
 
 
 

POLÍTICA DE COMPRA SUSTENTÁVEL DE CARNE 
 

COMPROMISSO  
O Grupo Carrefour assumiu em 2010 o compromisso global pelo desmatamento zero e trabalha 
localmente e globalmente nas cadeias produtivas, como soja, óleo de palma, pecuária bovina, madeira e 
outras commodities, buscando soluções para alcançar este ambicioso e premente desafio. A gestão 
eficaz e sustentável destas cadeias é essencial para o cumprimento do compromisso firmado. Neste 
contexto, devido à complexidade e à peculiaridade da cadeia da pecuária bovina brasileira, o Grupo 
Carrefour estende este compromisso e define uma política específica para o fornecimento sustentável 
de carne bovina in natura para todos os seus fornecedores. Necessariamente, eles devem adotar formas 
de verificação dos critérios definidos em sua política que assegurem a confiabilidade, o monitoramento, 
a verificação e o reporte do processo de compra de bovinos. Este documento aplica-se para todas as 
compras de carnes provenientes do Brasil.  
 
PROPÓSITO  
O propósito da política de compras de carne do Grupo Carrefour é a promoção de uma pecuária mais 
sustentável, na qual são definidas medidas para mitigar os riscos socioambientais, tais como 
desmatamento, uso de terras indígenas, unidades de conservação, áreas embargadas e trabalho 
escravo. Desta maneira, o fornecimento de carne para o Grupo Carrefour estará sob constante 
monitoramento e verificação, a fim de detectar eventuais não conformidades para imediata apuração e 
suspensão, visando a revisão e melhoria dos procedimentos do fornecedor.  
 
CRITÉRIOS OPERACIONAIS  
Os critérios definidos para o fornecimento de carne in natura serão obrigatórios. Os critérios 
operacionais são aqueles que, na identificação de eventuais não conformidades, causarão o bloqueio do 
fornecedor até que as medidas corretivas sejam adotadas.  
 

Critério Bioma Referência Datas de Corte 

1. Desmatamento Zero 
Amazônia/Cerrado PRODES/INPE 

Amazônia: a partir de 
05/10/2009; Cerrado: 

a partir do PRODES 
2018 

2. Terras Indígenas 
Todos FUNAI N/A 

3. Unidades de 

Conservação Todos ICMBIO N/A 

4. Áreas Embargadas 
Todos IBAMA N/A 

5. Trabalho Escravo 
Todos MTE N/A 



 
 
MELHORIA CONTÍNUA  
O processo de atendimento a esta política se dará de forma colaborativa entre o Carrefour e seus 
fornecedores, podendo envolver outros parceiros que suportem e contribuam para a efetiva 
implantação e melhoria da mesma. Desta forma, os próximos passos de aprimoramento desta política 
serão:  
 
A) Incorporação de outros biomas para o critério de desmatamento  
 
Para o critério de desmatamento nos demais biomas (Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga e Pampa), na 
medida em que sejam disponibilizadas informações públicas com reconhecida eficácia para tal 
finalidade serão incorporados no processo de monitoramento. O Grupo Carrefour se compromete a 
acompanhar as iniciativas com esse objetivo, bem como participar ativamente da viabilização dessas 
informações.  
 
B) Integração dos mecanismos de controle e monitoramento para os fornecedores indiretos  
 
O Grupo Carrefour reconhece que, após o controle da cadeia direta de fornecimento, o principal desafio 
é monitorar a cadeia de indiretos (do bezerro até a última fazenda). Diante disso o Grupo Carrefour se 
compromete a acompanhar as iniciativas com esse objetivo, bem como participar ativamente daquelas 
que demonstrem potencial de viabilização e escalabilidade. 


