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1. OBJETIVO 

Esta Política tem por objetivo estabelecer as diretrizes para o engajamento com Partes Interessadas, nos 

diversos segmentos da sociedade, promovendo uma cultura de transparência e o desenvolvimento 

sustentável. 

 

2. APLICAÇÃO 

Esta Política aplica-se a todas as sociedades do Grupo Carrefour no Brasil, incluindo Atacadão S.A. - 

Divisão Holding, Atacadão S.A. - Divisão Atacadão, Carrefour Comércio e Indústria Ltda., Banco CSF S.A., 

e BSF Holding S.A. e demais controladas (o “Grupo Carrefour Brasil”), bem como a todos os funcionários, 

gerentes, diretores estatutários e não estatutários, membros do Conselho de Administração, membros de 

Comitês, membros do Conselho Fiscal (se aplicável), representantes e terceiros, direta ou indiretamente 

relacionados com as empresas do Grupo Carrefour Brasil. O Grupo Carrefour refere-se ao Carrefour S.A. e 

suas controladas (incluindo as empresas do Grupo Carrefour Brasil). 

 
3. RESPONSABILIDADES 

 

Conselho de Administração 

 

Responsável pelo direcionamento estratégico, engajamento com as diversas partes interessadas, promover 

uma cultura baseada na transparência, prestação de contas, integridade e ética, dentro e fora do Grupo 

Carrefour Brasil. A aprovação dessa política, realizada de acordo com a delegação de autoridade do Grupo 

Carrefour Brasil, é responsabilidade do Conselho de Administração, bem como o monitoramento de seu 

cumprimento. 

 

Negócios e unidades do Grupo Carrefour Brasil 

 

Todas os negócios e áreas do Grupo Carrefour Brasil têm a responsabilidade de praticar essas diretrizes, 

zelando para que o relacionamento com as partes interessadas seja pautado pelo cumprimento dos 

aspectos legais, pelo respeito aos Direitos Humanos, pela preservação ambiental e pelo bem-estar animal.  

Cabe a todos os colaboradores do Grupo Carrefour Brasil e demais públicos de relacionamento, cumprirem 

as diretrizes estabelecidas neste documento. 

 
 



 

GRUPO 
CARREFOUR 

BRASIL 

PTC - POLÍTICA 
Data da Emissão: 

30/07/2021 
Identificação Área emitente Versão 

HDG.PTC.016 Grupo Carrefour Brasil  01 

Título: Política de Engajamento com Partes Interessadas 
  

3 
Classificação das Informações ( ) Confidencial            () Uso Interno              ( X) Uso Público 
 

4. DIRETRIZES 

4.1 DIRETRIZES GERAIS 

 

O Grupo Carrefour Brasil é líder na distribuição de alimentos no país, mas seu papel vai muito além de 

oferecer mercadorias de qualidade aos clientes. Com presença diária nas vidas de milhões de 

consumidores por meio de sua ampla rede de lojas no país, entendemos que temos responsabilidades para 

com todas as partes interessadas que integram seu negócio. 

O compromisso de liderar a transição alimentar, com a democratização de alimentos de qualidade e 

educação da sociedade para uma alimentação saudável, por meio do movimento global Act for Food, 

envolve a construção de uma sólida conexão entre o campo e a cidade, e entre o produtor e o consumidor.  

Investimos em relações pautadas pelo diálogo e transparência com todos os públicos de interesse, sendo 

destacados nesta política: 

- Colaboradores 

- Clientes 

- Fornecedores, terceiros e prestadores de serviço 
- Investidores 

- Agentes públicos e governo 

- Sociedade civil organizada 

- Comunidades 

- Imprensa e mídias sociais 

- Academia 

 

Para manter a transparência na comunicação com seus stakeholders, o Grupo Carrefour Brasil mantém o 

site institucional (https://www.grupocarrefourbrasil.com.br/) e o site focado em investidores 

(https://www.ri.grupocarrefourbrasil.com.br/). Contamos também com um site exclusivo para atendimento de 

demandas sobre questões éticas, o Conexão Ética Carrefour (https://conexaoeticacarrefour.com.br/), que 

contém um espaço para relato de violações ao Código de Ética ou à legislação vigente.   

 

Além disso, anualmente, publica o Relatório de Sustentabilidade, disponível no site institucional. 

 

A presente política está alinhada às diretrizes estabelecidas na Política de Sustentabilidade 

(HDG.PTC.017). 
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4.1.1. Prestação de Contas 

 

A publicação anual do Relatório de Sustentabilidade, conforme descrito na Política de Sustentabilidade, 

segue as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) e International Integrated Reporting Council (IIRC) 

para Relatos Integrados, permitindo detalhar como estamos criando valor à sociedade, por meio de sua 

atuação. Alguns indicadores do Conselho de Padrões Contábeis de Sustentabilidade (SASB), organização 

internacional que estabelece parâmetros para melhor avaliação das práticas ESG das companhias, também 

são incorporados ao texto. A publicação reúne informações sobre nossa estratégia de negócios, a forma de 

gestão, os avanços de nossos negócios e as práticas relacionadas à responsabilidade socioambiental, além 

de apresentar os resultados econômico-financeiros do ano. Indicadores possibilitam mensurar os avanços 

anualmente. Adotamos uma metodologia para construção da matriz de materialidade que indica os temas 

avaliados como mais importantes na nossa atuação e a abordagem de todas as partes interessadas. A 

metodologia é descrita em detalhes no Manual de Materialidade, anexo à Política de Sustentabilidade.  

 

Juntamente com o reporte financeiro obrigatório lançado trimestralmente, o Grupo Carrefour Brasil divulga 

os resultados e avanços nas questões ESG no reporte extra-financeiro trimestral. São apresentadas ações 

voltadas para combate às mudanças climáticas, o status de programas como o Act for Food e de ações de 

responsabilidade social.  

 

4.1.2. PORTAL CONEXÃO ÉTICA 

4.1.2.1 Declaração de Conflito de Interesse 

 

O Grupo Carrefour Brasil disponibiliza para o público interno o Formulário de Declaração de Conflito de 

Interesses. Os apontamentos são recebidos e gerenciados pela área de Compliance de cada Unidade de 

Negócio da Companhia, conforme descrito no Código de Conduta Ética para Colaboradores.  

 

4.1.2.2 Canal Confidencial 

 

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: conexaoeticacarrefour.com.br 
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Telefone: 0800 772 2975 

 

O Conexão Ética, espaço para relato de violações ao Código de Ética ou a legislação vigente, 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. 

 

Além do Conexão Ética, está à disposição de todos os públicos o Canal de Ética internacional do Grupo 

Carrefour, gerido pela França.  

 

Website: ethique.carrefour.com 

Telefone: 0800 892 0708 

4.1.2.3 Canais diretos de comunicação, dúvidas e sugestões 

 

Estes canais são geridos pelas áreas de Compliance de cada unidade de 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 Carrefour Brasil. O contato é feito através do e-mail <fale_com_compliance@carrefour.com>. 

 

4.1.3 GESTÃO DE CRISE 

 

A gestão de conflitos envolvendo uma ou mais partes interessadas é orientada por documento específico – 

Manual de Gestão de Crises. 

Apresentamos a seguir detalhes sobre a interação com as partes interessadas: 

 

4.2 COLABORADORES 

4.2.1 Definição 

 

Todos empregados, Diretores, membros de comitê, estagiários, menores aprendizes e empregados 

temporários que possuem obrigações inerentes ao contrato de trabalho com o Grupo Carrefour Brasil. 
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4.2.2 Importância 

 

A gestão do Grupo Carrefour Brasil está focada nas pessoas. Entendemos que é por meio de ações 

coordenadas de desenvolvimento individual e coletivo dos colaboradores que a crescemos enquanto 

organização. 

 

4.2.3 Comunicação e Engajamento 

 

O Grupo Carrefour Brasil divulga amplamente todas as suas ações e promove a participação dos 

colaboradores em grupos de trabalho que incentivam o crescimento individual e coletivo. Adotamos 

iniciativas de sustentabilidade corporativa propostas pela ONU, de modo a criar um ecossistema que 

combata permanentemente desigualdades e injustiças sociais. Além de benefícios garantidos por lei, 

trabalhamos com um plano de benefícios e remuneração que visa a atração e retenção de talentos. Temos 

processos de acompanhamento e desenvolvimento, treinamento e reconhecimento e assumimos 

compromissos com as minorias sociais alinhando nosso dia a dia com os nossos valores. 

 

Nossos canais de comunicação interna também são importantes formas de educação e engajamento dos 

colaboradores, por meio dos quais reforçamos nosso compromisso com a transparência e com uma relação 

de parceria. 

 

4.2.4 Riscos e Oportunidades 

 

Entendemos a oportunidade que temos de promover a educação e engajamento de nossos colaboradores, 

contribuindo para o seu crescimento pessoal e profissional. Desenvolvemos nossos líderes para que 

construam com suas equipes o engajamento e fortaleçam os nossos propósitos e a nossa cultura 

organizacional, com objetivo de promover a excelência da experiência de nossos clientes e melhoria de 

qualidade de vida das pessoas. Nosso objetivo é nos tornarmos uma instituição referência para a 

aceleração dos potenciais pessoais e profissionais. Reconhecemos nossa responsabilidade na sociedade 

assumindo compromissos com as minorias sociais, trabalhando fortemente na luta antirracista, no combate 

ao racismo estrutural, em questões de gênero e na inclusão de pessoas com deficiências. 
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Adotamos a estratégia do movimento global Act for Change que busca delegar aos colaboradores o 

protagonismo da transformação do Grupo Carrefour Brasil a partir da simplificação e maior abertura na 

estrutura organizacional. Todas as lideranças são treinadas para uma cultura que valoriza as pessoas. 

Quatro compromissos norteiam essas ações: 

 

 

4.3 CLIENTES 

      4.3.1– Definição 

 

Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que adquirem produtos e serviços oferecidos pelo Grupo Carrefour 

Brasil. 

      4.3.2– Importância 

 

Elemento central de todas as decisões do Grupo Carrefour Brasil, os clientes são a nossa principal razão de 

existir. 

 

      4.3.3– Comunicação e Engajamento 

 

O Grupo Carrefour Brasil mantém com seus clientes um diálogo aberto, relação respeitosa e cortês, uma 

comunicação contínua, clara, transparente e informativa por meio do website institucional, SAC, Redes 

Sociais, Relatório de Sustentabilidade, aplicativo para smartphones, assistente virtual (Carina), além do 
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atendimento presencial oferecido em todas das lojas da rede. Estabelecemos planos de trabalho para 

implantação de ações referentes ao respeito ao consumidor e estratégias que favoreçam o estabelecimento 

de uma relação de confiança mútua, onde questões de risco e potenciais oportunidades sejam 

compartilhados e se estabeleça uma situação de “ganha-ganha”. 

Nosso plano de comunicação e marketing com a imprensa é elaborado com foco no respeito ao cliente, 

sendo um importante meio de comunicação e de engajamento. 

 

      4.3.4– Impactos e Oportunidades 

 

Estamos conscientes do nosso papel de proporcionar alimentos saudáveis, sustentáveis e acessíveis, 

apoiada na educação alimentar, no desenvolvimento sustentável e no combate ao desperdício. 

 

Atuando para potencializar a nossa estratégia omnicanal, oferecemos um ecossistema no qual o 

consumidor encontra produtos, serviços e soluções de consumo conectados, proporcionando uma 

experiência de compra positiva e com propósito. O Grupo Carrefour Brasil está sempre atendo às 

necessidades e à evolução dos hábitos de compra dos consumidores. Investe em comodidade, 

disponibilidade e acessibilidade a partir do uso de aplicativos para smartphone proporcionando soluções 

inovadoras e funcionais para todos os tipos de clientes. 

 

4.4 FORNECEDORES, TERCEIROS E PRESTADORES DE SERVIÇO 

 

      4.4.1– Definição 

 

São os parceiros de negócio, os prestadores de serviços ou fornecedores de bens e serviços que atuem no 

interesse ou em nome do Grupo Carrefour Brasil. 

 

      4.4.2– Importância 

 

Parceiros no processo de geração de valor para os clientes, os fornecedores desempenham um papel 

fundamental no fornecimento de produtos, alinhados aos compromissos do Grupo Carrefour Brasil para a 

alimentação saudável e o desenvolvimento sustentável.  
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      4.4.3– Comunicação e Engajamento 

 

As nossas relações com Fornecedores e Parceiros de Negócios são revestidas de confiança e integridade. 

Os fornecedores ativos do Grupo Carrefour Brasil devem seguir as premissas éticas de negócio descritas 

nas Políticas Anticorrupção e de Sustentabilidade, no Código de Ética para Fornecedores e no Acordo 

Nacional de Compra e Fornecimento, assegurando transparência, melhoria contínua em suas operações, 

condições de trabalho alinhadas à legislação vigente e adoção das melhores práticas no campo, 

contribuindo para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social, sendo estes, inclusive, 

critérios para seleção de fornecedores. 

 

O Grupo Carrefour Brasil estabelece parcerias firmadas em contrato que estimulam produtores locais desde 

o planejamento à produção de alimentos até os processos finalísticos de entrega dos produtos nas lojas. 

O Grupo de Trabalho Interno, formado por colaboradores das áreas de Auditoria Social, Comercial, 

Sustentabilidade, Gestão de Riscos e Qualidade trabalha para dar mais celeridade ao tema das auditorias 

em fornecedores de marca própria e discutir as estratégias para garantir a responsabilidade social nas 

cadeias. 

 

      4.4.4– Impactos e Oportunidades 

 

A parceria com fornecedores locais garante as condições de qualidade exigidas pelo Grupo Carrefour Brasil 

em toda sua cadeia de fornecimento. Ainda no planejamento de abertura de uma nova unidade, deve ser 

feito um estudo do impacto junto aos fornecedores locais com o objetivo de reduzir desperdício e tempo no 

trânsito dos produtos e assegurar alimentos mais frescos. Tais iniciativas buscam contribuir com a Agenda 

2030 para erradicar a pobreza, acabar com a fome e estimular a agricultura sustentável, atuar contra a 

mudança global do clima e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Diretrizes voltadas 

para o desenvolvimento sustentável junto a fornecedores também podem ser encontradas na Política de 

Sustentabilidade (HDG.PTC.017). 

 

Pequenos fornecedores, incluídos no ecossistema do Grupo Carrefour Brasil, recebem treinamentos e 

capacitação nos temas de desenvolvimento socioambiental e de integridade, fortalecendo toda a cadeia de 

suprimentos e influenciando positivamente toda a cultura onde estão inseridos. 

 

4.5-  INVESTIDORES 

      4.5.1– Definição 
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Acionistas, proprietários de ações e valores mobiliários do Grupo Carrefour Brasil 

 

      4.5.2– Importância 

 

Parceiros de negócio que investem no Grupo Carrefour Brasil, que acreditam na nossa forma de trabalhar e 

gerir o negócio e entregar valor aos clientes. 

 

      4.5.3 Comunicação e Engajamento 

 

O relacionamento com os investidores acionistas do Grupo Carrefour Brasil é baseado na comunicação 

precisa, transparente e tempestiva de informações, visando a garantia de seus interesses e direitos de 

acordo com as melhores práticas de governança corporativa, a Política de Divulgação de Informações e 

Negociação de Valores Imobiliários, normas e regulamentos da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e 

B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). 

 

A área de Relacionamento com Investidores (RI) é a responsável pelo Portal de Relacionamento com 

Investidores (https://ri.grupocarrefourbrasil.com.br/) e pelo contato com nossos investidores e acionistas. 

Toda e qualquer solicitação de acionistas e investidores feita diretamente aos colaboradores deve ser 

imediatamente direcionada à área de RI (https://ri.grupocarrefourbrasil.com.br/contatos/fale-com-ri/), para 

que seja atendida adequadamente. Detalhes sobre aspectos relacionados às negociações podem ser 

encontrados na Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses. 

 

      4.5.4 Impactos e Oportunidades 

 

Como líder do varejo de alimentos no país, investimos em ações que possibilitem o engajamento de nossos 

negócios às melhores práticas de mercado, buscando inovação, mitigação de riscos e retorno financeiro 

para nossos acionistas, com a garantia de operações pautadas pela ética e o compromisso de liderar o 

desenvolvimento sustentável no país. Nos comprometemos a manter um bom relacionamento com todos os 

acionistas investidores, independentemente da quantidade de ações que detêm e assegurar que todas as 

informações pertinentes sejam amplamente divulgadas permitindo o acesso de todos de forma tempestiva. 

Realizamos periodicamente eventos com a participação dos investidores e acionistas para prestação de 

contas e divulgação de informações, assim como fóruns para discussão de aspectos relacionados aos 

riscos do negócio. 



 

GRUPO 
CARREFOUR 

BRASIL 

PTC - POLÍTICA 
Data da Emissão: 

30/07/2021 
Identificação Área emitente Versão 

HDG.PTC.016 Grupo Carrefour Brasil  01 

Título: Política de Engajamento com Partes Interessadas 
  

11 
Classificação das Informações ( ) Confidencial            () Uso Interno              ( X) Uso Público 
 

 

Formalizamos nossos compromissos com o desenvolvimento sustentável em Políticas Corporativas que 

ratificam a seriedade com a qual tratamos tais assuntos. 

 

4.6-  AGENTES PÚBLICOS E GOVERNO 

      4.6.1 Definição 

 

Agentes Públicos são indivíduos que desempenham funções públicas, podendo o exercício ser transitório 

ou definitivo, concursado ou não, e com ou sem remuneração. São considerados Agentes Públicos: agentes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por exemplo, servidores públicos civis, 

servidores públicos militares, agentes políticos e particulares em colaboração com o Poder Público. 

      4.6.2 Importância 

 

Como líder do varejo e atacado de alimentos no Brasil, atuamos em todos os estados do país e mantemos 

diálogo com o poder público, atuando em conformidade com a legislação e contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida da população. O Grupo Carrefour Brasil está comprometido com as normas e diretrizes 

aplicáveis que foram estabelecidas pelas leis de combate à corrupção, em especial a Lei Anticorrupção 

Brasileira (Lei nº 12.846/2013), Lei Sapin II (LOI nº 2016-1691) e Política Anticorrupção e de Prevenção ao 

Tráfico de Influência (HDG.PTC.019), além de regulamentações internacionais, nacionais e locais. 

 

      4.6.3 Comunicação e Engajamento 

 

O relacionamento entre os colaboradores do Grupo Carrefour Brasil e agentes 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 do Grupo Carrefour Brasil, assim como no Código de 

Conduta Ética do Grupo Carrefour Brasil. Também mantemos contato com o governo por meio de eventos 

externos e iniciativas público-privadas, grupos de trabalho, pactos setoriais e outros. 

 

      4.6.4 Impactos e Oportunidades 

 

O Grupo Carrefour Brasil atua em parceria com órgãos públicos no desenvolvimento de iniciativas que 

visem harmonizar as agendas do agronegócio e a ambiental.  O Grupo Carrefour Brasil está sempre atento 
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aos acontecimentos globais e assume uma postura ativa, se dispondo a firmar parcerias com o governo 

local ou entidades públicas sempre que sua atuação se mostrar relevante frente ao fato vivido, sempre em 

observância à legislação, com transparência e integridade, para o desenvolvimento setorial. 

 

4.7-  SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

      4.7.1 Definição 

 

Organizações sociais formadas por consumidores dos produtos e serviços do Grupo Carrefour Brasil, 

Organizações Não Governamentais, entre outras, impactadas. 

 

      4.7.2 Importância 

 

O Grupo Carrefour Brasil entende a importância das organizações da sociedade civil e constrói diálogos e 

projetos conjuntos para a melhoria de suas operações e apoio às causas ligadas aos compromissos que 

apoia, principalmente relacionadas aos ODS. A relação estabelecida via Fundação Carrefour com estas 

organizações visa construir e reforçar o seu engajamento para o desenvolvimento sustentável no Brasil. 

 

      4.7.3 Comunicação e Engajamento 

 

A estratégia de responsabilidade social do Grupo Carrefour Brasil está alinhada a duas diretrizes: os ODS 

da ONU, e a agenda de negócios, pautada em grande medida pelo Act for Food. Todo contato feito entre o 

Grupo Carrefour Brasil e organizações sociais se dá de forma transparente e em conformidade com a 

legislação vigente, diretrizes da Fundação Carrefour e conforme processos estabelecidos para doações e 

patrocínios. 

 

      4.7.4 Impactos e Oportunidades 

 

Diversas ações são desenvolvidas em parceria com organizações civis em projetos de longo prazo e para 

atender demandas específicas de uma determinada área ou comunidade. Neste sentido, ações culturais, 

esportivas e sociais são oferecidas à população, sendo estas sempre alinhadas com os nossos princípios e 

valores. 
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O movimento global, Act for Food, visa a democratização de produtos sustentáveis e a conscientização 

sobre a importância de se adotar bons hábitos alimentares a partir de 4 frentes de ação: produção de 

alimentos; educação alimentar; geração de renda e valor e mobilização social. 

 

No Grupo Carrefour Brasil, assumimos compromissos públicos com a causa animal, sendo um dos pilares 

da nossa agenda social. Atuamos em diversas frentes como mutirões de castração, eventos de adoção, 

doações de ração e treinamentos de funcionários para lidar com os animais em loja.  

 

Zelamos pela transparência na comunicação com a sociedade e com este objetivo mantemos o blog 

“Carrefour pelos Animais”, em que compartilhamos iniciativas internas em defesa da causa animal. Além 

disso, damos dicas e informações sobre o universo dos pets, troca de experiências, espaço para adoção e 

histórias de animais adotados. 

 

A Fundação Carrefour desenvolve projetos que estimulam o voluntariado entre os colaboradores e uma 

cultura de participação social. Questões como diversidade, inclusão, equidade e direitos humanos são 

abordados em parcerias estabelecidas entre as ONGs e a Fundação Carrefour. 

 

4.8-  COMUNIDADE 

      4.8.1 Definição 

 

Toda população impactada por ações promovidas pelo Grupo Carrefour Brasil em suas atividades próprias 

do negócio ou fora dela. Acreditamos que temos o dever de contribuir para o desenvolvimento social da 

população, especialmente as comunidades próximas aos locais onde atuamos, por isso valorizamos 

relações baseadas no respeito, na ética e na integridade. 

 

      4.8.2 Importância 

 

O Grupo Carrefour Brasil assume o compromisso de orientar suas ações nos Princípios Orientadores sobre 

Empresas e Direitos Humanos da ONU. Construídos sobre os pilares de “proteger, respeitar e remediar”, 

apontam orientações precisas sobre as melhores formas de trabalho no intuito de garantir o respeito que é 

devido a todos os seres humanos. Além disso assinamos o “Acordo internacional para a promoção do 

diálogo social e da diversidade e para o respeito dos direitos fundamentais no trabalho” com a UNI Global 

Union, documento global para promoção do diálogo social e da diversidade. 
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      4.8.3 Comunicação e Engajamento 

 

O Grupo Carrefour Brasil mantém todos os seus canais abertos à comunidade em geral. Através deles 

recebe sugestões, reclamações, demandas que são tratadas com a atenção e seriedade devidas. Nossas 

lojas mantêm diálogo com as comunidades além de promover reuniões mensais com clientes e convidados, 

com comunicação/convite na entrada das lojas. Com o objetivo de informar sobre temas relacionados ao 

desenvolvimento sustentável e direitos humanos entendendo nossa responsabilidade frente a toda a 

sociedade.  

 

A área de Comunicação e Marketing do Grupo Carrefour Brasil elabora um plano de comunicação com o 

objetivo de assegurar que informações sociais pertinentes sejam divulgadas e disseminadas entre todos os 

interessados. 

 

      4.8.4 Impactos e Oportunidades 

 

Entendemos a importância de identificar e avaliar os impactos gerados na comunidade resultantes das 

nossas diversas atividades, bem como os riscos de violação aos direitos humanos. Trabalhamos com 

processos de devida diligência sobre os impactos identificados e, frente a novos empreendimentos ou 

produtos lançados, um estudo de impacto é feito, permitindo adotar uma hierarquia de mitigação para evitar 

ou, quando não for possível evitar, minimizar e, nos casos em que permaneçam impactos residuais, 

remediá-los. 

 

Atuando junto a comunidades locais com as quais interagimos em nossa operação, buscamos o diálogo 

para a construção de objetivos comuns e visando proporcionar uma melhor qualidade de vida, também 

participamos de projetos sociais que apoiam pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo 

capacitação profissional, inserção social, e, em alguns casos, oportunidades de trabalho no varejo. A 

contratação de pessoas das comunidades locais, assim como fornecedores de comunidades vizinhas a 

nossos empreendimentos, tem sido uma prática com impacto positivo para todo o ecossistema. 

 

4.9-  IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS 

      4.9.1 Definição 

 

Veículos de comunicação que utilizem meios eletrônicos ou impressos e mídias sociais. 
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      4.9.2 Importância 

 

Mantemos contato contínuo com a imprensa, investindo em uma comunicação proativa de resultados e 

novas iniciativas, com transparência e com a consciência de que os formadores de opinião têm um 

importante papel de ajudar na conscientização da sociedade para as questões prementes do 

desenvolvimento sustentável. Respondemos a todas as demandas de imprensa que chegam de forma 

orgânica e acompanhamos as postagens em redes sociais, respondendo àquelas que demandam. 

 

      4.9.3 Comunicação e Engajamento 

 

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. O relacionamento com as redes sociais é 

responsabilidade da Diretoria de Marketing. 

 

      4.9.4  Impactos e Oportunidades 

 

Prezando pela transparência e pela integridade, respeitamos o trabalho dos meios de comunicação ao 

oferecer à população elementos para a construção da opinião pública sobre os mais diversos assuntos. 

Atentos à forma como as informações e fatos são veiculados atualmente, e a velocidade com que isso 

acontece, mantemos uma equipe específica para acompanhar e receber as demandas trazidas pela 

imprensa ou redes sociais. Repudiamos qualquer tipo de divulgação de notícias falsas e colaboramos para 

que todos tenham acesso às informações corretas, necessárias para apuração de qualquer fato.  

 

Zelamos pela reputação do Grupo Carrefour Brasil, construída ao longo de anos junto a todos com os quais 

nos relacionamos, sem interferir no trabalho da imprensa. 

 

4.10-  ACADEMIA 

      4.10.1 Definição 
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Universidades, Escolas Técnicas e outras instituições de ensino e pesquisa que tenham propósitos 

alinhados com os do Grupo Carrefour Brasil. 

 

      4.10.2 Importância 

 

O meio acadêmico é um importante vetor de capacitação, pesquisa e inovação. A parceria do setor privado 

com estudantes e cientistas visa a desenvolver ideias e soluções para sistemas produtivos e desafios 

enfrentados.  

 

      4.10.3 Comunicação e Engajamento 

 

O Grupo Carrefour Brasil mantém um trabalho robusto de educação corporativa e dessa forma mantém 

parcerias para cursos de capacitação para colaboradores, lideranças, programas de aprendizagem e 

contratação de jovens, estágios e trainee. A parceria com universidades e cientistas também é realizada 

para pesquisas e projetos com foco em desenvolvimento sustentável. 

      4.10.4 Impactos e Oportunidades 

 

No varejo, a colaboração das universidades tem como objetivo aumentar a eficiência socioambiental, a 

reciclabilidade dos materiais, potencializar o ciclo de vida dos produtos, a redução de emissões de gases 

poluentes, entre outras demandas. Sempre no sentido de aumentar a preservação ambiental de forma 

geral, a parceria com foco na pesquisa e desenvolvimento aproxima o meio acadêmico da sociedade e traz 

importantes resultados para a sociedade. 

 

Por meio dessas parcerias, desenvolvemos projetos junto a produtores locais para capacitação em 

produção sustentável e parcerias para capacitação de nossos colaboradores. 

 

4.11-  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção de um bom relacionamento entre o Grupo Carrefour Brasil e todos as partes interessadas em 

nosso ecossistema, é um esforço permanente! Sabemos da enorme responsabilidade que temos frente a 
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todos os envolvidos e nossas principais diretrizes, descritas nesta política, estão alinhadas aos nossos 

valores e aos compromissos assumidos como signatários do Pacto Global. 

 

 

 

5- DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 

HDG.PTC.017 - Política de Sustentabilidade  

HDG.PTC.019 - Política Anticorrupção 

Política de Gestão de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses 

Manual de Engajamento com Stakeholders (contida na HDG.PTC.017 - Política de Sustentabilidade) 

Manual de Gestão de Crises 

Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU 

Declaração de Direitos Humanos 

Código de Conduta Ética 

 

 
 

6- REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

O referido instrumento normativo em conformidade com a deleção de autoridades do Grupo Carrefour Brasil 

e deve ser revisado a cada dois anos com relação à aderência às demais Políticas, Normas e 

Procedimentos ou sempre que identificadas mudanças significativas nos processos. 

 

7- DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA 

Desvios às políticas corporativas do Grupo Carrefour Brasil poderão acarretar medidas disciplinares 

cabíveis, permitidas na legislação vigente e documentos internos.  

 

CONEXÃO ÉTICA: 

Website: conexaoeticacarrefour.com.br 

Telefone: 0800 772 2975 
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O canal confidencial - Conexão Ética é gerido por empresa externa e independente, garantindo ao 

denunciante de boa-fé o sigilo absoluto e a não retaliação. Toda comunicação, na medida em que for 

permitido por lei, será tratada de forma confidencial, com proibição de todas as formas de retaliação a 

denunciantes de boa-fé. 

 

8- HISTÓRICO DE REVISÃO 

DATA VERSÃO DESCRIÇÃO AUTOR 
30/07/2021 01 Emissão da Política Marie Tarisse 

 
9- RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO 

RESPONSÁVEL  VERSÃO NOME ÁREA CARGO 
Elaboração 01 Marie Tarisse Sustentabilidade Gerente 
Aprovação 01 Lucio Vicente Sustentabilidade Diretor 
Aprovação 01 Chantal Pillet Sustentabilidade Diretora 

 


