
O Grupo Carrefour Brasil
e o Grupo BIG agora estão juntos.

Comunicação mais integrada…

A nossa newsletter Integração está de cara nova e vai trazer 
mais informações e novidades sobre a união do Grupo 
Carrefour Brasil com o Grupo BIG. E, para começar, confira, 
ao fim deste email, a mensagem de Stéphane Maquaire  
no evento de celebração da Integração.

…e Compliance também 
Os canais de denúncias do Grupo Carrefour Brasil e do Grupo BIG estão sendo 
unificados. Agora, o espaço para reporte de qualquer descumprimento de 
nossas diretrizes e irregularidades, como assédio, discriminação e conflitos de 
interesse, passa a ser o Conexão Ética Carrefour (https://conexaoeticacarrefour.com.br/) 
e o Disque Ética (0800-772-2975). Em breve, as lojas do Grupo BIG receberão 
materiais de comunicação sobre nosso Código de Conduta Ética e os canais de 
denúncias. 
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Você já viu as fotos dos nossos encontros de Integração? 
Confira no arquivo anexo e sinta um pouco do clima.

Consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi 

ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Lorem ipsum

Consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation .

Quais serão as oportunidades de crescimento        
e carreira que teremos na nova Companhia? 

Como toda grande mudança traz consigo dúvidas, criamos 
um canal para que vocês, colaboradores(as), possam enviar 

perguntas sobre a integração. É muito simples, rápido e 
anônimo. E as respostas serão trazidas pela nossa newsletter e 

em outros canais de Comunicação Interna. 

Hoje respondemos a uma pergunta que surgiu diversas vezes

sobre as oportunidades de crescimento e carreira. Confira! 

Exemplos de mais ícones

Stéphane Maquaire 
fala sobre nova Companhia 

Os(as) colaboradores(as) que estão chegando do Grupo BIG que têm 
acesso a e-mail corporativo já recebem as informações diretamente do 
remetente comunicacao_corporativa@carrefour.com e pela newsletter 
Giro. Os canais para os times de Operação como Mural e Grupos de 
WhatsApp se mantém e em breve também receberão a nossa revista 
Fique Ligado!

Primeiras lojas começam
a ser convertidas

Já as lojas que serão convertidas de Hiper BIG para Atacadão (13 unidades) demandam grandes 
adequações e, por este motivo, essas lojas serão fechadas para reforma até 31 de julho. Durante o 
período de obras, as equipes das lojas serão transferidas para outras unidades do Grupo, de acordo 
com a disponibilidade, além de terem a oportunidade de participar do processo seletivo para 
trabalharem, posteriormente, nas lojas Atacadão. Reforçamos que toda a nossa liderança tem 
trabalhado com o direcionamento de minimizar o impacto para colaboradores(as) e clientes.

Em julho, vamos dar início ao processo de conversão de lojas do 
Grupo BIG para Carrefour ou Atacadão e, em muitas delas, o 
funcionamento se mantém normal durante as obras, com um 
fechamento rápido por até 5 dias antes da reabertura. Isso acontece 
especialmente quando houver a migração de Maxxi para Atacadão 
e de Hiper BIG para Hiper Carrefour.

A união do Grupo Carrefour Brasil e do Grupo BIG nos fortalece como líderes do varejo 
nacional e nos torna a maior empregadora privada do país, com 150 mil colaboradores(as). 
Com isso, a nossa empresa é naturalmente um lugar de muitas oportunidades. Queremos 
desenvolver a nossa força de trabalho e apostar nos nossos talentos internos. Agora, 
estamos desenhando uma nova organização em todos os níveis, mas sabemos que em 
breve todos e todas terão oportunidade de participar de processos internos, além de 
aprenderem muito no novo Grupo Carrefour Brasil.

Confira!

Espaço para tirar as suas dúvidas

ENVIAR DÚVIDAS

Semana que vem tem mais!

https://conexaoeticacarrefour.com.br/

