Declaração sobre Bem-Estar Animal
Oferta
Sustentável

Supermercados Cencosud

Na Cencosud trabalhamos diariamente com paixão,
respeito, transparência e confiança, para melhorar a
qualidade de vida de nossos clientes por meio de
uma experiência única, sustentável e com padrões
de qualidade incomparáveis em seus produtos e
serviços.
Almejamos ter uma cadeia de suprimentos que
respeite o meio ambiente socioambiental e se
comprometa a reduzir de forma sistemática seus
impactos negativos. Acreditamos que considerar a
sustentabilidade em uma fase inicial do processo de
fornecimento nos permitirá ter uma oferta
sustentável para nossos clientes, que esteja em linha
com o respeito ao Meio Ambiente, buscando por
meio dele, favorecer o Bem-Estar Animal em nossa
cadeia de suprimentos.
Para atingir este desafio, é necessário que as pessoas
e / ou empresas responsáveis pelos animais e pelo
processo de produção a eles associado, se
preocupem em protegê-los e garantir o seu bemestar, prevenindo doenças nos animais, mantendoos em local seguro e confortável. ambiente e
manuseá-los e alimentá-los corretamente.
Uma vez que o Bem-Estar Animal está intimamente
associado às boas práticas pecuárias, no Cencosud
definimos as seguintes iniciativas que nos permitirão
avançar no cumprimento desta declaração:



Elaboraremos um Manual de Bem-Estar Animal e
Guias de Boas Práticas que possibilitem a
mobilização de nossos fornecedores de produtos
de origem animal, estabelecendo nele as boas
práticas que o Cencosud espera nos processos
associados a laticínios, ovos, curados, carnes de
qualquer natureza, incluindo porco, vaca, frango,
peixe e marisco.



Promoveremos o consumo responsável por meio
da implementação de ações de conscientização e
educação direcionadas aos nossos clientes, que
nos permitam conscientizá-los sobre os processos
e formas de produção promovidos pelo BemEstar Animal, bem como sobre os produtos
certificados desta linha.



Por meio do plano Marcas com Propósito e dos
Guias de Compras que emergem da Matriz de
Atributos Sustentáveis, geraremos capacidades
em nossas equipes de compras para que possam
identificar as melhores práticas de mercado em
matéria de Bem-Estar Animal, desenvolvendo seu
tempo, protocolos para auditar e avaliar
fornecedores nesta matéria.

Queremos, assim, gerar uma consciência do BemEstar Animal a longo prazo que nos permita avançar
no relacionamento e no trabalho conjunto com os
nossos fornecedores, procurando assim entregar
uma oferta sustentável aos nossos clientes através
de um abastecimento que responda não só às
necessidades sanitárias e Ética associada a produtos
de origem animal.

