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		 O QUE SÃO
COMPRAS RESPONSÁVEIS?
Consiste na prática de realizar negócios com
fornecedores que atendam às leis e regulamentos
vigentes, assim como o padrão de fornecimento
ético e sócio ambiental exigido pelo Grupo
BIG descrito nas Normas para Fornecedores e
detalhados no Manual para Fornecedores.
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		 O PROGRAMA DE
COMPRAS RESPONSÁVEIS
Mantemos um rigoroso Programa de Qualificação e Certificação de
Responsabilidade Social em todos os nossos fornecedores de Marcas
Próprias, Marcas Licenciadas, Cadeia Têxtil, Carvão Vegetal e itens de
Importação Direta através de certificações e programas de auditoria
nacionais e globais que são conduzidas periodicamente por empresas de
auditoria especializadas contratadas, garantido a origem ética dos produtos
comercializados em todas as nossas lojas. O Programa também monitora
a conformidade social do fornecedores através da verificação da lista de
transparência (lista do trabalho escravo) publicada pelo Ministério do
Trabalho regularmente. O Grupo BIG não realiza negócios com fornecedores
que constem nesta lista.
Dúvidas sobre os requisitos do Programa de Compras Responsáveis podem
ser endereçadas ao canal de atendimento brcompliancecr@big.com.br .
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			AUDITORIA DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
A auditoria de responsabilidade social cobre o principais temas:
Trabalho forçado e infantil;
Condições inseguras de trabalho;
Produção não autorizada;
Violência, assédio, discriminação e abuso de gênero;
Pagamento indevido de salários e horas excessivas;
Meio ambiente (licenças ambientais, gestão dos recursos naturais,
gestão de resíduos e práticas do sistema de gestão ambiental).
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FAÇA O
CORRETO
PERGUNTAS E RESPOSTAS

Não negocie com fornecedores que NÃO foram
aprovados pela equipe de Compliance Compras
Responsáveis.

PERGUNTA: Posso comprar Produto de Marca
própria, Marca licenciada Disney, Produto Têxtil,
Carvão Vegetal ou Produtos importados de país de
risco 03 de fornecedores/fábricas/subcontratados
que não possuam auditoria ou certificação de
responsabilidade social?

Cumprimento e Treinamento do Procedimento de
Compras Responsáveis.
Trabalhe em parceria com a equipe de Compliance
Compras Responsáveis para assegurar o
relacionamento com fornecedores que atendam
aos padrões éticos e sócio ambientais exigidos pelo
Grupo BIG.

RESPOSTA: Não! Esses fornecedores e suas
respectivas unidades de produção devem possuir
auditoria de responsabilidade social válida e
aprovada pela equipe de Compliance Compras
Responsáveis.

Não é permitida a relação comercial com países
sancionados pelos Estados Unidos da América (EUA).
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