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PaNoRaMa
geral

Cuidado	com	as	pessoas
•	 avaliação de desempenho realizada com 248	funcionários

•	 100%	dos	líderes da empresa foram avaliados durante 
o ciclo de avaliação de desempenho

•	 Redução de 55% no número de acidentes relacionados 
ao trabalho

•	 Média de 5,13	horas	de	treinamento por funcionário

Inclusão	racial
•	 31,7% de negros

DiversiDaDe

•	 35,7%	de	desvio de resíduos sólidos de aterros sanitários 

•	 7	soluções	diferentes de pontos de entrega voluntária 
de resíduos distribuídos entre	24	lojas

•	 1.062	novas	contratações (43%  mulheres) 

•	 100% de taxa de retorno	pós	licença parental e taxa de 
retenção pós licença parental de 85,1%  

•	 R$	3,9	bilhões	de	faturamento bruto 

1.1 
PRInCIPaIs	IndICadoREs	dE	2020	

pessoas

Liderança feminina
•	 50,2% de mulheres na companhia

•	 31,0% de mulheres na liderança

Cuidado com a comunidade
•	 200 iniciativas sociais

•	 583 mil pessoas impactadas por ações sociais

•	 81,9 toneladas de alimentos doados em parceria com o 
Programa Mesa Brasil SESC e 7,36 toneladas de alimen-
tos doados a oNG Banco de alimento. 

planeta lucro
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1.2 
PRiNCiPaiS 
aContECImEntos	dE	2020

muDança De foco

enfrentamento Da coviD-19

cliente em primeiro lugar foco nas comuniDaDes

energia verDe

Em 2020 lideramos um processo de transformação 
que envolveu todas as áreas da empresa. Conduzi-
mos com sucesso nosso plano estratégico de focar 
na atuação no Estado de São Paulo e fechamos o ano 
mais fortes do que começamos. 

a pandemia de Covid-19 direcionou todas as tomadas de 
decisão do ano. Estabelecemos protocolos de segurança e 
cuidados com a saúde mental de nossos funcionários.

os impactos da pandemia de Covid-19 trouxeram para o se-
tor	o	desafio	de	garantir	o	abastecimento	dos	nossos	clien-
tes, além de todos os impactos econômicos e sociais. Neste 
momento	tão	desafiador,	trabalhamos	para	continuar	sendo	
um parceiro cada vez mais relevante para a família e para o 
pequeno e médio empreendedor brasileiro. 

impactamos mais de 500 mil pessoas 
em 2020 em projetos voltados para 
educação e nutrição. além disso, de-
mos continuidade às nossas parce-
rias com o Mesa Brasil e a oNG Banco 
de alimentos por meio das quais do-
amos alimentos fora dos padrões de 
venda, mas próprios para consumo.

Finalizamos em 2020 o processo de compra de ener-
gia verde para o período de 2021 a 2026 por meio dos 
chamados	 Certificados	 de	 Energia	 Renovável	 (I-RE-
Cs), reduzindo nossa pegada de carbono em 30%.
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1.3 MENSaGEM 
Da presiDência

102-14

No	final	de	2019	tomamos	a	decisão	de	focar	a	operação	do	Makro	Brasil	no	Estado	de	
São Paulo, buscando nos tornar o melhor “atacarejo” do Estado.

Esse	foi	um	dos	maiores	desafios	da	nossa	história	e	se	somou	às	incertezas	impostas	
pela pandemia da Covid-19, que marcou o ano de 2020 ao trazer impactos que não se 
detiveram apenas para a saúde, mas trouxeram também a necessidade de nos adaptar e 

mudar a forma como nos relacionamos, trabalhamos e consumimos.

Frente a tantas mudanças, mantivemos a coragem de cuidar da nossa gente! Mesmo 
diante deste cenário atípico, fechamos o ano mais fortes do que começamos. Com a 
parceria de todos, atuamos vigorosamente para cumprir com o planejamento estratégico 

e aprimorar nosso jeito de fazer negócios. 

Confira	o	vídeo	a	seguir	e	veja	o	que	nossas	lideranças	têm	a	contar	para	você.

Utilize o QR Code
para acessar vídeo
institucional

https://youtu.be/v7EXcGDLy6c
https://youtu.be/v7EXcGDLy6c


1.4 
MoDElo DE 
nEgóCIos

PLanEta

 » redução do impacto ambiental nas operações

 » estímulo à logística reversa

 » combate ao desperdício de alimentos

•	98% de energia incentivada consumida

•	39% de desvio de aterro (resíduos enviados para reciclagem ou compostagem)

•	145 toneladas de resíduos pós-consumo coletados e reciclados

•	89 toneladas de alimentos doadas para bancos de alimentos, evitando o desperdício

•	piloto na loja de osasco para redução de perdas com a Why Waste

•	67% das lojas reformadas para melhoria da experiência de compra e acessibilidade – 
serão 100% em 2021

•	programa m40+ para atualização e melhoria de sistemas

•	r$ 3,9 bilhões em faturamento bruto

•	100% dos fornecedores marca própria avaliados em critérios sociais

•	30 cursos de capacitação disponibilizados gratuitamente para clientes em parceria 
com fornecedores (trazer link para a plataforma makro parceria que capacita)

LUCRO
 » Ser o melhor parceiro de clientes profissionais e famílias

 » realinhamento estratégico com foco na melhoria dos resultados para todos

 » cuidado no relacionamento com os fornecedores

 » investimento em infraestrutura e tecnologia

PEssoas
 » incentivo à diversidade e inclusão

 » valorização e cuidado com as pessoas: garantia da saúde e segurança e 
investimento em treinamentos

 » investimento no  desenvolvimento  das comunidades

•	 participação de 86% dos colaboradores na pesquisa de engajamento com 
Favorabilidade de 73%, resultando na obtenção da certificação GPTW em 2021

•	 31% de mulheres na liderança (de gerentes para cima)

•	 32% de colaboradores negros em todos os níveis organizacionais

•	 103 ações de voluntariado envolvendo 429 voluntários

•	 202 mil pessoas impactadas por ações sociais

•	 490 toneladas de alimentos doados para pessoas em vulnerabilidade

EstRatÉgIa

ser o melhor atacarejo de são paulo, gerando 
valor para os clientes e para a sociedade

Tudo o que o cliente precisa em um só lugar, pelo canal que preferir

PRodutos	E	sERvIços

180	mil	produtos	alimentícios 
e não alimentícios disponíveis 

nos pontos de venda

1531	produtos	de	marcas	
próprias	-	qualidade a um 

preço acessível

produtor

fornecedor

Clientes profissionais

famílias

CadEIa	dE	vaLoR
24	lojas,	16	postos de gasolina e 2	centros	
de	distribuição no estado de são paulo

2.	962	colaboradores

0,5	milhão	de	clientes cadastrados

624	fornecedores diretos

capital natural
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2.1 
sobRE	o	RELatóRIo

O	Relatório	de	Sustentabilidade	do	Makro	Brasil	apresen-
ta as principais práticas de gestão e os principais resul-
tados e destaques dentro dos pilares Pessoas, Planeta e 
lucro no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de de-
zembro de 2020. [102-50]

o documento foi elaborado em conformidade com as 
Normas da Global Reporting Initiative (GRi) em sua opção 
Essencial. as Normas são a versão mais atualizada das 
diretrizes GRi, utilizadas por empresas de todo o mundo 
para o reporte em sustentabilidade. [102-54]

Para mais informações ou dúvidas sobre o relatório, 
entre em contato por meio do canal Fale	Conosco. [102-53]

introDução
•	Relatório	gRI	Standards: opção Essencial. 

•	Resultados	e	destaques	nos	pilares: Pessoas, Planeta 
e lucro 

•	matriz	 de	materialidade desenvolvida em conjunto 
com públicos prioritários
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2.2 
matERIaLIdadE

A	matriz	de	materialidade	define	a	lista	
dos principais temas de sustentabilida-
de para a empresa. Em 2018 passamos 
por	um	processo	para	a	definição	des-
sas prioridades, englobando as dife-
rentes categorias de stakeholders com 
maior	potencial	de	exercer	 influência	
no negócio. [102-42]

a análise visou elencar os temas de 
sustentabilidade mais estratégicos 
para	o	Makro	e	guiará	nossa	gestão	e	
relato de sustentabilidade até 2021.

[102-40, 102-43]

etapa público envolviDo aborDagem

Etapa	1	-	Identificação
Identificação	dos	assuntos	mais	importantes,	con-
siderando os impactos relacionados às atividades, 
produtos,	serviços	e	relacionamentos	do	Makro.	

Equipes de Sustentabilidade de todas as 
unidades	de	negócios	do	Makro.

Levantamento de	aspectos	externos
Definidos	pela	GRI.

Levantamento	de	destaques	internos
Elencados pela SHV Holdings e pelas equipes de Susten-
tabilidade	de	todas	as	unidades	de	negócios	do	Makro.

Etapa	2	-	Priorização
Priorização de temas baseada na análise de do-
cumentos setoriais, benchmarking, entrevistas 
com o público interno, painel com stakeholders 
internos e externos, além de questionário online.

associações setoriais, clientes, comunidade, 
fornecedores, funcionários, instituição 
financeira,	especialistas	em	sustentabilidade,	
órgãos públicos, oNGs e outros. 

Entrevistas	internas
12	membros	da	liderança	Makro	Brasil,	Makro	Grupo	e	
Makro Food Service.

Painéis presenciais
interno: 23 representantes de diversas áreas.

Externo: 16 stakeholders, representando oNGs, fornece-
dores/parceiros e especialistas em sustentabilidade.

Questionário	online
340 respostas consideradas.

Etapa	3	-	validação
aprovação da lista de temas pela alta liderança.

Representantes da Holding, Chief Executive 
Officer (CEo) de todas as unidades de negócios 
Makro,	Diretor	Regional	de	Recursos	Humanos	e	
CEo para a Região da américa do Sul.

aprovação	interna
aprovação pela alta liderança.
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os temas materiais foram utilizados como 
base	para	a	definição	do	conteúdo	deste	
relatório, sendo correlacionados aos tó-
picos das Normas GRi sempre que pos-
sível. a partir disso, foram selecionadas 
as	 divulgações	 tópico-específicas	 a	 se-
rem relatadas. Para conhecer as divulga-
ções escolhidas para o reporte, acesse a 
Central	de	Indicadores. [102-46, 102-44, 102-47]

tema material oDs

PEssoas

Ética na operação 16

Diversidade e inclusão 5 e 8

impacto social 4 e 10

saúde e segurança do trabalho1 4 e 10

Desenvolvendo nossa gente2 4 e 10

PLanEta

nossos resíduos 11 e 12

Eficiência no uso de energia 7

mudanças climáticas1 13

combate ao desperdício de alimentos 2 e 12

gestão do consumo de água2 6

LUCRO

satisfação e desenvolvimento de clientes 8

geração de prosperidade 8

saúde e segurança do consumidor2 8

impactos ambientais e sociais na cadeia de fornecimento 12

consumo consciente 12

1Tema de relevância para a SHV, holding	do	Makro	Brasil.	|	2Tema	de	média	materialidade	para	o	Makro	Brasil.
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PERFil Da  
empresa

•	2.962	funcionários trabalhando 
em nossas 24	lojas, 16	postos de 
gasolina, 2	centros	de	distribuição e 
no escritório corporativo 

•	0,5	milhões	de	clientes	cadastrados

3.1 
QuEm	somos

No	 Brasil	 desde	 1972,	 o	 Makro	 Atacadista	 S.A.	 (Grupo	
Makro)	é	uma	sociedade	anônima	de	capital	fechado,	se-
diada	 em	 São	 Paulo	 (SP)	 e	 controlada	 pela	 Steenkolen	
Handels Vereeniging (SHV Holdings	NV),	cuja	sede	fica	na	
Holanda. [102-1, 102-3, 102-5]

Sempre com foco em ser o melhor parceiro para nossos 
públicos, tomamos em 2019 a difícil, mas necessária, de-
cisão de focar nossas atividades no Estado de São Paulo, 
buscando	por	meio	da	eficiência	de	processos	e	da	exce-
lência na prestação de serviços nos tornarmos o melhor 
“atacarejo” do Estado. a adoção desta estratégia levou ao 
fechamento de 44 lojas em 2020, porém, fortaleceu ain-
da mais nosso propósito de fazer a diferença na vida das 
pessoas, inclusive daqueles que, por conta da desmobili-
zação das lojas fora do Estado de São Paulo, deixaram de 
fazer parte do nosso quadro de funcionários. [102-10]

Garantimos a eles alguns cuidados que, embora peque-
nos em um momento de alta complexidade, traduzem o 
agradecimento e o respeito que temos por todos que nos 
cercam. Exemplos disso foram: a extensão do convênio 

médico de todos os funcionários das lojas desativadas e 
o	apoio	na	recolocação	destes	profissionais	no	mercado,	
além, é claro, de trazer para São Paulo aqueles que se des-
tacaram em nossas operações ao redor do Brasil. [102-10]

Em consequência dos efeitos adversos da pandemia de 
Covid-19, principalmente para nossos clientes HoReCa3, 
corrigimos a rota de negócios e suspendemos a operação 
da Distribuidora Makro Food Service, divisão de negócios 
focada	 em	 clientes	 profissionais,	 especialmente	 peque-
nos e médios empreendedores, de hotéis, restaurantes e 
serviços de catering, focando nossa atuação no atacarejo e 
consolidando	o	Makro	para	Todos,	nosso	jeito	de	atender	
a todos os públicos pelo seu canal de preferência. [102-10]

Destaca-se ainda a inauguração do centro de distribui-
ção de perecíveis em um ponto estratégico da cidade de 
São Paulo e a inauguração do novo posto de combustível 
anexo à loja da cidade de Santo andré. Na américa do 
Sul,	 além	do	Brasil,	 o	Grupo	Makro	esteve	presente	na	
argentina, Colômbia e Venezuela, totalizando 111 lojas 
em operação. [102-4, 102-7]

3HoReCa: relativo ao setor da economia formado pelo conjunto dos hotéis, restaurantes e cafés. 
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gRuPo	makRo	na	
amÉrica latina4 localização

BRaSIL

24 lojas

•	 São Paulo (SP)
•	 São Bernardo do Campo (SP)
•	 Campinas (SP)
•	 Ribeirão Preto (SP)
•	 São José do Rio Preto (SP)

•	 Bauru (SP)
•	 Praia Grande (SP)
•	 Guarulhos (SP),
•	 Santo andré (SP)
•	 osasco (SP)

•	 Piracicaba (SP)
•	 Franca (SP)
•	 Mogi das Cruzes (SP) 
•	 Santos (SP)

16 postos de
abastecimento

•	 São Bernardo do Campo (SP) 
•	 Vila Maria (SP)
•	 São José dos Campos (SP) 
•	 Ribeirão Preto (SP)
•	 São José do Rio Preto (SP) 
•	 Bauru (SP)

•	 Sorocaba (SP),
•	 Cambé (PR) 
•	 Praia Grande (SP)
•	 Campo Grande (MS),
•	 Guarulhos (SP)

•	 Santo andré (SP)
•	 Piracicaba (SP)
•	 Presidente Prudente (SP) 
•	 Taubaté (SP) 
•	 Franca (SP)

2 centros de 
distribuição

•	 Cajamar (SP) e Vila leopoldina (SP)

Escritório 
Regional do 
Makro	Grupo

•	 São Paulo (SP)

aRgEntIna - -

CoLômbIa - -

vEnEzuELa - -

4lojas contabilizadas em 31 de dezembro de 2020.

BRASIL

ARGENTINA

VENEZUELA

COLÔMBIA

24
lojas

16 postos de 
ABASTECIMENTO

2 CENTROS 
de distribuiçãos

escritório regional
MAKRO  GRUPO
São Paulo - SP

14



Relato de Sustentabilidade 2020 - Makro

o seu melhor parceiro.

1. PANORAMA 
GERAL

3.PERFIL 
DA EMPRESA

7. SUMÁRIO 
GRI

8. CENTRAL DE 
INDICADORES

2. INTRODUÇÃO 4. PESSOAS 5. PLANETA 6. LUCRO CRÉDITOS

O	Makro	Brasil	também	sedia	parte	das	
diretorias corporativas regionais do 
Grupo	Makro.

2020 em números [102-7]

makro para toDos

Presentes em 19 cidades do estado de São Paulo, operamos no for-
mato de atacarejo. Temos como proposta oferecer uma ampla va-
riedade de produtos alimentícios e não alimentícios de marcas pró-
prias	e	de	outros	fornecedores	a	preços	competitivos.	O	Makro	para	
Todos	reflete	nossa	essência	inclusiva	e	focada	na	geração	de	valor	
para nossa gente (pessoas, parceiros e clientes). [102-7]

Entre	 os	 clientes	 profissionais	 destacam-se	 principalmente	 res-
taurantes, padarias, bares, hotéis e pequenos varejistas. Também 
atendemos a grandes empresas com atuação em todo o território 
nacional, como cozinhas corporativas e redes de hotéis. Entre os 
clientes pessoa física estão as famílias brasileiras. [102-6]

proDutos ofereciDos [102-2]

alimentícios:	mercearia e bebidas.

Perecíveis:	lácteos, frios, carnes, frutas e verduras.

não	alimentícios:		perfumaria, limpeza, bazar.

marcas próprias [102-2]

•	Possuímos 7 marcas próprias, incluindo as marcas exclusivas 
Royal	Duth	e	Folks:	[102-7]

aro,	M&K,	Baldaracci,	Hipet,	Ternez,	Royal	Duth	e	Folks	

as marcas próprias e exclusivas da empresa oferecem produ-
tos fabricados pelas principais indústrias nacionais e regionais, 
com	a	qualidade	garantida	pelo	Makro	e	a	preços	acessíveis.

2.962
 funcionários

	0,5	milhões
de clientes cadastros

R$	3,9	bilhões
de faturamento bruto
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no que acreDitamos [102-16] 

mIssÃo vIsÃo

vaLoREs

PILaREs

contribuir para o crescimento 
sustentável do brasil.

ser o melhor parceiro no sucesso 
do empreendedor no brasil.

•	 integridade e lealdade;

•	 valorização da nossa gente;

•	 paixão por servir;

•	 alta performance;

•	 inovação;

•	 atitude de dono.

Preço

vamos ser líderes em percepção de preço;

Qualidade

vamos oferecer a melhor experiência de compra 
com produtos frescos e de qualidade;

Eficiência

vamos ser líderes em baixos custos;

talentos

vamos ser referência na atração e na formação 
de talentos do comércio;

Parceria 

vamos ser o melhor parceiro para os nossos 
clientes, fornecedores e para comunidade.
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3.2 
ÉtICa	na	oPERaçÃo

governança

conDuta Ética e anticorrupção

A	estrutura	de	governança	do	Makro	Brasil	é	formada	por	diretorias	ocupadas	por	membros	execu-
tivos da empresa, que têm como atribuições a coordenação dos principais processos de tomada de 
decisão, análise do desempenho do negócio e elaboração de estratégias para a empresa. o Comitê 
Executivo	da	Diretoria	é	assessorado	pelos	Comitês	de	Assessoramento	do	Makro	Brasil.	[102-18]

o Departamento de Ética e Compliance	(E&C)	do	Grupo	Makro	possui	líderes	
locais em cada Unidade de Negócio. Essa estrutura facilita a gestão dos temas 
de	forma	a	levar	em	consideração	as	especificidades	de	cada	país.	No	caso	do	
Makro	Brasil,	existe	um	representante	com	dedicação	exclusiva	ao	assunto.

as equipes de E&C se reúnem semanalmente e estão constantemente em 
busca de oportunidades de capacitação e desenvolvimento, unindo forças 
com	outras	áreas	do	Makro	e	de	empresas	da	SHV,	com	o	objetivo	de	compar-
tilhar boas práticas.

as áreas de Controles internos e auditoria também fornecem suporte, moni-
toramento e controle sobre as ações realizadas relacionadas ao assunto. além 
disso, contamos com o apoio dos Comitês de assessoramento.

“Em janeiro deste ano tive a oportunidade de ingressar 
na área de Ética e Compliance e posso dizer que me sen-
ti ‘em casa’ com esta nova função! Em que pese todos os 
dias ser um grande aprendizado, é muito reconfortante 
trabalhar em uma empresa que preza pela ética da mes-
ma forma como eu lido nas minhas relações extrapro-
fissionais. Caminhar na mesma direção que a empresa 
que escolhi para trabalhar não é só gratificante, mas 
também um privilégio!” 

fernanda munforte neves, gerente de Ética & Compliance

tomaDa De Decisão

•	Comitê	Executivo	da	diretoria5: Se reúne semanal e mensalmente para tomada de de-
cisão e acompanhamento de questões estratégicas, incluindo a sustentabilidade. [102-18]

•	Comitês	de	assessoramento:	oferece suporte à atuação da estrutura de governança em 
áreas estratégicas. [102-18]

•	Código	de	Conduta: Principal direcionador das decisões de gestão.

objetivos de e&c

5Grupo	reúne	as	áreas	de	Operações,	Recursos	Humanos,	Financeiro,	Comercial,	Marketing	e	Presidência	executiva.	
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Possuímos um Programa de Ética e Compliance (E&C) bem estabelecido com foco princi-
pal no comportamento das pessoas. Temos o compromisso de disseminar sensibilização 
sobre o tema em todos os níveis da organização e de criar junto aos funcionários um 
nível consistente de entendimento quanto aos comportamentos desejados. [102-17]

programa De Ética e ComplianCe

•	 Envolver a gerência para liderar através de modelos justos e honestos;

•	 Comunicar clara e consistentemente padrões de comportamento ético;

•	 Colaborar com as várias áreas para o sucesso sustentável a longo prazo;

•	 integrar nossos valores compartilhados na estratégia e nos processos corporativos;

•	 Proteger	o	Makro	e	nosso	pessoal	contra	riscos	legais	e	de	reputação.

objetivos de e&c

a área de E&C se comunica constantemente com todos os funcionários por meio da mascote 
Norma, que está sempre presente para reforçar as políticas e os valores corporativos, trazen-
do referências e links para o Código de Conduta Ética.
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cóDigo De conDuta Ética

Nosso Código de Conduta Ética é regional e foi lançado 
pelo	Grupo	Makro	para	todas	as	unidades	de	negócios	em	
agosto de 2019. o documento faz referência às políticas 
que fazem parte do Programa de E&C. [102-17]

Em 2020 lançamos o primeiro Código	de	Conduta	dos	
Fornecedores, elaborado com base nos valores e princí-
pios do nosso Código de Conduta Ética. o novo código foi 
comunicado a todos os fornecedores e está sendo incor-
porado aos novos contratos. [102-17]

garantir a conformidade com a legislação aplicá-
vel, regulamentos internos e externos;

anticorrupção e antissuborno

proteção da concorrência

fraude

privacidade de dados

sanções e controles de exportação

Due Diligence de terceiros
agir de forma ética e obediente, de acordo com nos-
sa filosofia corporativa e valores compartilhados.

Princípios do Código	de	Conduta	Ética

Temas abordados no Código	de	Conduta	Ética

Funcionários

•	  Recebem uma cópia impressa ao ingressarem na 
empresa, como parte da integração, para garantir o 
conhecimento e entendimento. [205-2]

•	 Publicado	no	campus	da	Universidade	Makro.

Parceiros	de	negócios,	clientes	e	fornecedores:

•	 Disponível	nos	sites	do	Makro	em	inglês,	português	
e espanhol, com cada operação tendo acesso a 
informações no idioma local. Conheça o Código de 
Conduta Ética em português, clicando	aqui.

acesso ao código
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ferramenta sPEak	uP!	 semana De Ética e CoMplIanCE

O	Speak	Up!	é	um	canal	por	meio	do	qual	 todos	
podem se expressar de forma anônima, gratuita e 
segura sobre as práticas observadas no local de tra-
balho. a ferramenta pode ser acessada por meio do 
site shvspeakup.com	e opera durante 24h por dia 
nos 7 dias da semana. Caso deseje, o funcionário 
pode fornecer informações para contato e acompa-
nhamento futuro da denúncia apresentada. [102-17]

a utilização do canal não se limita aos nossos fun-
cionários, podendo ser utilizado por todos os stake-
holders, incluindo fornecedores e clientes. [102-17]

a área de E&C atua no monitoramento e sistema-
tização	dessas	reclamações	a	fim	de	consolidá-las	
e gerenciar suas tratativas. o gerenciamento das 
reclamações é feito por empresa independente 
(Navex), que processa as chamadas ou mensa-
gens recebidas de forma a garantir a indepen-
dência das informações.

Desde 2017 realizamos a Semana de Ética e 
Compliance. Em 2020, o evento ocorreu en-
tre os dias 21 e 25 de setembro em todas as 
lojas	e	escritórios	do	Makro,	com	o	objetivo	
de reforçar nosso plano de E&C e lembrar a 
importância de agir de acordo com os nossos 
valores	e	a	nossa	filosofia	corporativa.

Nesta ocasião foram realizadas atividades 
online em plataformas digitais como o Teams 
e o Yammer, durante as quais abordamos te-
mas como a privacidade de dados e a prote-
ção da concorrência. 

as situações de risco do Código de Conduta 
Ética também foram reforçadas e disponibili-
zamos vídeos com mensagens do CEo do Gru-
po	Makro	e	dos	CEOs	de	cada	país,	juntamente	
com a Diretora de E&C, enfatizando a impor-
tância do plano de integridade da empresa. 

Esse é um tema de grande importância para toda a lideran-
ça da empresa, portanto, é um dos temas abordados em 
nosso	Código	de	Conduta	Ética.	Além	disso,	o	Makro	possui	
uma Política anticorrupção e antissuborno, baseada em po-
líticas globais da SHV. a política estabelece tolerância zero 
em relação ao comportamento corrupto e detalha regras e 
pré-requisitos para lidar com as situações de risco, levando 
em consideração nosso modelo de negócios.	[103	|	205]

anticorrupção

•	 Presentes e entretenimento recebidos pelos funcio-
nários em relação a parceiros de negócios, como for-
necedores ou clientes comerciais e não comerciais, 
em troca de uma decisão favorável ou vantagem co-
mercial, em desacordo com nossas políticas;

•	 Doações de caridade a funcionários públicos em tro-
ca de uma decisão favorável ou vantagem comercial, 
como	a	concessão	de	uma	licença	ou	incentivo	fiscal;

•	 Conflitos	de	interesse	que	prejudiquem	a	empresa	ou	
as pessoas envolvidas;

•	 Pagamentos de comissões e facilitações.

situações de risco [103	|	205]
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Visando	a	prevenção	de	casos	de	conflitos	de	interesse,	contamos	com	um	
procedimento	interno	específico	e	realizamos	o	monitoramento	dos	casos.	
Em 2020, atualizamos o procedimento que está sendo utilizado por todas 
as	unidades	de	negócios	do	Grupo	Makro.	[102-25]

além disso, continuamos oferecendo treinamentos relacionados ao tema, 
tendo sido realizados treinamentos individuais para diferentes grupos de 
pessoas. [205-2]

Também realizamos auditorias de Due Diligence de terceiros para a catego-
ria de intermediários (agentes, consultores e prestadores de serviços) uti-
lizando o sistema lexis Nexis, que permite uma varredura constante para a 
redução de riscos. os resultados foram positivos e não encontramos risco 
em continuar trabalhando com eles. Todas as instituições para as quais o 
Makro	faz	doações	também	são	analisadas	pelo	sistema	Lexis	Nexis,	em	li-
nha com a política de E&C.

ao longo de 2020 conduzimos algumas ações para disseminar nossas boas práticas e reforçar 
o comportamento ético a todos os funcionários. Dentre as iniciativas do ano, destacamos:

•	 a continuidade da geração de conhecimento e conscientização sobre temas como combate 
ao	suborno	e	anticorrupção,	privacidade	de	dados	e	cultura	Speak	Up!;	

•	 o	lançamento	da	campanha	de	comunicação	Cultura	Speak	Up!	em	novembro.	A	campanha	
teve o objetivo de reforçar a necessidade de expor preocupações referentes a situações 
que os funcionários considerem relevantes para a garantia da ética nos relacionamentos 
da empresa; 

•	 a elaboração e execução do Plano de Concorrência leal, por meio do qual foi reforçada a 
conduta dos nossos funcionários e emitidas as políticas inerentes a este tema, incluindo a 
emissão do Código de Conduta Empresarial do Fornecedor, com base nas políticas globais 
da SHV e do Código Regional de Conduta Ética, divulgados na intranet da empresa;

•	 o reforço aos conceitos relacionados com a Concorrência Justa por meio de treinamentos 
virtuais para toda a população que possui e-mail nos escritórios e lojas. além disso, o repre-
sentante	de	E&C	do	Grupo	Makro	e	Makro	Argentina	ministrou,	em	conjunto	com	um	asses-
sor externo, um treinamento virtual sobre os diversos riscos relacionados ao tema, dirigido 
à	Diretoria	do	Makro	Argentina,	o	qual	foi	replicado	em	nível	regional;

•	 as	comunicações	realizadas	por	meio	dos	canais	oficiais	de	Comunicação	Interna	da	empre-
sa. Essas comunicações utilizam uma linguagem simples e direta para que sejam acessíveis 
a todos os funcionários.

reforço de boas práticas [205-2]
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conformiDaDe ambiental

Trabalhamos em conformidade com a legislação brasileira, cumprindo as condicionantes ambientais das licen-
ças	Ambientais	de	Operação	(LO).	A	gestão	desse	tema	é	realizada	pela	área	de	Licenciamento	do	Makro,	em	
alinhamento com outras áreas, como Manutenção e Engenharia, e abrange as exigências dos órgãos ambientais, 
em lojas, postos de abastecimento e centros de distribuição.	[103	|	307]

Para garantir a correta gestão da conformidade ambiental, mantivemos em 2020: 

•	 Uso do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e prática do descarte adequado de resíduos;

•	 Produção de levantamento de laudos ambientais sobre possíveis contaminações. Em 2019 e 2020, temos 
verificado	possíveis	contaminações	em	todas	as	áreas	das	lojas	e	postos	de	abastecimento.	Ao	ser	identi-
ficado,	o	espaço	passa	a	ser	monitorado	e	as	causas	tratadas;

•	 Manutenção frequente de nossas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e, quando necessário, análise de 
efluentes	das	mesmas;

•	 Manutenção de pisos de postos de abastecimento, canaletas, caixas separadoras de água e óleo (CSao) e 
o que mais for exigido pelos órgãos ambientais.

ações e ferramentas	[103	|	307]

não conformidades [307-1]

Em	2020,	 o	Makro	 registrou	 uma	 não-conformidade	
em decorrência de um auto de infração recebido em 
dezembro de 2019 para o posto de abastecimento 
localizado em São Bernardo do Campo (SP). Recebe-
mos	uma	notificação	da	CETESB	e	multa	no	valor	de	
R$ 13.805,00 referente à contaminação na área. 

após o pagamento da multa, contratamos uma empre-
sa especializada para o acompanhamento da área e 
verificação	do	status de todas as nossas unidades.

Todos os públicos interessados podem entrar em contato 
direto com a área de licenciamento, ou utilizar as ferramentas 
disponibilizadas para denúncia, para realizar queixas sobre 
nossa gestão ambiental. ao longo do ano, não recebemos 
queixas ou denúncias sobre as questões ambientais.
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representatividade [102-13]

3.3 
NoSSa CaDEia DE 
FoRnECImEnto	

Nossa cadeia de valor é composta por forne-
cedores diretos, abrangendo agricultores e in-
dústrias, e por fornecedores indiretos, que for-
necem produtos e serviços. Também contamos 
com prestadores de serviços, como bancos, es-
critórios de advocacia e empresas de consulto-
ria, entre outros. [102-9]

além de nossos fornecedores, fazem parte des-
sa cadeia nossos clientes, entidades governa-
mentais, organizações Não Governamentais 
(oNGs) e diversos tipos de associações. 

Em consequência da centralização das operações no estado de 
São Paulo, nossa cadeia logística sofreu alterações. Promove-
mos a regionalização de alguns fornecedores, com foco na oti-
mização da cadeia de suprimentos. [102-10]

Em decorrência disso, trabalhamos com um número menor de 
fornecedores em 2020, conforme pode ser observado a seguir.

Buscando fazer parte da transformação do setor, 
possuímos cadeira e posição relevante em uma 
série de entidades e fóruns estratégicos para nos-
sas atividades:

•	 associação Brasileira de atacadistas e Distribui-
dores de Produtos industrializados (aBaD);

•	 Conselho Fiscal da associação Brasileira dos 
atacadistas de autosserviço (aBaaS);

•	 Comitê de Sustentabilidade da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio);

•	 associação Brasileira de Supermercados (aBRaS);

•	 associação Brasileira da indústria Elétrica e Ele-
trônica (aBiNEE);

•	 Câmara Comércio Holando Brasileira.

número De forneceDores [102-9]

1.200

1.500

766

2.200
2.000

1619

2018 2019 2020

Fornecedores diretos Fornecedores indiretos
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No	Makro,	acreditamos	que	a	única	maneira	de	atingirmos	os	ob-
jetivos é por meio das nossas pessoas, que são comprometidas 
com nosso propósito e encorajadas a fazerem a diferença na 
vida de nossos clientes, funcionários, fornecedores e comuni-
dades, promovendo transformações positivas nas sociedades 
onde atuamos.

•	 Redução de 55% no número de ocorrências de acidentes re-
lacionados ao trabalho

•	 Criação de um comitê para acelerar as decisões e a imple-
mentação de ações relacionadas à saúde e bem-estar dos 
nossos funcionários diante do cenário da pandemia

•	 31% de mulheres na liderança

•	 583 mil pessoas impactadas por ações sociais

pessoas6

6 Devido ao foco das operações no Estado de São Paulo em 2020, os dados relacionados à gestão de pessoas não podem ser diretamente 
comparados com os dados dos anos anteriores uma vez que houve redução no número de lojas. as informações apresentadas nesta 
seção	se	referem	aos	dados	de	pessoas	do	Makro	Brasil	e	Makro	Grupo.

4.1 
CuIdado	Com	as	PEssoas	

Encerramos	o	ano	de	2020	com	2.962	funcionários,	uma	redução	significativa	de	61%	
em relação ao ano anterior. a diminuição é decorrência do encerramento das operações 
de lojas fora do Estado de São Paulo. Se considerarmos apenas as 24 lojas atuais, obser-
vamos uma redução de apenas 9,9% dos funcionários, com 2.268 funcionários em 2019 
e 2.044 funcionários em 2020. [102-8]

Todos os nossos funcionários próprios são regidos pela Consolidação das leis do Traba-
lho (ClT) e estão cobertos em 100% pelas Convenções Coletivas de Trabalho ou acordos 
sindicais. [102-41]

No	período,	 também	contamos	com	210	profissionais	 terceiros	fixos,	 trabalhando	nas	
áreas de limpeza, Conservação de lojas e Escritório e Segurança.  [102-8]

ao todo, 96% de nossos funcionários próprios trabalham em regime de trabalho integral 
e 90% em contratos por prazo permanente. Para mais informações, acesse a Central de 
Indicadores. [102-8]
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a garantia da segurança e da saúde de todas as pessoas que interagem com 
nosso	negócio	é	um	valor	fundamental	para	o	Makro	e	está	em	linha	com	os	
valores do Grupo SHV e ao compromisso de atendimento à legislação aplicável. 

Nosso objetivo é promover um ambiente com zero acidentes, por isso, condu-
zimos a gestão do tema de forma proativa e preventiva. Mantemos programas 
de Saúde e Segurança do Trabalho em todas as nossas operações, como o Pro-
grama de Prevenção de Riscos ambientais (PPRa) e o Programa de Controle 
Médico de Saúde ocupacional (PCMSo). 

além disso, contamos com canais exclusivos para demandas, queixas ou su-
gestões internas sobre segurança e saúde ocupacional, que são direcionadas 
à nossa equipe de Saúde e Segurança do Trabalho (SST).

Nosso sistema de gerenciamento de SST foi embasado em requisitos legais 
e diretrizes reconhecidas para a gestão do tema e 100% das operações do 
Makro	Brasil	estão	cobertos	pelo	sistema.	Trabalhadores	terceiros	não	cons-
tam no escopo do sistema. [403-8]

Durante	o	ano	de	2020,	a	área	de	Saúde	e	Segurança	do	Grupo	Makro	foi	re-
estruturada com a contratação de um diretor especialista, buscando autono-
mia na tomada de decisões relacionadas ao tema. outro destaque foi a imple-
mentação da Política	de	saúde	e	segurança, que reforça esta questão como 
um valor fundamental. 

aliado ao nosso controle, promovemos iniciativas de conscientização sobre a 
prevenção e de engajamento dos funcionários para o comportamento seguro 
nas operações.

saúdE	E	sEguRança	do	tRabaLho	[103	|	403] iniciativas em 2020

e falando de cuidar da nossa gente, implementamos diversas iniciativas como por exemplo; 

•	Consultas médicas online através da telemedicina, que permitiu a todos os funcioná-
rios um cuidado maior com a saúde, onde oferecemos clínica geral, nutricionista, ser-
viço psicológico, espaço de fala e escuta, evitando, consequentemente, a exposição 
nos prontos socorros, em paralelo, 100% dos funcionários do escritório central foram 
afastados de suas atividades presencias e alocados em home office recebendo suporte 
com	o	kit	de	trabalho	remoto	ofertado	por	nós.

•	 Para os funcionários de lojas que se declararam com doenças crônicas e gestantes, 
suspendemos o contrato com licença remunerada, trazendo maior tranquilidade para 
continuar recebendo seu salário neste momento tão difícil. 

para mais informações, acesse o quadro minimização de impactos relacionados à pande-
mia	de	Covid-19.

reforçando ainda mais nosso compromisso com o tema, ampliamos recursos direciona-
dos ao tema com as seguintes iniciativas em 2020:

•	 Participamos pela primeira vez da Semana Global de SST do Grupo SHV; 

•	 Realizamos semanalmente reuniões de alinhamento e integração com as equipes de 
SST	dos	demais	países	do	Grupo	Makro;

•	 Implantamos	o	Comitê	de	SST	Regional	com	a	presença	dos	CEOs	do	Makro	em	cada	
país	e	o	Comitê	Bimestral	de	SST	com	o	CEO	e	Diretores	do	Makro	Brasil;

•	 Reforçamos a comunicação interna de SST incluindo o tema no início de todas as apre-
sentações corporativas.
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o alto engajamento de nossos funcionários em todos os 
níveis,	desde	diretoria	e	presidência	do	Makro,	nos	permi-
tiu melhorar os indicadores de 2020.

Durante o ano nossos funcionários registraram 24 aciden-
tes a uma taxa de frequência de 2,58 e com taxa de gravi-
dade de 16,56. o número de ocorrências é 55% inferior ao 
indicador do ano de 2019 e representa nosso quinto ano 
consecutivo de redução de taxas de frequência e gravida-
de, com uma redução de 17% na taxa de frequência e de 
39% na taxa de gravidade. Não possuímos dados de nú-
mero de acidentes e taxa de gravidade referentes a 2018. a 
taxa de frequência de acidentes em 2018 foi de 3,27. [403-9] 

No que diz respeito aos nossos trabalhadores terceiros, tivemos 
a ocorrência de sete acidentes leves durante o ano de 2020. Tan-
to os acidentes com funcionários próprios como terceiros estão 
relacionados	a	cortes,	luxações	e	escoriações	superficiais.	[403-9]

alinhado com nossa gestão preventiva, realizamos uma análise Pre-
liminar de Riscos e mapeamos os riscos de lesão de alta consequên-
cia: intervenção em instalação elétrica, trabalho em altura e uso de 
equipamento de movimentação de material com força motriz. [403-9]

Para minimizar tais riscos, adotamos como medidas: [403-9]

•	Uso de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), como a 
proteção	fixa	nas	rodas	das	empilhadeiras,	o	guarda-corpo	na	
plataforma	elevatória,	a	proteção	fixa	nos	painéis	elétricos	e	o	
Sistema de Proteção contra Descargas Elétricas (SPDa);

•	Adoção	de	procedimentos	operacionais	específicos;

•	Uso	de	Equipamentos	de	Proteção	Individual	(EPI)	específicos	
para cada atividade de risco.

Com relação à saúde ocupacional, não tivemos registros de do-
enças do trabalho com abertura de Comunicação de acidente de 
Trabalho (CaT). [403-10]

Nossos principais riscos relacionados à saúde, levantados pelo 
PPRa, são riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, to-
dos monitorados ao longo do ano. o monitoramento é realizado 
em	conjunto	com	o	rastreamento	do	perfil	de	saúde	por	meio	dos	
exames periódicos e ações coordenadas pelas equipes de SST. 
Trabalhadores terceiros não participam desse controle. [403-10]

minimização de impactos relacionados 
à pandemia de covid-19

Diante desse novo jeito de nos conectar uns com 
os outros, atuamos fortemente na promoção 
da saúde mental de nossos funcionários, com 
palestras de especialistas, ambientes de troca, 
espaços abertos com a liderança, telemedicina 
e atendimento psicológico, com o intuito de 
minimizar os impactos negativos da pandemia 
e garantir a segurança de nossos funcionários. 

Promovemos algumas ações:

•	oferecemos consultas médicas online gra-
tuitas e apoio psicológico, além de benefí-
cio extra para a compra de alimentos;

•	 Fortalecemos os nossos canais de comunica-
ção digital para manter a proximidade entre 
as equipes, acolher as dúvidas e manter todos 
informados durante este período de incerteza;

•	Criamos um comitê formado por membros 
da diretoria e especialistas de diferentes 
áreas, para acelerar as decisões e a imple-
mentação de ações relacionadas à saúde e 
bem-estar dos nossos funcionários. 7as taxas foram calculadas com base na aBNT NBR 14280 considerando 1.000.000 

de horas trabalhadas. o número de horas trabalhadas no ano de 2020 por funcioná-
rio	próprio	de	todos	os	estabelecimentos	do	Makro	Brasil	foi	de	9.299.566.

número e taxa De aciDentes relacionaDas ao 
trabalho com funcionários próprios7 [403-9]
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4.2 
dEsEnvoLvEndo	
NoSSa GENTE

A	gestão	integral	do	desempenho	e	desenvolvimento	de	cada	funcionário	é	essencial	para	identificar-
mos as oportunidades de crescimento e desenvolvimento que cada um pode ter na empresa. Nosso 
Ciclo de Gestão de Pessoas é a principal ferramenta que nos permite enxergar o desenvolvimento de 
cada	um	e	direcionar	a	tomada	de	decisões	relacionadas	à	carreira	e	sucessão	e	à	identificação	de	
oportunidades de melhoria em nossas equipes. [103	|	404]

•	avaliação de desempenho: momento em que o desempenho do ano anterior é avaliado e são 
identificados	pontos	 fortes	e	oportunidades	de	melhoria.	Ao	final,	 cada	 funcionário	 recebe	um	
Plano	de	Desenvolvimento,	que	define	metas	para	o	ano	e	programas	de	treinamento;

•	 Reuniões de gestão de talentos: quando são revisadas expectativas dos funcionários em relação 
ao futuro, suas possibilidades de carreira e planos de investimento, com horizontes para se 
concretizarem entre dois e cinco anos. Neste processo, os líderes, juntamente com a área de 
Recursos	Humanos,	definem	o	grupo	de	funcionários	que	farão	parte	dos	planos	de	sucessão	para	
as funções executivas e os principais cargos da organização;

•	 Revisão da avaliação de desempenho: nova rodada da avaliação de desempenho para monitorar o 
progresso do plano de desenvolvimento.

ciclo de gestão de pessoas 

DESEMPENHO 2018 - 2019
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Na nossa empresa 100% dos líderes recebe-
ram avaliação de desempenho, representan-
do 8% da força de trabalho, sendo que os 
demais funcionários participaram do ciclo de 
Recursos Humanos que contempla avaliação 
de desempenho. Para mais informações, aces-
se a Central	de	Indicadores.  [404-3]

Em 2021, o processo de avaliação de desem-
penho passou a ser digital e estamos traba-
lhando na parametrização e implementação 
do sistema de avaliação de desempenho.

Em 2020, revisitamos todos os nossos pro-
cessos, aprimorando as trilhas de desenvolvi-
mento, os controles e os resultados. Partimos 
para ações online e um novo jeito de nos co-
nectar uns com os outros. Por isso, atuamos 
fortemente na promoção da saúde mental de 
nossos funcionários, com palestras de espe-
cialistas, ambientes de troca, espaços abertos 
com a liderança, telemedicina e atendimento 
psicológico. [103	|	404]

tREInamEnto	E	CaPaCItaçÃo

competências esperadas

Em	2020,	 implementamos	uma	mudança	signifi-
cativa na forma como avaliamos nossos funcio-
nários. agora, todos são avaliadas com base nas 
mesmas competências. as competências espera-
das de todos os nossos funcionários são:

•	 Liderança	por	meio	de	pessoas (inspirar e in-
fluenciar,	cultivar	talentos);

•	 garantia	de	um	desempenho	focado	e	constan-
te (fornece propósito e direção, toma decisões);

•	 Promoção de uma rede de Liderança (comuni-
cação aberta, desempenho da rede da equipe, 
desempenho da rede do líder);

•	 Planejamento	para	o	sucesso	futuro (fórmu-
la de visão e estratégia, traduzir estratégia 
em planos);

•	 Promoção	 de	 novos	 caminhos (criar soluções 
sustentáveis, impulsionar a mudança);

•	 Empreendedorismo (aborda o mercado e o 
cliente, estimula o crescimento).
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ferramentas para o Desenvolvimento

universidade	makro
Modelo de educação corporativa dedicado ao desenvolvimento dos nossos funcionários, seja em 
aspectos técnicos relacionados ao negócio ou a temas comportamentais necessários ao exercício 
de sua função.

Integração	makro
Primeiro	contato	do	funcionário	com	a	cultura	Makro.	Além	de	receber	uma	apresentação	institu-
cional sobre a empresa, ele faz e-learnings fundamentais.

academia	de	Finanças Conteúdos	sobre	a	rotina	da	área	financeira,	como	economia,	política	e	inovação.

academia Comercial Conteúdos sobre a rotina da área comercial, como negociação e regras de concorrência.

academia de Supply Chain Conteúdos sobre a rotina de Supply Chain, como gerenciamento de estoque e logística.

academia de Liderança
Engloba diferentes programas de desenvolvimento de líderes, tanto no escritório como em lojas. 
Entre eles, estão os programas de coaching e mentoring, além do líderes do Futuro, Jornada GGl e 
Como	ser	um	líder	no	Makro.

Loja Formadora
Compreende todo o processo de preparação da nossa gente em loja, tanto na parte de processos 
e padronização, quantos nos aspectos de liderança e temas comportamentais.

Compartilhando	Conhecimento
Palestras de executivos internos e do mercado para todos os funcionários, com temas atuais perti-
nentes ao negócio, de forma presencial e online.

Plataforma	de	treinamento	virtual
Plataforma de treinamento online com conteúdo institucional e de autodesenvolvimento. Por meio 
da plataforma de treinamento learning   (lMS) - Sistema de Gestão de aprendizagem, na sigla em 
inglês - também realizamos o monitoramento dos treinamentos realizados.

as iniciativas de treinamento e capacitação são rea-
lizadas de acordo com um planejamento anual, que 
considera as necessidades e oportunidades alinha-
das	à	formação	profissional,	às	melhores	práticas	de	
mercado, à estratégia da empresa e à inovação. além 
disso, todas as atividades de treinamento e desen-
volvimento	reforçam	nossa	filosofia	e	a	cultura	em-
presarial. [103	|	404]

Em 2020, em média foram oferecidas 5,13 horas de 
treinamento aos funcionários. a redução da média de 
horas se deve à diminuição do número de lojas soma-
do a questões internas que levaram à falta de dados. 
além disso, os treinamentos presenciais foram pau-
sados ou cancelados devido à necessidade de distan-
ciamento durante a pandemia de Covid-19. os conte-
údos continuaram disponíveis na plataforma online, 
porém, os treinamentos presenciais possuem carga 
horária maior que o e-learning. Para mais informações, 
acesse a Central	de	Indicadores. [404-1]

Em 2021, lançamos a política de incentivos educa-
cionais, que está sendo reforçada ao longo do ano. 
Também iniciamos o trabalho de criação de novas 
trilhas de aprendizado após a reformulação de áreas 
e cargos devido à concentração de unidades no Es-
tado de São Paulo.
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4.3 
dIvERsIdadE	E	InCLusÃo
Consideramos a diversidade e inclusão uma prioridade na gestão 
de pessoas. Desde o mais alto cargo, toda a alta direção está envol-
vida na estruturação de uma estratégia robusta para o tema, o que 
inclui revisões de processos relacionados à atração e retenção de 
pessoas, conscientização, clima e cultura organizacional. [103	|	405]

o respeito pela diversidade entre os funcionários é um posiciona-
mento expresso em nossas políticas e no Código	de	Conduta. Não 
admitimos discriminação e tratamos a todos de forma justa, inde-
pendentemente do gênero, idade, etnia, local de origem, orienta-
ção	 sexual,	 identidade	 de	 gênero,	 deficiência,	 religião,	 idioma	 e	
condição	financeira.	[103	|	405]

outro documento importante sobre o tema é a Cartilha	do	Respeito, 
por meio da qual, além de compartilhar o comportamento que es-
peramos de todos os funcionários, compartilhamos alguns concei-
tos sobre diversidade e exemplos de boas práticas de inclusão. ao 
longo de 2020, suas diretrizes foram reforçadas em ações e comu-
nicações internas.	[103	|	405]

No que diz respeito à diversidade de gênero, possuímos um quadro 
igualitário de funcionários, sendo que a maior diferenciação se dá nos 
cargos de liderança . Cientes disso, atuamos no incentivo à liderança 
feminina, conforme abordado em mulheres	na	liderança8. [405-1]

funcionários por categoria 
funcional e gênero 

2018 2019 2020

masculino feminino masculino feminino masculino feminino

Diretoria 77% 23% 77% 23% 71% 29%

gerência 73% 27% 73% 27% 71% 29%

Chefia/	Coordenação 58% 42% 58% 42% 61% 39%

técnico/	supervisão 57% 43% 95% 5% 54% 46%

administrativo 33% 67% 38% 62% 32% 68%

operacional 51% 49% 51% 49% 50% 50%

Estagiário/	trainee 38% 63% 33% 67% 32% 68%

menor/	Jovem	aprendiz 48% 52% 43% 57% 49% 51%

Total 51% 49% 51% 49% 50% 50%
8Consideramos liderança cargos a partir da gerência.

funcionário por gênero [405-1]
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além de garantirmos a diversi-
dade em nossos processos de 
recrutamento e seleção, condu-
zimos inciativas em várias fren-
tes de ação com foco no aumento 
da inclusão, na potencialização 
dos talentos e na ampliação da 
representatividade dos grupos-
foco de diversidade na empresa.

mulheres na liDerança

Iniciamos	o	Grupo	de	Afinidades	Girassol,	composto	por	21	mulheres	e	
2	homens	de	diferentes	trajetórias	profissionais,	origens,	cargos	e	raças;

Promovemos uma palestra sobre liderança feminina com Gabriela Mans-
sur, promotora de justiça que trabalha em projetos que visam proteger a 
mulher agredida e reeducar o agressor. a ação foi conduzida em parceria 
com o projeto Justiceiras;

Realizamos treinamentos sobre assédio para as equipes de Recursos 
Humanos com o Programa Tem Saída e com a Casa da Mulher Brasileira 
e	estabelecemos	um	fluxo	de	acolhimento	e	apoio	para	casos	internos;

assinamos os Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs, sigla 
em inglês para Women’s Empowerment Principles), em parceria com a 
oNU Mulheres;

além das iniciativas locais, a SHV promoveu o programa global Mulheres 
no	Palco,	onde	nossas	funcionárias	mulheres	identificadas	como	de	alto	
potencial foram treinadas com ferramentas e técnicas de comunicação 
que	podem	aumentar	a	assertividade	e	eficácia	de	suas	mensagens.

indicadores de 2020

ações 2020

% de mulheres

50,2%

% de mulheres 
na liderança

31,0%

Meta liderança 2021

30,0%

Meta liderança 2025

45,0%

A	diretoria	do	Makro	Brasil	finalizou	o	ano	com	
40% de mulheres.
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igualDaDe racial

Temos a parceria com a Zumbi dos Pal-
mares para recrutamento e seleção;

Realizamos campanhas de orgulho 
para o público interno;

Realizamos treinamento e acompa-
nhamento das equipes de preven-
ção de perdas e segurança patrimo-
nial com foco em direitos humanos e 
antirracismo;

Realizamos diversas ações de impac-
to social focadas nesse público.

ações 2020
indicadores de 2020

% de
negros

31,7%

54,0%

Meta

inclusão De pessoas 
com Deficiência (pcD)

Participamos de eventos voltados à contratação 
de	 pessoas	 com	 deficiência,	 buscando	 atingir	
nossa meta de 5% de contratação;

Realizamos treinamento e sensibilização nas áre-
as corporativas que receberam os primeiros fun-
cionários PcD;

Realizamos adaptações para cadeirantes nos ba-
nheiros em todas as lojas;

Implementamos	o	#ParaCegoVer	e	o	Hand	Talk	
em nossas comunicações externas, redes sociais 
e sites.

ações 2020
indicadores de 2020

% de PcD

4,6%
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inclusão De pessoas lgbtqia+

aderimos ao Fórum lGBTi+; [102-12]

Realizamos palestras com o público interno sobre inclusão de 
pessoas transsexuais com Maite Schneider, cofundadora da 
TransEmpregos;

Treinamos as lojas que receberam os primeiros funcionários trans-
sexuais em parceria com a TransEmpregos e a TransCidadania;

Estamos instalando placas de banheiro unissex para clientes e 
funcionários;

Garantimos a utilização do nome social em todas as comunica-
ções da empresa com a pessoa e em seu crachá.

ações 2020
indicadores de 2020

•	 Atualmente	7	profissionais	transsexuais	
trabalham conosco;

•	 Estamos trabalhando para obter o levan-
tamento de outras classes lGBTi+ e para 
o	estabelecimento	de	metas	específicas.

Para	mais	informações	sobre	diversidade	no	Makro	Brasil,	
acesse a Central	de	Indicadores.

a sensibilização e a conscientização sobre diversidade e in-
clusão	ainda	nos	desafiam	e	serão	reforçadas	na	busca	pelo	
alcance das metas estabelecidas. Nosso compromisso para 
2021 é nos aprofundar nas ações que realizamos, focando 
principalmente em mulheres na liderança e igualdade racial.
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•	 Procuramos impactar positivamente as comunidades próximas às nossas lojas por meio de projetos 
sociais e ambientais, em parceria com organizações não governamentais (oNGs), grandes empresas 
e instituições presentes no território onde atuamos;

•	 Seguimos dois pilares de responsabilidade social: Nutrição e Educação para a empregabilidade;

•	 Todas as demandas recebidas são analisadas considerando a adesão dessas instituições a nossos pa-
drões de compliance, o não envolvimento com órgãos governamentais e a aderência a esses pilares.

A	pandemia	de	Covid-19	mudou	também	a	forma	como	o	Makro	Brasil	apoia	a	comunidade,	tendo	atu-
ado fortemente na causa da emergência alimentar, além da nutrição e empregabilidade. Em parceria 
com as instituições Central Única de Favelas (CUFa) e Unicef, levamos alimento e produtos de higiene 
a quem mais precisa. 

além disso, visando a segurança de todos, reformulamos nossa atuação para garantir a segurança dos 
funcionários e pessoas impactadas:

•	 Priorizamos ações de mutirões com a retirada das doações diretamente pelas oNGs, diminuindo o 
contato entre as partes;

•	 Realizamos ações de voluntariado de forma remota.

ImPaCto	nas	ComunIdadEs	LoCaIs	[103	|	203	|	413]

açõEs	dE	mItIgaçÃo	do	ImPaCto	da	PandEmIa	dE	CovId-19

4.4 
CUiDaDo CoM a 
ComunIdadE

“Tenho orgulho em pertencer a uma empre-
sa que preza pelo bem social, sempre en-
gajando as suas equipes a participar, seja 
com boas práticas ou ações sociais. Os 
funcionários sentem que fazem parte de 
uma empresa solidária, pois eles são en-
volvidos nos temas e sempre tem o retor-
no sobre a ação, isso faz toda a diferença!” 

Daniela de oliveira Bastos, analista de RH da loja 17

a gestão de nossas ações de impacto com a comunidade é 
realizada com base em nossa Política	de	Responsabilidade	
Social, que traz as principais diretrizes para o nosso envolvi-
mento com as comunidades locais, alinhando nossa atuação 
social com as premissas gerais da empresa. 

Em 2020, passamos também a contar com o manual	do	volun-
tariado, voltado para lojas.	[103	|	413]
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númERos	dE	2020 [413-1]

inDicaDores 
makro brasil 2018 2019 2020

número	de	
programas	
ou	projetos	
implementados

50	projetos	e	ações: 81	projetos	e	ações: 200	projetos	e	ações:

•	 Projeto Pescar

•	 Projeto	Recicla	Makro	com																			
cooperativas

•	 Projeto com a Retalhar

•	 7 ações de voluntariado 
do       Escritório de Suporte 
às lojas

•	 40 ações de Mutirão da 
Solidariedade9  e volunta-
riado nas lojas

•	 Projeto Pescar;

•	 Projeto	Recicla	Makro	com	coope-
rativa Yougreen

•	 Projeto com a Retalhar

•	 Projeto Recicla Vila em parceria 
com a BUNGE, Yougreen e oNG Es-
paço Urbano

•	 10 ações de voluntariado do Escri-
tório de Suporte às lojas

•	 67 ações do Mutirão da Solidarie-
dade e voluntariado nas lojas

•	 Projeto Pescar

•	 Projeto Empreendedoras da Favela

•	 95 Mutirões da Solidariedade com a 
CUFa, envolvendo 19 lojas durante 
5 meses

•	 8	doações	de	kits	de	higiene	a	mo-
radores em situação de rua

•	 3 doações de cestas básicas para a 
CUFa e transporte de donativos de 
outros doadores

•	Doação de 717 chocolates para 
escola em Taubaté

•	 5 campanhas de doação de sangue 
e cesta básica realizada em 4 lojas 10

•	Doação de 2 mil máscaras de prote-
ção feitas a partir de uniformes do 
Makro	 inutilizados	 e	 higienizados,	
confeccionadas pela Retalhar

•	 Reciclagem de uniformes inutiliza-
dos para a confecção de cobertores 
doados a pessoas em situação de rua

•	Doação	de	28	kits	de	Natal	que	não	
foram retirados por colaboradores.

•	 80 ações com a Unicef (20 lojas 
amigas da Criança) 

•	 ação de voluntariado junto ao 
Unicef: Cartas para o Futuro e do-
ação	de	kits	de	limpeza	e	higiene	
para famílias em situação de vul-
nerabilidade

•	 ação de voluntariado online com o 
instituto Joule: mentoria de carreira 
para jovens 

•	Doações para o Mesa Brasil Sesc e 
oNG Banco de alimentos

número	
de	pessoas	
participantes

•	 32 cooperados

•	 20 jovens do Projeto Pescar

•	 500 voluntários

•	 1.200	pessoas	beneficiadas	
com voluntariado e doa-
ções nas comunidades

•	 20 jovens do Pescar

•	 49 cooperados

•	 296 voluntários internos

•	 518 voluntários externos

•	 1.056	pessoas	beneficiadas	
diretamente com voluntariado

•	 20 jovens impactado pelo             
Projeto Pescar

•	 583 mil pessoas impactadas por 
ações sociais

•	 354 voluntários internos e 75 
voluntários externos

9	O	Mutirão	da	Solidariedade	é	promovido	para	arrecadar	doações,	podendo	envolver	funcionários,	clientes	e	comunidade.	|	1 0 a loja interlagos realizou a ação duas vezes.

Para	que	conheça	melhor	as	nossas	práticas	de	sustentabilidade,	nossos	projetos	e	parceiros,	confira	o	site	de	sustentabilidade.	
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PRoJETo PESCaR

EMPREENDEDoRaS Da FaVEla 

Por meio do Projeto Pescar, ofereceremos oportunidades 
de	desenvolvimento	pessoal,	cidadania	e	iniciação	profis-
sional a jovens das comunidades do entorno das lojas. as 
aulas, focadas no negócio da empresa, são ministradas a 
20 alunos por uma educadora 100% dedicada ao progra-
ma e conta com participação de funcionários voluntários.

o desempenho dos estudantes é acompanhado de perto 
e todos recebem apoio no que diz respeito à infraestrutu-
ra para as aulas teóricas e vivências no nosso escritório . 
Com a pandemia de Covid-19, as horas da etapa de vivên-
cias	tiveram	de	ser	reconfiguradas	para	o	ambiente	online.

o projeto Empreendedoras da Favela surgiu do desejo de 
promover ainda mais a causa do empoderamento femini-
no. Com apoio de oNGs que atuam em comunidades sele-
cionadas, elegemos 50 mulheres para participar do progra-
ma. Essas mulheres receberam capacitação para criar um 
micro negócio e gerar uma nova fonte de renda familiar.

Para saber mais, assista ao vídeo	do	projeto.

projeto investimento realizado impacto positivo esperado

Projeto	Pescar

Disponibilização da infraestrutura para 
as aulas em nossas lojas: sala de aula, 
acesso à internet, materiais escolares, 
cestas básicas para os alunos e vale 
transporte e seguro de vida.

valor	do	investimento:

R$ 108 mil + horas de voluntários em 
palestras, tutorias e acompanhamento 
dos jovens.

aumentar o potencial de 
empregabilidade destes jovens 
residentes das comunidades do 
entorno, considerando as aulas 
teóricas e a vivência no escritório.

Projeto 
Empreendedoras	
da	Favela

Disponibilização de insumos para pro-
dução de 300 bolos de pote para a cria-
ção de micro negócio.

valor	do	investimento:	

R$ 35 mil em produtos + cursos, mento-
rias e acompanhamento por três meses.

Criação de micro negócios para 
fomento da economia local e 
geração de renda para as mulheres

Total R$ 143 mil
novas	oportunidades	de	vida									
para	70	pessoas

Para	que	conheça	melhor	as	nossas	práticas	de	sustentabilidade	e	esses	projetos,	confira	
o site	de	sustentabilidade.	

[203-1]
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planeta

Como parte da cadeia de bens de 
consumo, estamos cientes das nossas 
responsabilidades perante o planeta e 
a sociedade. Veja o que fazemos para 
diminuir, cada vez mais, os impactos 
ambientais das atividades que per-
meiam nosso negócio

•	 Compra de energia verde da conces-
sionária Enel para o período de 2021 
a	2026	por	meio	dos	Certificados	de	
Energia Renovável (i-RECs)

•	Desvio de aterro aumentou em 6 p.p., 
passando para 39%

5.1 
CoNSUMo DE ENERGia E EMiSSõES 
dE	gasEs	dE	EFEIto	EstuFa

Consumo	dE	EnERgIa

Para colocar em prática nosso compromisso de cuidar do pla-
neta, contamos com um importante aliado: a Política	de	sus-
tentabilidade. o documento foi lançado em 2018 e direciona 
nossa	atuação	na	área	ambiental,	definindo	indicadores	para	
o uso de recursos naturais, incluindo o uso de energia.	[103	|	302]	

Para gerir corretamente o tema, encaramos diariamente o 
desafio	de	controlar	o	consumo	de	eletricidade	e	combustí-
veis. Mensalmente, a área de Engenharia compara os níveis 
de consumo com os do ano anterior e, a partir dos resul-
tados, são avaliadas oportunidades de melhoria e combate 
ao desperdício. Estes indicadores são reportados trimestral-
mente	para	o	Makro	Grupo	e	SHV	para	compor	o	cálculo	de	
emissões de gases de efeito estufa. [103	|	302]

“Conseguir viabilizar iniciativas 
verdes, como a compra de ener-
gia verde e certificada (I-REC), me 
dá a certeza que estamos contri-
buindo com o aumento do shelf 
life do planeta, além de fomentar 
um dos meus propósitos profis-
sionais numa empresa que valo-
riza e dá importância para a sus-
tentabilidade e responsabilidade 
social nas suas ações e decisões.” 

leonardo Rico Bartz, 
non Trade procurement Senior Manager 
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EnERgIa	vERdE	[103	|	302]

ContRoLE	dE	dados	[103	|	302]

•	 atualmente 99% da energia utilizada em nossas lo-
jas e escritórios é proveniente de fontes renováveis 
e de baixo impacto ambiental, adquirida a partir do 
contrato para compra incentivada no Mercado li-
vre de Energia, com vigência para 2019 e 202011.

•	 Finalizamos a compra de energia verde da conces-
sionária Enel para o período de 2021 a 2026 por 
meio	dos	chamados	Certificados	de	Energia	Reno-
vável (i-RECs). a partir desta compra temos a ga-
rantia de que toda a energia consumida durante o 
período do contrato é proveniente da rede local e 
tem origem comprovada. a energia adquirida será 
usada em todas as lojas12 e no escritório.

•	 o controle do consumo de energia em nossas lo-
jas é realizado em tempo real pelo sistema Smart 
Energy.	Os	índices	são	verificados	semanalmente,	
o	que	nos	permite	um	controle	rigoroso	da	efici-
ência	dos	equipamentos	e	a	rápida	identificação	
de eventuais desperdícios. 

Ecoeficiência no consumo  
de energia

•	 através da reforma de 23 lojas, acelera-
mos a troca dos equipamentos antigos 
de refrigeração por versões autônomas 
de alta tecnologia e automatizadas, re-
frigeradas a gás propano (R290), menos 
nocivo à camada de ozônio do que o R22, 
empregado nos antigos equipamentos;

•	 instalamos portas em todos os balcões 
refrigerados verticais que passaram por 
retrofit e reestruturamos o salão de ven-
das, tornando o ambiente mais ilumina-
do e com aumento da área de perecíveis 
e checkouts;

•	 Substituímos todas as válvulas dos siste-
mas de frio alimentar por modelos ele-
trônicos,	 garantindo	eficiência	e	menor	
consumo de gás refrigerante;

•	 Reduzimos em 30% o número de contai-
ners autônomos refrigerados das lojas;

•	 Melhoramos o monitoramento de ener-
gia através de um novo aplicativo online 
com alarmes de alto consumo por loja.

indicadores de 2020 [302-1]

•	 Redução, em números absolutos, de 34% do consumo de energia 
elétrica em função, principalmente, do fechamento das unidades 
fora do Estado de São Paulo; 

•	 Redução 3% do consumo de energia ao analisar os dados das uni-
dades que permaneceram ativas, impulsionada por melhorias imple-
mentadas durante reformas nas lojas;

•	 Estabilidade no consumo de GlP, uma vez que houve aumento da 
movimentação de empilhadeiras, mas em compensação houve re-
dução do consumo deste gás em nossas cozinhas, por impacto da 
pandemia de Covid-19;

•	 Apesar	de	todas	as	medidas	de	ecoeficiência	adotadas,	devido	ao	
maior índice de falta de energia e aumento do número de ativida-
des de manutenção nas cabines primárias, tivemos uma necessi-

11apenas em 2021 passamos a contar com i-REC que atestam a rastreabilida-
de da energia verde.

12Desconsiderando a loja de osasco (SP), uma vez que o consumo de energia nesta loja é gerido pelo 
condomínio do shopping em que está localizada.

consumo total De 
energia (gJ) [302-1]

551.657,49
496.733,71

327.883,00

2018 2019 2020
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dade maior de utilização de nossos 
geradores, o que elevou em 50% o 
consumo de diesel.

•	 Devido ao aumento mencionado 
no consumo de diesel, a intensida-
de energética sofreu um aumento 
de 39% em relação ao ano ante-
rior, tendo atingido 1,74 GJ/m2 de 
loja. [302-3]

Para os próximos anos, seguiremos 
otimizando o uso de energia em nos-
sas lojas e trabalhando a conscien-
tização para a redução de consumo.

EmIssõEs	dE	gasEs	do	EFEIto	EstuFa	(gEE)	[103	|	305]

•	 Nossas iniciativas para gerenciar emissões de GEE estão 
diretamente relacionadas à aquisição e ao consumo de 
energia elétrica. a utilização de energia 100% renovável 
e de baixo impacto ambiental demonstra nosso posicio-
namento no combate às mudanças climáticas. 

•	 Desde 2019, a SHV conta com um comitê global para discus-
são de targets e iniciativas, bem como o acompanhamento 
do status de emissões e de ações de redução de GEE em 
cada	negócio.	Trimestralmente,	reportamos	ao	Makro	Gru-
po o consumo nas seguintes categorias: eletricidade em 
kWh;	gasolina	em	litros;	GPL	em	quilos	e	diesel	em	litros.

•	 Nossa meta até 2030 é reduzir em 30% as emissões ab-
solutas	das	operações	do	Makro	na	América	do	Sul,	em	
relação aos índices de 2018. Para saber mais, acesse: 
Compromisso	shv.

indicadores de 2020 [302-1]

•	 Redução, em números absolutos, de 34% do consumo de 
energia elétrica em função, principalmente, do fechamen-
to das unidades fora do Estado de São Paulo; 

•	 ao compararmos  os dados de 2020 com as emissões de 
2018 (ano base), notamos uma redução de 23% nas emis-
sões de escopo 1 e 2.  [305-1, 305-2]

emissões gee  (ton de Co2e)13 2018 2019 2020

Escopo	1		(emissões diretas) 2.517,17 1.793,05 1.719,91

Escopo	2	(emissões indiretas - aquisição de energia) 0,0014 0,0014 222,38

Total 2.517,17 1.793,05 1.942,28

Emissões	biogênicas	 2,00 0,00 0,00

intensidade de emissões de gee 2018 2019 2020

total	de	emissões	(tCo2e) 2.517,17 1.793,05 1.942,28

Área	(m2	de	lojas) 429.247,00 398.278,00 188.707,00

Intensidade	emissões 0,00586 0,00450 0,01029

Com relação à intensidade de emissões, tivemos um aumento de 129%, ocasio-
nado pelo maior consumo de combustíveis, conforme mencionado anteriormen-
te. Quando comparado com o ano base, tivemos uma redução de 35%, superior 
à	meta	de	redução	de	10%	das	emissões	de	CO₂e	de	escopo	1	e	2	por	m².	[305-4]

Para os próximos anos continuamos buscando reduzir emissões em toda 
nossa cadeia.

13Gases incluídos no cálculo: Co2, CH4 e N2O.	|	fonte dos fatores de emissão: aR4 do Painel intergovernamental sobre Mu-
danças	Climáticas	(IPCC).|	normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de cálculo utilizadas: Valores fornecidos 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, inovações e Comunicações (MCTi), Balanço Energético Nacional (BEN), agência 
Nacional	do	Petróleo	(ANP)	e	dados	do	AR4	do	IPCC	|	abordagem de consolidação: controle	financeiro	(a	partir	de	2020)		
|	Os	cálculos	não	incluem	os	centros	de	distribuição,	pois	estes	possuem	controles	junto	aos	condomínios	onde	estão	lo-
calizados.	|	14Consideramos zeradas as emissões de gases de efeito estufa pelo escopo 2, visto que entramos no Mercado 
livre de Energia. Mas atualizamos com os dados da loja de osasco que é gerida pelo Shopping União.

 intensiDaDe energÉtica 
(gJ/m2) [302-3]

1,29 1,25

1,74

2018 2019 2020
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5.2 
Consumo	dE	Água

Seguindo nosso compromisso com o consumo 
consciente, nos preocupamos em garantir uma 
gestão	eficaz	do	consumo	de	água.	Nossas	ações	
são pautadas pela Política	de	sustentabilidade 
e promovemos iniciativas internas para reduzir 
o consumo de água, além de divulgar constante-
mente nossos objetivos e metas aos nossos fun-
cionários. [103	|	303]	

Nosso consumo é proveniente de poços arte-
sianos e do abastecimento público; atualmente 
possuímos três lojas com sistema de reuso de 
água instalado. a água é utilizada, principalmen-
te, nos banheiros e para lavagem das áreas co-
muns. [303-1]

92% das lojas existentes estão localizadas em 
áreas com algum nível de criticidade na disponi-
bilidade ou qualidade do recurso hídrico. Diante 
disso, visamos promover campanhas de sensibi-
lização sobre o tema e implementar projetos de 
ecoeficiência	hídrica	nessas	localidades. [303-1]

Ecoeficiência no 
consumo de água [303-1]

•	 Nossas lojas realizam diaria-
mente um checklist de opera-
ções que inclui itens relaciona-
dos ao uso da água. a equipe 
de Manutenção também veri-
fica,	todos	os	dias,	a	condição	
dos poços artesianos e possí-
veis pontos de vazamento;

•	 Realizamos o acompanhamen-
to mensal dos índices de con-
sumo de água em nossas lojas;

•	 Trimestralmente reportamos o 
volume de água utilizada em 
m³	por	m²	da	área	de	vendas	
para	o	Grupo	Makro.

indicadores de 2020 [302-1]

•	 Mesmo com todas as nossas ações, tivemos um aumento de 
15% do consumo de água, principalmente por conta da neces-
sidade de duplicar a rotina de lavagem e limpeza das lojas a 
partir	do	mês	de	março,	a	fim	de	atender	todas	as	novas	reco-
mendações legais pertinentes em consequência da pandemia 
de Covid-19. [303-3]

•	 além disso, mantivemos todos os nossos sistemas de combate 
a incêndio e caixas d’água potáveis revisados e conferidos, fator 
que aumentou as trocas e os descartes de águas em tubulações 
e reservatórios. [303-3]

15 os cálculos não incluem os centros de distribuição, pois estes possuem controles junto ao con-
domínio onde estão localizados.

retiraDa De água, em megalitros15 [303-3]

Total de retiradaÁgua subterrânea Águas de empresas 
de abastecimento

Água pluvial 
(coletada e armazenados 

diretamente pela 
organização)

0

172,199

341,65

151,24

0,945

88,3

0,348

64,9

169,454

0

152,18 153,548

2018 2019 2020
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5.3 
GESTão DE REsíduos	sóLIdos

Nossa gestão é embasada pela Política	de	sustentabilidade, 
que inclui indicadores e formas de reporte sobre o descarte 
de resíduos sólidos e pelo Plano de Gerenciamento de Re-
síduos Sólidos (PGRS). Por meio desse instrumento, temos a 
oportunidade	de	ajustar	possíveis	deficiências	no	processo	
de compra e venda de produtos, reduzindo custos, desper-
dícios e aumentando a lucratividade.	[103	|	306]

Durante o ano de 2020 o gerenciamento dos resíduos de 
25% das lojas foi realizado por empresas especializadas. 
Para	nós,	diminuir	a	quantidade	de	resíduo	significa	diminuir	
o índice de perdas - o que contribui para o bom desempe-
nho	financeiro.		[103	|	306]

Trabalhamos pela redução do envio de resíduos a aterros 
sanitários a partir da promoção da reciclagem e do reapro-
veitamento de materiais por cooperativas de trabalhado-
res. além da preservação ambiental, essa ação contribui 
para a geração de renda em camadas vulneráveis da socie-
dade. [103	|	306]

“Sinto-me extremamente grata por 
trabalhar em uma empresa que a 
cada ano contribui cada vez mais 
no desvio de aterro dos resídu-
os gerados em nossas operações, 
buscando ser referência na redu-
ção do impacto ambiental peran-
te a sociedade onde nossas lojas 
estão localizadas.” 

Mariele aparecida dos Santos, 
Consultora de operações

nossa atuação com os resíduos sólidos	[103	|	306]

•	 incentivamos nossas lojas a atuar com foco nos 5Rs: re-
pensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar;

•	 Doamos alimentos próprios para consumo, mas que es-
tão fora de padrões de venda;

•	 Reciclamos, compostamos ou enviamos nossos resídu-
os alimentares para produção de ração animal; 

•	 Todas as lojas e postos de abastecimento  realizam a lo-
gística reversa de seus próprios resíduos , como pilhas, 
baterias, lâmpadas, óleo, entre outros.

Em 2020 concluímos a elaboração do manual	de	Resíduos 
focado na operação. Este material foi divulgado nas lojas, 
onde nossos funcionários receberam treinamentos sobre 
o tema. inspirados nessa iniciativa, iniciamos um piloto 
de zero aterro nas duas lojas de Campinas.
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Nossa geração de resíduos em 2020 
foi de 8,6 mil toneladas, 41% menor 
do que no ano anterior. o resultado foi 
muito impulsionado pelo fechamento 
das lojas fora do Estado de São Paulo. 

resíDuos não-perigosos por tipo De Destinação em tonelaDa/ano

Destinação 2018 2019 2020  Descrição de materiais

Reciclagem 4.389,23 3.919,07 2.475,63
Papelão, plástico, vidro, alumínio e 
sucata metálica

Compostagem 618,37 806,44 599,77
Resíduo orgânico gerado na loja 
(em maior parte oriundos de hortifruti)

Incineração 
(queima de massa) 10,33 - - -

aterro 12.093,40 9.814,25 5.541,53
Em maior parte, orgânicos gerados 
em loja sem destino a compostagem 
ou doação

Total	de	resíduos	
não-perigosos 17.111,33 14.539,76 8.616,93 -

resíDuos perigosos por tipo De Destinação em tonelaDa/ano

 Destinação 2018 2019 2020 Descrição de materiais 

Reciclagem 15,83 20,48 4,1
Quebras de óleo comestível, produtos de lim- 
peza e bebidas alcóolicas em grande quantidade

outros - - 9,6
Resíduos de postos de abastecimento – destino 
não informado

Total 15,83 20,48 13,7 -

Considerando somente as lojas de São Paulo, 
não	tivemos	redução	significativa	na	geração	de	
resíduos, porém, o desvio de aterro aumentou 
em 6 pontos percentuais (p.p)., passando de 33% 
para 39%. Nossa meta é atingir 90% de desvio 
de aterro até 2030, e 50% até 2021. [306-2] 

quantiDaDe De resíDuos 
geraDa, em tonelaDas [306-2]

Desvio De aterro [306-2]

17.127,16

14.560,24

8.630,63

-

2018 2019 2020

2018 2019 2020 Meta 
2021

Meta 
2030

25%

33%
39%

50%

90%
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“para mim é uma satisfação acompanhar 
o processo desde o início em 2018. O pro-
jeto era só um piloto na unidade do Bu-
tantã, mas com o sucesso da iniciativa foi 
possível multiplicar essa boa prática para 
outras unidades. Sabemos que a conscien-
tização para um meio ambiente melhor é 
gradativa, mas estamos a cada dia aju-
dando a melhorar o nosso planeta.”

Fabio alves Moreira, chefe de processos da loja 6

LogístICa	REvERsa

Estamos atentos para cada vez mais tra-
zer pontos de coleta para que nossos 
clientes possam encontrar nas lojas do 
Makro	formas	corretas	de	destinar	em-
balagens e produtos após o uso. atual-
mente possuímos sete tipos diferentes 
de pontos de entrega voluntária distri-
buídos entre nossas 24 lojas. [103	|	306]
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Para que conheça melhor as nossas práticas de logística 
reversa,	confira	o	site	de	sustentabilidade.

logística reversa de uniformes 

Em parceria com a empresa Retalhar, destinamos unifor-
mes inservíveis para reciclagem e os transformamos em 
novos produtos como cobertores, máscaras de proteção, 
sacolas, brindes, entre outros. 

Em 2020, as máscaras confeccionadas foram doadas para 
pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio 
da Central Única das Favelas (CUFa) e os cobertores fo-
ram doados para pessoas em situação de rua por meio 
da oNG Ninho Social.

assim, além de cumprir com nossa função social, evita-
mos	a	disposição	final	de	dos	uniformes	em	aterros	e	ga-
rantimos a segurança da nossa marca. até 2020, 2.400 
cobertores e 2.000 máscaras foram produzidos com nos-
sos uniformes, gerando uma renda de R$ 10.688,32 para 
trabalhadores em situação de vulnerabilidade social.

nossos pontos de
 coleta (pevs) nossos resultados lojas participantes

Coleta de resíduos eletrônicos
Green Eletron

12,72 toneladas de eletrônicos, 
pilhas e baterias recolhidos desde 2018

Todas as lojas  

Coleta de lâmpadas
Reciclus

54,4 toneladas de lâmpadas 
 recolhidas desde 2018

Vila Maria, São Bernardo do Campo, Butantã, 
Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, 
Bauru, Praia Grande, interlagos, lapa, Guarulhos, 
Santo andré, Campinas – Santos Dumont, osasco, 
Piracicaba, Franca, Mogi das Cruzes e Santos

Coleta de óleo de cozinha
Soya Recicla

19.157 litros de óleo de cozinha  
coletados desde 2019

Todas as lojas, exceto Mogi das Cruzes

Coleta de embalagens
molécoola

 72,4 toneladas de embalagens 
coletadas em 2020

Vila Maria, Campinas, São José dos Campos, 
interlagos, lapa, Santo andré

Coleta de embalagens
Recicla	makro

46,6 toneladas de embalagens 
coletadas

Butantã

Coleta de cápsulas de café
3	corações

11.320 cápsulas de café recolhidas
Vila Maria, São Bernardo do Campo, Butantã, 
interlagos, lapa, Guarulhos, Santo andré, osasco

Coleta de esponjas
Scoth-Brite

3.019 unidades coletadas 
em 2019 e 2020

Vila Maria, Butantã, Campinas, São José dos 
Campos, Sorocaba, lapa, Guarulhos, Santo 
andré, Campinas – Santos Dumont, Taubaté
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Compromisso	com	a	minimização	do	desperdício	de	alimentos

“Me sinto muito grata por estar prestando esse depoimento, ainda 
mais se tratando de um tema tão importante que é o desperdício 
de alimentos. Todos estão muito engajados nesse projeto. Uma ati-
tude simples, que junto com o trabalho em equipe, pode colaborar 
para matar a fome de muitas pessoas carentes. Fazemos isso com 
muita responsabilidade, carinho e afeto pelo próximo!” 

ana Carla dos Santos Margoni, chefe de processos da loja 60

atuamos fortemente na causa da emergência alimentar, focando ações para evitar ao 
máximo	o	desperdício	de	alimentos.	Sabemos	que	este	é	um	resíduo	bastante	significativo	
da	operação,	por	isso,	procuramos	reduzir	ao	máximo	o	desperdício	e	as	perdas	financeiras.	
além disso, promovemos o engajamento dos funcionários para realizar a separação correta 
dos alimentos próprios para consumo, mas que estão fora de padrões de venda, para doação 
a instituições parceiras. 

práticas de prevenção de perdas

Guiados pelas diretrizes da Política de inventários em loja, Manual de Descarte de 
Resíduos e Política de Responsabilidade Social, evitamos os prejuízos e desperdício 
de recursos por meio das seguintes práticas:

• Exposição e conservação adequada de Hortifrutigranjeiros, Frios e laticínios;

• Verificação	dos	produtos	quando	são	recebidos	na	loja.	Procedimento	que	visa	ga-
rantir	o	cumprimento	dos	quesitos	de	qualidade	e	verificação	do	prazo	de	validade;

• aumento dos descontos e promoções para produtos próximo ao vencimento;

• Brigada de Validade nas áreas comerciais e depósitos;

• Controle rotineiro de temperatura de equipamentos.
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Nossa meta é não ultrapassar o índice de 5% de perdas 
de frutas, legumes e verduras (FlV). Para outros produ-
tos,	são	definidas	metas	de	quebra	geral	de	acordo	com	
a área (alimentos, não-alimentos e perecíveis), loja, re-
gional e empresa.

Comparando-se os dados das lojas do Estado de São Pau-
lo, percebemos que em 2020 o volume de perdas de FlV 
registrado foi mantido, o que se deve ao sucesso das prá-
ticas de prevenção.

novos investimentos

evolução na gestão

Doações de alimentos

iniciamos um projeto piloto na loja de osas-
co, onde instalamos o sistema Why Waste. Com 
a nova tecnologia temos o intuito de agilizar o 
processo	de	verificação	de	validade	dos	produ-
tos, auxiliando no combate ao desperdício de 
alimentos pelo motivo de vencimento. ao longo 
do ano de 2021 visamos a implantação do siste-
ma em todas as lojas.

Durante	o	ano	de	2020	realizamos	modificações	
no formato da Brigada de Validade:

• Criamos um calendário focado nos produtos
de	maior	impacto,	a	fim	de	reduzir	as	perdas
por vencimento;

• alteramos a periodicidade das reuniões de
mensal para semanal, reforçando a cultura e
os processos internos.

Por meio de parcerias, doamos alimentos para 
pessoas em situação de vulnerabilidade social 
por intermédio de instituições. Durante o ano 
de 2020:

• Realizamos uma doação de 81,9 toneladas de
alimentos em parceria com o Programa Mesa
Brasil SESC. Com o estabelecimento da fase ver-
melha no Estado de São Paulo, durante alguns
meses de 2020, a operação do Programa Mesa
Brasil foi interrompida para a segurança dos fun-
cionários, o que impactou o número de doações;

• Efetuamos uma doação de 7,36 toneladas de
alimentos à oNG Banco de alimentos.

• Em 2021, iniciamos uma parceria com o Co-
mida invisível, um aplicativo no qual é possí-
vel encontrar oNGs ou pessoas que precisam
de doação de alimentos. as lojas de Presidente
Prudente, Franca, Mogi das Cruzes e Marília se-
rão atendidas pelo programa, implementando
o processo de doações.

16Para	facilitar	a	comparabilidade	dos	dados,	o	gráfico	apresenta	informações	refe-
rentes apenas às lojas do Estado de São Paulo.

volume De perDas De flv em tonelaDas 16

17,2

13,0 13,1

2018 2019 2020
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lucro

acreditamos em lucros provenientes de
atividades que geram resultados positi-
vos a curto, médio e longo prazo. Por isso, 
além da satisfação imediata dos clientes, 
levamos em consideração os valores mais 
básicos para um crescimento sustentável, 
mais limpo e bom para todos

•	 Taxa de retenção pós licença parental 
de 85%, 33,7 pontos percentuais acima 
de 2019

•	 Crescimento de 43% das vendas de 
marcas próprias

•	 R$ 3,9 bilhões de faturamento bruto

6.1 
gERaçÃo	dE	PRosPERIdadE	

Fazemos parte de um setor que é porta de 
entrada	para	muitos	profissionais	e	sabemos	
da responsabilidade de ser uma organização 
onde tantas pessoas vivenciam a experiên-
cia do primeiro emprego. além disso, temos 
consciência de que a valorização das pessoas 
é a base para a melhoria contínua de nossos 
resultados. Por esse motivo, procuramos es-
tar próximos de nossos funcionários, poten-
cializar seus talentos e incentivar um clima 
de alta performance na empresa. [103	|	401]

a área de Recursos Humanos tem um papel fundamental 
como parceiro estratégico do negócio. Estamos constante-
mente preocupados com a capacitação da equipe respon-
sável por Recrutamento e Seleção, acompanhamos os no-
vos funcionários e fazemos avaliação do processo seletivo. 
a promoção do nosso posicionamento como marca empre-
gadora é reforçada pela utilização de plataformas como o 
LinkedIn	e	Vagas.com.	Nosso	foco	é	inspirado	nas	boas	prá-
ticas da SHV, com destaque para o incentivo à participação 
e comunicação aberta, respeito às diferenças e priorização 
de talentos internos em processos seletivos.	[103	|	401]

informações sobre a taxa de novas contrata-
ções e rotatividade podem ser encontradas 
na Central	de	Indicadores. 

recursos humanos como 
parceiros de negócios
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LICEnça	PaREntaL

Todos os nossos funcionários que têm direito à licença 
parental usufruíram do benefício em 2020 e a taxa de 
retorno foi de 100% no período. a taxa de retenção, 
que considera 12 meses de permanência após retorno, 
foi de 85%, ou seja, 33,7 p.p. acima de 201917. a não 
permanência foi motivada por diversos fatores não re-
lacionados à maternidade / paternidade. [401-3]

Para mais informações, acesse a	Central	de	Indicadores. 

17o cálculo considera todos os funcionários que saíram de licença ma-
ternidade e paternidade nas lojas, escritório, postos de combustí-
veis e centros de distribuição.

impactos da pandemia de covid-19

Com o intuito de minimizar os impactos negati-
vos da pandemia e garantir a segurança de nos-
sos funcionários, promovemos algumas ações: 

•	 afastamos, sem redução salarial, funcioná-
rios com mais de 60 anos, grávidas e jovens 
aprendizes, mesmo sem sintomas; 

•	 adotamos o trabalho remoto para áreas corpo-
rativas, com utilização de plataformas digitais 
para reuniões.

Demais ações de cuidado com a saúde e segu-
rança de nossos funcionários foram apresenta-
das no quadro minimização	de	impactos      
relacionados	à	pandemia	de	Covid-19.

taxas De retorno e De retenção 
pós licença parental [401-3] 

100% 100% 100%

83,1%

51,4%

85,1%

2018 2019 2020

Taxa de retorno ao trabalho Taxa de retenção (12 meses)
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6.2 
SaTiSFação E DESENVolViMENTo 
dE	CLIEntEs

Para nós, o cliente está sempre no cen-
tro de todas as decisões estratégicas 
do negócio. Por isso, é fundamental 
entender a satisfação deste público 
com a experiência de compra em to-
dos os nossos canais de atendimento. 
De forma complementar, investimos 
também na construção e consoli-
dação de relacionamentos fortes e 
duradouros, promovemos ações de 
Customer Relationship Management 
(CRM) ou Gestão do Relacionamen-
to com o Cliente, em português, por 
meio de uma equipe dedicada. 

CuStomER RElationShip 
manaGEmEnt (CRm)

O	CRM	do	Makro	atua	fortemente	na	análise	de	dados,	
sempre respeitando a privacidade do cliente. Por meio 
de campanhas gerenciadas pelo método CRM, levamos 
aos nossos clientes todas as novidades de nossas lojas, 
lançamentos de novos produtos, alianças, bem como 
oportunidades de economia por meio de ações persona-
lizadas de descontos, promoções e ofertas imperdíveis.

Em 2020, nos comunicamos com milhares de clientes, 
por meio de mais de 35,6 milhões de comunicações ge-
ridas pelo CRM.

principais iniciativas em 2020

•	 Simplificação	 do	 cadastro	 de	 nossos	 clientes	 pelos	 canais	
digitais (Whatsapp, site e app);

•	 Fortalecimento	do	Makro	Vantagens	(Programa	de	Fidelidade)	
na aliança com fornecedores;

•	 Fortalecimento de alianças com nossos fornecedores para 
ações patrocinadas;

•	 Melhoria dos algoritmos de recomendação de oferta;

•	 Expansão das ofertas disponíveis em comunicações.
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PEsQuIsa	nEt pRomotER SCoRE (nPs)	

CanaIS DIGITaIS 

a metodologia de pesquisa NPS é utilizada para men-
surar a relação de uma empresa com seus clientes. 
Em 2020, a pesquisa de NPS foi conduzida de forma 
de forma contínua e 100% digital. Toda vez que um 
cliente	finaliza	suas	compras	em	nossas	lojas	de	for-
ma	identificada,	ele	recebe	a	pesquisa	via	e-mail	para	
relatar sua experiência, incluindo pontos de melhoria 
e comentários que interpretamos por meio de inteli-
gência	Artificial.

o novo processo de NPS foi implementado com o apoio 
de uma consultoria especializada e em conjunto com a 
área de auditoria interna. a tecnologia reduz a possibi-
lidade de fraude, trouxe maior agilidade na gestão dos 
resultados e aproximou ainda mais o relacionamento 
do	Makro	com	seus	clientes.	

Com a digitalização do processo, a medição do NPS dei-
xou de ser trimestral e passou a ser diária, se tornando 
um dos principais indicadores da empresa. Possuímos 
metas	específicas	de	NPS	e	bônus	atrelados	ao	desem-
penho da pesquisa para os gerentes gerais de loja, di-
retores e membros da Diretoria Executiva.

a pesquisa de 2020 envolveu todas as nossas 24 lojas 
e obteve um resultado muito próximo ao do ano ante-
rior e da meta para o ano, de um NPS de 50. 

Nosso compromisso é ser o melhor parceiro para nossos clientes, para 
isso, seguimos as melhores práticas adotadas no mercado para o SaC 
2.0 garantindo a boa gestão da interação em nossos canais digitais no 
Facebook, Instagram, Whatsapp, Reclame	aqui e Fale	Conosco. [102-43]

Temos a meta de responder e endereçar as interações que recebemos 
nestes canais em até 48 horas, já considerando o retorno sobre a dú-
vida ou resolução do problema ao cliente. Para isso, conduzimos um 
processo diário de interação e acompanhamento da satisfação. [102-43]

comunicação digital [102-43]

as restrições à realização de eventos pre-
senciais nas lojas aceleraram um novo for-
mato de interação direta com os clientes 
por meio de transmissões ao vivo (lives) 
nas redes sociais. Durante as transmis-
sões, prestamos conselhos práticos aos 
clientes sobre alimentação, degustação, 
cuidados pessoais e informações sobre 
a prevenção contra a Covid-19, além de 
proporcionarmos entretenimento aos 
clientes em quarentena com ações patro-
cinadas com artistas locais.

Em 2020, também lançamos a platafor-
ma Parceria	que	Capacita, que entrega 
gratuitamente conteúdo e capacitação 
para quem busca desenvolver um negó-
cio ou gerar uma nova fonte de renda no 
setor alimentício. São 30 cursos de ca-
pacitação disponibilizados em parceria 
com fornecedores.

resultaDos Da pesquisa nps 

53,0
47,0 47,1

74
68

24

2018 2019 2020

Resultado da avaliação Nº de lojas envolvidas
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minimização dos impactos da covid-19

Com o intuito de garantir a segurança de nossos clientes: 

•	 Disponibilizamos álcool em gel nas lojas para uso de clientes e funcionários; 

•	 Reforçamos a rotina de higienização de locais de uso comum, caixas e 
carrinhos de compras; 

•	 implementamos estratégias para garantir o distanciamento social nas lojas; 

•	 ofertamos horários exclusivos para atendimento a idosos na cidade de São 
Paulo, conforme orientação do Decreto 59.396, de 05 de maio de 2020;

•	 Reformamos 67% das lojas para trazer maior segurança, melhoria da 
experiência de compra e acessibilidade. Para 2021, a meta é chegar a 100% 
das lojas reformadas.

novos	CanaIs	dE	vEndas

Diante dos impactos e restrições de circulação impostas pela pandemia de Covid-19, ace-
leramos o desenvolvimento de novos canais de venda, por meio do serviço de delivery e 
pick-up nas lojas. 

atualmente, 23 lojas oferecem serviços de entrega e em 2020, mais de 14 milhões de ven-
das foram feitas online.

6.3 
GESTão DE 
maRCas	PRóPRIas

o oferecimento de produtos de marcas próprias é um dos pilares 
estratégicos	do	Makro.	No	Brasil,	somos	os	pioneiros	do	segmen-
to no oferecimento desse tipo de produto, uma iniciativa que visa 
trazer	rentabilidade	e	fidelização	de	clientes	para	nossa	empresa.

A	gestão	de	marcas	próprias	é	realizada	por	uma	área	específica	
do setor comercial e embasada pela Política de Marcas Próprias 
do	Makro	na	América	Latina.	Por	ser	uma	área	estratégica,	os	re-
sultados obtidos por meio dos critérios analisados de marca pró-
pria fazem parte do cálculo da Participação nos lucros (PRl).

os indicadores são reportados à SHV e todos os anos é realizada 
uma avaliação de políticas e processos por meio de auditorias 
Business Support Framework (BSF). a área de Controles internos 
é responsável por checar anualmente os controles de cada área. 

Em 2020, tivemos um crescimento de 43% das vendas de mar-
cas próprias.
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REsPonsabILIdadE	Com	as	
maRCas	PRóPRIas	[103	|	416] RotuLagEm	dE	PRodutos	[103	|	417]	

alinhados com os valores do Grupo SHV, perse-
guimos constantemente as metas estabelecidas 
para garantir a segurança e a saúde dos clientes 
e parceiros. Nesse contexto, temos grande res-
ponsabilidade sobre a gestão de marcas próprias, 
uma vez que com elas estamos presentes nas ca-
sas e nos negócios de milhares de clientes.

Por isso, a área de gestão de marcas próprias é 
responsável também por indicadores de quali-
dade e conta com o Manual de Qualidade Mar-
cas Próprias. os produtos de marcas próprias 
são analisados em laboratórios especializados, 
credenciados	por	órgãos	fiscalizadores	oficiais	
com	 periodicidade	 definida	 de	 acordo	 com	 o	
risco da mercadoria e seu histórico. 

Realizamos auditorias periódicas em nossos 
fornecedores	a	fim	de	garantir	a	rastreabilida-
de dos produtos, além de auditorias internas 
para a avaliação dos indicadores de reclama-
ção de produtos de marca própria, com moni-
toramento anual.

outra atitude que visa garantir a saúde e a se-
gurança do cliente é a correta rotulagem dos 
produtos. Mais do que um cumprimento le-
gal em atendimento à legislação brasileira vi-
gente,	a	eficiência	na	comunicação	atende	ao	
nosso compromisso de clareza e informação 
ao consumidor. 

antes da impressão, todos os rótulos de pro-
dutos de marca própria são conferidos pela 
área de Desenvolvimento de Produtos e, duas 
vezes ao ano, uma auditoria interna corpora-
tiva avalia o processo de controle e gestão 
dos	rótulos.	As	lojas	também	verificam	datas	
de validade e informações básicas, embora 
não haja um procedimento formal que orien-
te esta atividade.

critérios analisados [416-1]

recolhimentos voluntários em 2020  [416-1]

90% dos produtos de todas as categorias que a marca própria tem par-
ticipação	dentro	do	Makro	são	avaliados	conforme18:

•	 Quantidades de reclamações de produto;

•	 Quantidade de reprovações em auditorias de monitoramento; e,

•	 Quantidade de não conformidades em laudos laboratoriais.

Em	2020,	identificamos	dois	casos	de	não-conformidade	de	produtos	
com códigos voluntários, em relação à saúde e segurança. Não houve 
comprometimento da saúde ou da segurança do cliente. 

•	 Café vácuo Torrado e Moído Tradicional aRo 500g: devido alteração no 
processo de moagem, o café apresentou não-conformidade sensorial; e,

•	 Requeijão cremoso aRo 400g: o produto apresentou desvio sensorial. 

18algumas categorias de produtos não alimen-
tícios e, principalmente, produtos importados 
não passam por análises laboratoriais, apenas 
avaliações na entrada do produto no país.
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dEsEnvoLvImEnto	dE	RótuLos	[103	|	417]

sERvIço	dE	atEndImEnto	ao	ConsumIdoR	(saC)

as regras para o desenvolvimento dos rótulos estão descritas no Manual de 
Qualidade de Marcas Próprias. 100% dos rótulos obedecem ao padrão esta-
belecido pela empresa e consideram possíveis impactos à saúde e segurança:

•	 100% das embalagens de marcas próprias são elaboradas por agência es-
pecializada e sua produção é avaliada em relação aos possíveis impactos 
relacionados à saúde e à segurança;

•	 10% destas, que incluem alimentos importados e produtos não-alimen-
tícios, têm seus rótulos confeccionados pelos próprios fornecedores e se-
guem o mesmo padrão de design e tipo de informações divulgadas.

Em 2020 não houve nenhuma não-conformidade em produtos de marca pró-
pria relacionada à rotulagem. [417-2]

os produtos de marcas próprias também 
contam com SaC próprio: 

ternez@makro.com.br

hipet@makro.com.br

baldaracci@makro.com.br

PRomoçÃo	do	Consumo	ConsCIEntE

Como uma empresa do segmento de atacarejo temos o papel fundamental no fomento 
ao consumo consciente. Somos um grande elo na cadeia de bens de consumo e temos 
potencial para nos conectarmos com diferentes agentes de mudança, desde grandes in-
dústrias	até	o	consumidor	final.

Da mesma forma, temos o compromisso de trabalhar o tema do consumo consciente 
internamente e junto a nossos clientes. Durante o ano de 2020, estruturamos campa-
nhas internas e externas sobre o tema, que abordou um ciclo de cinco passos:

ao todo, realizamos duas campanhas e impactamos mais de 100 mil pessoas.

2. Consuma apenas o necessário

Reflita sobre as suas reais 
necessidades e procure viver de 

acordo com elas. Assim ninguém  fica 
sem e você ainda não corre o risco de 

ficar no vermelho

1. Planeje suas compras

Não seja impulsivo,planeje 
antecipadamente e, com isso, 

compre menos e melhor

3. Conheça o impacto de suas escolhas

Pesquise sobre os materiais e processos de 
produção escolhidos, conheça a cadeia de 
formecimento e leve em consideração os 

impactos sociais e ambientais dela.

5. Reflita sobre seus valores

Avalie constantemente os 
princípios que guiam suas 
escolhas e seus hábitos de 
consumo. E claro, conte com o 
Makro como seu melhor parceiro.

4. Cuide do seu resíduo

Não compre novo o que você pode 
consertar, transformar e reutilizar. 
Recicle e contruibua para a economina de 
recursos naturais, redução de degradação 
ambiental e geracão de empregos

CONSUMO 
CONSICENTE

?
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6.4 
RESPoNSaBiliDaDE Na 
CadEIa	dE	FoRnECImEnto	

lidamos diariamente com centenas de fornecedores e para nós é funda-
mental que todos, especialmente os fornecedores de produtos de nos-
sas marcas próprias, tenham um compromisso com as questões ambien-
tais e sociais em seu processo de produção.	[103	|	308,	103	|	414]

Todos os anos realizamos auditorias em 100%19  dos nossos fornece-
dores	de	marca	própria.	Durante	as	visitas,	verificamos	protocolos	de	
segurança alimentar e o cumprimento da legislação sanitária e traba-
lhista. [103	|	308,	103	|	414]

Durante 2020, tivemos uma redução no número de auditorias agendadas 
devido à necessidade de distanciamento social durante a pandemia de 
Covid-19, evitando a exposição de funcionários e auditores. Em abril, de-
senvolvemos um protocolo para que as auditorias fossem realizadas de 
maneira remota, permitindo a retomada desta atividade.

Em 2020, 100% dos novos fornecedores contratados foram seleciona-
dos usando critérios sociais. ao todo, avaliamos 13 fornecedores, 12 de-
les sendo aprovados. [414-1]

“Tendo em vista o cenário econômico atual, 
precisamos alavancar os negócios com o 
apoio dos fornecedores, entretanto a busca 
deste crescimento é ligada ao entendimen-
to da minimização dos impactos ambien-
tais, buscando manter a sustentabilidade 
para gerações futuras, aumentando cada 
vez mais a oferta de produtos sustentáveis 
e saudáveis.” 

Paulo Roberto de Freitas, comprador sênior

19Exceto	fornecedores	que	possuem	certificações,	uma	vez	que	estes	já	passam	por	processos	específicos	de	auditoria.	|	20Greenwashing consiste em uma prática de 
promover	discursos	ou	propagandas	destacando	características		ambientalmente	responsáveis	que	na	prática	não	ocorrem.	|	21a enzima d2w, adicionada a plásticos 
para transformá-los em “plástico oxidegradável”, tem causado polêmicas mundiais, pois está envolvido em pesquisas que questionam sua efetividade.

outro destaque do ano foi a revisão 
das embalagens de plástico das mar-
cas próprias. a ação visou evitar prá-
ticas de greenwashing20  em respeito 
aos nossos clientes. Como resulta-
do, deixamos de trazer a informação 
"biodegradável" para sacos plásticos 
convencionais com a enzima d2w21.

Para 2021, temos o objetivo de ela-
borar uma cartilha de boas práticas 
para fornecedores, com foco em 
pequenos e médios empresários, 
trazendo temas relevantes como 
segurança do trabalho, cumprimen-
to da legislação vigente e cuidado 
com o meio ambiente.
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ovos De galinhas livres

Visando a promoção do bem-estar animal no 
que diz respeito às condições de qualidade 
de vida dos animais, temos o compromisso 
de comercializar exclusivamente ovos de sis-
temas livres de gaiolas em todas as nossas 
operações no Brasil. 

acompanhamos semestralmente o indicador de 
porcentagem de ovos vendidos e promovemos 
fóruns para tratar do avanço do tema. a meta é 
chegar a 100% dos ovos de sistemas livres de 
gaiolas comercializados em marca própria até 
2025 e 100% de todas as marcas até 2028.

rastreabiliDaDe De carnes

Visando o combate ao desmatamento 
ilegal, todas as peças de carne da mar-
ca própria Ternez possuem rastreabili-
dade via QR Code. 

Em 2020, iniciamos um levantamento 
sobre o tema junto aos nossos demais 
fornecedores, com o intuito de en-
tender a maturidade de cada frigorí-
fico.	Nosso	compromisso	é	que	todas	
as carnes comercializadas pela marca 
sejam não provenientes de áreas des-
matadas em biomas brasileiros.

Nossa Diretoria Financeira atua com gerências 
especializadas nos diferentes assuntos relacionados 
à gestão do desempenho econômico. Elas são 
responsáveis por controlar e recomendar estratégias 
para	 a	manutenção	da	 saúde	financeira	 da	 empresa,	
a	 fim	de	 garantir	 um	desempenho	 econômico	 real	 e	
sustentado. o trabalho é realizado em conjunto com 
outras	 gerências	 e	 as	metas	 financeiras	 são	
compartilhadas entre todos os 
funcionários da empresa. [103	|	201]

6.5 
DESEMPENHo 
EConômICo E	
FInanCEIRo
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planeJamento financeiro anual [103	|	201]

relatórios financeiros Do makro brasil [103	|	201]

•	 Makro	Grupo	estabelece	diretrizes	anuais;

•	 Makro	Brasil	elabora	planejamento	com	foco	nas	batalhas	prioritárias	para	
o	ciclo,	estabelecendo	metas	financeiras	e	a	estratégia	para	alcançá-las;

•	 Equipes	financeiras	e	demais	diretorias	negociam	os	objetivos;

•	 Makro	Grupo	faz	alinhamento	dos	objetivos	às	expectativas	da	Holding;

•	 Áreas realizam reporte mensal dos indicadores estabelecidos.

Visando	as	melhores	práticas	para	 a	 gestão	financeira,	 nossos	 relatórios	
seguem os seguintes padrões: 

•	 BR GaaP (Brazilian Generally accepted accounting principles) para ela-
boração	das	demonstrações	financeiras,	atendimento	à	legislação	e	aos	
órgãos locais;

•	 Dutch GaaP (Dutch Generally accepted accounting principles) para elabo-
ração do reporting package em conformidade às práticas contábeis da 
Matriz holandesa. 

dEsEmPEnho	Em	2020

acompanhar continuamente a evolução do mercado 
em que atuamos, os hábitos de consumo, as inovações 
e a concorrência são iniciativas vitais para nosso ne-
gócio. a pandemia de Covid-19, que marcou o ano de 
2020, trouxe impactos em todas essas frentes. [103	|	201]

Esse novo cenário incerto exigiu uma transformação 
rápida. Tivemos que nos adaptar ao novo comporta-
mento dos consumidores para garantir aos nossos 
clientes os melhores produtos com os melhores pre-
ços. Também investimos recursos no Programa M40+, 
que visa a atualização e melhoria nos sistemas de 
Planejamento de Recursos Empresariais (da sigla em 
inglês, ERP) das lojas.

Essa resposta rápida às necessidades dos nossos clien-
tes nos permitiu reverter a situação da crise, atingindo 
R$ 3,9 bilhões de faturamento bruto. Para mais infor-
mações, acesse a Central	de	Indicadores. [201-1]

Apesar	 de	 todos	 os	 desafios	 e	 incertezas	 da	 pan-
demia decorrentes da pandemia de Covid-19, do 
encerramento das atividades fora do Estado de São 
Paulo e do fechamento da unidade de negócio Makro 
Food Service, conseguimos nos adaptar e apresentar 
resultados positivos. 
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sumário gri [102-55]

Divulgações gerais
perfil organizacional

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 102: 
divulgações	gerais	2016

102-1 Nome da organização Pg. 13 -

102-2 atividades, marcas, produtos e serviços Pg. 15 -

102-3 localização da sede da organização Pg. 13 -

102-4 local de operações Pg. 10, 13 -

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica Pg. 13 -

102-6 Mercados atendidos Pg. 15 -

102-7 Porte da organização Pg. 13, 15 -

102-8 informações sobre empregados e outros 
trabalhadores

Pg. 25, 73

informações compiladas a partir de relatórios extraídos da folha de 
pagamento em dezembro de 2020.

Dados de terceiros obtidos com a área responsável pela equipe de limpeza 
e segurança patrimonial.

Dados consideram funcionários de lojas, centros de distribuição, escritório 
e postos de abastecimento.

-

102-9 Cadeia de fornecedores Pg. 23 -

102-10	Mudanças	significativas	na	organização	e	
em sua cadeia de fornecedores

Pg.  13, 23

Não	houve	mudanças	significativas	na	cadeia	de	fornecimento.
-

61



Relato de Sustentabilidade 2020 - Makro

o seu melhor parceiro.

1. PANORAMA 
GERAL

3.PERFIL 
DA EMPRESA

7. SUMÁRIO 
GRI

8. CENTRAL DE 
INDICADORES

2. INTRODUÇÃO 4. PESSOAS 5. PLANETA 6. LUCRO CRÉDITOS

GRI 102: 
divulgações	gerais	2016

102-11 Princípio ou abordagem da precaução

Embora	 não	 adote	 oficialmente	 o	 Princípio	 da	 Precaução,	 essa	 diretriz	
é considerada tanto na gestão de suas operações quanto na aquisição 
de imóveis para a abertura de novas lojas. Para a implantação de novos 
estabelecimentos (lojas e postos de abas-tecimento), a empresa contrata 
estudo	de	viabilidade,	que	visa	 identificar	áreas	de	preservação,	passivos	
ambientais e aspectos legais pertinentes.

-

102-12 iniciativas externas
O	Makro	Brasil	não	subscreve	cartas	ou	princípios	externos	de	caráter	eco-
nômico, ambiental e social, contudo segue e procura implementar as melho-
res práticas do mercado. Em 2020, assinamos os WEPs da oNU Mulheres.

-

102-13 Participação em associações Pg. 23 -

estratÉgia

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 102: 
divulgações	gerais	2016	

102-14 Declaração do mais alto executivo Pg. 6 -

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 102: 
divulgações	gerais	2016	

102-16 Valores, princípios, normas e códigos de 
comportamento

Pg. 16 -

102-17 Mecanismos para orientações e 
preocupações referentes à ética

Pg.  18, 19, 20 -

governança

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 102: 
divulgações	gerais	2016	

102-18 Estrutura da governança Pg. 17 -

102-25	Conflitos	de	interesse Pg. 21 -

engaJamento De stakeholders

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 102: 
divulgações	gerais	2016

102-40 lista de grupos de stakeholders Pg. 10 -
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102-41 acordos de negociação coletiva
Em 2020, 92% de nossa força de trabalho estava coberta por acordos de 
negociação coletiva.

-

102-42	Identificação	e	seleção	de	stakeholders Pg. 10 -

102-43 abordagem para engajamento de 
stakeholders

Pg.  10, 53 -

102-44 Principais preocupações e tópicos 
levantados

Pg. 11 -

práticas De reporte

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 102: 
divulgações	gerais	2016

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras	consolidadas

Makro	Atacadista	S/A

Makro Food Services lTDa
-

102-46	Definição	do	conteúdo	do	relatório	e	dos	
limites de tópicos

Pg. 11 -

102-47 lista de tópicos materiais Pg. 11 -

102-48 Reformulações de informações 

Com	a	melhoria	do	sistema	de	rastreabilidade	em	2020,	verificamos	que	
a loja 54, os postos de abastecimento e os CDs não estavam utilizando 
energia renovável. Por esse motivo, corrigimos os valores reportados nos 
anos anteriores.

a partir de 2021 até 2026, melhoraremos nossa rastreabilidade com a se-
gurança	dos	certificados	de	compra	de	energia	renovável	(I-RECs).

Dados	 de	 desempenho	 econômico-financeiro	 de	 2018	 e	 2019	 foram	
revisados para apresentar os resultados de forma mais completa, trazendo 
receitas e despesas não operacionais no cálculo.

-

102-49 alterações no relato Não houve -
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102-50 Período coberto pelo relatório Pg.  9 -

102-51 Data do relatório mais recente Relatório	de	Sustentabilidade	Makro	2019 -

102-52 Ciclo de emissão de relatórios anual -

102-53 Contato para perguntas sobre o relatório Pg. 9 -

102-54 Declarações de relato em conformidade 
com as Normas GRi

Pg. 9 -

102-55 Sumário de conteúdo da GRi Pg. 61 -

102-56	Verificação	externa
Este	relatório	não	foi	submetido	à	verificação	externa.	Apenas	os	dados	
financeiros	são	submetidos	à	auditoria	de	terceira	parte.

-

tópicos materiais
Desempenho econômico

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103: 
abordagem	de	gestão	2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite Pg. 58 e 59 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 58 e 59 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 58 e 59 -

GRI 201: 
desempenho	econômico	2016

201-1 Valor econômico direto gerado e 
distribuído

Pg. 59, 72, 81 -

impactos econômicos inDiretos

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103: 
abordagem	de	gestão	2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite Pg. 35 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 35 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 35 -

GRI 203: 
Impactos	Econômicos
Indiretos	2016

203-1 investimento em infraestrutura e apoio a 
serviços

Pg. 37, 72 -
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anticorrupção

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103:
abordagem	de	gestão	2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite Pg. 20 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 20 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 20 -

GRI 205: 
Combate	à	Corrupção	2016

205-2 Comunicação e capacitação em políticas e 
procedimentos de combate à corrupção

Pg. 19, 21, 72

Em 2020, 112 funcionários foram treinados em política de antissuborno e 
anticorrupção

-

205-3	Casos	confirmados	de	corrupção	e	
medidas tomadas

-
Dados quantitativos não disponíveis, visto que 
são informações sensíveis ao negócio. 

energia

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103: 
abordagem	de	gestão	2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite Pg. 39 e 40 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 39 e 40 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 39 e 40 -

gRI	302:	Energia
2016

302-1 Consumo de energia dentro da organização Pg. 40, 41, 42, 72 -

302-3 intensidade energética Pg. 41, 72 -

302-4 Redução do consumo de energia
Apesar	de	todas	as	medidas	de	ecoeficiência	tomadas,	com	o	aumento	no	
consumo de combustível e as atividades de reformas das lojas no segundo 
semestre, não houve redução do consumo de energia.

-

água e efluentes

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103: 
abordagem	de	gestão	2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite Pg. 42 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 42 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 42 -

65



Relato de Sustentabilidade 2020 - Makro

o seu melhor parceiro.

1. PANORAMA 
GERAL

3.PERFIL 
DA EMPRESA

7. SUMÁRIO 
GRI

8. CENTRAL DE 
INDICADORES

2. INTRODUÇÃO 4. PESSOAS 5. PLANETA 6. LUCRO CRÉDITOS

GRI 303: 
Água	e	efluentes	2018

303-1 interações com a água como recurso 
compartilhado

Pg. 42, 72 -

303-3 Captação de água Pg. 42, 72 -

emissões

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103: 
abordagem	de	gestão	2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite Pg. 41 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 41 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 41 -

GRI 305: 
Emissões	2016

305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de gases de 
efeito estufa (GEE)

Pg. 41, 72 -

305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de gases 
de efeito estufa (GEE) provenientes da 
aquisição de energia

Pg. 41, 72 -

305-4 intensidade de emissões de gases de 
efeito estufa (GEE)

Pg. 41, 72 -

resíDuos

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103: 
abordagem	de	gestão	2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite Pg. 43 e 45 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 43 e 45 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 43 e 45 -

GRI 103: 
Forma	de	gestão	2020

306-2	Gestão	de	impactos	significativos	
relacionados a resíduos

Pg. 44, 72 -
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conformiDaDe ambiental

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103: 
abordagem	de	gestão	2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite Pg. 22 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 22 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 22 -

GRI 307: 
Conformidade ambiental 2016

307-1 Não-conformidade com leis e  
regulamentos ambientais

Pg. 22, 72 -

avaliação ambiental De forneceDores

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103: 
abordagem	de	gestão	2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite Pg. 57 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 57 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 57 -

GRI 308: 
avaliação	ambiental	de	
fornecedores	2016

308-1 Novos fornecedores selecionados com 
base em critérios ambientais

Durante o ano de 2020 não tivemos novos fornecedores contratados com 
base em critérios ambientais. as questões de meio ambiente avaliadas em 
auditoria não são eliminatórias para a seleção do fornecedor.

-

emprego

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103: 
abordagem	de	gestão	2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite Pg. 50 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 50 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 50 -

GRI 401: 
Emprego	2016

401-1 Novas contratações e rotatividade de 
empregados

Pg. 72 -

401-3 licença maternidade/paternidade Pg.  51, 72, 81 -
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saúDe e segurança ocupacional

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103: 
abordagem	de	gestão	2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite Pg. 26 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 26 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 26 -

GRI 403: 
saúde	e	segurança	
ocupacional	2018

403-8 Trabalhadores cobertos por um sistema de 
gestão de saúde e segurança do trabalho

Pg. 26, 72 -

403-9 acidentes de trabalho
Pg.  27, 72

Durante o ano de 2020 não foram registrados acidentes graves ou óbitos.

Não são apresentadas taxas para trabalhadores 
terceiros, pois o número de horas trabalhadas 
por terceiros não está disponível.

treinamento e eDucação

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103: 
abordagem	de	gestão	2016

GRi 103: abordagem de gestão Pg. 29 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 30 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 31 -

GRI 404: 
treinamento	e	Educação	2016

404-1 Média de horas de capacitação por ano, 
por empregado

Pg. 30, 72, 74, 75

Foram considerados dados dos funcionários das lojas, centros de distribuição, 
escritório e postos de abastecimento.

as informações de treinamentos presenciais são extraídas de listas de 
presenças físicas e consolidadas em Excel, mensalmente pelo RH da unidade. 
Já as informações de treinamento online são extraídas da plataforma de lMS, 
também em Excel. 

Não disponível. Não foi possível apresentar 
dados segregados por gênero, uma vez que não 
havia registro desta divisão para os treinamento 
presenciais oferecidos à categoria operacional 
em 2020.

404-3 Percentual de empregados que recebem 
avaliações regulares de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira

Pg. 29, 72

Dados consideram funcionários em lojas, escritório, centros de distribuição 
e postos de abastecimento.

os dados foram obtidos a partir de relatórios da rede com controles de status 
da avaliação de Desempenho.

Não foi possível obter o número de funcionários 
que receberam análises de desempenho e de 
desenvolvimento da carreira por gênero.
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DiversiDaDe e igualDaDe De oportuniDaDes

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103: 
abordagem	de	gestão	2016

GRi 103: abordagem de gestão Pg. 31 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 31 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 31 -

GRI 405: 
diversidade	e	Igualdade	de
oportunidades	2016

405-1 Diversidade em órgãos de governança e 
empregados

Pg. 31, 72, 77, 78

Dados consideram funcionários de lojas, centros de distribuição, escritório 
e postos de abastecimento.

as informações foram extraídas do sistema de folha de pagamento em 
dezembro de 2020.

Não foi possível disponibilizar dados para 
órgãos de liderança.

comuniDaDes locais

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103: 
abordagem	de	gestão	2016

GRi 103: abordagem de gestão Pg. 35 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 35 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 35 -

GRI 413: 
Comunidades	Locais	2016

413-1 operações com engajamento, avaliações 
de impacto e programas de desenvolvimento 
voltados à comunidade local

Pg.  36, 72 -

avaliação social De forneceDores

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103: 
abordagem	de	gestão	2016

GRi 103: abordagem de gestão Pg. 57 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 57 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 57 -

GRI 414: 
avaliação	social	de	
fornecedores	2016

414-1 Novos fornecedores selecionados com 
base em critérios sociais

Pg. 57, 72 -
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saúDe e segurança Do cliente

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103: 
abordagem	de	gestão	2016

GRi 103: abordagem de gestão Pg. 55 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 55 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 55 -

gRI	416:	saúde	e	segurança	do	
consumidor	2016

416-1 avaliação dos impactos na saúde e 
segurança causados por categorias de produtos 
e serviços

Pg. 55, 72 -

416-2 Casos de não conformidade em relação 
aos impactos na saúde e segurança causados por 
produtos e serviços

Pg. 72 

Não	foram	identificados	casos	de	não-conformidade	com	regulamentos	que	
resultaram na aplicação de multa ou penalidade, nem casos de não-confor-
midade com regulamentos que resultaram em advertência.

-

marketing e rotulagem

gri Standard Divulgação página / resposta omissão

GRI 103: 
abordagem	de	gestão	2016

GRi 103: abordagem de gestão Pg. 55, 57 -

103-2 Forma de gestão e seus componentes Pg. 55, 57 -

103-3 avaliação da forma de gestão Pg. 55, 57 -

GRI 417: 
marketing	e	rotulagem	2016

417-2 Casos de não conformidade em relação a 
informações e rotulagem de produtos e serviços

Pg.  56, 72 -
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tema material tópicos e Divulgações gri relacionaDos oDs

PEssoas

Ética	na	operação
anticorrupção 205-2; 205-3

16
Conformidade ambiental 307-1

diversidade	e	inclusão Diversidade e igualdade de oportunidade 405-1 5 e 8

Impacto	social Comunidades locais 413-1 4 e 10

saúde	e	segurança	do	trabalho22 Saúde e segurança do trabalho 403-8;  403-9; 403-10 4 e 10

desenvolvendo	nossa	gente23 Treinamento e capacitação 404-1; 404-3 11 e 12

PLanEta

nossos	resíduos Resíduos 306-2 11 e 12

Eficiência	no	uso	de	energia Energia 302-1; 302-3; 302-4 7

mudanças	climáticas22 Emissões 305-1; 305-2; 305-4 13

Combate	ao	desperdício	de	alimentos Sem correlação direta com os tópicos dos GRi Standards indicadores próprios 2 e 12

gestão	do	consumo	de	água23 Água	e	efluentes 303-1; 303-3 6

LUCRO

satisfação	e	desenvolvimento	de	clientes Marketing	e	rotulagem 417-2 8

geração	de	prosperidade	

Desempenho econômico 201-1

8impactos econômicos indiretos 203-1

Emprego 401-1; 401-3

saúde	e	segurança	do	consumidor23 Saúde e segurança do cliente 416-1; 416-2 8

Impactos	ambientais	e	sociais	na	cadeia	de	fornecimento
Conformidade ambiental 308-1

12
avaliação social de fornecedores 414-1

Consumo	consciente Sem correlação direta com os tópicos dos GRi Standards indicadores próprios 12

8.1 Divulgações gri selecionaDas

22Tema de relevância para a SHV, holding	do	Makro	Brasil	|	23Tema	de	média	materialidade	para	o	Makro	Brasil
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8.2 regime De contrato Da força De trabalho24

total De funcionários próprios por tipo De emprego e gênero
2018 2019 2020

masculino feminino total masculino feminino total masculino feminino total

Empregados	próprios	em	regime	integral 4.023 3.879 7.902 3.816 3.572 7.388 1.417 1.433 2.850

Empregados	próprios	em	regime	parcial	(até	25	horas	semanais) 170 140 310 121 161 282 51 61 112

Total 4.193 4.019 8.212 3.937 3.733 7.670 1.468 1.494 2.962

total De funcionários próprios por tipo De contrato e gênero
2018 2019 2020

masculino feminino total masculino feminino total masculino feminino total

Empregados	próprios	com	contrato	por	Prazo	Permanente 4.023 3.879 7.902 3.816 3.573 7.389 1.302 1.356 2.658

Empregados	próprios	com	Contrato	por	Prazo	determinado	ou	temporário 140 170 310 121 160 281 166 138 304

Total 4.163 4.049 8.212 3.937 3.733 7.670 1.468 1.494 2.962

[102-8]

[102-8]

 24Devido ao foco das operações no Estado de São Paulo em 2020, os dados relacionados à gestão de pessoas não podem ser diretamente comparados com os 

dados	dos	anos	anteriores	devido	à	redução	no	número	de	lojas.	As	informações	apresentadas	nesta	seção	se	referem	aos	dados	de	pessoas	do	Makro	Grupo.

73



Relato de Sustentabilidade 2020 - Makro

o seu melhor parceiro.

1. PANORAMA
GERAL

3.PERFIL
DA EMPRESA

7. SUMÁRIO
GRI

8. CENTRAL DE
INDICADORES

2. INTRODUÇÃO 4. PESSOAS 5. PLANETA 6. LUCRO CRÉDITOS

8.3 capacitação e Desenvolvimento De funcionários24

mÉDia De horas De treinamento [404-1]

12,70
13,48

5,13

2018 2019 2020
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Diretoria gerência Chefia	e	Coordenação técnica/	supervisão administrativo operacional Estagiário/trainees menores	aprendiz Total

2018 2,03 4,00 2,53 5,86 9,47 6,85 12,82 12,43 12,65 13,61 35,19 15,96 6,47 10,08 8,67 14,70 11,99 13,35 24,00 0,00 24,00 15,49 15,34 15,41 13,44 11,94 12,70

2019 6,29 9,20 6,95 7,94 8,42 8,08 17,14 15,36 16,41 21,18 20,60 21,15 14,20 14,18 14,18 14,73 11,72 13,26 16,00 20,50 19,00 9,16 11,41 10,44 14,73 12,17 13,48

2020 2,30 1,50 2,07 1,31 1,62 1,41 0,42 0,48 0,44 0,24 0,17 0,21 0,61 0,59 0,60 0,18 0,16 7,59 3,57 3,80 3,73 0,07 0,33 0,20 0,31 0,31 5,13

mÉDia De horas De treinamento por categoria funcional [404-1]
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categoria funcional

2018 2019 2020

n° total de 
funcionários ao 
final do período

n° de funcionários que 
receberam avaliação 

de desempenho
percentual

n° total de 
funcionários ao 
final do período

n° de funcionários que 
receberam avaliação 

de desempenho
percentual

n° total de 
funcionários ao 
final do período

n° de funcionários que 
receberam avaliação 

de desempenho
percentual

Diretoria 40 28 70% 22 12 55% 14 14 100%

gerência 179 133 74% 126 115 91% 69 69 100%

Chefia	e	Coordenação 696 542 78% 654 120 18% 241 241 100%

técnica	/	supervisão 147 72 49% 98 3 3% 272 272 100%

administrativo 912 424 46% 512 173 34% 332 147 44%

operacional 5.935 6.086 103% 5.974 5.616 94% 1.923 0 0%

Estagiário	/	trainees 1 1 100% 3 0 0% 22 0 0%

menores	aprendizes 302 Na Na 281 Na Na 89 Na -

Total 8.212 7.286 89% 7.670 6.039 79% 2.962 743 25%

funcionários que receberam análises De Desempenho e De Desenvolvimento Da carreira, por categoria funcional
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8.4 DiversiDaDe e inclusão23

funcionário por faixa etária 2018 [405-1]

Menos de 30 anos

30 a 50 anos

Mais de 50 anos

2.956
36%

4.352
53%

903
11%

2018 2019

2.729
35%

4.205
55%

736
10%

1.013
34%

1.513
51%

436
15%

2020

77



Relato de Sustentabilidade 2020 - Makro

o seu melhor parceiro.

1. PANORAMA
GERAL

3.PERFIL
DA EMPRESA

7. SUMÁRIO
GRI

8. CENTRAL DE
INDICADORES

2. INTRODUÇÃO 4. PESSOAS 5. PLANETA 6. LUCRO CRÉDITOS

DiversiDaDe por categoria funcional, 
por faixa etária e gênero

2018 2019 2020

nº total de 
funcionários

- 30     
anos

30 a 50 
anos

+ 50 
anos

nº total de 
funcionários

- 30     
anos

30 a 50 
anos + 50 anos nº total de 

funcionários
- 30     
anos

30 a 50 
anos + 50 anos

Diretoria 40 0% 77% 23% 22 0% 0% 0% 14 0% 0% 0%

gerência 179 3% 80% 18% 126 0% 1% 0% 69 0% 2% 0%

Chefia/	Coordenação 696 8% 76% 17% 654 1% 6% 1% 241 1% 6% 1%

técnico/	supervisão 147 23% 65% 12% 98 0% 1% 0% 272 2% 6% 2%

administrativo 912 39% 51% 10% 512 3% 5% 0% 332 4% 6% 1%

operacional 5.935 39% 51% 10% 5.974 28% 42% 8% 1.923 24% 31% 10%

Estagiário/	trainee 1 100% 0% 0% 3 0% 0% 0% 22 1% 0% 0%

menor/	Jovem	aprendiz 302 100% 0% 0% 281 4% 0% 0% 89 3% 0% 0%

Total 8.212 36% 53% 11% 7.670 36% 55% 10% 2.962 34% 51% 15%

Conheça	a	seguir	mais	detalhes	sobre	alguns	dos	grupos	minoritários	do	Makro.	[405-1]

DiversiDaDe - outros 
grupos minoritários

2018 2019 2020

nº total de 
funcionários

portador de 
deficiência negro indígena nº total de 

funcionários
portador de 
deficiência negro indígena nº total de 

funcionários
portador de 
deficiência negro indígena

Diretoria 40 0% 0% 0% 22 0% 5% 0% 14 0% 0% 0%

gerência 179 1% 16% 0% 126 1% 22% 0% 69 1% 14% 0%

Chefia/	Coordenação 696 0% 33% 0% 654 0% 35% 0% 241 1% 24% 0%

técnico/	supervisão 147 0% 44% 0% 98 3% 40% 0% 272 1% 33% 0%

administrativo 912 2% 40% 0% 512 2% 30% 0% 332 2% 29% 0%

operacional 5.935 6% 51% 0% 5.974 5% 50% 0% 1.923 6% 34% 0%

Estagiário/	trainee 1 0% 13% 0% 3 0% 33% 0% 22 0% 55% 0%

menor/	Jovem	aprendiz 302 0% 49% 0% 281 0% 44% 0% 89 0% 31% 0%

Total 8.212 4% 46% 0% 7.670 4% 47% 0% 2.962 5% 32% 0%

[405-1]
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8.5 taxa De contratação e De rotativiDaDe23

contratações De funcionários 2018 2019 2020

Distribuição Geográfica gênero faixa etária
taxa de 

contratações por 
gênero e por região

faixa etária
taxa de 

contratações por 
gênero e por região

faixa etária
taxa de 

contratações por 
gênero e por região<30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total

norte

Homens 44 16 0 60 63% 46 26 4 76 57% 4 2 0 6 43%

Mulheres 20 14 1 35 37% 35 21 1 57 43% 5 3 0 8 57%

Subtotal 64 30 1 95 5% 81 47 5 133 7% 9 5 0 14 1%

nordeste

Homens 76 47 1 124 51% 73 57 2 132 51% 22 10 0 32 62%

Mulheres 84 33 0 117 49% 88 41 0 129 49% 11 9 0 20 38%

Subtotal 160 80 1 241 12% 161 98 2 261 14% 33 19 0 52 5%

Centro-oeste

Homens 47 19 4 70 56% 38 16 0 54 53% 17 4 0 21 75%

Mulheres 34 20 0 54 44% 27 17 3 47 47% 5 2 0 7 25%

Subtotal 81 39 4 124 6% 65 33 3 101 5% 22 6 0 28 3%

sudeste

Homens 424 254 32 710 57% 361 300 30 691 60% 325 189 16 530 56%

Mulheres 294 237 15 546 43% 251 199 10 460 40% 228 172 9 409 44%

Subtotal 718 491 47 1.256 64% 612 499 40 1.151 61% 553 361 25 939 88%

Sul

Homens 51 62 6 119 49% 55 57 8 120 51% 8 8 1 17 59%

Mulheres 75 48 3 126 51% 76 35 3 114 49% 6 6 0 12 41%

Subtotal 126 110 9 245 12% 131 92 11 234 12% 14 14 1 29 3%

Total 1.149 750 62 1.961 - 1.050 769 61 1.880 - 631 405 26 1.062 -

taxa	de	contratações	por		faixa	etária 59% 38% 3% - - 56% 41% 3% - - 59% 38% 2% - -

Em 2020, a taxa total de novas contratações foi de 36%, 11,3 pontos percentuais acima da taxa de 2019. [401-1] 25

25o cálculo considera todos os funcionários cadastrados na folha pagamento das lojas, postos de combustíveis e centros de distribuição.
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Com relação à taxa de rotatividade, devido ao fechamento das lojas fora do Estado de São Paulo, tivemos uma taxa elevada, de 113%.  [401-1]

rotativiDaDe De funcionários 2018 2019 2020

Distribuição Geográfica gênero faixa etária
taxa de 

contratações por 
gênero e por região

faixa etária
taxa de 

contratações por 
gênero e por região

faixa etária
taxa de 

contratações por 
gênero e por região<30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total

norte

Homens 40 29 4 73 1% 42 27 3 72 1% 120 152 17 289 5%

Mulheres 36 31 1 68 1% 50 54 5 109 1% 79 141 15 235 4%

Subtotal 76 60 5 141 1% 92 81 8 181 2% 199 293 32 524 9%

nordeste

Homens 69 88 7 164 2% 84 81 9 174 2% 263 453 74 790 14%

Mulheres 61 63 5 129 1% 83 99 20 202 2% 228 412 35 675 12%

Subtotal 130 151 12 293 3% 167 180 29 376 4% 491 865 109 1.465 26%

Centro-oeste

Homens 46 36 2 84 1% 29 35 2 66 1% 96 85 18 199 4%

Mulheres 39 48 2 89 1% 42 40 9 91 1% 83 100 8 191 3%

Subtotal 85 84 4 173 2% 71 75 11 157 2% 179 185 26 390 7%

sudeste

Homens 404 351 47 802 9% 290 301 36 627 9% 586 626 115 1.327 31%

Mulheres 327 316 36 679 7% 416 386 70 872 9% 375 697 85 1.157 26%

Subtotal 731 667 83 1.481 17% 706 687 106 1.499 17% 961 1.323 200 2.484 58%

Sul

Homens 101 93 9 203 2% 80 83 10 173 2% 124 190 53 367 6%

Mulheres 80 78 7 165 2% 87 110 10 207 2% 156 188 43 387 7%

Subtotal 181 171 16 368 4% 167 193 20 380 4% 280 378 96 754 13%

Total 1.203 1.133 120 2.456 - 1.203 1.216 174 2.593 - 2.110 3.044 463 5.617 -

taxa	de	contratações	por		faixa	etária 14% 11% 1% - - 15% 13% 2% - - 46% 58% 8% - -
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8.6 licença parental23 8.7 valor econômico geraDo e DistribuíDo

o número absoluto de licenças diminuiu devido a reestruturação, hoje operamos apenas 
no Estado de São Paulo e com dois postos fora de São Paulo, localizados em Cambé (PR) 
e Campo Grande (MS). 

gênero 2018 2019 2020

n.º	de	funcionários	com	direito	a	licença	
parental

Homens 142 175 22

Mulheres 224 181 45

Total 366 356 67

n.º	de	funcionários	que	usufruíram	da	licença	
parental

Homens 142 175 22

Mulheres 224 181 45

Total 366 356 67

n.º	de	funcionários	que	regressaram	ao	
trabalho	após	licença	parental

Homens 142 175 22

Mulheres 224 181 45

Total 366 356 67

n.º	de	funcionários	que	regressaram	ao	trabalho	
e	permanecem	na	empresa	após	12	meses

Homens 121 94 22

Mulheres 183 89 35

Total 304 183 57

taxa	de	retorno	ao	trabalho

Homens 100% 100% 100%

Mulheres 100% 100% 100%

Total 100% 100% 100%

taxa	de	retenção	(12	meses)

Homens 85% 54% 100%

Mulheres 82% 49% 78%

Total 83% 51% 85%

valor econômico Direto geraDo e 
DistribuíDo, em milhares De reais 2018 2019 2020

Faturamento	Líquido 6.481.068 6.088.268 3.610.007

valor econômico Direto geraDo e 
DistribuíDo, em milhares De reais 2018 2019 2020

Receitas	totais 26 7.166.410 6.602.673 5.319.734

Custos	operacionais	(-) 6.208.575 5.811.476 3.400.980

Custos	não	operacionais	(-) 18.114 260.619 101.442

salários	e	benefícios	de	funcionários	(-) 335.827 327.643 229.269

Pagamento	para	provedores	de	capital	(-) 229.448 171.907 140.511

Pagamentos	ao	governo	(impostos	e	multas)	(-) 969.612 417.786 272.767

Investimentos	na	comunidade	(-) 86 183 5.088

valor	econômico	retido	 -595.253 -386.940 1.169.677

[401-3]

[201-1]

26 Receita total inclui receitas operacionais e não operacionais
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