
O GPA é um grupo de varejo integrante de uma cadeia de abastecimento rica e complexa que 
conecta o(a) produtor(a), indústria, os processos de armazenagem e distribuição, até a 
comercialização dos produtos diretamente ao(à) consumidor(a) final.  O relacionamento com 
toda essa cadeia é pautado pela Carta de Ética do GPA para Fornecedores(as) 
(https://www.gpabr.com/wp-content/uploads/2021/07/ETHICS-CHARTER-FOR-SUPPLIERS.pdf) 
, o Código de Ética (https://www.gpabr.com/wp-
content/uploads/2021/04/Code_of_Ethics_GPA.pdf), a Política de Gestão Ambiental 
(https://www.gpabr.com/wp-
content/uploads/2021/06/Environmental_Management_Policy_GPA.pdf) e a Política de 
Diversidade, Inclusão e Direitos Humanos (https://www.gpabr.com/wp-
content/uploads/2021/06/Diversity-Policy-GPA.pdf), além de outras políticas e procedimentos 
específicos para determinadas categorias e/ou matérias-primas. Todas essas políticas 
compõem os contratos e definem os padrões a serem seguidos a fim de identificar, prevenir, 
mitigar e remediar possíveis violações socioambientais e/ou qualquer outra infração ao 
código de ética da companhia em temas como: garantia e promoção de direitos humanos; 
saúde, segurança e condições do trabalho; práticas éticas e anticorrupção; proteção e 
conservação do meio-ambiente e biomas e o bem-estar animal.  
 
Além disso, desde 2018, o GPA realiza um trabalho de mapeamento de cadeias críticas sob 
aspecto socioambiental incluindo 17 cadeias que são avaliadas sob 4 riscos prioritários: 
desmatamento, condições de trabalho e trabalho escravo/infantil, extração sustentável, 
bem-estar animal. A partir desse mapeamento, é obtido um mapa de risco e priorizadas as 
ações de mitigação de riscos, para serem desenvolvidas a partir da origem e tipo de matéria-
prima, processo e estruturação da cadeia, entre outros.   
 
No que se refere à garantia de direitos humanos e condições de trabalho, GPA tem como 
procedimento a realização de auditorias de conformidade social em fábricas localizadas em 
locais de maior risco e vulnerabilidade de práticas trabalhistas, processo que contempla todos 
os produtos importados de países de risco e todos os produtos de Marcas Exclusivas do Grupo. 
As auditorias são realizadas por instituições independentes especializadas a partir de critérios 
e metodologia como a ICS - Initiative for Compliance and Sustainability - iniciativa internacional 
setorial - com objetivo de contribuir com a melhoria das condições de trabalho da cadeia de 
valor, programa que envolve os 52 varejistas membros, compartilhando os resultados das suas 
avaliações e boas práticas.  
 
Além disso, o GPA disponibiliza a todos os públicos de relacionamento um canal de Ouvidoria 
para possíveis denúncias de irregularidades ou violações as nossas políticas e diretrizes. A 
apuração garante a confidencialidade, além de possibilitar o anonimato e, se comprovada 
veracidade, obedece sanções específicas como medidas de consequências, sejam educativas 
ou punitivas, podendo até mesmo acarretar no bloqueio definitivo do fornecedor.  
 
O GPA entende seu papel como um agente mobilizador, desenvolvendo novas práticas junto à 
cadeia de abastecimento para construir, juntos, um futuro que potencialize os impactos 
positivos para uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável. 
 
Outros detalhes sobre as políticas socioambientais e os resultados das ações do Grupo sobre o 
tema estão disponíveis no Relatório Anual e de Sustentabilidade (https://www.gpabr.com/wp-
content/uploads/2021/07/RASGPA_EN.pdf).  
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