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Os temas socioambientais são transversais aos negócios do Grupo Carrefour Brasil e inseridos 
na agenda estratégica global da companhia, que mantém programas de produção sustentável 
de alimentos.   
 
O Grupo Carrefour Brasil repudia qualquer prática que viole os direitos humanos ou a 
legislação trabalhista. A companhia preza pelo respeito e bem-estar de todos que integram 
suas cadeias produtivas e possui um Código de Ética e Social para Fornecedores com cláusulas 
específicas que os obrigam a se comprometer rigorosamente com todas as normas da 
legislação trabalhista vigente. 
 
Como membro fundador e curador do Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho 
Escravo (InPACTO) – que atua na promoção do trabalho decente há 15 anos - e com ações 
nacionais e internacionais alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da 
Organização das Nações Unidas (ONU), a companhia atua para garantir alinhamento às 
principais demandas socioambientais globais e regionais. No que diz respeito aos direitos 
humanos, a atuação da companhia está vinculada às seguintes ODS: Saúde e Bem-Estar (3), 
Trabalho decente e crescimento econômico (8), Redução das Desigualdades (10), Cidades e 
Comunidades Sustentáveis (11) e Consumo e Produção Sustentáveis (12). 
 
O Grupo Carrefour Brasil tem investido em um monitoramento e análise de risco crescente de 
suas cadeias de fornecimento, tem fortalecido documentos de governança e atuado com um 
comitê de auditoria social, aumentando a comercialização de alimentos cultivados com as 
melhores práticas e que respeitem e valorizem os pequenos produtores locais e todas as 
pessoas que trabalham no campo. Na admissão de novos parceiros comerciais, a companhia 
executa a Due Diligence de Integridade, que é o processo de coleta e análise de informações 
de fontes públicas relacionadas à idoneidade de pessoas físicas e jurídicas, para 100% dos 
fornecedores. No caso do setor têxtil, todos os fornecedores e subcontratados precisam seguir 
as diretrizes da Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX) – formada por redes varejistas 
para a implantação das melhores práticas de compliance. 
 
No caso da Marca Própria, é realizado também um Mapa de Risco - a fim de garantir que não 
sejam estabelecidas negociações com fornecedores autuados por desrespeitarem os direitos 
dos trabalhadores - e auditoria social, seguindo as diretrizes de direitos humanos abordados 
nos protocolos da Initiative Compliance and Sustainability (ICS) - iniciativa setorial 
internacional cujo objetivo é melhorar as condições de trabalho ao longo das cadeias de 
abastecimento. Os contratos de fornecimento são suspensos caso não cumpram os requisitos 
direitos humanos e condições dignas de trabalho – que incluem o combate ao trabalho infantil, 
ao trabalho forçado, análogo ao escravo, à discriminação, a abuso e assédio, garantindo a livre 



 
 
associação e canal de denúncia, salário e compensação e horas trabalhadas, além de atenção à 
saúde e segurança.  
 
Em 2020, foram realizadas 272 auditorias junto a fornecedores de marca própria. Para mitigar 
as injustiças sociais, o Grupo Carrefour Brasil oferece treinamentos e acompanhamentos 
individuais para os fornecedores mais críticos de FLV, atuando com um plano de ação em casos 
de não conformidade com a política da companhia e suporte para que os parceiros comerciais 
melhorem suas práticas e se desenvolvam. O objetivo é educar, tornando a cadeia mais 
sustentável.  
 
Para o Grupo Carrefour Brasil, a adequação dos produtores e fornecedores às boas práticas 
sociais é inegociável. Para serem parceiros da rede, os fornecedores precisam seguir padrões 
de qualidade e cumprir requisitos sociais, trabalhistas, ambientais e éticos, condições que 
também são formalizadas em contrato. Também é exigido que estejam de acordo com os 
principais documentos que norteiam a conduta social do Carrefour: Código de Conduta para 
Negócios, Código de Ética e Social para Fornecedores, além do Acordo Nacional de Compra e 
Fornecimento. 
 
Como parte de seu diagnóstico de riscos sociais, o Carrefour Brasil está empenhado em 
atualizar sua análise, integrando os riscos específicos das cadeias de abastecimento alimentar 
e não-alimentar no Brasil e implementando medidas preventivas adequadas. Ainda em 2020 
foi criado um grupo de trabalho interno – formado por colaboradores das áreas de auditoria 
social, comercial, sustentabilidade, gestão de risco, qualidade, jurídico e compliance – para dar 
mais celeridade ao tema de direitos humanos e discutir as estratégias para garantir a 
responsabilidade social nas cadeias. Desse grupo, estabeleceu-se células de trabalho em temas 
como jurídico/contratual, ferramental, comunicação e comercial para que todos contribuam 
em suas respectivas áreas para o progresso do tema de direitos humanos nas cadeias 
fornecedoras. 
 
Outro ponto que merece destaque é que o Carrefour é a rede varejista pioneira no fomento de 
práticas mais sustentáveis de produção em parceria com produtores locais. Um dos focos da 
companhia é fazer um trabalho de reconhecimento/ mapeamento de pequenos produtores. 
Além dos benefícios para a biodiversidade, essa aproximação se reverte em apoio a 
comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, que promovem a agricultura familiar 
e cultivam alimentos típicos de determinadas regiões, aumentando sua renda, inclusão social e 
o desenvolvimento econômico local. Esses produtos são rastreados e sua história é 
compartilhada nas gôndolas, por meio do QR Code. 
 
Em relação ao combate ao racismo, desde o fim de 2020, o Carrefour assumiu compromissos 
públicos e um plano de curto, médio e longo prazo para aprimorar as práticas, reforçar a luta 
antirracista e promover a urgente inclusão social de negros e negras.  Com isso, a companhia 
vem implementando mais de 50 iniciativas, que envolvem colaboradores, parceiros, 
fornecedores e toda a sociedade, promovendo projetos de diversidade e inclusão como forma 
de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e inclusiva. 
 
Por essas razões, e por prezar pela transparência em nossas relações, em relação ao 
relatório ‘Mancha de Café’, da Oxfam Brasil, esclarecemos que sempre que irregularidades são 
identificadas junto aos fornecedores que abastecem o grupo, exigimos esclarecimentos 
imediatos, bem como um plano de ação para ajuste de conduta, que pode envolver, inclusive, 



 
 
bloqueio preventivo até que o produtor tome as medidas cabíveis. O objetivo é conscientizar e 
engajar o fornecedor, convocando-o para uma corresponsabilidade comercial.   
 
Vale ainda registrar que as informações sobre os códigos e políticas do grupo, bem como de 
governança social, podem ser consultadas no site www.conexaoeticacarrefour.com.br e no 
Relatório de Sustentabilidade de 2019 do grupo 
https://www.grupocarrefourbrasil.com.br/informacoes-aos-investidores/central-de-
downloads/, bem como no site institucional https://www.carrefour.com.br/institucional/. 
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