Compromissos de Fornecedores
Desenvolvimento
do ambiente

Na Cencosud, todos contribuímos para o Desenvolvimento
Sustentável

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. Nossa Estratégia de Sustentabilidade e
Modelo de Negócios, alicerçado nos princípios de
Fornecimento, Produção e Consumo Sustentáveis,
busca conduzir as diferentes Unidades de Negócio
na transformação da organização em um negócio
sustentável.
A Cencosud busca estabelecer relações de confiança, respeito mútuo e transparência com seus Fornecedores.
Dessa forma, espera-se construir cadeias de valor sustentáveis, promover o crescimento de ambas as partes e
o desenvolvimento econômico em harmonia com o meio ambiente, o meio social e a diversidade cultural.

Conformidade normativa
Os fornecedores procuram cumprir de boa fé todas as leis e regulamentos em vigor aplicáveis ao trabalho,
serviço, produto ou mercadoria a ser entregue. Além disso, somam-se às ações e procedimentos preventivos
necessários em caso de qualquer infração legal, especialmente na salvaguarda da livre concorrência, suborno,
lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e recepção, conflito de interesses, propriedade intelectual e
sigilo.

Direitos humanos
Os fornecedores respeitam os direitos humanos fundamentais. É vedada toda forma de trabalho contratado
ilegalmente ou que possa ser considerado análogo à escravidão, trabalho forçado ou trabalho infantil, direta ou
indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços.
Em linha com os compromissos da Cencosud com a diversidade, seus fornecedores rejeitam qualquer forma de
discriminação arbitrária com base em raça ou etnia, nacionalidade, idade, situação socioeconômica, idioma,
ideologia ou opinião política, religião ou crença, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, estado civil ,
filiação ou deficiência.
Os fornecedores declaram respeitar a liberdade de associação, o direito à negociação coletiva, bem como a
participação sindical de seus trabalhadores.
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Condições trabalhistas
Os fornecedores comprometem-se a proporcionar um ambiente seguro aos seus trabalhadores, sendo próativos na gestão de um ambiente de trabalho seguro e saudável, garantindo condições de trabalho alinhadas
com as normas de remuneração, jornada de trabalho e subcontratação, e prevenindo situações que
representem ambientes de trabalho hostis ou ofensivos, como assédio no local de trabalho, seja físico ou
psicológico.

Boas práticas ambientais
Os fornecedores buscam minimizar o impacto que suas operações podem ter no meio ambiente em termos de
mudanças climáticas e gestão responsável de resíduos, bem como outras iniciativas relevantes para o seu setor.
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