universidade 
Corporativa todos os programas de Treinamento 
e Desenvolvimento do Grupo.

PROGRAMA LÍDERES DO FUTURO 

Indicadores de treinamento  (2015)

Número total de horas de treinamento de colaboradores 819.491

Número total de colaboradores que passaram 
por treinamento durante o ano

49.056

Número de horas de treinamento por colaborador 13.5
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SAÚDE E BEM-ESTAR 

Em 2015, os diversos programas de esporte e saúde do Grupo GPA começaram a ser re-
vistos para que a atividade física ganhe um enfoque do ponto de vista da promoção da saú-
de, integrada com as demais iniciativas de bem-estar. A compania pretende desenvolver 
Programas de Saúde, focados na Atividade Física e na Alimentação Saudável, de acordo 
com o perfil de saúde de nossos colaboradores, obtido a partir das Semanas da Saúde.  

Via Saúde - O programa de Via Varejo tem o objetivo de conscien-
tizar os colaboradores sobre a importância de uma boa alimenta-
ção e da prática de atividades físicas. Na sede da empresa, em São 
Caetano do Sul (SP), há uma academia de ginástica exclusiva para 
os colaboradores e um centro de reabilitação, com profissionais da 
saúde que realizam atendimentos especializados, como acupuntu-
ra, psicologia, pilates, fisioterapia e serviço de nutrição. 

 

• Programa Indique e Inclua: os colaboradores indicam PcDs para assumir cargos na 
empresa e, por meio de plataforma online, podem acompanhar o status do processo  
 
• Programa de Metas: criação de metas por vice-presidência e por gerência para a 
admissão de novos colaboradores PcDs 
 
• Comunicação Institucional sobre Oportunidades Especiais para convidar pessoas  
com deficiência a trabalhar na empresa. Disponível na página oficial da Via Varejo 
 
• Lançamento da campanha institucional “Igual é ser diferente como todo mundo”,  
com profissionais da Via Varejo

PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA  
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Colaboradores com deficiência (2015)

Número de colaboradores deficientes na empresa em 31/12 1.957

% de colaboradores deficientes em 31/12 com base no  
headcount total de 31/12

3,5 

Mulheres 2014 2015

Headcount do sexo feminino em cargos de gerência e acima 330 278

Headcount do sexo feminino em cargos  
executivos * (Diretoras e acima)

4 2

% de mulheres em cargos de liderança 22,43  20,9

% de mulheres em cargos de liderança 11,43 6,9

Indicadores de diversidade

LIDERANÇA FEMININA

Em 2015, ocorreu uma mudança de estratégia com o “Programa Mulheres na Liderança”, 
a fim de promover a contratação de mulheres na companhia:

• Divulgação do processo de seleção interno e externo, incentivando  
participações das candidatas femininas 

• Resultado dessa mudança já foi percebido no processo de seleção dos 
participantes do Programa Líderes do Futuro em 2015, que contou com  
29% de Gerentes Mulheres contra 21% em 2014

Mulheres

Relacionamento com investidores
A Via Varejo mantém um diálogo franco e estreito com os seus investidores 
e acionistas. O principal canal desse público com a alta administração é a 
Assembleia Geral, que funciona como espaço formal para deliberações, crí-
ticas e recomendações à atuação da empresa. O diálogo com acionistas, in-
vestidores e analistas de mercado acontece também por meio de iniciativas 
como teleconferências e publicação dos resultados trimestrais; realização 
da reunião pública anual (Investor’s Day); apresentações em eventos públi-
cos no Brasil promovidos por instituições financeiras brasileiras e interna-
cionais, entre outros. Todas as informações de interesse para esse público 
ficam disponíveis em  ri.viavarejo.com.br
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CONSUMO E OFERTA CONSCIENTE

Acreditamos que incentivar o consumo conscien-
te é contribuir  para o empoderamento e cons-
cientização do consumidor. Trabalhando temas 
como redução do desperdício de alimentos, saú-

de e segurança alimentar, destinação adequada de 
resíduos sólidos e logística reversa, a companhia es-
pera contribuir para o desenvolvimento sustentável.

PROGRAMA CONSUMO SOCIAL 

APRENDER E TRANSFORMAR

A Casas Bahia lançou, em 2015, uma plataforma 
on-line sobre educação financeira. A proposta da 
plataforma, construída a partir de parceria com 
o site Catraca Livre, é a disponilização de ações 
inspiradoras e educativas para contribuir com a 
saúde financeira dos internautas, mostrando que, 
para isso, eles não precisam abrir mão da qualida-
de de vida e da realização de sonhos. 

Dentro desse conceito guarda-chuva de Consumo 
Social (um consumo sustentável e responsável 
com o planeta e que garanta qualidade de vida), 
há uma plataforma educativa originalmente cha-
mada Amigos do Planeta – Inclusão Digital. Re-

O site é totalmente gratuito, dividido por categorias 
que abordam empreendedorismo, saúde, lazer, cul-
tura, administração de gastos pessoais e outros as-
suntos relacionados a finanças e qualidade de vida 
a baixo custo. De julho, data do lançamento, até de-
zembro, foram mais de 3,9 milhões de visualizações e 
1.686.556  usuários.  

centemente a plataforma ampliou sua oferta de cur-
sos e mudou o nome para Aprender e Transformar. 
Em 2015, o projeto itinerante percorreu 8 cidades e 
atendeu 7.293 pessoas com 16 cursos baseados em 
três pilares:

Empreendedorismo Informática Empregabilidade 

Empreendedorismo no 
Mercado Cultural

Multimídia, Criação  
de Sites e Aplicativos,  
Inclusão Digital  
para Crianças

Assistente Administrativo, 
Técnicas de Vendas, etc.
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TRANSFORMAÇÃO NA CADEIA DE VALOR

O relacionamento com a cadeia de valor está pautado na conduta ética, na transparência 
do negócio e no respeito à legislação ambiental  e aos direitos humanos. 

FORNECEDORES

Para garantir essa relação, todas as minutas-padrão da Via Varejo possuem cláusulas 
socioambientais e o formato é utilizado para todas as novas contratações.
Essas cláusulas incluem:
 

• O respeito ao Código de Conduta Ética da Via Varejo 

• A conformidade com a legislação em vigor e a obtenção de todas as aprovações, 
licenças, alvarás, permissões e/ou autorizações necessárias para tal atividade  

• A preservação do meio ambiente e o respeito às normas ambientais 

• O respeito às normas da OIT (Organização Internacional do Trabalho) e à  
Declaração Universal de Direitos Humanos 

• A não utilização de práticas de discriminação e limitadoras ao acesso ao em-
prego ou à sua manutenção em decorrência de sexo, origem, raça, cor, condi-
ção física, religião, estado civil, situação familiar ou qualquer outra condição 

 
Há ainda o Código de Conduta Ética, direcionado a todos os stakeholders, inclusive for-
necedores, que visa estabelecer um relacionamento baseado no respeito, na transpa-
rência e na ética. Neste material, é reforçado o atendimento aos direitos humanos em 
todas as operações da Via Varejo e cadeia de fornecedores. Nele, há a exigência de que 
todos respeitem questões como a proibição ao trabalho análogo à escravidão, a explo-
ração infantil e condições desumanas e degradantes de trabalho, assegurando, desta 
forma o respeito aos direitos humanos.

A Via Varejo possui também um programa de compliance, que inclui a análise de riscos 
de Terceiros em relação ao cumprimento de leis, normas e regulamentos vigentes, em 
especial a Lei Anticorrupção.
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CONHECIMENTO COMPARTILHADO

Para que as questões concernentes ao Código de Conduta Ética e aos pactos firmados 
pela companhia cheguem até o dia a dia dos colaboradores das equipes de compras – 
que são efetivamente aqueles que representam a empresa junto aos fornecedores –, a 
Via Varejo tem investido em treinamento e capacitação sobre questões de ética social 
nas cadeias de fornecimento. Em 2015, cerca de 40 colaboradores da equipe comercial 
do Grupo passaram por esse treinamento. Além disso, eles recebem uma newsletter so-
bre ética social para que se mantenham informados e em compliance com novas legis-
lações e exigências da companhia.  

PRÊMIO TOP LOG

A Via Varejo lançou, em janeiro de 2015, o  Prêmio TOP LOG a fim de melhorar a quali-
dade do atendimento prestado pelos transportes. Com um volume de 900 mil entregas 
por mês feitas por 76 transportadoras, a empresa viu a importância de estreitar o rela-
cionamento com os seus fornecedores e valorizar e motivar esses parceiros por meio 
da meritocracia. O prêmio avalia uma série de itens, como pontualidade na entrega, 
responsabilidade no uso de ferramentas e tecnologias, uso de uniforme pela equipe, 
manuseio de cargas, comprometimento e avaliação dos clientes, sendo que cada um 
desses quesitos tem um peso na somatória final. Ao final do ano, foi feito um ranking 
nacional e outro regional classificando as melhores transportadoras de 2015.

CONFIANÇA E LEALDADE COM O CLIENTE

Preocupada com a opinião e a fidelização dos clientes, a Via Varejo trabalha com a me-
todologia da NPS (Net Promoter Score)* para medir a confiança e a lealdade do cliente e 
montar um plano de melhoria contínua por meio das análises das respostas e da identi-
ficação dos fatores positivos e negativos. Depois da medição, para os clientes conside-
rados detratores, a empresa entra em contato para buscar oportunidades de melhoria 
contínua para o atendimento das necessidades apresentadas por esses.

Nota global de satisfação dos clientes 78%

*A Via Varejo trabalha com a metodologia da NPS (Net Promoter Score) para medir a confiança e a lealdade do cliente 

em uma única questão: “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa para um amigo?”

A partir das respostas, é possível classificar os respondendes em três categorias:

- Promotores: atribuiram nota 9 ou 10

- Passivos: atribuíram notas 7 ou 8

- Detratores: atribuíram notas de 0 a 6

O NPS é a diferença entre a porcentagem de promotores e detratores



Balanço Socioambiental 2015

21

GESTÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

A gestão do impacto ambiental faz parte dos pila-
res da estratégia de sustentabilidade da Via Vare-
jo, assim como do GPA, com o objetivo de seguir 
as normas ambientais reguladoras do setor e de 
reduzir o impacto ambiental das suas atividades. 

As principais frentes de atuação são as seguintes: 

Para aprimorar a gestão desse tema, a companhia es-
tabeleceu uma Política Corporativa Ambiental* em 
2014, que pauta as ações em cinco frentes. 

1. Seguir as normas e políticas ambientais vigentes

2. Garantir o gerenciamento adequado aos resíduos

3. Garantir o uso sustentável dos recursos naturais (energia, água)

4. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que contribuem 
      com as mudanças climáticas

5. Proteger os ecossistemas naturais e a biodiversidade

*Baseada nos Objetivos do Milênio das Nações Unidas, Política Ambiental do Grupo Casino e  

Diretrizes de Sustentabilidade do GPA. 

• Gestão de resíduos sólidos e logística reversa de embalagens
implementação de programa que atenda à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos internamente, por meio da criação de um modelo inovador na gestão 
de resíduos recicláveis

• Emissões de carbono, eficiência enérgica e uso responsável dos 
recursos naturais
estabelecimento de metodologia de gerenciamento de emissões de carbono 
para formulação de objetivos e metas, além de conscientização dos colabora-
dores sobre a importância das questões ambientais 
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Emissões Totais e Protocolos 2015
(tCO2e/ano)

Escopo 01
(protocolo de quioto)

9.64

Escopo 01 
(protocolo de montreal)

44.230

Escopo 01
(protocolo de quioto e procolo Montreal)

44.909

Escopo 02
(Protocolo de Quioto)

42.891

Escopo 03
(Protocolo de Quioto)

63.692

Total
(protocolo de quioto e protocolo Montreal)

151.492

• Promoção e difusão da cultura de valorização do meio ambiente 
por meio da implementação de política e processos para garantir o cumprimento das 
legislações do setor e promover a cultura de gestão sustentável das operações.

• REVIVA - Gerenciamento de resíduos sólidos e logística reversa
O Programa é uma evolução da iniciativa  Amigos do Planeta, que desde 2008 
realiza coleta seletiva na matriz e em cerca de cem lojas em São Paulo. Com o 
REVIVA, a empresa iniciou a expansão para outras regiões do Brasil, lojas do 
Pontofrio, prédios administrativos e Centros de Distribuição da Via Varejo, 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, em Jundiaí (SP).

O Programa de Reciclagem foi estendido para Pernambuco em 2015 e atinge 
hoje cerca de 400 lojas. Em 2015, o Reviva arrecadou cerca de 10 mil toneladas 
de resíduos.

Desde outubro de 2015 essa central de triagem passou a atuar sob um modelo 
que contribui para o fortalecimento das cooperativas de catadores, a partir de 
uma parceria com a Cooperativa Viva Bem, que separa, prensa e comercializa o 
material arrecadado pela Via Varejo. Dessa forma, além de reduzir os impactos 
ambientais da nossa operação, contribuímos também para a geração de renda, 
inclusão social dos cooperados e a promoção do profissionalismo e do conhe-
cimento da Cooperativa em resíduos. Este modelo apresenta uma alternativa 
mais econômica e socialmente sustentável no longo prazo.
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Resíduos não perigosos da operação em 2015 (toneladas)

Papéis 1.123

Papelão 1.937

Plástico 564

Resíduos orgânicos 43

Cartuchos para impressoras profissionais 29

Óleo de cozinha usado 9

Sucatas e metais 2.128

Resíduos de eletroeletrônicos 257

Resíduos recicladoss 36.918

Resíduos industriais banais mistos 2.457

Resíduos perigosos em 2015 (toneladas)

Lâmpadas 13

USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS

Indicadores de consumo de energia 2014 2015 Variação (%)

Total da energia consumida (MWh) 242.919 251.137 3,4

Consumo de energia verde (MWh) 0 0

Consumo de gás natural (MWh PCI) 466 1.327 184,8*

Consumo de gás liquefeito de petróleo (GLP) (MWh PCI) 5.755 6.171  7,2*

Consumo de óleo (l) 39.361 61.121 55,3

Eficiência energética

* (Em 2014 a Bartira não utilizava este combustível no seu processo)

Em 2015 a Bartira implementou fornos de gás natural na sua produção)
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USO DA ÁGUA 

INDICADOR UNIDADE VIA VAREJO

Consumo total de água potável do sistemal m3 526.986

Em 2015, face à escassez hídrica enfrentada em diversos estados do País, a Via Varejo 
montou um Comitê de Crise Hídrica e trabalhou o tema em comunicações internas para 
conscientização dos seus colaboradores sobre a importância do uso racional da água. 

As principais ações do Comitê foram as seguintes: 

• Reuniões periódicas para discussão de novas ações 

• Monitoramento de Indicadores de Consumo de Água nos prédios Administrativos 

• Instalação de arejadores em torneiras de prédios administrativos 

• Suspensão de lavagem de veículos executivos e redução da frequência de 
lavagem em frota operacional 

• Redução de quantidade de chuveiros em vestiários da academia 

• Instalação de sensores de nível de caixa d’água para pronta identificação da 
interrupção de fornecimento de água nas lojas 

• Comunicação em Murais para conscientização do uso da água em Prédios  
Administrativos, Lojas e CDs
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ENGAJAMENTO DA SOCIEDADE

A Fundação Via Varejo tem como missão contri-
buir com a erradicação da pobreza e com a dimi-
nuição das desigualdades socioculturais e eco-
nômicas da sociedade brasileira, em especial nas 

comunidades do entorno em que atua. Nesse 
sentido, desenvolve projetos próprios e apoia 
(financeira e tecnicamente) o fortalecimento 
de ações da sociedade civil para esses fins.

FORNECEDORES

O trabalho da Fundação está baseado em duas frentes de atuação:

INICIATIVAS DA FUNDAÇÃO VIA VAREJO

Em 2015, foram mais de 20 projetos e iniciativas 
apoiados para fortalecimento do empreendedorismo 
social ou para a  erradicação da pobreza. Nas iniciati-
vas proprietárias, a Fundação iniciou um projeto-pi-
loto de diálogo e investimento social com a comuni-
dade do entorno de lojas em áreas consideradas de 
alta vulnerabilidade social e alto índice de violência. 
Esse processo tem como objetivo identificar as prio-
ridades e a forma de atuação sobre as mesmas, a 
partir do diagnóstico e das prioridades sob a ótica da 
própria comunidade e de investimentos da Fundação 
Via Varejo, assim como seguir uma estratégia de con-
tinuidade e de sustentabilidade com outros atores 
(públicos, privados, sejam eles locais ou não). 

A comunidade-piloto escolhida, foi o Complexo do 
Alemão, no Rio de Janeiro. A rede local, formada por 

60 representantes de diferentes setores, optou 
por um processo de apoio a um financiamento 
coletivo (crowdfunding) para os projetos. Para 
cada R$ 1 arrecadado, a Fundação investiu mais 
R$ 1. No total, 8 ONGs foram contempladas. 

A Via Varejo também participou, pela primei-
ra vez, do Dia de Solidariedade (5 de dezem-
bro), envolvendo a venda dos produtos das 
lojas Pontofrio e Casas Bahia. A cada produto  
vendido no valor mínimo de R$ 100, eram  
doados R$ 2 (sendo R$ 1 da Via Varejo e R$ 1 
da Fundação) para a Cruz Vermelha para apoio a 
iniciativas junto a famílias desabrigadas por de-
sastres naturais. Foram arrecadados R$ 345.680  
mobilizando todas as lojas da Via Varejo e 1.089 
colaboradores voluntários.   

Social Cultural

Projeto Na Ponta dos Pés Formação e transformação  
de jovens e crianças com a dança clássica

TETO- Construção de Casas de Emergência  
na comunidade Spama - Pirituba (SP)

PROA - Visita a Fábrica  Bartira
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REPARTIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS INICIATIVAS 
PRÓPRIAS DA FUNDAÇÃO VIA VAREJO - 2015

39%

20%

11%

5%

9%

12%

4%

CULTURA 
R$ 2.199.836,00

EDUCAÇÃO 
R$ 1.119.925,00

SOLIDARIEDADE 
R$ 272.979,00

DESENVOLVIMENTO LOCAL 
R$ 679.940,00

EMPREENDEDORISMO  
E NEGOCIO  
SOCIAL INCLUSIVO 
R$ 499.962,00

CONSUMO CONSCIENTE E 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA  
R$ 199.985,00

OUTROS APOIOS 
R$ 599.955,00
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SOBRE O RELATÓRIO

O Relatório Anual e de Sustentabilidade da Via Va-
rejo traz as principais realizações da empresa en-
tre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2015, e tem 
o objetivo de informar nossos stakeholders sobre 
os resultados no período. O relato segue a meto-
dologia utilizada internacionalmente pelo Grupo 
Casino para indicadores de sustentabilidade. 

As informações foram auditadas pela KPMG. 
Os auditores analisaram os indicadores do GPA,
que inclui os da Via Varejo.
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INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

A Via Varejo preza pelo bom relacionamento com todos os seus públicos. Por isso, 
disponibiliza diversos canais de contato:

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 ou 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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CRÉDITOS

Coordenação geral
Diretoria de Comunicação Corporativa
Diretoria de Relações com Investidores
Gerência de Sustentabilidade Corporativa

Redação, edição e revisão
MZ Group”

Projeto gráfico e diagramação
MZ Group”

Fotos
Deco Cury e banco de imagens do GPA


