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Olá!

Ser o maior varejista e atacadista alimentar do Brasil, estar em contato com 
milhões de consumidores todos os dias e milhares de parceiros no mundo todo  
é um grande desafio.

Você, nosso colaborador, representa as marcas Carrefour Brasil e Atacadão e 
contribui todos os dias para a construção da nossa imagem e sucesso dos 
nossos negócios.

Queremos fortalecer ainda mais a cultura de integridade do Grupo e gerar dentro 
de cada um o sentimento de orgulho e segurança por trabalhar e se relacionar 
com uma organização ética e responsável.

Por isso, lançamos um Código de Conduta Ética, comum a todos os nossos 
negócios, que está alinhado às boas práticas de Governança Corporativa  
e aos 16 Princípios globais de nosso Grupo.

Acreditamos que o melhor caminho é sempre a transparência, confiança e 
credibilidade e, dessa forma, conseguiremos atingir nosso propósito: ser o 
varejista e o atacadista mais queridos e preferidos do Brasil.

Convido você a ler este documento e peço a sua colaboração para praticá-lo  
e disseminá-lo. Fazemos juntos para sermos mais fortes! Conto com você!

Um abraço,  

Noël Prioux
CEO do Grupo Carrefour Brasil

Programa de ética
e integridade
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Que cada colaborador inspire confiança e respeito por meio de práticas éticas 
exemplares para assegurar um crescimento responsável e sustentável de nossos 
negócios e livre de qualquer atitude antiética ou fraudulenta.

Este Código de Conduta Ética resulta do compromisso do Grupo Carrefour Brasil 
de adotar boas práticas de governança corporativa e de atuar, cada vez mais, de 
forma íntegra e transparente. 
Tem como objetivo disseminar os princípios éticos do Grupo Carrefour Brasil e 
formalizar as regras e diretrizes de conduta esperadas pela companhia. 

É ESPERADO:

PRÁTICAS EXEMPLARES PARA UM 
CRESCIMENTO RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL

O Código de Conduta Ética é um documento vivo. Portanto, revisões, alterações 
e adaptações poderão ser realizadas a qualquer momento, conforme a 
necessidade, para assegurar a evolução e o amadurecimento da conduta ética no 
Grupo Carrefour Brasil. 

1.1. APLICABILIDADE

Todos os colaboradores do Grupo Carrefour Brasil devem respeitar este 
Código de Conduta Ética, o que ele diz e o que significa, independentemente 
de sua posição na empresa, e demonstrar consciência, bom senso e 
julgamento em sua aplicação. 

Este código aplica-se, também, aos terceiros que agem em nome do Grupo 
Carrefour Brasil, como fornecedores, prestadores de serviços, representantes, 
parceiros, dentre outros.

1.2. NOSSOS PRINCÍPIOS ÉTICOS

Nossos princípios éticos devem ser a base de nossos negócios. Eles 
fundamentam e norteiam os comportamentos esperados e não permitidos pelo 
Grupo Carrefour Brasil de seus colaboradores na condução de suas atividades 
profissionais no dia a dia. Tais comportamentos serão abordados 
de forma mais detalhada no decorrer deste documento. 

1.
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Os nossos princípios também orientam as demais políticas corporativas do 
Grupo Carrefour Brasil e são compatíveis com o cumprimento e a promoção:

• da Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
• das oito convenções fundamentais da Organização Internacional  

do Trabalho; 
• dos princípios orientadores da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico aplicáveis às empresas multinacionais; 
• dos dez princípios do Pacto Mundial da Organização das Nações Unidas; 
• do Acordo Internacional assinado com a UNI Sindicato Global.

Proteger a diversidade

Contribuir para um ambiente
de trabalho seguro e saudável

Privilegiar o diálogo social

Recusar qualquer assédio  
e qualquer discriminação

Selecionar e tratar os fornecedores
com objetividade e lealdade

Desenvolver relações comerciais
transparentes

Respeitar os compromissos com
nossos parceiros

Abster-se de qualquer acordo
ou prática desleal

Nossos 16 PRINCÍPIOS são:

Estar integrado, individual
e coletivamente

Fornecer relatórios confiáveis e fiéis

Evitar conflito de interesse

Recusar qualquer forma de corrupção

Garantir a segurança das pessoas
e dos bens

Proteger os recursos e o patrimônio
da empresa

Garantir a confidencialidade

Preservar o meio ambiente

7
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NOSSAS ESTRATÉGIAS

Traçam o caminho a ser seguido  
para aproveitar as frequentes 
evoluções do mercado, dos 
consumidores, das atividades  
do comércio e da concorrência.

Nutrem-se da atualização de nosso 
saber fazer e de nossa ousadia 
para inovar e para compreender. 
São elaborados em todos os níveis: 
países, bandeiras, formatos e lojas.

São concebidas e implementadas  
de acordo com nossas POLÍTICAS.

O objetivo é o crescimento estável 
e rentável de nossas atividades, 
priorizando a satisfação dos 
clientes e um sucesso maior que 
o dos concorrentes.

“Perenidade, a independência e o crescimento regular do
Grupo Carrefour Brasil estão baseados no trabalho das 
mulheres e dos homens do Grupo. Todos se esforçam, a 
cada dia, para dar uma resposta completa e coerente que 
vá ao encontro das expectativas de nossos clientes e de 
todos os nossos parceiros.”

O PROJETO
DO GRUPO
CARREFOUR

BRASIL

1.3. POLÍTICAS DO GRUPO CARREFOUR

As políticas do Grupo Carrefour Brasil foram desenvolvidas para atender nosso 
Projeto e a elaboração de nossas Estratégias. 

8
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NOSSAS ESTRATÉGIAS

A EFICIÊNCIA inspira-se na motivação das mulheres e 
dos homens, bem como na organização que rege suas 
relações e define responsabilidades.
A ORGANIZAÇÃO é simples e descentralizada.
A MOTIVAÇÃO reside em sua formação, informação  
e carreiras.

O PATRIMÔNIO é composto por valores tangíveis  
e intangíveis.
VALORES INTANGÍVEIS (bandeiras, formatos, 
imagem positiva, reputação etc.) são alavancas 
de crescimento que precisam ser fortalecidas e 
preservadas.
A concepção dos VALORES TANGÍVEIS (lojas, galerias 
etc.) de forma adequada, e sua boa gestão garantem a 
rentabilidade dos investimentos.

NOSSA OFERTA COMERCIAL é de um vendedor de 
produtos e serviços de consumo corriqueiro e acessível a 
todos. Contribuímos para a democratização do consumo.
O SUCESSO de nossa oferta comercial está na 
adaptação dos sortimentos, em nossa sinergia, no 
uso prudente de tecnologias digitais, na atratividade 
de preço, nas boas condições de compra e na rápida 
rotação dos estoques.

O LUCRO PERMITE que o Grupo se autofinancie, 
associe os colaboradores aos resultados e remunere os 
acionistas. É a medida de sucesso de nossos esforços  
e o que determina nosso futuro.
O LUCRO É OBTIDO por meio dos esforços de todos 
nos resultados, no uso correto da informação de gestão, 
da geração de fluxo de caixa e investimento  
e da disciplina do controle interno.

AS MULHERES  
E OS HOMENS

OS ATIVOS

AS 
MERCADORIAS

O DINHEIRO
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2. DIRETRIZES DE ATUAÇÃo

2.1. CONDUTA ADEQUADA 

O compromisso com a ética, integridade e transparência é prioridade  
para o Grupo Carrefour Brasil. Assim, o Grupo repudia toda prática 
de fraude, ilegalidade, ato de corrupção, oferecimento de suborno, 
propina ou pagamentos similares, inclusive transnacional.
Todos os colaboradores devem adquirir compreensão suficiente das
legislações e obrigações aplicáveis às suas atividades profissionais  
e cumpri-las em boa fé. 

O Grupo Carrefour Brasil se preocupa com a qualidade das relações entre as 
pessoas. Valoriza a diversidade e a convivência com todas as pessoas e suas 
singularidades, sejam elas colaboradores, parceiros, clientes, prestadores 
de serviços, representantes ou terceiros. Todos devem se sentir acolhidos 
e respeitados. 

É ESPERADO:

Exposição do empregado a situações humilhantes e constrangedoras, normalmente em relações hierárquicas 
ou assimétricas, causando-lhe humilhação e expondo-lhe a situações vexatórias perante os colegas de 
trabalho, fornecedores, clientes e perante a si mesmo (exemplos: desrespeito, agressividade, maus tratos, 
ridicularização e inferiorização).  

Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente  
da sua condição hierárquica ou ascendente inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.

1.

2.

Tratamento digno e respeitoso, reconhecendo e valorizando a 
diversidade estética, diversidade étnico-racial, pessoas com deficiência, 
diversidade sexual, religiosa, etária e de gênero.

Cumprimento das políticas internas e de toda a legislação aplicável.

Discriminação, abusos ou assédios, sejam estes de natureza moral¹  
ou sexual².

Exploração da mão de obra infantil, de trabalho escravo ou 
análogo ao escravo.

NÃO É ADMITIDO:
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2.2. SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

O Grupo Carrefour Brasil está comprometido em cumprir com 
todas as leis e regulamentos de meio ambiente, saúde e segurança 
do trabalho. Nós protegemos o bem-estar de nossos clientes, 
colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço, fornecendo 
instalações seguras para fazer compras e trabalhar.

É ESPERADO:

Que os colaboradores atuem de maneira responsável, respeitando as 
políticas e procedimentos de saúde e segurança do trabalho do Grupo 
Carrefour Brasil aplicáveis aos seus respectivos ambientes de trabalho.

Que os colaboradores promovam práticas responsáveis e sustentáveis de 
saúde, segurança e meio ambiente.

Que os colaboradores participem de todos os treinamentos obrigatórios 
relacionados à saúde, segurança e ao meio ambiente.

Que os colaboradores adotem uma atitude consciente em relação ao meio 
ambiente, à utilização dos recursos naturais e às comunidades do entorno 
de nossas lojas e instalações.

Trabalhar sob influência de drogas ilícitas, substâncias entorpecentes  
ou bebidas alcoólicas.

Operar máquinas ou equipamentos para os quais não recebeu  
o treinamento/capacitação específica.

Realizar atividades sem utilização do EPI (Equipamento de Proteção 
Individual) conforme definido em política específica.

NÃO É ADMITIDO:
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2.3. SEGURANÇA ALIMENTAR 

A manutenção de hábitos adequados de higiene pessoal, bem como de 
manipulação e armazenamento dos alimentos que consumimos e vendemos 
é prioridade, pois afetam nosso bem-estar e fazem parte de nossos negócios, 
impactando, inclusive, nossa imagem e reputação. 

É ESPERADO:

Que os colaboradores atuem de maneira responsável, respeitando 
as regras de saúde e higiene aplicáveis a seu ambiente de trabalho.

2.4. REDES SOCIAIS E MíDIAS

É recomendada uma atuação de forma responsável nas mídias sociais, 
evitando abordagens desrespeitosas, discriminatórias ou que possam gerar 
um entendimento desfavorável, tanto para o colaborador quanto para o Grupo 
Carrefour Brasil. 

É ESPERADO:

2.5. ATIVOS E RECURSOS

É de responsabilidade de todos a utilização correta e a proteção dos ativos e 
recursos do Grupo Carrefour Brasil, tais como mobiliário, equipamentos de 
informática, materiais de escritório, dentre outros.

Todos os meios de comunicação e equipamentos disponibilizados pela empresa 
são para uso profissional, portanto, passíveis de monitoramento, inclusive 
em relação a documentos arquivados nos equipamentos e na rede do Grupo 
Carrefour Brasil. 

Que os colaboradores tenham atenção à disseminação de imagens, 
fotos e filmes relacionados ao Grupo Carrefour Brasil e suas lojas 
em perfis próprios ou de terceiros.

Que entendam que as diretrizes de preservação de informações 
sensíveis se aplicam também às redes sociais.
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A utilização dos ativos e recursos da empresa dentro de seus objetivos, 
zelando por sua preservação e bom funcionamento.

2.6. PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual do Grupo Carrefour Brasil, além de suas marcas, 
logotipos, nome inclui, dentre outros, o resultado do trabalho desenvolvido 
por seus colaboradores e/ou terceiros que atuam por conta e ordem do Grupo 
Carrefour Brasil, e contempla relatórios gerenciais, planilhas e projetos, além 
dos ativos intangíveis como know-how, imagem e reputação.

NÃO É ADMITIDO:

NÃO É ADMITIDO:

Que os colaboradores utilizem os softwares disponibilizados pelo Grupo 
para outros fins, sem prévia autorização ou em desacordo com as 
políticas internas. Vale lembrar que a empresa só utiliza os softwares, 
equipamentos e sistemas aprovados pela Diretoria de Tecnologia dos 
negócios do Grupo.

O uso indevido ou a distribuição não autorizada da propriedade 
intelectual ou conhecimento do Grupo Carrefour Brasil, o que pode gerar 
consequências negativas, tanto para a companhia quanto para  
as pessoas envolvidas, incluindo ações judiciais e sanções.

É ESPERADO:

13
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2.7. INFORMAÇÕES SENSÍVEIS

Arquivamento adequado de documentos e informações sensíveis.

Sigilo sobre transações realizadas e informações obtidas de nossos 
clientes, consumidores ou parceiros.

Que todos informem à área de Ética e Integridade e/ou de Segurança  
da Informação do seu respectivo negócio ou realize um relato por 
meio do Canal Conexão Ética sempre que souberem sobre casos de 
vazamento de informações sensíveis.

O Grupo Carrefour Brasil considera como informação sensível toda informação, 
confidencial ou não, estratégica ou não, fornecida pelo Grupo para uso 
exclusivamente interno de seus colaboradores, ou produzida em decorrência 
do exercício das atividades, a exemplo de planos de negócios, estratégias, 
informações financeiras, contábeis, informações sobre clientes, prestadores  
de serviços, contratos, estratégias de marketing, operações, logísticas,  
dentre outras.

Além disso, qualquer informação que, caso comprometida, alterada, destruída 
ou divulgada de forma inadvertida, possa afetar o negócio, trazer perdas 
financeiras, ocasionar problemas de conformidade com a legislação ou, ainda, 
impactos negativos à imagem da empresa, seja em uma situação normal, seja 
em uma crise, deve ser considerada como sensível.

A divulgação de qualquer informação deve ser previamente autorizada pelo 
proprietário da informação e diretor da respectiva área e deve estar de acordo  
com a Política de Proteção de Informações Sensíveis de cada negócio.

É ESPERADO: 
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3. CONFLITO DE INTERESSE

Ocorre o conflito de interesse quando há a possibilidade dos interesses pessoais 
e particulares do colaborador se sobreporem aos do Grupo Carrefour Brasil, 
podendo prejudicar seu julgamento independente ou integridade profissional, 
ou ser prejudicial à imagem ou reputação do Grupo.

Para evitar esses conflitos, o Grupo Carrefour Brasil definiu algumas regras que 
devem ser seguidas por todos os seus colaboradores. 

Além disso, é obrigação de todos os colaboradores, que apresentarem, 
suspeitarem ou presenciarem qualquer forma de conflito de 
interesse, o reporte de tal situação à área de Ética e Integridade 
de seu respectivo negócio por meio do Termo de Declaração de 
Conflito de Interesses disponível no Portal Conexão Ética.  

3.1. ATIVIDADES PARALELAS

Atividades realizadas fora da jornada de trabalho não devem interferir no 
desempenho das atividades realizadas no Grupo Carrefour Brasil e não podem 
ser prejudiciais à imagem dos negócios.
Não é permitido realizar atividades relacionadas ou concorrentes aos negócios 
do Grupo Carrefour Brasil, direta ou indiretamente.
Não é permitida a realização de atividades não relacionadas ao Grupo 
Carrefour Brasil durante o expediente de trabalho. 

3.2. RELACIONAMENTO FAMILIAR E AFETIVO 

Devem ser reportadas para a área de Ética e Integridade da respectiva 
unidade de negócio as seguintes situações:

• Qualquer relação familiar de até terceiro grau, consanguíneos ou por 
afinidade³ entre colaboradores.

• Qualquer relacionamento afetivo entre colaboradores. 

O reporte dessas situações deve ocorrer para que possíveis conflitos possam 
ser analisados e gerenciados de acordo com a regra a seguir.  

1º grau (pai, mãe, filhos, sogro, sogra, genro, nora); 2º grau (irmãos, avós, netos, padrasto, madrasta, 
enteados, cunhados); 3º grau (tios, sobrinhos). 

3.
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Relacionamentos familiares e afetivos são permitidos desde que  
os colaboradores: 

• Não possuam relação de liderança/subordinação direta ou indireta;
• Não possuam relação de controle/controlado. Ou seja, que um dos 

colaboradores tenha a função de monitoramento, vistoria, auditoria, 
fiscalização etc. em relação às atividades desempenhadas pela área  
da outra parte;

• Não atuem na mesma diretoria, caso estejam sediados nos escritórios  
da Matriz. 

Exceções a essa regra devem ser aprovadas pela área de Ética e Integridade 
da respectiva unidade de negócio em conjunto com o Diretor da área e, 
em caso de divergência, pelo Comitê de Ética do respectivo negócio dos 
colaboradores em situação de conflito.

3.3. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS E FORNECEDORES POR COLABORADORES
 

Candidatos indicados para vagas no Grupo Carrefour Brasil participarão 
do processo seletivo, mas devem participar de todas as etapas sem qualquer 
tipo de favorecimento. Além disso, o colaborador que realizou a indicação do 
candidato não poderá participar do processo seletivo.

A indicação de empresas fornecedoras, pertencentes ou dirigidas por  
familiares, não é recomendável. No entanto, se realizada, deve:

• Ser informada e aprovada, prévia e formalmente, pela área de 
Ética e Integridade da respectiva unidade de negócio; 

• O colaborador que indicou não participará do processo de negociação, 
e a contratação será baseada em critérios técnicos, éticos e objetivos 
(qualidade, preço etc.). 

Além disso, a aprovação e realização de eventuais negócios com esses 
fornecedores estará sempre condicionada às regras presentes na Política 
de Transação com Partes Relacionadas do Grupo Carrefour Brasil.

16
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3.4. BRINDES, PRESENTES E CONVITEs DE ENTRETENIMENTO

Brinde 

Brinde 

Seguindo as regras 
acima desde que 
o fornecedor não 

esteja em processo 
de contratação/ 

homologação. Neste 
caso, não é permitido. 

Posso dar?

Posso dar?

Posso receber?

Posso receber?

Presente

Presente

Convite de entretenimento

Convite de entretenimento

Agentes privados (fornecedores, prestadores de serviços, parceiros etc.)

Brindes são itens de uso corporativo sem valor comercial, tais como 
cadernos, calendários, agendas, canetas, chaveiros, camisetas 
e bonés indicados com a logomarca da empresa que possuam 
valor comercial de até R$ 100,00. Os itens que não se enquadram 
na categoria acima devem ser considerados presentes. 

Convites de entretenimento são ingressos para eventos culturais, esportivos, 
entre outros, que não tenham uma ligação direta com as atividades do Grupo 
Carrefour Brasil. 

Com o objetivo de diminuir potenciais situações de conflito de interesse 
(ou até mesmo corrupção), o Grupo estabelece as diretrizes abaixo. 

 
Agentes públicos, familiares e assessores

Para mais informações, consulte a Política Anticorrupção e Prevenção  
ao Tráfico de Influência do Grupo Carrefour Brasil.
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Qualquer exceção a essas regras deve ser aprovada pela área de Ética e 
Integridade da respectiva unidade de negócio em conjunto com o Diretor da 
área e, em caso de divergência, pelo Comitê de Ética do respectivo negócio. 
Vale ressaltar que, se aprovado pela alçada competente, qualquer oferta ou 
recebimento de brinde, presente ou convite de entretenimento deve estar 
alinhado aos objetivos e interesses dos negócios do Grupo Carrefour Brasil  
e não representar qualquer favorecimento indevido.

Em caso de impossibilidade de recusa de brinde, presente ou convite de 
entretenimento, devido ao recebimento por correio ou no endereço residencial, 
o colaborador deverá informar à área de Ética e Integridade da sua respectiva 
unidade de negócio, que destinará o item para ações de responsabilidade 
social do Grupo.

3.5. EVENTOS PATROCINADOS POR TERCEIROS 

Nessa categoria se enquadram os convites relacionados a eventos com fins 
profissionais, tais como seminários, palestras e workshops.  
É proibido o recebimento de convites pagos por terceiros para participação em 
eventos (de clientes, fornecedores, parceiros, associações etc.). 
Exceções a essa regra podem ser aprovadas pela área de Ética e Integridade 
da respectiva unidade de negócio em conjunto com o Diretor da área e, em 
caso de divergência, pelo Comitê de Ética do respectivo negócio. 

Caso aprovado pela alçada competente, as seguintes condições devem  
ser seguidas:

• O pagamento de despesas de hospitalidades, como hospedagem e 
passagem aérea, deve ser realizado pela unidade de negócio do Grupo 
Carrefour Brasil.  

• O convite para o evento profissional não pode ser estendido aos familiares 
e pessoas diretamente relacionadas. 
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3.6. REFEIÇÕES DE NEGÓCIOS

É estritamente proibido o pagamento de refeições a funcionários públicos ou 
privados, devendo cada parte arcar com suas despesas.

Refeições de negócios podem ser realizadas, desde que não ultrapassem 
um valor e frequência razoáveis. Além disso, é importante ressaltar que não 
devem ocorrer de modo a gerar qualquer tipo de favorecimento indevido, 
direto ou indireto.

As refeições de negócios com funcionários públicos devem ser 
preferencialmente evitadas, mas caso ocorram, cada parte deverá arcar 
com sua própria despesa, não sendo possível, o funcionário deverá reportar 
o fato à sua Diretoria e à área de Ética e Integridade da sua respectiva 
unidade de negócio. 

3.7. ATIVIDADES POLÍTICAS, SINDICAIS E RELIGIOSAS

A participação e o envolvimento em atividades cívicas, religiosas e políticas 
devem ocorrer somente fora das dependências do Grupo Carrefour Brasil  
e do expediente de trabalho. 

Não é permitida a utilização de recursos da empresa para fazer campanha 
religiosa, sindical e política (como, por exemplo, usar o e-mail corporativo).
O Grupo Carrefour Brasil não realiza nenhum tipo de doação ou patrocínio 
a candidatos a cargos públicos ou campanhas políticas de forma direta ou 
indireta. Além disso, nenhum colaborador está autorizado a realizar nenhuma 
ação em nome do Grupo. 
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4. RELACIONAMENTOS

4.1. CLIENTES

A relação com nossos clientes deve ser baseada na excelência e no respeito. 
Por isso,

É ESPERADO:

Atendimento aos clientes com respeito, cortesia e eficiência, 
fornecendo-lhes informações claras e precisas.

Comprometimento com a satisfação dos clientes, respeitando 
os seus direitos e buscando soluções que atendam a seus 
interesses, sempre de acordo com a legislação.

4.2. FORNECEDORES E PARCEIROS

Tanto a seleção quanto a contratação de fornecedores e prestadores de 
serviços são baseadas em critérios técnicos objetivos e preestabelecidos, como 
idoneidade, capacidade técnica e de fornecimento, qualidade, prazos e preços 
praticados, não permitindo qualquer favorecimento ou discriminação.
 
O Grupo Carrefour Brasil, comprometido em contratar empresas que prezam 
pela conduta ética nos negócios, avalia seus fornecedores antes  
da contratação, de forma a coletar informações acerca de sua idoneidade,  
e evita negócios com fornecedores de reputação duvidosa.
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Atuação com idoneidade, cumprimento dos contratos celebrados 
e obediência integral à legislação trabalhista, tributária e 
ambiental. É vedada a contratação de fornecedores que 
utilizam mão de obra infantil, escrava ou análoga.

Que conheçam e cumpram as diretrizes presentes neste Código 
de Conduta Ética, na Política Anticorrupção e Prevenção ao Tráfico 
de Influência, bem como no Código de Fornecedores do Grupo 
Carrefour Brasil, que está disponível no Portal de Fornecedores.

Que cumpram integralmente todas as condições e cláusulas celebradas 
nos contratos de parceria, fornecimento e de prestação de serviço.

O recebimento de qualquer tipo de gratificação, pagamento ou comissão 
de fornecedores, prestadores de serviço e parceiros.

A oferta ou solicitação, pelo fornecedor, de suborno ou propina para 
efetuar transações de qualquer natureza para/de qualquer pessoa 
ou organização, entidades governamentais, colaboradores públicos, 
companhias privadas e empregados dessas companhias privadas,  
em qualquer circunstância.

O relacionamento comercial do Carrefour com ex-colaboradores 
dentro do prazo de um ano após a sua saída. O colaborador que tiver 
ciência desta situação deve comunicar a área de Ética e Integridade da 
respectiva unidade de negócio (vide item 8.1 deste documento).

É ESPERADO DE NOSSOS FORNECEDORES E PARCEIROS:

As relações com nossos fornecedores e parceiros devem ser pautadas pela 
ética, transparência, imparcialidade e livre de qualquer favorecimento indevido. 
Por isso,

NÃO É ADMITIDO:
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4.3. INVESTIDORES E ACIONISTAS

O Grupo Carrefour Brasil negocia suas ações no Novo Mercado da  
Bolsa de Valores de São Paulo, o que nos exige um nível elevado de  
governança corporativa. 

O relacionamento com os investidores acionistas do Grupo Carrefour Brasil 
é baseado na comunicação precisa, transparente e tempestiva de informações, 
visando à garantia de seus interesses e direitos de acordo com as melhores 
práticas de governança corporativa, com a Política de Divulgação de 
Informações e Negociação de Valores Imobiliários e normas e regulamentos 
da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e B3 (Bolsa de Valores de São 
Paulo). Por isso,

É ESPERADO:

Estrita observância à Política de Divulgação de Informações e 
Negociação de Valores Imobiliários do Grupo Carrefour Brasil.
Precisão nos livros e registros contábeis, bem como fornecimento de 
informações fidedignas aos acionistas e em total conformidade com a lei.

Rapidez na disposição de informações ao mercado, 
buscando minimizar especulações.

Proteção de informações, ainda não divulgadas, que possam 
afetar o mercado ou influenciar decisões de investimento.
Cooperação com auditorias internas e externas, bem 
como inspeções de órgãos reguladores.

NÃO É ADMITIDO:

Negociação de ações durante os períodos de vedação à negociação 
previstos pela CVM.

Utilização de informações privilegiadas do Grupo Carrefour Brasil para 
se beneficiar direta ou indiretamente com a venda ou a compra das 
ações, ou, ainda, o repasse da informação para que terceiros dela se 
beneficiem. O uso indevido dessas informações é ilegal e pode resultar 
em sanções administrativas, cíveis e criminais.

Divulgação de informações, atos, eventos ou fatos relevantes aos quais 
tenha acesso, em razão da posição, cargo ou função que ocupa.
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4.5. SETOR PÚBLICO E PRIVADO - ANTICORRUPÇÃO

O relacionamento entre os colaboradores do Grupo Carrefour Brasil e agentes 
privados e públicos, seus familiares ou assessores, deve ser guiado pela ética  
e pela transparência, com base nas diretrizes legais e sob os princípios e 
regras descritos na Política Anticorrupção e Prevenção ao Tráfico de Influência 
do Grupo Carrefour Brasil.

O Grupo Carrefour Brasil repudia todo e qualquer ato de corrupção, suborno ou 
propina. Isto é, colaboradores e terceiros estão proibidos de prometer, oferecer 
ou aceitar, de agente público ou privado, nacional ou estrangeiro, qualquer 
vantagem indevida. 

Qualquer colaborador ou terceiro que tenha parentesco com agentes públicos 
e privados, com poder decisório no âmbito de negócios e operações do Grupo 
Carrefour Brasil, deve reportar tal relacionamento por meio do termo de 
Declaração de Conflito de Interesse, disponível no Portal Conexão Ética. 

4.4. CONCORRENTES

O Grupo Carrefour Brasil respeita a livre concorrência e toda a legislação que a 
regula. Por isso, 

É ESPERADO:

NÃO É ADMITIDO:

Respeito aos concorrentes, atuação de acordo com as regras da livre 
concorrência e não divulgação de informações falsas ao mercado. 

Utilização de informações sensíveis de concorrentes sem  
a sua autorização.
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4.6. IMPRENSA

O relacionamento e o atendimento da imprensa, concessão de entrevistas, 
imagens para matérias, respostas a jornalistas ou qualquer atividade 
relacionada, são de responsabilidade da Diretoria de Comunicação do Grupo 
Carrefour Brasil. Portanto, os contatos com a imprensa, envios de informações, 
fotos, esclarecimentos devem ser autorizados por essa Diretoria. 

É ESPERADO:

Que, caso algum colaborador ou terceiro seja procurado pela 
imprensa, ele não se manifeste, comente ou forneça qualquer 
informação sobre assuntos relacionados ao Grupo Carrefour 
Brasil. Ele deverá comunicar e encaminhar o contato da 
imprensa imediatamente à Diretoria de Comunicação. 

5. DOAÇÃO E PATROCÍNIOS

As doações filantrópicas e patrocínios devem valorizar a imagem do Grupo 
Carrefour Brasil, beneficiar a sociedade, estar alinhadas com a estratégia  
de marketing dos negócios e cumprir as regras e processos descritos na  
Política de Doações e Patrocínios do Grupo Carrefour Brasil.

Antes da realização de qualquer doação ou patrocínio, a instituição beneficiada 
deve passar por avaliação prévia, de forma a coletar informações acerca de 
sua idoneidade. De acordo com o resultado desta avaliação, a área de Ética e 
Integridade da respectiva unidade de negócio poderá aprovar ou não a realização 
da doação ou patrocínio. Se necessário, o Comitê de Ética do respectivo negócio 
também poderá ser acionado. 

Para mais informações e dúvidas, consulte a Política de Doações e Patrocínios do 
Grupo Carrefour Brasil.
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6. LIVROS E REGISTROS CONTÁBEIS 

Todas as operações realizadas pelo Grupo Carrefour Brasil são registradas e 
comprovadas, em conformidade com as regras legais e contábeis aplicáveis. 

Todos os colaboradores são pessoalmente responsáveis pelos documentos 
e relatórios que redigirem e as informações que prepararem. Por isso,

É ESPERADO:

NÃO É ADMITIDO:

Que todos os registros e relatórios financeiros e contábeis das operações 
desenvolvidas sejam precisos e completos em todos os aspectos 
relevantes, e preparados de acordo com todas as normas aplicáveis.

Que os colaboradores ou terceiros alterem qualquer registro contábil, 
que realizem lançamentos irreais ou fraudulentos ou que
os comprovantes de operações sejam omitidos ou adulterados.
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7. COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO

Lavagem de dinheiro é a tentativa de ocultar a origem ilícita de recursos 
financeiros por meio da utilização desses recursos em operações legais, 
na tentativa de fazer parecer que sua origem é lícita. 

Lavagem de dinheiro é uma prática proibida pelo Grupo Carrefour Brasil*, que 
busca identificar qualquer suspeita de ocorrência dessa atividade por meio de 
seus controles internos e Canal Confidencial - Conexão Ética. 

O reporte aos órgãos competentes ocorre tempestivamente e de acordo com as 
legislações aplicáveis. 

*O Carrefour Soluções Financeiras possui uma Política de Prevenção à Lavagem 
de Dinheiro, disponível aos colaboradores do Banco.

É ESPERADO:

8. GESTÃO DA ÉTICA 

A Diretoria de Riscos e Integridade da Holding do Grupo Carrefour Brasil é 
responsável por definir a estratégia e garantir o sucesso do Programa de Ética 
e Integridade, bem como conduzir as investigações que envolverem desvios de 
conduta em relação a este documento e demais Políticas do Grupo Carrefour 
Brasil. Na condução dessas atividades, a Diretoria conta com a área de 
Inteligência Corporativa. 

Que colaboradores ou terceiros que possuírem evidências ou que 
suspeitarem da ocorrência de tais práticas reportem imediatamente 
à área de Ética e Integridade da respectiva unidade de negócio ou 
Canal Conexão Ética.
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São responsabilidades da área de Inteligência Corporativa:

a) Apurar os relatos e acompanhar as investigações;
b) Acionar estruturas de suporte para averiguação de relatos sempre que    
necessário;
c) Reportar os casos de não conformidade ao Comitê de Compliance e Auditoria 
da Holding;
d) Suportar as áreas de Ética e Integridade dos negócios em relação à execução 
do Programa de Ética e Integridade e as diretrizes estabelecidas pela Holding. 
   
As áreas de Ética e Integridade de cada negócio são responsáveis pela execução 
e monitoramento do dia a dia do Programa de Ética e Integridade e pelo suporte 
aos colaboradores e terceiros na condução de suas atividades e na criação de 
processos e procedimentos envolvendo esse tema. São responsabilidades diretas 
das Áreas de Ética e Integridade de cada negócio: 

a) Apurar relatos e acompanhar investigações;
b) Manter o Diretor de Riscos e Integridade (CSO) e a área de Inteligência 
Corporativa ciente da existência de conflito de interesse e sobre os aspectos 
relevantes do Programa de Ética e Integridade em seus negócios;
c) Suportar a área de Inteligência Corporativa na condução de investigações;
d) Receber e gerir conflitos de interesse;
e) Responder dúvidas e sugestões dos colaboradores; 
f) Acionar e reportar ao Comitê de Ética do seu respectivo negócio ou ao Comitê 
de Compliance e Auditoria da Holding sempre que necessário.

Os Comitês de Ética dos negócios e o Comitê de Compliance e Auditoria da 
Holding são responsáveis por tratar questões de conflito de interesse, desvios 
de conduta e descumprimentos relacionados a este Código de Conduta Ética 
e demais normativos internos e não conformidades relacionadas a legislações 
aplicáveis que venham a ser identificados e relatados, seja pelas atividades de 
monitoramento das áreas de Ética e Conformidade dos negócios e Inteligência 
Corporativa, seja por relatos no Canal Confidencial - Conexão Ética.
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8.1 CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Para garantir uma comunicação efetiva, o Grupo Carrefour Brasil disponibiliza 
formas de contato para declaração de conflito de interesse, dúvidas, sugestões  
e denúncias. 

8.1.1. FERRAMENTA PARA DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE 

A ferramenta está disponível no Portal Conexão Ética. 
Os apontamentos são recebidos e gerenciados pela área de Ética e Integridade  
de cada negócio do Grupo.  

8.1.2. CANAL CONFIDENCIAL - CONEXÃO ÉTICA (GRUPO CARREFOUR BRASIL)

Qualquer violação ou suspeita de violação ao Código de Conduta Ética e demais 
políticas do Grupo Carrefour Brasil deve ser imediatamente comunicada por 
voz ou por escrito pelos colaboradores, terceiros, fornecedores, prestadores 
de serviços ou clientes por meio do Canal Confidencial - Conexão Ética.

CONEXÃO ÉTICA: 
Website: https://conexaoeticacarrefour.com.br/ 
Telefone: 0800 772 2975

O Canal Confidencial - Conexão Ética é gerido por empresa 
externa e garante ao denunciante sigilo absoluto e a não 
retaliação aos que realizarem denúncias de boa-fé. Os relatos 
podem ser realizados de forma anônima ou identificada. 

O Grupo Carrefour Brasil garante a realização da apuração das denúncias, 
respeitando o sigilo, a proteção ao denunciante e a eficiência da apuração. 
Quaisquer colaboradores, terceiros, prestadores de serviços, 
fornecedores ou clientes poderão ser investigados caso sejam alvo de 
denúncia. Ou seja, poderão ter monitoradas, verificadas e analisadas 
as ferramentas e locais utilizados para execução de suas atividades.
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8.1.3. LINHA DE DENÚNCIA DE ÉTICA DO GRUPO (FRANÇA)

Canal gerido pela França e que pode ser utilizado por qualquer colaborador.  
O canal está disponível 24h por dia, todos os dias, on-line ou por telefone.

Website: ethique.carrefour.com
Telefone: 0800 892 0708

8.1.4. CANAIS DE COMUNICAÇÃO DIRETOS, DÚVIDAS E SUGESTÕES 

Estes canais são geridos pelas áreas de Ética e Integridade de cada negócio 
e da Holding. São voltados para reportes de situações e esclarecimento de 
dúvidas referentes ao Código de Conduta Ética, para as demais políticas e 
dilemas éticos, como também para sugestões e críticas sobre a Gestão da 
Ética no Grupo e/ou negócios. 

• inteligencia_corporativa@carrefour.com 
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Serão consideradas infrações graves o não cumprimento das diretrizes 
estabelecidas neste documento e a não obediência às leis e normas que regem 
os negócios do Grupo Carrefour Brasil. 

O não cumprimento dos princípios estabelecidos neste documento sujeitará aos 
infratores as ações disciplinares, que podem ser desde uma advertência verbal 
até o desligamento, e severas penalidades civis e criminais para as empresas 
do Grupo Carrefour Brasil e seus colaboradores envolvidos, sejam eles próprios, 
sejam terceiros. 

DESCUMPRIMENTO DESTE  
CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA 9.



31



32

Programa de ética
e integridade


