




Somos uma empresa viva, formada 
por pessoas apaixonadas pelo seu 
trabalho e com um objetivo comum: 
a satisfação e a realização dos 
sonhos de nossos Clientes internos e 
externos. Juntos criamos, crescemos 
e nos desenvolvemos tendo em 
mente que, ao compartilhar nossas 
competências e nossos valores, 
ajudamos na construção de um 
mundo melhor e mais consciente de 
seus impactos. 

Para nós, o desenvolvimento susten-
tável não é apenas um conceito, e 
sim uma atitude fortemente marcada 
em nosso DNA. Ele é parte de nossa 

estratégia de negócio e nos guia 
na tomada de decisões, desde a 
construção de nossas lojas até a 
escolha de nossos produtos.

Nas próximas páginas, você vai 
acompanhar os principais resul-
tados, projetos e conquistas da Leroy 
Merlin Brasil em 2015 e 2016. Dois 
anos desafiadores, mas em que não 
deixamos de lado a crença de que 
o mundo é nossa casa. Nada mais 
natural do que ajudarmos a cuidar 
dele. 

Boa leitura! 

ABERTURA
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MENSAGEM D0  

diretor geral
EM UM MOMENTO DE INCERTEZAS E ESTAGNAÇÃO ECONÔMICA, A 
LEROY MERLIN BRASIL CONTINUOU A SE DESENVOLVER E LEVOU 
ADIANTE OS SEUS PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO. NESTA 
ENTREVISTA, O DIRETOR GERAL ALAIN RYCKEBOER  
FALA SOBRE A ESTRATÉGIA DA EMPRESA PARA SUPERAR ESSES 
DESAFIOS E DIVIDE SUAS EXPECTATIVAS E PROJETOS PARA  
O CRESCIMENTO CONTÍNUO DA MARCA NO PAÍS. 

Nos últimos dois anos, o país tem 
passado por diversos fatores de 
turbulência política e econômica. 
Como a Leroy Merlin Brasil atuou 
para se adequar dentro desse 
cenário?

Alain Ryckeboer: Na minha visão, 
o Brasil vem passando por um 
momento de estagnação econômica 
há cerca de três anos. Em 2014 
com zero crescimento e um retro-
cesso nos anos de 2015 e 2016. O 
contexto econômico onde a Leroy 
Merlin se desenvolve não é nada 
favorável. Apesar disso, um grande 
desafio que nós tivemos foi conti-
nuar a desenvolver a empresa e levar 
adiante nossos processos de trans-
formação. Para nos adequarmos a 
esse cenário, ao longo dos últimos 
dois anos trabalhamos em diversos 
projetos de transformação organiza-
cional e de nossos sistemas de infor-
mação, sempre em busca de melho-
rias em nossa eficácia e no aumento 
da produtividade. Além disso, em 
2016 apresentamos nossa Carta 
Visão, um documento que norteia 
nossa estratégia para 2020. A grande 
força dessa ação é ter a certeza de 
que todos os colaboradores estão 

embarcados no mesmo objetivo. 
É algo que vem sendo construído 
em conjunto desde 2011 e que nos 
dá uma força coletiva muito grande 
para continuar crescendo, mesmo no 
meio de adversidades. Outro ponto 
importante para manter a empresa 
forte, em um cenário ainda desfavo-
rável para o setor, é nossa estratégia 
omnicanal, em que damos ao Cliente 
o poder de escolha e a possibilidade 
de realizar a compra da maneira mais 
conveniente para ele: seja pelo site, 
diretamente na loja ou uma combi-
nação dos dois.

Mesmo com a estagnação 
da economia, a Leroy Merlin 
Brasil continuou expandindo 
sua presença no país e aumen-
tando o número de lojas. Qual 
a estratégia para equilibrar 
esses investimentos em um 
cenário de economia instável? 

Alain Ryckeboer: Grande parte dessa 
expansão pelo país já estava proje-
tada antes de sermos impactados 
pela estagnação da economia. 
Conseguimos continuar o cresci-
mento das vendas até meados de 
2015, quando sentimos o freio nos 

resultados – mas tudo em um grau 
muito menor se nos comparamos ao 
restante do mercado. Ouso afirmar 
que a Leroy Merlin entrou por último 
na crise e pretendemos sair primeiro 
dela. Como faremos isso? Além 
dos processos de transformação 
para simplificar as compras, nossa 
estratégia envolve ampliar a varie-
dade de produtos para responder 
às reais necessidades dos Clientes 
e suas demandas. Isso inclui o 
equilíbrio entre preço e qualidade, 
investimento em marcas próprias 
e a acessibilidade de compra para 
todos os bolsos. Hoje, são mais de 
seis mil produtos de marca própria e 
a ambição de chegar até o final de 
2017 com uma participação de 17% 
sobre o faturamento. Por que isso é 
importante? Nós constatamos que 
os Clientes postergaram as grandes 
reformas de suas casas, mas as 
compras ligadas a melhorar a beleza, 
acabamento, conforto e produtos que 
proporcionem economia de recursos 
naturais mantiveram bons resultados 
de venda. Com o investimento na 
variedade, na qualidade e na garantia 
de bons preços, conseguimos manter 
nossa competitividade e manter os 
investimentos, desenvolvendo uma 

GRI G4-1, G4-2
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relação de confiança com nossos 
Clientes e nos preparando para 
um cenário de mais estabilidade e 
crescimento. 

Hoje, como a Leroy Merlin Brasil se 
destaca perante os seus concor-
rentes com relação a incorporação 
de sustentabilidade em sua estra-
tégia de atuação?

Alain Ryckeboer: Fomos reconhe-
cidos em 2016 como a terceira 
empresa que mais representa o 
consumo consciente para os Clientes, 
sendo a primeira do mercado de 
varejo. Nossa premissa é o engaja-
mento e a construção conjunta com 
as equipes. Desde 2007, quando 
desenvolvemos o projeto Horizonte 
junto com nossos colaboradores, a 
empresa já mostrava sua vontade 
de ser reconhecida pelas ações de 
sustentabilidade. Isso deu origem aos 
cursos de bricolagem, à formação 
de profissionais, aos projetos de 
separação de resíduos, recolhimento 
e correto tratamento de lâmpadas e 
pilhas e, especialmente, às nossas 
lojas certificadas HQE/AQUA. Hoje, 
várias unidades já foram constru-
ídas ou adaptadas para reduzir 
os impactos ambientais gerados 
durante as fases de planejamento, 
construção e operação. Acredito 

que, quando a estratégia nasce da 
sua equipe e não é simplesmente 
uma ação de marketing, ela se torna 
mais forte a cada dia e passa a fazer 
parte da estratégia e do cotidiano das 
pessoas, não importa o cargo ou a 
localidade. Essa não é a vontade de 
uma pessoa. É a vontade de 9.300 
colaboradores. E esse é nosso grande 
diferencial.

E quais são as perspectivas para 
os próximos anos?

Alain Ryckeboer: O início de 2017 já 
tem mostrado resultados melhores, 
mas será um ano de desafios. Nossa 
aposta para os próximos anos está no 
desenvolvimento e na implantação 
de uma nova ferramenta de vendas, 
com total mobilidade. Queremos 
que o Cliente tenha sua compra “na 

palma da mão”: orçamento, pedido e 
pesquisa de produto – tudo será feito 
por meio de uma mesma plataforma 
interativa entre Cliente e loja. Hoje, já 
temos mais de 250 pessoas envol-
vidas nesse projeto e temos grandes 
expectativas para os próximos anos. 
Também estamos trabalhando com 
treinamentos específicos para formar 
assessores de venda. Todo o sistema 
de informação será alterado e o 
treinamento acontecerá por meio de 
um jogo que já apresente todas as 
situações possíveis e vai permitir ao 
colaborador uma interação imediata 
com a ferramenta. Os desafios são 
grandes e precisamos estar atentos 
à movimentação da economia. Mas 
estamos otimistas, acreditamos que, 
em breve, o país sairá da estagnação, 
trazendo boas perspectivas para a 
economia e para o setor. 

O início de 2017 já 
tem mostrado 

resultados melhores, 

mas será um ano  
de desafios.
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A LEROY MERLIN 

BRASIL 
No Brasil desde 1998, há quase 20 anos a 
Leroy Merlin Companhia Brasileira de Brico-
lagem Ltda traz o que existe de mais moderno, 
inovador e sustentável para os Clientes no 
país. Empresa de capital fechado e uma das 
maiores do país no mercado de construção e 
bricolagem, fazemos parte do ADEO – maior 
grupo de bricolagem da França, segundo 
maior da Europa e quarto no mundo. 

Com sede em São Paulo, possuímos hoje 40 
lojas em 11 estados (mais o Distrito Federal), 
uma Loja Virtual que atende todos os estados 
do país, três centros de distribuição (São 
Bernardo do Campo, Cajamar e Embu das 

Artes), uma área de televendas e uma Central 
de Atendimento Leroy Merlin (CALM).

Somos multiespecialistas do lar e reven-
demos materiais de construção, madeiras, 
esquadrias, ferramentas, tapetes, cerâmicas, 
sanitários, encanamentos, produtos para 
jardinagem, ferragens, decoração, organi-
zação, cozinhas, pintura, iluminação e 
serviços diferenciados (como corte de 
madeira e vidro, enquadramento e confecção 
de cortinas), sempre com foco em fazer com 
que a casa dos sonhos de nossos Clientes se 
torne realidade.

A LEROY MERLIN EM NÚMEROS

G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-7, G4-9, G4-56

6.000
Seis mil produtos de 
marca própria e a 
ambição de chegar até 
o final de 2017 com uma 
participação de 17% 
sobre o faturamento

Marca própria

consumo
consciente
Em 2016, fomos reconhe-
cidos pela revista Consumidor 
Moderno como a terceira 
empresa que mais representa 
o consumo consciente para 
os Clientes, sendo a primeira 
do mercado do varejo

Na memória

21
Hoje já são 17 unidades 
com um total de 21 certi-
ficações

Lojas HQE/AQUA

certificações

8
Oito lojas inauguradas 
nos últimos dois anos

Crescimento

lojas 10

Seis anos em primeiro 
lugar no “Prêmio Época 
ReclameAQUI  Qualidade 
no Atendimento”, com 
64,03% dos votos em 
2016

Qualidade no 
atendimento

lugar
Nova estrutura de gover-
nança implantada na 
empresa com a criação 
da missão do analista 
de sustentabilidade que 
atua como consultor 
especialista no tema

Sustentabilidade 
no DNA

governança
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Pelo quarto ano consecutivo 

entre as 50 melhores 

empresas para se trabalhar 

no país, de acordo com  

a pesquisa do Great Place 

to Work Brasil, alcançando 

a 9°0  posição entre as 

melhores empresas do varejo.

Em 2016 e 2015 atingimos 
uma taxa de estabilidade de 
77,1% e 80%, respectiva-
mente, uma das menores 
taxas de rotatividade no 
mercado de varejo brasileiro

Primeira escolha

estabilidade
77,1%

dos colaboradores se sentem 
comprometidos em ajudar a 
Leroy Merlin Brasil a atingir 
seus objetivos

CLIMA FAVORÁVEL

89%

têm orgulho de trabalhar na 
empresa

88%

Em 2016, mais de 60% 
dos Clientes foram classifi-
cados como “Encantados”, 
ou seja, deram notas 9 e 10 
para a Leroy Merlin Brasil na 
Pesquisa de Satisfação

Satisfação garantida

60%
encantados

PRODUTOS RESPONSÁVEIS

artigos já classificados 
com os selos de produto 
responsável

4.500+ de

das emissões de Gases de 
Efeitos Estufa (GEE)

18%redução

do total de resíduos 
encaminhados para 
reciclagem

44,9%
+ reciclagem
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G4-8, G4-13, G4-17

PRESENTE EM TODO O PAÍS

RIO GRANDE 
DO NORTE

Natal
GOIÁS

DISTRITO FEDERAL

MINAS GERAIS

RIO DE JANEIRO

SANTA CATARINA

PARANÁ

RIO GRANDE DO SUL

Goiânia

Loja Certi�cada AQUA  
na Construção e/ou no 
Uso e Operação.

Taguatinga A  
Brasília Sul
Brasília Norte

Contagem
BH Sul
BH Norte

Uberlândia

Bangu
Del Castilho

Rio Barra
Niterói A  
Jacarepaguá A  

Londrina A  

Curitiba Atuba A  
Curitiba Sul

São José A  

São Leopoldo  A  
Porto Alegre

Marginal Tietê

Interlagos

São Caetano do Sul

Ricardo Jafet
Raposo Tavares
Morumbi

Lar Center

Anália Franco

Sorocaba A  

São José dos Campos

Ribeirão Preto

São José do Rio Preto A  

Campinas Dom Pedro
Campinas Anhanguera A  

Jaguaré

São Bernardo do Campo

Tamboré
Serviços Internos

MATO GROSSO
DO SUL

Campo Grande

CEARÁ

Fortaleza

ALAGOAS

Maceió

SEDE
São Paulo

Serviços Internos*

Rua Domingas
Galleteri Blotta, 315 CALM

São Paulo
Central de Atendimento

Leroy Merlin

CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO

São Paulo
(São Bernardo do

Campo, Cajamar e 
Embu das Artes)

A

A

SÃO PAULO
INTERIOR

GRANDE
SÃO PAULO

* Serviços Internos é a unidade onde está localizada toda a área administrativa da Leroy Merlin Brasil.
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A Leroy Merlin Niterói (RJ) foi a 
primeira loja de varejo no Brasil a 
receber o certificado HQE/AQUA (Alta 
Qualidade Ambiental), que reconhece 
a construção e operação sob os mais 
rigorosos padrões de economia de 
recursos naturais. Hoje, temos 17 
unidades com um total de 21 certi-
ficações. 

Lojas HQE/AQUAMercado em expansão

EMPREENDIMENTO ESTADO CONSTRUÇÃO USO E OPERAÇÃO

2015 2016

Jacarepaguá RJ X X -

Campinas Anhanguera SP X - -

Sorocaba SP X X -

Jaguaré SP X - X

Londrina PR X - -

São Leopoldo RS X - -

Curitiba Atuba PR X - -

São Bernardo do Campo SP X - X

Maceió AL X - -

Campo Grande MS X - X

Fortaleza CE X - X

Interlagos SP - X -

Serviços Internos SP X - -

Niterói RJ X - -

São José do Rio Preto SP X - -

São José SC X X -

Taguatinga DF X - X

Uberlândia MG - - X

Em 2015, foram inauguradas lojas 
em Fortaleza (CE), Campo Grande 
(MS), Jaguaré, São Bernardo do 
Campo e Tamboré (SP). Já em 
2016, a Leroy Merlin incluiu três 
novas lojas ao grupo, sendo uma 
em Maceió (AL), uma em Natal (RN) 
e outra no bairro Anália Franco, na 
cidade de São Paulo (SP).  

LEROY MERLIN // RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE // 2015/2016
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Nossa Filosofia da Partilha
Todos os colaboradores da Leroy Merlin Brasil partilham as mesmas 
ambições e valores em seu dia a dia de trabalho. Não são palavras, 
mas fatos e ações que nos guiam para atingir a ambição de satis-
fazer o Cliente, desenvolvendo habilidades e conhecimentos pela 
proximidade com todos os nossos públicos de interesse. 
Por meio da Filosofia da Partilha, colocamos nossos colaboradores 
como nossa principal riqueza, e os engajamos através do espírito 
de dono do negócio. Favorecemos o bem-estar e o desenvolvi-
mento pessoal, pois acreditamos que esse é o caminho que leva 
à satisfação de nossos Clientes e à criação de riquezas que serão 
partilhadas por todos nós. 

A Filosofia da Partilha se baseia nos seguintes pilares:

Querer: a vontade de cada um dos colaboradores 
de ser o ator principal do projeto da sua empresa 
e da sua carreira, de partilhar essa visão com os 
demais e de se comprometer para o futuro.

Saber: os processos de formação e comunicação 
estimulam o saber em cada colaborador.

Poder: com o saber, adquire-se maior autonomia, 
responsabilidade e resultado na missão, 
engajando o colaborador a implantar e tornar 
vivo o seu conhecimento na prática.

Ter: a contribuição do colaborador gera 
progressão de resultados para a empresa, e cada 
um recebe a sua parte nessa conquista, por meio 
do Prêmio de Progresso (PP) e Prêmio da Partilha 
de Lucros e Resultados (PPLR).

Missão
Queremos dar a todos a possibilidade de 
melhorar o seu lar. 

Valores
• Generosidade: Senso da Partilha 

(Querer, Saber, Poder, Ter). Desenvolvi-
mento da autoestima e do espírito de 
equipe. 

• Honestidade: Transparência, integri-
dade, ética, autenticidade, confiabili-
dade. 

• Respeito ao outro: Humanismo, 
escuta, consideração, adaptação ao 
local e respeito às diferenças. 

• Proximidade: Proximidade entre as 
pessoas, com os produtos, os Clientes 
e a realidade da loja.

• Coerência: Inteligência situacional, 
pragmatismo. Adaptação dos indica-
dores aos objetivos. Processos claros 
de decisão.

• Simplicidade: Bom convívio, proximi-
dade, humildade. Troca, receptividade, 
abertura. Empatia, comunicação, 
reconhecimento. 

• Espírito de Realização: Audácia, 
comprometimento, espírito de inicia-
tiva, dinamismo, progresso, senso de 
economia, busca pelo resultado. Vontade 
de questionar e de melhorar sempre. 

NOSSA MISSÃO, NOSSOS  
VALORES E NOSSA FILOSOFIA

Somos uma empresa humana e 
orgânica. Uma empresa que se 
orgulha de unir o profissionalismo 
e a seriedade a um clima informal 
e agradável. Tudo para favorecer o 
bem-estar dos nossos Clientes e 
colaboradores, levando a todos a 
possiblidade de transformar seus 
sonhos em realidade. Essa é a Leroy 
Merlin Brasil, uma companhia que 

sabe e reconhece seu papel de tornar 
acessível o sonho do lar de todos, 
bem como sua responsabilidade para 
a criação de uma sociedade mais 
justa e sustentável.

Para reforçar ainda mais essa 
vocação, desde 2015 estamos 
criando ações junto com o grupo 
ADEO, em oito pilares que susten-

tarão nosso crescimento nos 
próximos 10 anos – o CAP 2025. Eles 
são baseados em nossa vocação, 
em nosso DNA e em nossa ambição 
para atingir a liderança mundial da 
melhoria da habitação.

NOSSO JEITO DE SER 
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rumo a liderança mundial
da melhoria da habitação

8 pilares para acelerar nossas transformações

HOMENS E
MULHERES

DESENVOLVIMENTO
RESPONSÁVEL

MORADOR/
CLIENTE/
COLABORADOR/
CIDADÃO

SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO

PRODUTO E
SUPPLY CHAIN

PERSPECTIVA E
ESTRATÉGIAS

EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO

OMNICANAL



Na Leroy Merlin, prezamos pelo 
trabalho em equipe e pela construção 
em conjunto. Acreditamos que, dessa 
forma, com a participação ativa 
de todos os colaboradores – não 
importando a localidade ou o cargo 
–, vamos construir com sucesso a 
empresa que queremos ser no futuro.

Foram mais de sete mil colabora-
dores construindo a empresa de 
2020. Como fruto desse trabalho, 
cada loja (das 29 envolvidas no 

início do projeto) escreveu a sua 
carta Visão, as quais posteriormente 
foram consolidadas em um único 
documento. A carta Visão definitiva 
foi apresentada a toda a liderança da 
empresa em maio de 2016, momento 
no qual traçamos planos de ação e 
compromissos para chegarmos em 
2020 da forma como sonhamos, 
durante os mais de cinco anos de 
projeto. 

PENSANDO NAQUILO QUE PODEMOS SER

• Praticamos os nossos valores, 
que fundamentam as nossas 
ações, refletindo na satisfação 
dos nossos Clientes-Habitantes, 
colaboradores, parceiros e 
acionistas. 

• Vivemos a paixão pelo Cliente 
e garantimos a sua satisfação, 
através da nossa escuta, proxi-
midade e proatividade, em todos 
os canais de venda e relaciona-
mento.

• Somos vanguardistas e o nosso 
profissionalismo assegura a 
melhor oferta de produtos com 
o melhor preço, coconstruídos 
entre os nossos colaboradores, 
Clientes e parceiros.

• Somos, por essência, susten-
táveis no desenvolvimento de 
uma cultura social, econômica 
e ambiental, que contribui para 
a perenidade do nosso negócio.

• Valorizamos o desenvolvimento 
profissional e pessoal de uma 
equipe estável, empreendedora, 
inovadora, autônoma e respon-
sável, em um ambiente de 
trabalho colaborativo.

Convicções 2020 



PELO PRINCÍPIO DA IGUALDADE

G4-15

No final de 2016, a Leroy Merlin deu mais um 
importante passo para ampliar seu compro-
misso com as questões de igualdade de gênero 
ao aderir o HeForShe, iniciativa da ONU Mulheres 
para reduzir a desigualdade entre mulheres e 
homens em diversos aspectos como acesso à 
educação, saúde, identidade, política, violência 
e trabalho. Para saber mais sobre o HeForShe e 
como você pode aderir ao movimento e contri-
buir com as questões de igualdade no Brasil, 
acesse www.heforshe.org/pt
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• Líder pelo sétimo ano conse-
cutivo no setor de Varejo da 
Construção Civil, de acordo com 
o ranking Nacional das Lojas de 
Material de Construção, reali-
zado anualmente pela Revista 
Anamaco. 

• Escolhida nos anos de 2013, 
2014, 2015 e 2016 entre as 
50 melhores empresas para se 
trabalhar no país, de acordo com 
a pesquisa do Great Place to 
Work® Brasil, em parceria com 
a Revista Época.

• Primeiro lugar do segmento 
Varejo de Material de Construção, 
no ranking “As empresas mais 
admiradas no Brasil”, nos anos 
de 2010, 2011, 2012, 2013 e 
2015, realizado pela Revista 
Carta Capital.

• Em 2015, recebeu o Prêmio 
Proteção Brasil de Saúde e 
Segurança do Trabalho, direcio-
nado às empresas com melhores 
resultados de práticas neste 
setor, durante o ano de 2014.

• Em 2015, a Leroy Merlin também 

voltou a figurar entre as 150 
Melhores Empresas em Práticas 
de Gestão de Pessoas (PGPs). A 
pesquisa avalia as dimensões 
direcionadas para a liderança, 
desenvolvimento de pessoas, 
qualidade de vida, diversidade e 
comunicação.

• A Leroy Merlin ficou entre as TOP 
20 do ranking Most InDemand 
Employers do LinkedIn em 2015, 
prêmio que analisa as interações 
entre os usuários e as empresas 
presentes na plataforma.

RECONHECIMENTOS

Com 64,03% dos votos, em 2016 
a Leroy Merlin foi a vencedora do 
“Prêmio Época ReclameAQUI Quali-
dade no Atendimento”, pela sexta 
vez consecutiva, na categoria Casa 
e Construção. Criado em 2011 para 
incentivar a busca de excelência no 
atendimento, o prêmio só permite 
que concorram as empresas que 

apresentam um índice de reputação 
Bom e Ótimo (na avaliação feita pelo 
site), em relação ao atendimento 
prestado às pessoas que encami-
nham reclamações, por meio do 
seu canal. As empresas vencedoras 
foram eleitas por, aproximadamente, 
4,5 milhões de internautas, novo 
recorde histórico da pesquisa. 

Seis anos em primeiro lugar 

Mais uma vez estamos entre as 
melhores empresas para trabalhar 
no Brasil, de acordo com a pesquisa 
anual realizada pela consultoria 
americana Great Place To Work, 
em parceria com a revista Época. A 
novidade é que, em 2016, melho-
ramos de posição, passando do 45º 
para o 42º lugar, entre as empresas 
de grande porte (que inclui 80 compa-
nhias com 1000 colaboradores ou 
mais) e ficamos na 9ª posição entre 
as melhores empresas de varejo. 
Além disso, entramos em outras 
subcategorias: 11ª posição no grupo 
das empresas que mais contrataram, 
9ª posição no critério das companhias 
que mais receberam currículos de 
pessoas interessadas em concorrer a 
uma de suas vagas de emprego.
 

Quatro anos entre as melhores

lugar empresas de  
grande porte

420 

posição
empresas de varejo

90 

posição
empresas que + contratam

110 

posição
companhias que mais 
receberam currículos

90 
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Essa é a premissa que rege todas as 
nossas ações e estratégias. Desde 
os primeiros planos de construção 
e funcionamento de uma nova 
loja (impactos ambientais gerados 
durante as fases de planejamento, 
construção e operação), até a escolha 
por produtos responsáveis (que 
diminuem nosso impacto na natureza 
ou geram melhor qualidade de vida 

para os ocupantes), trabalhamos 
com o foco no desenvolvimento 
sustentável e em ações que buscam 
proteger nossos recursos naturais. 
Hoje, queremos que nossas ações 
ampliem suas fronteiras e, apoian-
do-se em nosso conhecimento e no 
saber-fazer de nossos colaboradores, 
gerem iniciativas positivas para a 
sociedade e para o meio ambiente.

O mundo é nossa casa. Nada mais natural  
do que ajudarmos a cuidar dele.

G4-28, G4-30, G4-31, G4-32

BUSCA PELO  
DESENVOLVIMENTO  

SUSTENTÁVEL

NOSSO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO

Esta é a terceira edição de nosso 
relatório de sustentabilidade e a 
primeira produzida seguindo a 
metodologia Global Reporting Initia-
tive (GRI) em sua versão G4, com a 
opção “de acordo” Essencial (Core). 
Publicado a cada dois anos, este 
relato cobre o período de 1° de 
janeiro de 2015 a 31 de dezembro 
de 2016, e considera os aspectos de 
maior relevância para a Leroy Merlin 
Brasil e seus públicos de interesse. 

Os dados para a produção deste 
relato foram levantados por meio 
de indicadores apresentados pelas 
diversas áreas da empresa, entre-
vistas com nossas principais direto-
rias e materiais institucionais. A 
Leroy Merlin não realiza verificação 

externa dos dados informados no 
relatório. Os seus indicadores são 
assegurados por meio de auditorias 
internas e outros mecanismos de 
gerenciamento. Vale ressaltar que 
não houve alteração nos limites dos 
temas materiais. Apenas o escopo de 
reporte dos indicadores associados 
aos temas materiais foi ampliado. 
A partir de 2015 os indicadores 
ambientais contemplaram os Centros 
de Distribuição e Serviços Internos 
(SI).

Inaugurada em 7 de dezembro de 
2016, a loja Anália Franco (SP) deu 
início ao controle de seus indicadores 
ambientais no ano de 2017. Sendo 
assim, esses resultados somente 
farão parte do próximo relato.

Para saber mais 
sobre as ações re-
lacionadas à sus-
tentabilidade da 
Leroy Merlin Brasil, 
acesse nosso site 
ou entre em contato 
com nossa área de 
Sustentabil idade: 
sustentabilidade@
leroymerlin.com.br
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Definição da materialidade

EMISSÕES
NÃO GEE

ENERGIA

MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

USO DE
RECURSOS

RESÍDUOS

TRANSPORTE

ÁGUA

RELACIONA-
MENTO COM 

CLIENTE

GOVERNANÇA

GESTÃO DE 
FORNECEDORES

CONFORMI-
DADE

(COMPLIANCE)

DIREITOS
HUMANOS

SAÚDE E
SEGURANÇA

RELACIONA-
MENTO COM
COMUNIDADE

RELACIONA- 
MENTO COM
SOCIEDADE

FUNCIONÁRIOS
E TRABALHO

Importante para o negócio social ambiental econômico

Im
po

rta
nt

e 
pa

ra
 o

s 
pú

bl
ic

os
 d

e 
in

te
re

ss
e

mais relevantes

Matriz de Materialidade
Priorização feita pelo Comitê de Sustentabilidade Nacional

Para nós, a comunicação com 
nossos públicos de interesse é 
fundamental e deve estar em 
constante evolução e melhoria. 
Conhecer as necessidades e as 
expectativas de nossos colabo-
radores, Clientes, fornecedores 
e também das comunidades 
do entorno faz parte de nossa 
estratégia e é primordial para 
o contínuo aprimoramento de 
nossas ações voltadas à susten-
tabilidade. Para este ciclo – que 
envolve dois anos de análise – 

o processo de definição dos 
temas materiais considerou 
as expectativas de nossos 
colaboradores (incluindo a 
alta direção da empresa), 
fornecedores e Clientes. 
Para o próximo processo de 
consulta, planejamos a incor-
poração de stakeholders 
associados às comunidades 
do entorno das operações da 
Leroy Merlin Brasil. Entre os 
16 temas levantados, o Comitê 
de Sustentabilidade Nacional 

validou dez assuntos consi-
derados de grande relevância 
para a Leroy Merlin Brasil:  

Aspecto econômico: gestão de 
fornecedores, relacionamento 
com o Cliente, governança e 
conformidade.
Aspecto social: relacionamento 
com as comunidades, saúde 
e segurança, funcionários e 
trabalho.
Aspecto ambiental: resíduos, 
transporte e água.

G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-22, G4-23, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27
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Mais do que garantir processos 
claros e éticos nas relações com 
todos os seus públicos de interesse, 
nossa área de governança corpora-
tiva também tem um grande foco em 
estabelecer estratégias que garantam 
a sustentabilidade e a perenidade do 
negócio em seu tripé econômico, 
social e ambiental. Formado por 20 

membros (os 14 membros do Comitê 
de Direção Brasil e seis conselheiros 
do ADEO), nosso Conselho Adminis-
trativo é o mais alto órgão de gover-
nança da companhia e trabalha na 
identificação e gestão de impactos, 
riscos e oportunidades na Leroy 
Merlin Brasil. 

G4-34,  G4-38, G4-39, G4-45, G4-56, G4-57, G4-58, G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5

ÉTICA E  
GOVERNANÇA

Diretoria Gestão Business Unit (BU) 
responsável por aprimorar os nossos con-
troles operacionais e, consequentemente, 
melhorar nossos resultados.

O Comitê de Direção Brasil (CDB) se reúne 
uma vez ao mês, para fazer um balanço dos 
objetivos. E, duas vezes ao ano, os membros 
do CDB avaliam os cenários locais e global, 
para a construção dos objetivos do próximo 
ano e também para a construção ou atuali-
zação do plano de cinco anos.

Regional Norte: lojas de Minas Gerais e Rio 
de Janeiro. Regional São Paulo: engloba 
todas as unidades da Grande São Paulo.
Regional Centro-Oeste/Nordeste: unida-
des dos estados de Alagoas, Ceará, Goiás, 
Rio Grande do Norte, além do Distrito Federal 
e a loja da cidade de Uberlândia. Regional 
Sul: unidades do Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, mais a loja da cidade de 
Campo Grande (MS). Regional São Paulo 
Interior: unidades localizadas no interior do 
estado de São Paulo

DIRETORIA GESTÃO BU

DIRETORIA 
GERAL

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

DIRETORIA EXPANSÃODIRETORIA RH

DIRETORIA CADEIA
DE SUPRIMENTOS

DIRETORIA 
REGIONAL NORTE

DIRETORIA REGIONAL 
SÃO PAULO
Gerente de RH Regional
Gerente de Gestão Regional
Lojas Regional São Paulo
Televendas

Gerente de RH Regional
Gerente de Gestão Regional

Lojas Regional Norte

DIRETORIA 
REGIONAL SUL

DIRETORIA REGIONAL
CENTRO OESTE/NORDESTE

Gerente de RH Regional
Gerente de Gestão Regional
Lojas Regional Centro Oeste/Nordeste

Gerente de RH Regional
Gerente de Gestão Regional

Lojas Regional Sul

DIRETORIA REGIONAL
SÃO PAULO INTERIOR

Gerente de RH Regional
Gerente de Gestão Regional
Lojas Regional São Paulo Interior

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA

DIRETORIA MARKETING

DIRETORIA TI
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Há nove anos, trabalhamos com um 
Comitê de Sustentabilidade Nacional 
que reúne representantes de todas 
as diretorias e se encontra mensal-
mente para traçar e acompanhar as 
estratégias da empresa relacionadas 
ao tema. Com ações fortemente 
baseadas nos valores e princípios 
da Leroy Merlin, em 2015 a gestão 
do Comitê passou por uma grande 
reestruturação para reforçar sua 
atuação em todas as unidades do 
país.

Além do Comitê de Sustentabilidade 
Nacional, a Leroy Merlin Brasil possui 
hoje um Comitê de Sustentabilidade 
por loja/unidades e um para Serviços 
Internos, que também se reúnem 
mensalmente e tem suas ações 
alinhadas às decisões do Comitê 
Nacional. Entre suas principais 
responsabilidades estão a realização 
das formações ligadas ao tema, o 
gerenciamento de crises, o preenchi-
mento e reporte mensal dos indica-
dores de sustentabilidade mapeados 
para os relatórios do grupo ADEO e 
GRI Leroy Merlin Brasil, a condução 
das Campanhas Sociais Nacionais e o 
fomento à nossa cultura de sustenta-
bilidade. Caso os comitês estejam em 
uma unidade HQE/AQUA, entre suas 
atribuições está também a realização 
do checklist mensal para a renovação 
e a manutenção do certificado. 

• Comitê de Sustentabilidade 
Nacional: reúne-se mensal-
mente para traçar e acompa-
nhar as estratégias e metas 
definidas em seu plano de cinco 
anos. Ele é composto por um 
representante de cada Diretoria 
Administrativa e um represen-
tante de cada Diretoria Regional.

• Comitê de Sustentabilidade 
Loja/Unidade: formado por dez 
membros no total, entre eles o 
Diretor da Loja (líder), o Gerente 
de Gestão e mais oito colabora-
dores escolhidos pelo Comitê de 
Direção da Loja. Dessas vagas, 
quatro são para o Comércio e 
quatro para a área de Serviço, 
que engloba Gestão, Atendi-
mento e Logística. O mandato é 
de dois anos.

• Comitê de Sustentabilidade 
de Serviços Internos: possui 
nove membros, sendo presi-
dido por um Diretor Funcional, 
um gerente indicado e mais 
um representante de cada uma 
das oito diretorias. O mandato 
também é de dois anos.

G4-45, G4-47, G4-49

Uma gestão focada no desenvolvimento sustentável
Para consolidar e ampliar 
nossas conquistas, em 2015, 
implantamos uma nova gover-
nança de sustentabilidade, 
com a criação da missão do 
Analista de Sustentabilidade 
Regional. Neste novo modus 
operandi, todas as lojas estru-
turaram ou reestruturaram 
seus Comitês de Sustentabi-
lidade.
Para orientar toda esta nova 
reestruturação, organi-
zamos 3 workshop’s de 
2 dias cada, onde nossos 
diretores, gerentes de gestão 
e coordenadores administra-
tivos tiveram a oportunidade 
de se aprofundar no tema 
e co-construir os planos de 
ação, metas e compromissos 
de suas unidades.
Os comitês de todas as 
unidades são auxiliados, 
orientados e acompanhados 
pelo Analista de Sustentabili-
dade, que funciona como um 
grande consultor especialista, 
que os apoia na implantação e 
aprimoramento dos dossiês de 
sustentabilidade da empresa, 
na melhoria contínua da coleta 
de dados para os indicadores 
reportados em nossos relató-
rios do grupo ADEO e GRI Leroy 
Merlin Brasil, no processo de 
recertificação das unidades 
AQUA (Uso e Operação), entre 
outros. Este projeto é resul-
tado de dois anos de estudos, 
realizados pelo subgrupo de 
trabalho do Comitê de Susten-
tabilidade Nacional, onde 
foram feitas também audito-
rias presenciais nas lojas 
que nos ajudaram a detectar 
muitos pontos de atenção e 
grandes oportunidades de 
melhorias. 
Esta nova organização só 
reforça o caráter estratégico 
do tema para a empresa.

NOVA GOVERNANÇA
DE SUSTENTABILIDADE

LEROY MERLIN // RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE // 2015/2016
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A transparência na comunicação e 
a relação ética com todos os nossos 
públicos são pontos primordiais para 
a Leroy Merlin Brasil. Acreditamos 
na construção participativa e na 
clareza de nossas ações e compro-
missos. Dessa forma, nosso Código 
de Ética orienta as atividades de 
nossos colaboradores em relação 
aos diferentes públicos e cuida para 
que as condutas estejam de acordo 
com nossos valores corporativos e 
princípios éticos. 
 

Para assegurar que possíveis 
ocorrências sejam tratadas de forma 
rápida e idônea, também possuímos 
um Comitê de Ética composto por um 
representante das áreas de Auditoria, 
Jurídico, Recursos Humanos e mais 
um representante de cada Regional. 
Esse comitê é responsável por 
receber e avaliar relatos relacionados 
aos casos de não conformidade ao 
Código, sempre de forma sigilosa e 
neutra na apuração dos fatos e no 
encaminhamento dos casos. 

Hoje, os principais riscos significa-
tivos identificados e relacionados à 
corrupção estão concentrados nas 
lojas, e segmentados por Atendi-

mento, Frente de Caixa, Vendas e 
Logística. Assim, trabalhamos de 
forma constante para a conscien-
tização de nossos colaboradores 
por meio da aceitação do Código de 
Ética e treinamentos de prevenção a 
fraudes. Nos anos de 2015 e 2016, 13 
lojas foram submetidas a avaliações 
de riscos relacionados à corrupção. 
Em 2015 também realizamos, pela 
primeira vez, uma auditoria em 
Serviços Internos.

Quanto melhor o nível de controle 
interno, melhor resultado operacional 
as lojas apresentam – hoje, a efeti-
vidade de nosso controle já está em 
65%. Isso tende a melhorar com as 
ferramentas de controle que estão 
sendo gradativamente implantadas 
em todos os nossos sistemas. Os 
dados, que em breve serão avaliados 
em tempo real (ferramenta de 
monitoria contínua), nos ajudarão a 
avaliar com mais eficácia alguns dos 
principais riscos do negócio, como 
a volatilidade de preços, controle 
de estoques, riscos tributários, 
despesas, mudança no hábito dos 
Clientes, entre outros.

Ética e transparência nas relações

G4-57, G4-58, G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5

Sugestões, dúvidas, críticas ou relato de 
casos de violação devem ser encami-
nhados ao Comitê de Ética pelo e-mail 
codigoetica@leroymerlin.com.br. Em 
2017, implantaremos um canal de Ou-
vidoria Externa para oferecermos mais 
confiabilidade aos nossos colaboradores 
e a todos os públicos interessados.

LEROY MERLIN // RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE // 2015/2016
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Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção,  
incluindo a quantidade de casos (2015 e 2016)

3Cancelamento  
de compra

G4-SO5

Em 2015, de nossas 40 lojas, três 
receberam denúncias, mas somente 
cinco fraudes foram comprovadas. 
Já em 2016, tivemos a averiguação 
de denúncias em 11 lojas, além 
de Serviços Internos, chegando a 
16 fraudes comprovadas de um 
total de 21 denúncias. Também 

em 2016, implantamos um guia de 
controles internos e consolidamos 
um alinhamento de metodologias de 
auditoria da Leroy Merlin Brasil com 
o grupo ADEO. Mesmo com os casos 
ocorridos no período, fomos classifi-
cados entre as três melhores audito-
rias do mundo dentro do grupo ADEO.

Natureza dos casos confirmados

Total de empregados demitidos ou punidos por corrupção

Contratos com parceiros comerciais que foram rescindidos ou não renovados

4Quebra de  
caixa 4Furto (mercadoria  

e outros)

1Contratação de 
empresa parente 1Desconto  

excessivo 2Venda de sucata  
e furto de mercadoria

1
Fuga de informação 
(utilização do cartão do 
Cliente) 1

Troca de 
etiqueta de 
produto 1

Favorecimento  
fornecedor

1Fraude utilização  
de serviço 1Fraude 

contábil

37Demitidos 4Punidos

2Rescindidos 0Não renovados
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Colaboradores, Clientes, forne-
cedores, comunidade. Esses são 
somente alguns dos públicos com 
os quais nos relacionamos e com 
quem assumimos diversas respon-
sabilidades todos os dias. As pessoas 
não só fazem parte de nosso 
negócio, como também nos ajudam 

a construí-lo e aperfeiçoá-lo de forma 
constante. Somente por meio desses 
públicos é que existimos e garan-
timos o sucesso e a sustentabilidade 
de nossas lojas em todo o país. Para 
nós, respeito e responsabilidade são 
valores primordiais. 

RESPONSABILIDADE 

COM NOSSOS PÚBLICOS

30



Regional Centro Oeste/ 
Nordeste 861 568 1429 926 613 1539
Regional Norte 1018 673 1691 1094 657 1751
Regional São Paulo 1302 1008 2310 1392 1035 2427
Regional São Paulo 
Interior 754 553 1307 744 541 1285
Regional Sul 599 472 1071 679 571 1250
Serviços Internos 372 403 775 342 380 722
Centros de Distribuição 241 99 340 229 97 326
Total 5147 3776 8923 5406 3894 9300

OBS: em 2015, a Leroy Merlin Brasil possuía quatro profissionais em contrato de prazo determinado, sendo três na Regional São Paulo e um 
na Regional Sul. Já em 2016, um total de seis pessoas possuíam esse tipo de contrato em Serviços Internos (SP).

G4-10, G4-LA1

COLABORADORES

Os colaboradores são o pilar 
da Leroy Merlin Brasil. Juntos, 
construímos nossa cultura baseada 
em respeito, valorização e desen-
volvimento profissional contínuo. 
Não é à toa que hoje somos uma 

das empresas com menor taxa 
de rotatividade no mercado do 
varejo brasileiro. Fechamos o 
ano de 2016 com um total de 
9.300 colaboradores próprios, um 
aumento de 4,2% em relação aos 

anos anteriores, caracterizado pela 
ampliação no número de lojas no 
país, mesmo em uma época de 
crise econômica. Em 2016, foram 
contratados 2.506 colaboradores 
e, em 2015, 3.1361.

1 Não considerados: Estagiários, Menores Aprendizes e Expatriados.

Total de colaboradores (por gênero e regional)

total total

2015 2016
G4-10
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Colaboradores próprios por faixa etária e regional

G4-10

 2015 2016

 <30 >30 e <50 >50 <30 >30 e <50 >50

Regional Centro Oeste/
Nordeste

412 970 47 548 949 42

Regional Norte 380 1164 147 435 1182 134

Regional São Paulo 823 1353 134 900 1391 136

Regional São Paulo Interior 491 743 73 492 729 64

Regional Sul 360 643 68 430 751 69

Serviços Internos 239 491 45 246 440 36

Centros de Distribuição 141 192 7 149 171 6

Total 2846 5556 521 3200 5613 487

Para nós, a baixa rotatividade e a 
estabilidade de nossos profissionais 
são assuntos de extrema impor-
tância. Na Leroy Merlin Brasil, todos 
trabalham com grande autonomia e, 

para isso, é importante uma compre-
ensão profunda de nosso jeito de ser 
e de nosso negócio. Em 2016 e 2015, 
atingimos uma taxa de estabilidade 
de 77,1% e 80%, respectivamente, 

sendo que nosso objetivo é alcançar 
85%, ou seja, uma rotatividade de 
apenas 15% – um percentual baixo 
para a realidade do mercado varejista 
no Brasil, que está em torno de 50%.

Taxa de rotatividade por gênero e faixa etária

G4-LA1

POR 
GÊNERO

TURN OVER 
GERAL

REGIONAL  
CENTRO-OESTE/

NORDESTE

REGIONAL 
NORTE

REGIONAL SÃO 
PAULO

REGIONAL 
SÃO PAULO 
INTERIOR

REGIONAL SUL
SERVIÇOS 
INTERNOS

CENTROS DE 
DISTRIBUIÇÃO

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Homens 9% 13,6% 1% 17,3% 7% 10,9% 6% 12,8% 7% 14,1% 18% 13,0% 20% 11,8% 25% 21,5%

Mulheres 11% 9,3% 4% 8,7% 10% 7,0% 8% 10,5% 12% 10,0% 19% 7,6% 24% 14,0% 14% 9,5%

Total 20% 22,9% 5% 26,0% 17% 17,9% 14% 23,3% 19% 24,1% 37% 20,6% 45% 25,8% 39% 31,0%

POR FAIXA ETÁRIA   

Funcionários 
abaixo de 30 
anos

12% 10,2% 11% 11,0% 12% 5,8% 10% 11,7% 12% 11,3% 17% 9,4% 10% 10,5% 11% 16,6%

Funcionários 
entre 30 e 
50 anos 

0,8% 11,9% 0,4% 14,1% 1,1% 10,9% 1,0% 11,0% 0,2% 11,8% 1,0% 10,5% 0,5% 13,9% 0,3% 13,8%

Funcionários 
acima de 50 
anos 

7% 0,9% 5% 0,8% 6% 1,3% 6% 0,6% 9% 1,1% 12% 0,7% 8% 1,4% 10% 0,6% 
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Refeição

É oferecida aos nosso colaboradores a alimentação durante a sua jornada de 
trabalho. Essa alimentação pode ser feita em refeitório local, vale refeição ou mesmo 
em restaurantes parceiros ao redor de nossas instalações. Essas opções são dispo-
nibilizadas de acordo com a necessidade de cada uma de nossas unidades. 

Assistência médica
É oferecido seguro saúde, contributivo, aos colaboradores, incluindo cônjuge e 
dependentes até 21 anos de idade ou 24 anos de idade se universitário.

Assistência odontológica
É oferecido plano odontológico, contributivo, aos colaboradores, incluindo cônjuge e 
dependentes até 21 anos de idade ou 24 anos de idade se universitário.

Seguro de vida em grupo
Visando garantir total assistência ao colaborador, contamos com uma apólice de 
seguros que abrange coberturas para Morte Natural e Acidental, Invalidez Perma-
nente e Auxílio Funeral.

Seguro de vida agregado

Apólice de assistência funeral concedido aos agregados (pais) dos titulares da 
apólice de seguro de vida em grupo. Contempla a assistência funeral em caso de 
morte, desde que seja cumprido a carência de 1 mês, contado da data de adesão. O 
colaborador participa com desconto fixo por agregado.

Cesta básica
Comprometida com a saúde e alimentação dos colaboradores e de seus familiares, 
a Leroy Merlin concede aos colaboradores cesta básica (disponibilizando 4 modelos 
de cesta) de acordo com a regra de elegibilidade. 

Cesta de Natal
A Leroy Merlin beneficia todos os colaboradores com uma Cesta Natalina, com todos 
os produtos necessários para sua Ceia de Natal juto à sua família.

Kit escolar para filhos  
de 3 a 17 anos

Como estímulo à educação, são oferecidos aos nosso colaboradores kits de material 
escolar para diferentes faixas etárias

Realizada no final de 2015, os resul-
tados da última Pesquisa de Clima 
mostram os frutos de nossa cultura 
participativa e nos ajudam a desenhar 
estratégias para minimizar e corrigir 
os desafios e as insatisfações encon-
tradas. Baseada em três pilares – 
Lealdade, Alinhamento e Envolvimento 
–, a pesquisa teve a participação de 
6.945 colaboradores, um aumento 
de 15% em relação a 2014. Entre os 
principais resultados, destacam-se:

• Aumento do engajamento de 
nossas lojas de 74% para 78%.

• 83% dos colaboradores relatam 
que seus objetivos individuais 
contribuem para seu desenvol-
vimento profissional.

• 89% dos colaboradores se 
sentem comprometidos em 
ajudar a Leroy Merlin Brasil a 
atingir seus objetivos.

• 88% têm orgulho de trabalhar 
na empresa.

 

O relacionamento está listado no topo 
da lista dos itens que os colabora-
dores consideram mais importantes 
no ambiente de trabalho, os quais 
fazem da Leroy Merlin um ótimo 
lugar para se trabalhar. Segundo 
eles, o respeito ao outro é praticado 
diariamente e existe a liberdade para 
conversar, confiar e interagir.

Benefícios, convênios e prêmios

Pesquisa de Clima

G4-LA2; G4-LA13

ITENS DESCRIÇÃO
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Descontos em produtos

A Leroy Merlin concede para todos os colaboradores efetivos, um abatimento 
no valor final na compra de produtos de nossa gama. Desde que o produto já 
não esteja com desconto, oferecemos 20% de desconto para produtos de marca 
própria e, 10 % para os demais produtos. 

Auxílio educação especial
Com o objetivo de contribuir com a educação e/ ou saúde, a Leroy Merlin concede 
para todos os colaboradores efetivos que tenham filhos com deficiência, sejam 
eles naturais ou adotivos legais, um Auxílio Educação Especial.

Empréstimo consignado
A Leroy Merlin tem parceria com o Banco Itaú para a contratação do Empréstimo 
Consignado em folha de pagamento.

Convênio farmácia

Para facilitar sua compra de medicamentos a Leroy Merlin disponibiliza para todos 
os colaboradores através do convênio farmácia, uma carteirinha na qual poderá 
ser utilizada em toda a rede conveniada de farmácias. Toda a compra de medica-
mentos será descontada do colaborador em folha de pagamento

Incentivo Ensino Técnico e 
Graduação

Promove o desenvolvimento educacional dos colaboradores por meio do subsídio 
de cursos regulares de nível técnico e graduação.

Incentivo Idiomas
Possibilita ao colaborador o acesso à aprendizagem de idiomas que sejam neces-
sários para a realização da missão atual ou para prepará-lo à uma próxima missão.

MBA in Company
Amplia as oportunidades de acesso, dos nossos líderes,  à um programa de MBA 
com foco em nosso negócio, desenvolvendo um nível avançado de proficiência 
conceitual em Gestão Estratégia de Varejo.

Convênio Educacional
Desenvolvido com o objetivo de proporcionar à todos os colaboradores, o acesso 
à cursos de idiomas, informática e educação superior de qualidade, com valores 
acessíveis e extensíveis à família.

Somos aderentes à Empresa 

Cidadã e temos entre nossos 

benefícios a licença- 

maternidade de seis meses.

A satisfação com os benefícios e 
prêmios oferecidos pela empresa 
foi um dos pontos de destaque na 
Pesquisa de Clima realizada em 
2015. Entre os participantes, 95% 
se declararam satisfeitos com a 
qualidade da cesta de alimentação, 
76% elogiaram o plano odontoló-
gico e 66% elogiaram os serviços de 
alimentação.

BENEFÍCIOS DESCRIÇÃO
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Em relação à remuneração de 
nossos colaboradores, adotamos 
uma política onde não praticamos 
nenhuma distinção aos valores 
recebidos por homens e mulheres.

PROPORÇÃO ENTRE A MÉDIA SALARIAL DE HOMENS E MULHERES

Categoria Funcional 2014 2015 2016

Diretores 102% 97% 82%

Gerentes 99% 74% 101%

Supervisores 86% 137% 76%

Coordenadores 104% 91% 106%

Analistas 85% 127% 97%

Assistentes 104% 107% 108%

Assessores de vendas 97% 99% 102%

Aprendizes 106% 100% -

Estagiários 105% 97% 103%

Outros* - 88% 90%

Treinamento e desenvolvimento

G4-LA9

Acreditamos que investir no desen-
volvimento de nossos colaboradores 
é também investir no crescimento da 
Leroy Merlin Brasil. Por isso, nossos 
processos vão desde a melhoria do 
conhecimento acadêmico básico 
até os programas para o desenvol-
vimento de futuros líderes. Nosso 
diferencial começa já nos primeiros 
dias de trabalho: cada novo colabo-
rador tem um padrinho, pessoa 
responsável por receber e acompa-
nhar o novo integrante da equipe por 
30 dias, mostrando cada uma das 
seções da loja, da logística às áreas 
de apoio, para minimizar desafios e 
dúvidas.

Os treinamentos têm uma influência 
grande em nosso índice de retenção 
de talentos e nas taxas de satis-
fação no clima. Assim, possuímos 
uma grande variedade de cursos 
para atender desde um auxiliar até 
diretores de loja. Entre as principais 
ações em andamento estão a estru-
turação da Universidade Corporativa, 
da Escola de Analistas da Central 
de Compras e o início da segunda  

Média de 30 horas  

de formação por ano para  

cada colaborador e 

 mais de 150 treinamentos 

(presenciais e online) em nossa 

prateleira. Para a liderança,  

a média é de 50 horas 

de formação por ano.

turma do MBA in Company. 
Também estamos trabalhando 
em um projeto de reestruturação 
do Portal do S@ber, implan-
tando novas funcionalidades e a 
integração com o SAP para que 

seja possível cruzar os dados das 
avaliações de desempenho com 
a realização de formações, o que 
possibilitará maior foco no desenvol-
vimento dos colaboradores.
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Líder e Equipe 3.0

Para reforçar e dar continuidade às 
nossas práticas culturais e consolidar 
os valores e princípios da empresa, 
desenvolvemos uma cartilha intitu-
lada “Líder e Equipe 3.0”. Esse 
material tem como objetivo desen-
volver uma liderança participativa, 
que vive a proximidade e a comuni-
cação. Um convite para a construção 
conjunta de uma empresa sempre 
melhor, onde os protagonistas são 
os líderes e as equipes cada vez 
mais comprometidas com o sucesso 
da Leroy Merlin Brasil. Esse senso 
de “dono do negócio” está implícito 
na Filosofia da Partilha (o Querer, o 

Saber, o Poder e o Ter), que baseia 
todos os caminhos e ações trilhadas 
pelas Empresas do Grupo ADEO. 

Para o nível gerencial, temos um 
período de integração mais longo. 
Nele, o colaborador recém-contra-
tado recebe um manual, indicando 
todas as áreas onde deverá passar 
para garantir sua formação completa. 
Este novo profissional passa um 
período acompanhado de outro 
gerente mais experiente, para 
aprender sobre a cultura da empresa, 
sua missão e processos.

Criando soluções em parceria

Como parte desse trabalho de 
proximidade e comunicação do 
Líder e Equipe 3.0, desde 2015 
utilizamos os Círculos Colabo-
rativos, um novo jeito de tratar 
assuntos do dia a dia da loja ou 
unidade de negócio de modo 
colaborativo e coconstruído por 
colaboradores da equipe. Por 
meio desse processo, buscamos 
melhorar a proximidade entre 
líderes e equipes, tomando 
decisões, soluções e execuções 
de questões do dia a dia de forma 
mais dinâmica e proativa, além 
de entender e atender às neces-

sidades das equipes, acionistas e 
clientes internos e externos, por 
meio de soluções desenvolvidas 
em equipes colaborativas.

O Círculo acontece em reuniões 
semanais de aproximadamente 
50 minutos, sendo liderado 
pelo colaborador mais aderente 
ao tema ou aquele eleito pelo 
grupo. Um assunto prioritário é 
escolhido pelo Comitê de Direção 
e os colaboradores elegem mais 
dois temas. Todas as iniciativas 
discutidas são organizadas em 
um miniplano de ação. 
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Média de horas de treinamento por ano, por colaborador, discriminadas por categoria funcional e gênero.

Total de colaboradores 5.141 3.782 8.923 5.406 3.894 9.300
Total de horas de  
treinamento no ano 204.153 139.408 343.561 183.267 124.624 307.891
Média de horas de  
treinamento por ano 39,71 36,86 38,50 33,90 32,00 33,10

total

2015
total

2016
G4-LA9

 2015 2016

CATEGORIA 
FUNCIONAL

NÚMERO DE 
COLABORA-

DORES NESSA 
CATEGORIA 

TOTAL DE 
HORAS DE 

TREINAMENTO 
NO ANO

MÉDIA DE 
HORAS DE 

TREINAMENTO 
POR ANO

NÚMERO DE 
COLABORA-

DORES NESSA 
CATEGORIA

TOTAL DE 
HORAS DE 

TREINAMENTO 
NO ANO

MÉDIA DE 
HORAS DE 

TREINAMENTO 
POR ANO

Diretores 101 1.995 19,75 87 4.805 55,23

Gerentes 523 33.401 63,86 497 26.543 53,41

Supervisores 32 1.421 44,41 43 2.045 47,56

Coordenadores 865 55.876 64,60 872 32.429 37,19

Analistas 263 9.136 34,74 294 10.467 35,60

Assistentes 803 22.003 27,40 804 18.949 23,57

Assessores de 
vendas

3.678 141.325 38,42 4.056 138.026 34,03

Aprendizes 13 660 50,77 11 415 37,73

Estagiários 23 1.653 71,87 9 1.570 174,44

Outros Cargos 2.622 76.091 29,02 2.646 72.642 27,45
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Com foco no desenvolvimento 
contínuo de nossa equipe de profis-
sionais e para ampliar ainda mais 
nossa cultura de aprendizagem, 
em 2015 estruturamos a Universi-
dade Corporativa Leroy Merlin. Com 
isso, nossos processos de formação 
passaram a ser reunidos em trilhas 

ou combinados com pré ou pós 
tarefas práticas. Com a implantação 
da Universidade Corporativa, todos 
os programas e cargas horárias 
estão sendo revistos, já que as 
formações deixam de ser pontuais 
e passam a fazer parte de trilhas de 
aprendizagem. A intenção é que o 

colaborador reflita sobre a jornada 
formativa necessária para atingir 
seus objetivos, alinhe essas expecta-
tivas com seu líder diretor e assuma 
o protagonismo em seu processo 
de desenvolvimento profissional e 
pessoal.



G4-LA10

NOME DESCRIÇÃO CARGA 
HORÁRIA

COLABORADORES  
ELEGÍVEIS

Integração

Contempla 11 conteúdos, entre eles: Programa de 
Integração, Portas Abertas, Projeto Horizonte, Formação 
de Facilitadores, Eu e o Progresso, PCD (sensibilização e 
acolhida), Código de Ética etc.

62 Todos

Atendimento
Inclui oito conteúdos, como o Cardápio de Financiamento, Prazer 
de Vender, Prazer de Atender etc.

60 Todos de Loja

Produto
Contempla 51 conteúdos sobre produtos Leroy Merlin e feiras 
com fornecedores.

354 Todos do Comércio

Metier 
(negócio)

Possui 45 conteúdos de Formação Missão Comércio, Uma 
Formação que Faz Acontecer (UFFAs), Formação Melhor Atendi-
mento (FMC), Prevenção de Perdas, Imagem de Preço, Comuni-
cação Visual, Consumo no Varejo, entre outros.

575 Todos do Comércio

Sistemas e 
Programas

11 conteúdos, como Gemco (sistema interno), Excel, Power 
Point, HP12C.

55 Todos

Higiene, 
Segurança e 
Medicina do 
Trabalho

15 conteúdos, como NR-06 Integração Segurança+EPI, NR-05 
CIPA, NR-11 SEP+Instalações Elétricas, NR-17 Ergonomia, entre 
outros.

194 Todos

Desenvolvi-
mento Pessoal

Possui dez conteúdos, como Cuide do Seu Dinheiro, Educar para 
a Sustentabilidade, Ecoeficiência, Administração das Finanças 
Familiares etc.

64 Todos

Análise de desempenho

Treinamentos ou programas de capacitação

Crescer na carreira e na vida profis-
sional também envolve a troca 
de experiências entre as equipes 
e seus superiores. Por isso, uma 
vez ao ano, quase a totalidade de 
nossos colaboradores passa por uma 
avaliação junto ao seu líder direto. 
Nesse processo, os colaboradores 
são estimulados e têm liberdade 
para dizer como se sentem, como se 
enxergam e como se autoavaliam em 
sua grade de competências, além de 
discutir as expectativas e objetivos 
para o futuro. Em 2015, 100% dos 
colaboradores passaram por avalia-

ções de desempenho e, em 2016, 
90% realizaram essa análise.

Entre os anos de 2015 e 2016, a 
metodologia de apuração das avalia-
ções foi alterada. Em 2015, conside-
rava-se o percentual fornecido pelos 
próprios gestores das avaliações 
realizadas em suas equipes. Já em 
2016, visando estimular o protago-
nismo dos nossos colaboradores 
como agentes responsáveis pelo seu 
próprio desenvolvimento, analisamos 
o percentual das autoavaliações 
realizadas por eles, usando o sistema 

disponível na época (intranet). As 
autoavaliações realizadas fora do 
sistema não foram consideradas na 
contabilização. 

No final de 2016, implantamos o 
módulo SAP de desenvolvimento de 
pessoal e, a partir de agora, todo o 
fluxo de avaliação de desempenho 
se encontra dentro do sistema. Assim 
teremos maior controle e confiabi-
lidade dos dados, pois será possível 
monitorar se o processo realmente 
foi finalizado de forma completa.

G4-LA11
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Saúde e Segurança

A ação preventiva sempre esteve 
em nossa pauta corporativa. Para 
nós, só é possível trabalhar a favor 
da vida quando enfatizamos inicia-
tivas sustentáveis e aprimoramos os 
processos para proporcionar maior 
segurança e bem-estar a colabora-
dores, parceiros e Clientes. 

Entre nossas principais ações está a 
contratação de um Serviço Especia-
lizado em Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho (SESMT), 
incluindo Engenheiros de Segurança, 
Médicos do Trabalho, Técnicos de 
Segurança e Enfermeiros e a criação 
de um Plano de Gerenciamento de 
Riscos, com foco na redução de 
acidentes e doenças ocupacionais. 
Desde 2012 trabalhamos na implan-
tação deste plano nas lojas, Centros 
de Distribuição e em Serviços 
Internos. Por meio dele, conseguimos 
identificar riscos, formar colabora-
dores mais conscientes, integrar 
parceiros e adequar processos e 

equipamentos para o melhor geren-
ciamento e aplicação de medidas 
de controle que ajudem a reduzir 
acidentes. 

Em atendimento às Leis e Normas 
brasileiras vigentes, criamos os 
procedimentos que garantem e 
reforçam os objetivos de atuação do 
SESMT, de modo a evitar acidentes 
e incidentes e prevenir as doenças 
ocupacionais. Em 2014, implemen-
tamos a Auditoria de Segurança do 
Trabalho em todos os sites, com 
divulgação nacional.

Além disso, em parceria com as 
empresas SAOC e MANTRIS, desen-
volvemos os Programas de Proteção 
de Riscos Ambientais (PPRA), Laudos 
Técnicos das Condições Ambientais 
do Trabalho (LTCAT) e o Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupa-
cional (PCMSO) da empresa. No PPRA 
e no LTCAT estão inclusos os resul-
tados das avaliações ambientais, os 

riscos da função e itens identificados 
durante as inspeções de segurança. 
Já o PCMSO inclui as identificações 
dos riscos existentes por função, 
bem como exames clínicos especí-
ficos com o intuito de fornecer mais 
elementos de controle dos riscos 
ocupacionais. 

Todas as nossas lojas, assim como 
Serviços Internos, possuem comitês 
de saúde e segurança (CIPA) e 
Brigadas de Emergência treinados 
por profissionais especializados. Os 
colaboradores atuam em todos os 
setores e níveis da empresa, inspe-
cionando e identificando os riscos e 
desenvolvendo, juntamente com a 
área do SESMT e demais colabora-
dores e líderes, um plano de ação para 
a redução dos riscos no ambiente de 
trabalho. Todos os nossos colabora-
dores (100%) são representados por 
esses comitês.

G4-LA5
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Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por 
regional e por gênero.

2014 0 1,70* 12,16
2015 0 1,34 14,28
2016 0 0,86 15,30

G4-LA6

Óbitos Taxa de Lesões Taxa de dias perdidos 
taxa de frequência taxa de gravidade

Comparativo Taxa de frequência 2012 a 2016

1,70

3,98

1,34
0,86

0.00
2012 2013 2014 2015 2016

4.00

5.00

2.00

3.00

1.00

2,86

Comparativo taxa de frequência 2012 a 2016

*Em 2014, a taxa de frequência foi reportada como 1,94. Devido uma mudança de metodologia 
de cálculo do indicador o valor foi ajustado para 1,70.
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Prevenir para melhorar

No início de 2015, criamos um 
programa especial para que a 
legislação e as nossas políticas de 
recursos humanos sejam cumpridas 
em todas as lojas. Com o objeto de 
reduzir a exposição da empresa a 
processos, a Auditoria Preventiva 
Trabalhista contribui diretamente 
para o bem-estar dos colaboradores 
(garantindo que todos sejam tratados 
de forma justa e dentro da legalidade) 
e também para a redução de gastos 
com possíveis processos. 

No primeiro ano do programa, a 
média nacional obtida na Auditoria 

Interna foi 67,7 (nota considerada 
insuficiente para os padrões internos 
da empresa). Já em 2016, com 
a realização de um novo ciclo de 
auditorias, nossa média melhorou, 
chegando a 79,6. Em 2017, as 
auditorias serão intensificadas para 
buscar novamente a redução dos 
valores provisionados com processos 
trabalhistas.

Também em 2015, nossa área 
Preventiva Trabalhista, em parceria 
com a área do SESMT, iniciou um 
trabalho voltado aos colaboradores 
em situação de afastamento, a fim de 

regularizar situações onde foi consta-
tada a falta de documentação. Para 
isso, realizamos um levantamento 
de todos os colaboradores afastados, 
assim como a sua situação. 

A ação impactou diretamente a folha 
de pagamento das unidades e a 
contratação de novos colaboradores 
(quando necessário), para melhor 
atender aos Clientes. Em janeiro de 
2016, contávamos com 233 colabo-
radores afastados. Com este trabalho, 
obtivemos uma redução de 52,78%, 
encerrando o ano de 2016 com 123 
colaboradores afastados.
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Em 2016, mais de 60% dos Clientes 
foram classificados como “Encan-
tados”, ou seja, deram notas 9 e 
10 para a Leroy Merlin Brasil, na 
Pesquisa de Satisfação. Um cresci-
mento de cinco pontos quando 
comparado a 2015.

MELHOR ATENDIMENTO
 
Cliente satisfeito

Além da variedade de produtos, 
nossas lojas possuem uma série de 
serviços e experimentações para 
trazer uma experiência completa aos 
Clientes: de carrinhos para pets e 
Espaço Família, até cursos de brico-
lagem gratuitos e fichas com passo 
a passo para quem está disposto a 
colocar a mão na massa. Na hora 
de pagar, outra boa surpresa (que 
favorece também aos colabora-
dores): o cartão de crédito Celebre!, 
que permite o parcelamento em até 
dez vezes sem juros.

Lojas mais atrativas

Pesquisas Satisfação do Cliente

G4-PR5

2014 2015 2016

Número de pessoas que participaram das pesquisas e escutas + 35.000 +36.000 + 38.000

Número de visitas à casa dos Clientes por colaboradores
+ 200  

(colaboradores)
+ 300 

(colaboradores)
+ 400 

(colaboradores)

% Clientes Encantados* 55% 56% 61%

Número de colaboradores avaliados por Cliente Oculto** + 10.000 + 11.000 + 13.000

*Clientes Encantados: são as pessoas que atribuíram notas 9 ou 10 em uma escala de 1 a 10 pontos, na qual a nota 1 representa “nada 
satisfeito” e a nota 10 “muito satisfeito”. A Pesquisa de Satisfação foi realizada pela empresa Ipsos, tendo como público-alvo os Clientes das 
lojas Leroy Merlin, ao longo dos anos de 2014, 2015 e 2016 (foram entrevistados, respectivamente, 15.120, 15.600 e 18.000 Clientes). A 
pesquisa foi realizada na saída de cada loja, por meio de entrevistas pessoais, conduzidas por entrevistadores e aplicadas em tablet, seguindo 
questionário estruturado.
** A Pesquisa de Cliente Oculto, também encomendada pela Leroy Merlin e realizada pela empresa Ipsos, avaliou o atendimento prestado 
pelos colaboradores às pessoas recrutadas, as quais simularam serem Clientes reais. O estudo ocorreu em todas as lojas da Leroy Merlin, 
ao longo dos anos 2014, 2015 e 2016.

CLIENTES

Estar sempre próximo de nossos Clientes, entender 
suas necessidades e trabalhar com nossas equipes para 
oferecer a melhor experiência: essas são as premissas que 
norteiam as atividades e o dia a dia de trabalho na Leroy 
Merlin Brasil. Nesta linha, trabalhamos com um processo 
contínuo de escuta, o qual, nos últimos dois anos, já nos 
permitiu falar com mais de 74 mil pessoas que visitaram e 
compraram nas lojas e que acessaram nossos canais de 
venda à distância (e-commerce e televendas). 

Por meio de uma gestão estruturada, temos indicadores 
de performance baseados em mais de 50 atributos que 
avaliam desde o nível de satisfação e a qualidade da 
experiência de compra, até tópicos como o atendimento 
de venda, produtos e serviços, preços, pós-venda e infra-
estrutura da loja. Por meio desse trabalho, é possível criar 
planos de ação para os itens com maior relevância e para 
aqueles que geram maiores reclamações e fragilizam o 
relacionamento com a marca.
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Acompanhamento próximo e contínuo

Para reforçar ainda mais o contato e 
o entendimento das necessidades do 
Cliente, a Leroy Merlin também realiza 
visitas à casa dos Clientes, para que 
seja possível entender as oportuni-
dades de melhoria e aprofundar o 
conhecimento sobre suas necessi-
dades durante o processo de compra. 
Nos últimos dois anos, já contabili-
zamos mais de 700 visitas às casas 
de nossos Clientes.

Além disso, realizamos medições 
contínuas por meio do Cliente Oculto. 
Esse trabalho nos ajuda a avaliar se 
os processos de atendimento – que 
impactam diretamente a experiência 
de compra do Cliente – estão sendo 
executados de maneira assertiva e 

padronizada. Nos últimos dois anos, 
foram avaliados mais de 30 mil 
colaboradores em diversas unidades 
da Leroy Merlin. 

Os processos de avaliação englobam 
não só visitas em lojas ou simula-
ções de compra, mas medições 
“omnicanal”, que estudam conjun-
tamente o desempenho de nossos 
canais de venda à distância (e-com-
merce e televendas) e os serviços 
de atendimento ao Cliente, como 
o CALM (Central de Atendimento 
Leroy Merlin). Tais avaliações geram 
análises integradas, que permitem 
analisar a jornada de compra do 
Cliente em diferentes momentos e 
em diferentes canais de compra.

+700
Mais de 700 visitas à 
casa de Clientes nos 
últimos dois anos.

+30.000
Avaliação de mais de 30 
mil colaboradores por 
meio do Cliente Oculto 
em 2015 e 2016.

Omnicanal: a Leroy Merlin Brasil disponível em todos os lugares

Vivemos em uma realidade onde as 
pessoas buscam agilidade e rapidez 
nas soluções para seus projetos e 
problemas do dia a dia. E isso não é 
diferente em nosso mercado de brico-
lagem e construção. Para atender 
Clientes cada vez mais ávidos por 
informações e pela resolução rápida 
de suas necessidades, a Leroy Merlin 
Brasil investe fortemente em sua 
habilidade de ser omnicanal.

Hoje, oferecemos diversas opções 
de compra e consulta para nossos 
Clientes, que podem realizar compras 
de produtos em nosso e-commerce 
e recebê-los diretamente em casa. 
Ou fazer a pesquisa e a compra no 
site, com a possibilidade de retirar 
o produto na loja de maior conve-
niência (Clique e Retire). Ou ainda 
fazer a pesquisa pelo site, verificar 
a loja que possui o produto em 
estoque e realizar a compra direta-
mente no local. 

Acreditamos que, em uma era cada 
vez mais digital e competitiva, as 
pessoas não compram impulsio-
nadas apenas pelo valor do produto, 
mas também por aquilo que faz 

sentido para elas. Assim, nossa área 
de Marketing tem um papel muito 
forte como direcionador da estratégia 
da empresa e funciona de forma 
integrada não só para impulsionar 
a compra, mas também para levar 
informações precisas e relevantes 
para nossos Clientes, por meio de 
ações de inteligência de mercado, 
geração de conteúdo e comunicação 
direta com o Cliente via redes sociais.
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Para fazer toda essa engrenagem 
funcionar e garantir a melhor 
experiência nas compras, inves-
timos em uma grande estrutura 
logística e de tecnologia, além do 
treinamento das equipes, estrutu-
ração de processos internos e uma 
ampla preocupação com a privaci-
dade e a segurança das informações. 



A opinião do Cliente é sempre 
levada a sério e já nos ajudou em 
diversas melhorias nos processos 
de compra. Um exemplo é a dispo-
nibilização dos estoques de cada loja 
em relação ao produto que o Cliente 
está pesquisando no site. Anterior-
mente, havia a reclamação de que 
as pessoas escolhiam um produto 
de forma online, mas ao chegar na 
loja escolhida para a compra, tal 

produto não estava disponível ou 
não havia quantidade suficiente para 
suprir as suas necessidades. Com a 
disponibilização online do estoque, 
esse problema foi facilmente solucio-
nado. Outra melhoria foi a criação 
das calculadoras online, as quais 
permitem ao Cliente ter uma ideia 
mais precisa de quanto material será 
necessário para a obra e qual o valor 
aproximado da sua compra.

Sempre trabalhamos para oferecer 
a melhor experiência aos nossos 
Clientes, seja por meio de um atendi-
mento atencioso em nossas lojas ou 
em interações virtuais em nossas 
diversas mídias, como Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter etc. 

Desde 2010, quando nossos perfis 
foram ativados nas principais redes 

sociais, realizamos um acompanha-
mento próximo para interagir com 
nossos Clientes, conhecer melhor 
as suas necessidades e monitorar 
possíveis menções e experiên-
cias negativas – o que nos permite 
agir rapidamente para garantir a 
resolução do problema e a satisfação 
da compra.

Hoje, evoluímos para uma fase de 
engajamento e fidelização, por meio 
da produção de conteúdos e ações 
direcionadas aos perfis de nossos 
Clientes. Sempre com foco no melhor 
atendimento, saímos na frente e hoje 
somos benchmark para os concor-
rentes que seguem nossas estraté-
gias nos perfis sociais.

Garantindo a melhor experiência

Contato direto com nossos Clientes
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Em 2016, demos mais um passo de 
aproximação aos nossos Clientes, 
com o desenvolvimento de um projeto 
piloto para a criação de uma comuni-
dade online que proporciona a troca 
de experiências, dúvidas e sugestões 
de melhorias. Para colocar o projeto 

em funcionamento, a equipe da Leroy 
Merlin Brasil desenvolveu uma oficina 
de discussão e criação conjunta com 
profissionais da área de arquitetura 
e decoração, blogueiros, além de 
diretores e equipes de loja. Ainda em 
fase experimental, a comunidade 

tem como foco manter o espírito 
de aprimoramento e inovação, 
passando a ser um grande canal de 
ideias, geração de conteúdos e troca 
de experiências entre Clientes e a 
própria Leroy Merlin. 

Criação em conjunto

A ferramenta está disponível em  
leroymerlin.com.br > Simuladores >  
Projetos 3D

Desenhe seu próprio projeto
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Entre as várias novidades lançadas 
em nosso site, um dos destaques é 
a ferramenta para o desenvolvimento 
de projetos 3D, o que proporciona ao 
Cliente a possibilidade de desenhar e 
decorar qualquer ambiente com os 
produtos disponíveis no site. A ferra-
menta traz mais liberdade para o 
Cliente, que pode imprimir o resultado 
final e levar diretamente para uma de 
nossas lojas, agilizando o processo 
de compra, ou ainda compartilhar 
seu projeto para servir de inspiração 

a outros Clientes no próprio site da 
Leroy Merlin Brasil. 

O próximo passo é disponibilizar 
a maior quantidade possível de 
produtos no site para que a simulação 
possa ser feita com produtos que 
estejam disponíveis para a compra. 
O objetivo é que o Cliente tenha 
uma noção exata dos custos para a 
montagem daquele ambiente e tenha 
a opção de realizar a compra dos 
produtos escolhidos online. 

Lançado em julho de 2016 na loja 
de Interlagos, o Bricolab é um 
espaço criado pela Leroy Merlin 
para que colaboradores, Clientes 
e pessoas da comunidade 
coloquem em prática suas ideias 
inovadoras. Diferente das salas 
de cursos já existentes em todas 
as lojas, esse novo espaço tem o 
objetivo de reunir Clientes, colabo-
radores, fornecedores, parceiros e 
a sociedade como um todo para 
um processo de aprendizado 
contínuo e conjunto, de cocriação, 
por meio da troca de experiências 
e conhecimentos. Para marcar a 
iniciativa, foi realizado o primeiro 

Hackathon da Leroy Merlin, um 
evento que reúne as pessoas que 
visam encontrar soluções para 
uma determinada questão. 

O tema para o lançamento do 
Bricolab era a economia de 
água – alinhado com a preocu-
pação de trazer cada vez mais 
opções e soluções sustentá-
veis aos Clientes. A iniciativa 
contou com parceiros como a 
Fundação Arduino, a RoboCore e a 
Associação Brasileira de Internet 
das Coisas (ABINC).
Durante dois dias, quatro equipes 
trabalharam em busca da criação 

de um protótipo para ajudar 
na economia de água. Entre as 
ideias, encontra-se um sensor que 
permite pausar a água com apenas 
um toque na torneira; a criação de 
uma rede social, para contabilizar 
e compartilhar o consumo de água 
com a comunidade; um sistema 
capaz de medir em litros quanto a 
casa está gastando e, pelo celular, 
estabelecer metas por dia, semana 
ou mês; e a criação de um dispo-
sitivo para economizar água na 
máquina de lavar roupas.

Laboratório de ideias



CHOVE CHUVA - uma solução acessível para o armazenamento de água

ANTES
DEPOIS
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Em 2016, São Paulo e várias outras 
regiões do país passaram por um 
grande período de estiagem, o que 
ocasionou a redução no nível dos 
reservatórios de abastecimentos e o 
consequente racionamento de água 
em muitas localidades. Conviver 
com a falta constante de água priva 
as pessoas de necessidades básicas 
como banho, água para lavar roupa, 
louça e até para cozinhar. Muitas 
famílias passaram a improvisar, 
aproveitando qualquer chuva para 
armazenar água em baldes, de 
maneira desordenada, aumentando 
o risco de criadouros de mosquitos, 
como o Aedes Aegypti (portadores 
de doenças como dengue, febre 
amarela, chikungunya e zika vírus).

Partindo desse cenário e com 
foco em seu pilar estratégico de 
atender às necessidades de uso 
dos habitantes, a Leroy Merlin Brasil 
desenvolveu – em parceria com um 
de nossos fornecedores de produtos 

para captação e armazenamento 
– o projeto Chove Chuva. De custo 
acessível e adaptável para qualquer 
tipo de residência ou necessidade, 
o trabalho envolveu a aplicação de 
melhorias em um produto já existente 
para a captação de água através das 
calhas.

Após a captação, o Chove Chuva 
separa a água dos resíduos – como 
folhas e material particulado de 
maior proporção –, a qual é passada 
por pedras de calcário para ajuste de 
PH. Na próxima etapa de tratamento, 
a água entra em contato com pasti-
lhas de cloro para eliminar os micror-
ganismos nocivos e finaliza em um 
sistema de filtragem mais fina, para 
limpar qualquer impureza que ainda 
exista, tornando-a pronta para o 
consumo.

Com o projeto em mãos, era preciso 
partir para um teste. É aí que entra 
Dona Claudete, uma líder da comuni-

dade de Itaquera, conhecida na 
vizinhança pelo cuidado que tem em 
economizar, captar e reutilizar água 
da chuva. Por questões financeiras, 
Dona Claudete fazia essa captação 
de forma improvisada, com o uso de 
diversos baldes e usava panos para 
filtrar, cobrir e proteger a água. Com 
a instalação do Chove Chuva, o seu 
processo de captação ficou mais 
simples e seguro, permitindo que a 
família não sofresse mais com a falta 
de água. 

O volume de economia varia de 
acordo com o tamanho do reser-
vatório, a quantidade de chuva e o 
tamanho do telhado, mas é possível 
economizar até 50% de toda a água 
utilizada em uma propriedade. Cada 
Chove Chuva filtra a água que cai 
em até 100 metros quadrados de 
telhado. O produto já está disponível 
para venda nas lojas Leroy Merlin.
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G4-SO1

COMUNIDADE

Desde o momento da construção 
de nossas lojas e ao longo de toda 
nossa operação, temos uma grande 
preocupação com o bem-estar e o 
desenvolvimento das comunidades 
próximas às nossas unidades. 
Consideramos essa atitude uma 
parte importante do sucesso dos 
nossos negócios e, por isso, além 
dos investimentos realizados no 
processo de implantação de cada 

loja, procuramos garantir que o 
empreendimento gere impactos 
positivos. Investimos no plantio 
de árvores, na revitalização de 
áreas degradadas ou melhoria 
da infraestrutura do entorno, 
na construção de novas vias de 
acesso e em sinalização adequada. 
Neste trabalho, adotamos cuidados 
especiais em nossa atuação nas 
diferentes regiões do país, respei-

tando as características sociocul-
turais e ambientais de cada praça. 

Com a participação dos nossos 
colaboradores, também apoiamos 
institucionalmente – há mais de 10 
anos – programas sociais como a 
Fundação Gol de Letra e a Casa da 
Criança e do Adolescente de Santo 
Amaro. 

Além de nossos projetos institu-
cionais, também apoiamos, por 
meio de incentivos fiscais, diversas 
instituições e projetos:

Instituto Olga Kos de Inclusão 
Cultural: fundado em 2007, o 
instituto desenvolve projetos artís-
ticos e esportivos para atender, 
prioritariamente, crianças, jovens 
e adultos com deficiência intelec-
tual. Em 2016 apoiamos o projeto 
“Pintou a Síndrome do Respeito, o 
Desafio de Incluir”, que trabalhou 
a inserção plena de 150 crianças 
e adolescentes com deficiência 
intelectual na sociedade e, por 

meio do Pronas (Programa Nacional 
de Apoio à Atenção da Saúde da 
Pessoa com Deficiência), o projeto 
“Arte sem Limites”, que buscava 
a inclusão social de 288 crianças 
com aulas de artes e dança. Já 
em 2015, também com recursos 
do Pronas, apoiamos o instituto 
com o desenvolvimento do projeto 
“Inclusão e Arte – Saúde para 
qualquer parte” para a inclusão 
de 238 crianças com Síndrome de 
Down por meio de oficinas de arte.

SPAAN: instituição sem fins lucra-
tivos que presta assistência a cerca 
de 150 idosos em Porto Alegre 

(RS), apoiamos o Spaan por meio 
da Lei de Incentivo ao Idoso com o 
Projeto “Maturidade Ativa” (2015) 
e “Projeto Vida” (2016), que ajuda 
a assegurar a proteção e atenção 
de forma continuada aos idosos 
que residem na instituição. 

Adacamp: fundada em 1989 por 
um grupo de pais que não encon-
travam atendimento especializado 
para seus filhos, a Associação para 
o Desenvolvimento dos Autistas em 
Campinas trabalha para promover 
o desenvolvimento da pessoa com 
autismo e acolher a família para 
alcançar uma melhor qualidade 

Resultados dos programas de engajamento da comunidade local

G4-SO1

2014 237,329,38 - 5.428 681
2015 120.075,48 30.050 33.900 12.887
2016 140.658,64 10.320 22.131 6.152

Natal 
Solidário 

unidades

Doação de Roupas 
e Agasalhos 

unidades

Doação de Material 
Escolar* 

unidades

Saldão 
Solidário

reais

*Em 2014, a Leroy Merlin possuia uma campanha de Doação de Livros, que em 2015 foi alterada para Doação de Material Escolar.
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de vida. Em 2016, por meio do 
Pronas, apoiamos o projeto “Alta 
Assistida”, que tinha como objetivo 
contribuir para a inclusão social 
eficaz da pessoa com autismo no 
convívio social.

Fundação Cristiano Varella: 
por meio de incentivos fiscais do 
Pronon (Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica), em 
2015 apoiamos a fundação – que 
engloba o Hospital do Câncer de 
Muriaé (MG) – na ampliação de 80 
leitos para o hospital, assim como 
a compra de equipamentos

APAE: entidade sem fins lucra-
tivos que promove o diagnós-
tico, a prevenção e a inclusão da 
pessoa com Deficiência Intelec-
tual na sociedade. Com recursos 
do Fumcad, em 2015 auxiliamos 

no desenvolvimento do projeto 
“Emprego Apoiado” que, por meio 
de parceria e cursos, ajudou 200 
deficientes intelectuais na busca 
pelo seu primeiro emprego.

GRAAC: com o incentivo do 
Pronon, em 2015 apoiamos o 
Grupo de Apoio ao Adolescente e 
à Criança com Câncer na busca 
por novas tecnologias por meio de 
pesquisas no combate ao câncer 
infanto juvenil.

Eco Design: a partir de incentivos 
da Lei Rouanet, em 2015 apoiamos 
a criação de um livro e uma 
exposição de arte com 30 peças 
construídas a partir de materiais 
reutilizados ou reaproveitados para 
destacar a importância e a preocu-
pação com o meio ambiente. 

Eco Run e Night Run: por meio 
da Lei de Incentivo ao Esporte, 
desde 2015 apoiamos a Eco Run, 
corrida de rua que une esporte 
e sustentabilidade e tem parte 
do valor arrecadado com inscri-
ções revertido para o WWF (World 
Widlife Fund). Em 2016 também 
passamos a apoiar o Night Run, 
parte do maior circuito de corridas 
noturnas no mundo.

Em parceria com a empresa Inova 
Urbis, a Leroy Merlin Rio Barra (RJ) 
passou a oferecer um atendimento 
personalizado à comunidade da 
Rocinha, considerada a maior 
favela da América Latina. 

Focada no empreendedorismo 
social e na elaboração de projetos 
de arquitetura gratuitos, a Inova 
Urbis vai até a casa do morador da 
comunidade, faz o levantamento 

das necessidades de reforma 
e o recebe em sua sede para a 
elaboração do projeto. Para apoiar 
esses Clientes em potencial – 
em sintonia com nossa missão 
de criar, acompanhar e tornar 
acessível o lar de todos –, inves-
timos na instalação de ambientes 
e mostruários de produtos na 
sede da Inova Urbis, para que os 
moradores já pudessem visualizar 
sua nova casa.

Ao chegar na unidade da Leroy 
Merlin Rio Barra, o morador é 
recebido por um Assessor de 
Vendas destacado como “embai-
xador da Rocinha”, que realiza 
o atendimento personalizado e 
efetiva a venda. Desde o início da 
parceria, em dezembro de 2015, 
mais de 150 Clientes da Rocinha 
já foram atendidos. Um projeto que 
nos inspira e impulsiona a fazer o 
lar dos sonhos se tornar realidade.

Colaboração que abre portas

Campanha Social Nacional da 
Leroy Merlin Brasil, o Saldão 
Solidário doa 5% do valor total 
dos produtos vendidos em saldo 
no período para entidades sociais, 
sendo que 3% são direcionados à 
Fundação Gol de Letra e os demais 
2% vão para uma instituição 
localizada na região de entorno e 
escolhida pela loja. 

O destaque ficou com a unidade de 
Sorocaba, que em 2016 envolveu 
a comunidade e os Cliente da loja 
em uma votação para a escolha 
do destino da verba a ser doada, 
realizando uma espécie de feira 
de exposição com as entidades 
candidatas, as quais foram convi-
dadas a apresentar seus trabalhos 
com banners e voluntários na loja, 

durante os dias do Saldão Solidário. 
Todas as instituições envolvidas 
nessa campanha têm seu trabalho 
focado no atendimento a pessoas 
com deficiência. O resultado da 
votação realizada por Clientes e 
colaboradores elegeu como vence-
dora a Associação dos Amigos dos 
Autistas de Sorocaba (AMAS).

Mais de 10 anos de Saldão Solidário
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Produtos de qualidade são essen-
ciais para que a Leroy Merlin 
coloque em prática sua missão 
de tornar acessível o sonho da 
moradia. Dessa forma, nossos 
fornecedores são um elo de 
grande importância para o funcio-
namento pleno e eficaz de todo o 
nosso processo de venda. Acredi-
tamos na relação “ganha-ganha” 
e, por isso, procuramos construir,  
com cada um deles, um relacio-
namento transparente e aberto, 
levando também nossa cultura e 
nossos valores para contratos e 
negociações. 

Para a identificação e a seleção 
dos fornecedores, consideramos 
custo, disponibilidade, franquia, 
atendimento em loja, desenvol-
vimento corporativo, adaptação 
local e desempenho socioam-
biental. Hoje, trabalhamos com 
mais de mil parceiros espalhados 
por todo o país. Muitos deles são 
considerados fornecedores locais, 
por atender às características 
regionais de compra do Brasil e 
pelas facilidades logísticas, como 
a rapidez da entrega aos nossos 
Clientes. Desse total, 91,5% são 
empresas nacionais1. 

RESPONSABILIDADE COM A 

CADEIA DE FORNECIMENTO 
G4-EC9, G4-12

Proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes

 2015 2016

Total de gastos com fornecedores (R$) R$ 3.466.027.658 R$ 3.413.999.699

Total de gastos com fornecedores locais (R$) R$ 90.682.909 R$ 92.177.992

Percentual do orçamento de compras e contratos de unidades operacionais 
gasto com fornecedores locais

2,62% 2,70%

Total de gastos com fornecedores nacionais (R$) R$ 3.103.002.571 R$ 3.201.268.407

Percentual do orçamento de compras e contratos de unidades operacionais 
gasto com fornecedores nacionais

90% 94%

1 A Leroy Merlin Brasil entende como fornecedores brasileiros todos aqueles que possuem CNPJ nacional, incluindo importadoras 
que vendem produtos produzidos em outros países.
2 Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal), organização não governamental que atua de forma independente e 
sem fins lucrativos, e que hoje possui o selo verde mais reconhecido em todo o mundo.

Hoje temos um mapeamento 
extenso de todos os nossos parceiros 
estratégicos e daqueles que repre-
sentam algum tipo de risco. Todos 
os contratos consideram os requi-
sitos legais envolvendo mão de obra 

escrava, infantil e temas ambien-
tais. Em relação aos fornecedores 
de marca própria, existe um rigor 
maior de avaliação, com a inclusão 
de visitas técnicas para entender sua 
forma de produção mais profunda-

mente. Para 2017, está programado 
o início de um processo de auditoria 
com os dez fornecedores de maior 
criticidade. A meta é que, em 2018, 
100% dos novos fornecedores 
passem por auditoria. 
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Lançado em 2015, o código é enviado 
aos fornecedores e está atrelado 
ao seu contrato com a Leroy Merlin 
Brasil. Nele, demonstramos o nosso 
compromisso e o que esperamos que 
nossos fornecedores cumpram em 
respeito aos direitos humanos, a luta 
contra o trabalho infantil, o trabalho 

forçado e/ou análogo a escravo, 
assim como o combate à discrimi-
nação e a valorização da diversidade. 
Além disso, apresentamos nosso 
compromisso com orientações éticas 
nacionais e internacionais, incluindo 
a Lei Anticorrupção brasileira (Lei 
nº 12.846/2013), as orientações 

da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos das Nações 
Unidas e da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem, que deverão ser 
extensivos aos nossos fornecedores.

Código de Ética Fornecedores

A preocupação da Leroy Merlin não 
está só em oferecer os melhores 
produtos para nossos Clientes, mas 
também em buscar alternativas mais 
sustentáveis e de baixo impacto para 
o meio ambiente. Hoje, nossa base 
de cadastro possui mais de 80 mil 
produtos analisados e selecionados, e 
mais de 4500 produtos classificados 
entre os 12 critérios (selos) de produto 
responsável, os quais evidenciam os 
seus benefícios sociais e/ou ambien-
tais. As pessoas estão cada vez mais 
atentas à procedência daquilo que 
consomem, por esse motivo acredi-
tamos que nossas ações relacio-
nadas ao tema influenciam a decisão 
de compra dos nossos Clientes. Em 
2016, desenvolvemos uma formação 
e uma campanha específica sobre 
Produtos Responsáveis, para envolvi-
mento, sensibilização e capacitação 

de nossos colaboradores.
Uma de nossas grandes preocu-
pações está relacionada à madeira 
certificada. Mesmo exigindo toda 
a documentação obrigatória por 
lei, decidimos ir além. Em 2015, 
iniciamos um forte trabalho de 
avaliação e engajamento de forne-
cedores com o objetivo de, até 2020, 
trabalharmos apenas com madeiras 
100% certificadas. O projeto envolve 
o apoio técnico – em parceria com 
entidades como a FSC2 – a tais 
fornecedores, para que eles possam 
se estruturar e garantir a compra 
de produtores idôneos e também 
certificados. Nossa meta é retirar de 
linha, até 31 de dezembro de 2017, 
os fornecedores que não avançarem 
em sua reorganização para a venda 
de madeira certificada. 

Produtos Responsáveis

Em 2015, a Leroy Merlin 
realizou um workshop com 
os fornecedores que usam 
madeira em seus produtos, 
passando orientação para 
que garantissem que toda a 
madeira revendida pela Leroy 
Merlin Brasil seja de origem 
comprovada e certificada.

Mais de 4.500 artigos 

já classificados com 

os selos de produto 

responsável
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Vantagens da certificação FSC

• Explorar a floresta de uma forma 
sustentável é garantia de que ela 
se manterá renovada e de que 
nunca ficaremos sem essa rica 
matéria-prima. 

• Geração de emprego para a 
população local.

• Respeito à biodiversidade, flora, 
fauna e cursos d’água.

• Garantia do fim do trabalho 
escravo e a certeza de que os 
operários serão tratados de 
forma digna.

G4-PR1

Em 2015, a Leroy Merlin Brasil reuniu 
300 de seus 1200 fornecedores em 
um evento onde expôs suas estra-
tégias de crescimento e colocou em 
pauta assuntos como disponibilidade, 
variedade, entregas e desenvolvi-
mento de produtos de marca própria, 
além de ética, sustentabilidade e 

apresentações de todas as áreas 
da companhia. Durante o evento, 
os fornecedores tiveram a oportu-
nidade de trocar impressões e tirar 
dúvidas em um bate-papo aberto e 
transparente, estreitando ainda mais 
a relação de confiança com a Leroy 
Merlin Brasil.

Também trabalhamos com a 
chamada black list (ou lista negra) 
de produtos. Essa lista envolve, na 
maior parte das vezes, produtos 
químicos considerados perigosos e 
sua substituição por similares que 
não causem danos à saúde ou ao 
meio ambiente. Um exemplo são 
os produtos à base de glifosato para 
matar ervas daninhas. Mesmo não 
sendo proibido pela lei brasileira, o 
produto foi retirado de nossas lojas 
por apresentar riscos à saúde dos 
usuários.
 

Além disso, ao desenvolvermos 
um produto de marca própria, 
ele já é pensado em como pode 
contribuir para a economia de 
recursos (embalagens) ou a 
diminuição de contaminantes em 
sua composição. A partir de 2018, 
a Leroy Merlin Brasil não lançará 
mais nenhum novo produto de 
marca própria sem antes realizar 
uma auditoria no fornecedor, 
avaliando sua atuação social, 
controle de qualidade e questões 
relacionadas à sustentabilidade.

Convenção de vendas
Por estar presente em todo o país 
e ter como um de seus compro-
missos manter a disponibilidade de 
produtos, além de processos rápidos 
e eficientes de compra e entrega, 
procuramos manter uma estratégia 
baseada em três pilares: fornecedor, 
loja e Cliente. Nossa logística consi-
dera a proximidade do fornecedor 
e o fluxo de compra das lojas para 
otimizar cada vez mais o transporte 
de cargas e os estoques disponíveis. 

Logística eficiente
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Malha logística estruturada

Para 2017, vamos voltar a testar 
o processo de cabotagem3 na 
região Nordeste, agora com três 
unidades da Leroy Merlin. Com 
um volume maior de produtos 
a ser enviado para as lojas, o 
transporte por navios, apesar 
de um pouco mais demorado, 
acaba tendo um custo interes-
sante e ajuda a reduzir a 
emissão de gases causadores 
de efeitos estufa, muito presente 
nos transportes rodoviários.

Outra iniciativa que também 
estamos avaliando, para trazer 
mais eficiência aos processos 
de transporte e logística, é a 
redução do uso de paletes4 e 

a sua substituição por gaiolas, 
as quais ocuparão exatamente 
o tamanho do caminhão. Já 
estamos estudando a implan-
tação nas lojas do Nordeste, 
onde existe mais espaço de 
acondicionamento. Além disso, 
temos um projeto de frota 
própria, menos poluente e 
com caminhões inteligentes. 
Queremos proporcionar cada 
vez mais autonomia para 
que o motorista possa fazer 
a descarga sozinho e, para 
isso, estamos trabalhando 
em parceria com a Mercedes, 
responsável pelo desenho de 
um projeto já adaptado à nossa 
operação. 

No início de 2015, realizamos uma 
convenção que reuniu toda a nossa 
cadeia logística para discutir os 
objetivos que vão guiar o plano de 
cinco anos de nosso omnicanal, com 
o tema “Integrando Valor”. O encontro 
reuniu os gerentes de logística de 
loja, diretores de loja, gerentes de 
produtos, liderança de Supply Chain 
e outros líderes de diversas áreas. 

Na convenção, foram discutidos os 
assuntos: gestão da variedade da 
gama e lançamento de produtos, 
fluxos e operações logísticas, supply 
chain da loja, gestão de fornece-
dores e omnicanal. Para este último, 
houve uma apresentação da consul-
toria A.T. Kearney, que falou sobre as 
tendências globais em Supply Chain 
Omnicanal.

Convenção Supply Chain

3 Navegação entre portos de um mesmo país ou a distâncias pequenas, 
dentro das águas costeiras.
4 Estrado de madeira que tem a finalidade de servir na movimentação de 
cargas como elemento de otimização logística.
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Conferência automática

Todos os meses, nossas lojas 
recebem mais de 80 mil notas 
fiscais para digitação e conferência 
manual. Uma atividade mecânica, 
desgastante e que envolve cerca 
de 150 colaboradores para o lança-
mento manual realizado no ato da 
chegada do veículo para entrega.

Concebido por uma equipe formada 
por representantes de Tecnologia 
da Informação, lojas, área fiscal, 
Centros de Distribuição e Supply 

Chain, o projeto ELOG viabilizou a 
integração e a conferência automá-
tica das notas fiscais de entrada 
de mercadorias no sistema Leroy 
Merlin. A nova solução integrou 
duas ferramentas já existentes – o 
portal do agendamento e o portal 
fiscal – o que permitiu a redução 
do custo do projeto e a otimização 
do tempo de desenvolvimento, 
além de assegurar o cumprimento 
da norma que prevê o arquiva-
mento das notas fiscais de compra 

referentes aos produtos recebidos 
em todas as filiais.

Atualmente, 97% das notas fiscais 
que recebemos já são digitadas e 
conferidas automaticamente pelo 
ELOG. Além disso, diminuímos o 
tempo de espera para a descarga 
dos veículos em 75% e tivemos 
uma redução de 50% no quadro 
de colaboradores dedicados à 
digitação de notas fiscais.
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RESPONSABILIDADE 

COM O MEIO AMBIENTE

58

O respeito ao meio ambiente 
está entre as premissas 
básicas de nossa atuação. 
Desenvolver-se de forma 
responsável, com todos 
os processos pensados e 
melhorados com foco na 
sustentabilidade, faz parte 
de nossa visão e de nosso 
jeito de ser. Praticamos 
essa crença em nosso dia a 
dia nas lojas, na escolha de 
fornecedores, nos processos 
logísticos, no desenvol-
vimento de produtos e 
também na construção de 
nossas unidades. 

Somos uma das empresas 
pioneiras na prática da 
sustentabilidade no varejo da 
construção. Mas continuamos 
trabalhando em busca das 
melhores práticas, de projetos 
inovadores e da criação de 
uma consciência ambiental em 
todos os nossos stakeholders.

Sabemos que o Cliente 
brasileiro está cada vez 

mais familiarizado com o 
conceito de sustentabili-
dade, mesmo que alguns 
ainda não tenham se dado 
conta disso. Ainda que num 
primeiro momento a maior 
motivação seja econômica, 
essa mudança de mentali-
dade é muito bem-vinda e 
tende a se manter a partir do 
momento em que o consu-
midor consegue enxergar os 
resultados positivos.
 
Essa é uma questão que 
tem sido muito bem traba-
lhada por nossos asses-
sores de venda, os quais 
têm conseguido quebrar 
tabus sobre a crença de 
que os produtos responsá-
veis são sinônimo de custo 
alto. Em 2015, a divulgação 
desses produtos ganhou um 
fôlego redobrado durante 
a Operação Comercial 
Construir e Sustentar (que 
alcançou uma progressão de 
47% de vendas nesse ano), 
assim como no desenvolvi-

mento de ações específicas, 
como a montagem de casas, 
em que os colaboradores 
apresentam aos Clientes 
as novas tendências do 
mercado da construção 
sustentável.

Além disso, para garantir 
que todas as nossas lojas 
estejam dentro dos mais 
altos padrões de gestão, 
realizamos auditorias anuais 
que mapeiam e avaliam 
nossa gestão de sustentabi-
lidade, processos de certifi-
cação, dossiês de trabalho e 
todos os indicadores sociais 
e ambientais reportados 
para o ADEO e utilizados 
em nossos relatórios de 
sustentabilidade. Os dados 
apurados nessas auditorias 
são de grande valor para a 
construção dos planos de 
ação das lojas, com maior 
assertividade para a solução 
de possíveis pontos de 
melhoria.



G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17

Escopo 2015 2016 Diferença

1 3.473,21 4.700,22 35%

2 10.629,93 7.315,49 -31%

3 12.655,54 9.817,91 -22%

Outros* 448,61 691,80 54%

Total 53.965,97 44.359,05 -18%

*Gases não incluídos no tratado de Kyoto (R-22 e HCFC-141B)

Desde o início de nosso monitora-
mento, todos os índices de emissões 
sofreram uma queda significativa 
devido aos nossos projetos para 
redução do uso de energia e geração 
de resíduos. Entre 2015 e 2016, foi 
possível detectar um aumento em 
nossas emissões de escopo 1 devido 
a inauguração de novas lojas e ao 
aumento de nossa operação no país.
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Mais verde. Mais água.

Em uma grande ação de volunta-
riado da Regional São Paulo, traba-
lhamos em parceria com a ONG 
Iniciativa Verde na recomposição 
de 13 hectares de floresta nativa 
no Sistema Cantareira, a fim de 
compensar nossas emissões de 
carbono recorrentes da abertura de 
três novas lojas na Grande São Paulo 
(Tamboré, Jaguaré e São Bernardo do 
Campo). 

Com a ajuda de equipes dessas 
três lojas, as 21 mil mudas foram 
plantadas na cidade de Extrema, 
em Minas Gerais, local indicado pela 

ONG como ideal para auxiliar na 
revitalização do manancial e assim 
produzir mais água para o estado de 
São Paulo. 

A cidade de Extrema é conhecida 
como referência nacional e pioneira 
na regulação e aplicação efetiva do 
chamado pagamento por serviços 
ambientais. Lá, o proprietário 
das terras onde estão os manan-
ciais de abastecimento recebe um 
pagamento pela preservação do 
local, tornando-se um “produtor de 
água”.

Inventário de carbono

Sabemos que o aquecimento global 
é hoje uma das principais ameaças 
ao meio ambiente e à susten-
tabilidade. Por isso, desde 2015 
passamos a monitorar anualmente 
nossas emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) por meio de um inven-
tário de carbono que compreende 
diversas etapas de nosso processo 
produtivo. Hoje, cobrimos os três 

escopos definidos pela GHG Protocol, 
ferramenta utilizada para entender, 
quantificar e gerenciar emissões de 
GEE originalmente desenvolvida em 
1998 pelo World Resources Institute 
(WRI) e que é hoje o método mais 
usado por empresas e governos para 
a realização de inventários de GEE. 
 

• Escopo 1: emissões diretas de 
GEE da organização relatora.

• Escopo 2: emissões relacio-
nadas à geração de eletricidade, 
calefação ou refrigeração, ou 
vapor adquirido para consumo 
próprio.

• Escopo 3: emissões indiretas 
não incluídas no Escopo 2.



Multas e sanções

Para a Leroy Merlin, o desenvolvi-
mento sustentável deve beneficiar o 
planeta e toda a sociedade. Desde 
a certificação das nossas lojas até a 
qualidade de vida dos colaboradores, 
trabalhamos para evitar qualquer tipo 
de não conformidade em relação às 

leis e regulamentações ambientais. 
Há sete anos, temos uma empresa 
parceira que nos auxilia na garantia 
do cumprimento da legislação, 
mantendo baixo e controlado o nível 
de possíveis sanções. Em 2015, o total 
de multas foi de R$187.259,32 e, em 

2016 passou por uma redução signi-
ficativa, chegando a R$35.403,42. 
Também em 2016, sofremos duas 
sanções não monetárias, sendo uma 
Advertência e um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC).

G4-EN29

LOJAS HQE/AQUA

No Brasil, também somos pioneiros 
na implantação da Certificação HQE/
AQUA (Alta Qualidade Ambiental) 
em nossas lojas, pelo processo de 
Construção Sustentável, e somos os 
únicos a possuir a certificação de 
Uso e Operação, por isso temos 17 
unidades com um total de 21 certifi-
cações. A primeira unidade a receber 
o certificado foi Niterói (RJ), há mais 
de sete anos, sendo esse o primeiro 
estabelecimento do setor de varejo 
nacional a obter tal certificação.  
Desenvolvida a partir da certificação 
francesa Démarche HQE (Haute 

Qualité Environnemetale), a certifi-
cação AQUA é aplicada no Brasil pela 
Fundação Vanzolini. Ela foi elabo-
rada com o intuito de oferecer às 
empresas brasileiras um referencial 
técnico para construções sustentá-
veis, adaptado às nossas realidades. 
Por meio de auditorias e documentos, 
é feita uma avaliação do grau de 
sustentabilidade dos edifícios, 
baseada em critérios específicos, 
que envolvem cada um dos aspectos 
essenciais da construção: 
Eco construção: relação com entorno, 
escolha de produtos e sistemas 

construtivos e baixo impacto no 
canteiro de obras.
Gestão: energia, água e resíduos.
Conforto: térmico, acústico, visual e 
olfativo. 
Saúde: qualidade sanitária dos 
ambientes, do ar e da água. 

Todas as novas unidades em terreno 
próprio, que estão surgindo em nosso 
Plano de Expansão, já contam ou 
contarão com o certificado, mantendo 
a Leroy Merlin na liderança das certi-
ficações HQE/AQUA no varejo no 
mundo.
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Atitudes sustentáveis

Nossas ações de responsabili-
dade com o meio ambiente estão 
espalhadas por diversas frentes de 
nosso negócio e integradas ao dia 
a dia de todos os colaboradores, 
Clientes, fornecedores, comunidades 
e demais stakeholders. 

Programa Construir e Sustentar: 
desenvolve uma série de ações e 
projetos, em prol do desenvolvimento 
responsável e sustentável, em várias 
frentes, desde a venda de produtos 
responsáveis até ações de respon-
sabilidade social nas áreas onde 
as lojas estão inseridas. Articulado 
para funcionar como um verda-
deiro “círculo virtuoso”, o programa 
coloca a consciência da responsa-
bilidade social e ambiental na base 
de nossa atuação. E pauta todas as 
nossas ações de sustentabilidade, 
incentivando o consumo consciente 
em todos os nossos públicos. 
 
 

Educar para a Sustentabilidade: 
formação que chama os colabo-
radores a uma reflexão sobre a 
importância da sustentabilidade 
em nossas ações diárias. Foi ideali-
zada como um jogo de tabuleiro que 
insere a Leroy Merlin Brasil dentro 
de uma comunidade fictícia. Devido 
ao sucesso e aos bons resultados 
do treinamento, o jogo ganhou uma 
versão reduzida de duas horas, 
disponível para todos os Clientes que 
se interessarem em aprender um 
pouco mais sobre a sustentabilidade. 
Também tem sido disseminado em 
escolas públicas, por meio de nossos 
colaboradores e parceiros que multi-
plicam o conteúdo nesses locais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sacolas Retornáveis: oferecemos, 
desde 2009, sacolas retornáveis aos 
Clientes e, desde 2008, optamos pelo 
uso de sacolas plásticas oxibiodegra-
dáveis , que levam aproximadamente 
18 meses para se decomporem no 
meio ambiente.

Estações de Coleta Seletiva: 
presente em todas as lojas, essas 
estações incentivam Clientes e 
colaboradores a descartarem 
materiais de forma correta. Elas estão 
divididas em dois grupos: as externas 
(que recolhem papéis, vidros, metais, 
plásticos e lâmpadas) e as internas 
(preparadas para papéis, vidros, 
metais, plásticos, pilhas, baterias, 
carregadores e celulares). 

A Leroy Merlin Brasil é  

a única empresa do varejo no país  

a fazer a correta descontaminação  

e reciclagem de lâmpadas.
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Consumo de energia dentro da organização

G4-EN3

Gás do chiller (KWh) - - -
Concessionária (KWh) 112.187.336 83.628.114 89.540.837
Diesel (KWh) 5.235.502 8.207.707 8.460.450
Gás Encanado (KWh)* - 222.891 146.455
Total (KWh) 117.422.838 92.058.712 98.147.742

2014 2015 2016

ENERGIA (KWh)

Gás de Empilhadeira 
(GLP)* - 222.763 241.898
Gás Ar  
condicionado (R22, 
R-410A, R-407C)*

- 629 1.305 

*O consumo de gás encanado corresponde apenas à loja de Interlagos. Todas as medições deste tipo de consumo foram 
iniciadas em 2015. 

2014 2015 2016

Consumo de gás (Kg)

REGIONAL CENTRO 
OESTE/NORDESTE 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

Brasília Norte 548.298 480.000 340.000 -12,46% -29,17%
Brasília Sul 79.680 300.500 30.000 277,13% -90,02%
Fortaleza - 128.200 464.500 - 262,32%
Goiânia 264.388 449.153 410.923 69,88% -8,51%
Uberlândia 229.080 375.000 387.000 63,70% 3,20%
Taguatinga 119.520 120.000 464.500 0,40% 287,08%
Maceió - - 400.000 - -
Natal - - 120.000 - -
Total 1.240.966 1.852.853 2.616,923 49,31% 41,24%

Consumo de energia - Diesel (KWh) - por Regional e Unidades
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REGIONAL 
NORTE 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

Contagem - 10.000 3.000 - -70,00%
BH Sul 336.030 210.000 280.000 -37,51% 33,33%
BH Norte 39.044 447.130 580.000 1045,20% 29,72%
Niterói 697.740 781.000 60.500 11,93% -92,25%
Bangu - - 30.000 - -
Jacarepaguá 5.000 20.000 200 300,00% -99,00%
Rio Barra 6.000 190.000 9.000 3066,67% -95,26%
Del Castilho 1.563.720 1.320.000 23.000 -15,59% -98,26%
Total 2.647.534 2.978.130 985.700 12,49% -66,90%

REGIONAL SÃO 
PAULO 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

São Caetano do 
Sul - - 20.000 - -

Interlagos 145.129 168.000 66.000 15,76% -60,71%
Lar Center - 195.030 8.760 - -95,51%
Morumbi - 81.730 217.000 - 165,51%
Raposo Tavares - 60.000 80.000 - 33,33%
Ricardo Jafet 34.860 45.000 65.000 29,09% 44,44%
Jaguaré - 35.000 671.800 - 1819,43%
São Bernardo do 
Campo - 145.000 256.000 - 76,55%

Tamboré - - 213.500 - -
Marginal Tietê - 5.000 6.036 - 20,71%
Total 179.989 734.760 1.604.096 308,22% 118,32%

REGIONAL SÃO 
PAULO INTERIOR 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

Sorocaba 134.460 425.000 110.000 216,08% -74,12%
Campinas  
Anhanguera 89.640 349.830 620.000 290,26% 77,23%
Campinas 
Dom Pedro - 2.500 8.000 - 220,00%
São José do Rio 
Preto 546.107 415.500 929.030 -23,92% 123,59%

Ribeirão Preto - 5.134 5.701 - 11,06%
São José dos 
Campos - 40.000 80.000 - 100,00%

Total 770.207 1.237.964 1.752.731 60,73% 41,58%
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REGIONAL SUL 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 
2014/2015

VARIAÇÃO 
2015/2016

Curitiba Atuba 29.213 125.000 120.000 327,89% -4,00%
Londrina 197.355 520.000 530.000 163,48% 1,92%
Porto Alegre - - 10.000 - -
São Leopoldo 150.237 240.000 200.000 59,75% -16,67%
São José  20.000 275.000 250.000 1275,00% -9,09%
Campo Grande - 130.000 345.000 - 165,38%
Total 396.805 1.290.000 1.455.000 225,10% 12,79%

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

São Bernardo do Campo 42.000 - -
Cajamar - 2.500 -
Total 42.000 2.500 -94,05%

SERVIÇOS INTERNOS 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

Serviços Internos 72.000 21.000 -70,83%

Regional Centro Oeste/Nordeste

0 1.500.000750.000 2.250.000

Centros de Distribuição

Serviços Internos

Regional São Paulo

Regional São Paulo Interior

Regional Sul

Regional Norte

3.000.000

201620152014

Consumo de energia por regional - Diesel (KWh)
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REGIONAL CENTRO 
OESTE/NORDESTE 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

Brasília Norte 2.139.306 2.035.725 1.992.954 -4,84% -2,10%
Brasília Sul 2.618.575 2.800.402 2.820.750 6,94% 0,73%
Fortaleza - 2.655.396 3.116.402 - 17,36%
Goiânia 1.960.085 1.853.212 1.760.735 -5,45% -4,99%
Uberlândia 1.677.300 1.566.100 1.383.200 -6,63% -11,68%
Taguatinga 1.728.887 1.735.860 1.763.832 0,40% 1,61%
Maceió - - 2.296.775 - -
Natal - - 769.888 - -
Total 10.124.153 12.646.695 15.904.536 24,92% 25,76%

Consumo de energia - Concessionárias (KWh) - por Regional e Unidades

REGIONAL 
NORTE 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

Contagem 3.089.200 3.029.250 2.679.600 -1,94% -11,54%
BH Sul 2.724.400 2.524.200 2.121.000 -7,35% -15,97%
BH Norte 2.712.500 2.400.300 2.165.100 -11,51% -9,80%
Niterói 2.086.879 1.948.508 1.659.866 -6,63% -14,81%
Bangu 5.849.188 1.930.887 1.964.519 -66,99% 1,74%
Jacarepaguá 7.497.030 2.630.773 2.533.407 -64,91% -3,70%
Rio Barra 9.186.879 2.831.083 2.713.138 -69,18% -4,17%
Del Castilho 16.663.590 1.918.094 2.153.360 -88,49% 12,27%
Total 49.809.666 19.213.095 17.989.990 -61,43% -6,37%

REGIONAL SÃO 
PAULO 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

São Caetano do Sul 2.133.510 2.241.858 2.168.276 5,08% -3,28%
Interlagos 2.622.684 2.798.417 2.228.517 6,70% -20,37%
Lar Center 1.821.142 1.780.874 1.757.905 -2,21% -1,29%
Morumbi 2.608.269 2.711.727 2.597.491 3,97% -4,21%
Raposo Tavares 5.810.537 2.907.865 2.666.643 -49,96% -8,30%
Ricardo Jafet 3.106.340 2.937.784 2.765.832 -5,43% -5,85%
Jaguaré - 789.010 2.400.843 - 204,29%
São Bernardo do 
Campo - 549.934 2.498.821 - 354,39%

Tamboré - 223.450 2.540.181 - 1036,80%
Marginal Tietê 2.773.804 2.846.554 2.793.181 2,62% -1,88%
Total 20.876.286 19.787.472 24.417.689 -5,22% 23,40%
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REGIONAL SÃO 
PAULO INTERIOR 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

Sorocaba 2.253.428 2.016.243 2.016.889 -10,53% 0,03%
Campinas 
Anhanguera 4.840.729 2.339.585 1.996.143 -51,67% -14,68%
Campinas
Dom Pedro 2.897.732 3.029.792 2.584.667 4,56% -14,69%
São José do Rio 
Preto 2.394.229 2.350.488 2.061.624 -1,83% -12,29%

Ribeirão Preto 4.048.292 1.983.309 2.114.865 -51,01% 6,63%
São José dos 
Campos 2.859.277 2.444.577 2.338.495 -14,50% -4,34%

Total 19.293.687 14.163.994 13.112.683 -26,59% -7,42%

REGIONAL SUL 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 
2014/2015

VARIAÇÃO 
2015/2016

Curitiba Sul 2.426.486 2.233.380 1.849.835 -7,96% -17,17%
Curitiba Atuba 1.765.222 1.685.744 1.641.791 -4,50% -2,61%
Londrina 2.529.946 2.311.594 2.055.928 -8,63% -11,06%
Porto Alegre 2.199.847 1.897.233 1.840.441 -13,76% -2,99%
São Leopoldo 1.913.201 1.686.723 1.676.395 -11,84% -0,61%
São José  1.248.842 2.223.992 2.056.190 78,08% -7,55%
Campo Grande - 636.319 2.179.431 - 242,51%
Total 12.083.544 12.674.985 13.300.011 4,89% 4,93%

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

São Bernardo do Campo 2.978.473 2.514.678 -15,57%
Cajamar 1.215.351 1.304.961 7,37%
Total 4.193.824 3.819.639 -8,92%

SERVIÇOS INTERNOS 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

Serviços Internos 948.049 996.290 5,09%
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Regional Centro Oeste/Nordeste
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Consumo de energia por Regional - Concessionárias (KWh) 

REGIONAL CENTRO OESTE/
NORDESTE 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

Brasília Norte 3.600 3.200 -11,11%
Brasília Sul 5.200 5.180 -0,38%
Fortaleza 4.160 4.560 9,62%
Goiânia 6.500 5.520 -15,08%
Uberlândia 720 - -
Taguatinga 3.520 3.560 1,14%
Maceió - 1.380 -
Natal - 680 -
Total 23.700 24.080 1,60%

Consumo de Energia - Gás Encanado (KWh)*

REGIONAL SÃO PAULO 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

Loja Interlagos 222.891 146.455 -34,29%
*apenas a loja de Interlagos consome gás encanado.

Consumo de energia - Gás de Empilhadeira (Kg) - por Regional e Unidades
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REGIONAL NORTE 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

Contagem 17.693 18.663 5,48%
BH Sul 7.140 6.320 -11,48%
BH Norte 4.960 5.740 15,73%
Niterói 6.860 5.540 -19,24%
Bangu 6.080 3.340 -45,07%
Jacarepaguá 167 1.920 1049,70%
Rio Barra 12.563 13.128 4,50%
Del Castilho 9.289 9.945 7,06%
Total 64.752 64.597 -0,24%

REGIONAL SÃO PAULO 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

São Caetano do Sul 2.900 3.600 24,14%
Interlagos 6.760 7.120 5,33%
Lar Center 2.980 2.000 -32,89%
Morumbi 2.280 2.960 29,82%
Raposo Tavares 8.840 8.300 -6,11%
Ricardo Jafet 2.200 2.560 16,36%
Jaguaré 580 2.820 386,21%
São Bernardo do Campo 400 2.400 500,00%
Tamboré 300 2.880 860,00%
Marginal Tietê 12.500 10.900 -12,80%
Total 39.740 45.540 14,59%

REGIONAL SÃO PAULO 
INTERIOR 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

Sorocaba 5.940 4.780 -19,53%
Campinas Anhanguera 7.700 8.020 4,16%
Campinas Dom Pedro 5.049 5.296 4,89%
São José do Rio Preto 2.980 4.640 55,70%
Ribeirão Preto 8.610 11.760 36,59%
São José dos Campos 12.520 11.260 -10,06%
Total 42.799 45.756 6,91%
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REGIONAL SUL 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

Curitiba Sul 9.100 9.040 -0,66%
Curitiba Atuba 2.840 2.920 2,82%
Londrina 3.040 3.900 28,29%
Porto Alegre 3.020 3.300 9,27%
São Leopoldo 3.320 2.900 -12,65%
São José  1.900 2.460 29,47%
Campo Grande 1.260 3.900 209,52%
Total 24.480 28.420 16,09%

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

São Bernardo do Campo 25.672 28.546 11,20%
Cajamar 1.620 4.960 206,17%
Total 27.292 33.506 22,77%

Regional Centro Oeste/Nordeste
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Consumo de Energia por Regional - Gás de Empilhadeira (Kg)
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REGIONAL CENTRO OESTE/
NORDESTE 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

Brasília Norte 11,30 11,30 -
Brasília Sul 0,00 - -
Fortaleza 5,00 - -
Goiânia 61,00 - -
Uberlândia 56,70 11,35 -79,98%
Taguatinga 72,64 70,37 -3,13%
Total 206,64 93,02 -54,98%

Consumo de energia - Gás de ar condicionado (Kg)* - por Regional e Unidades

REGIONAL NORTE 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

Niterói 115,54 121,06 4,78%
Bangu 27,70 28,00 1,08%
Jacarepaguá 39,50 19,65 -50,25%
Rio Barra 40,36 17,02 -57,83%
Del Castilho 57,72 5 -91,34%
Total 280,82 191 -32,08%

REGIONAL SÃO PAULO 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

Lar Center - 146,10 -

REGIONAL SÃO PAULO 
INTERIOR 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

Sorocaba 11,35 24,95 119,82%
Campinas Anhanguera 11,35 70,00 516,74%
Campinas Dom Pedro - 3,40 -
São José do Rio Preto - 72,50 -
Ribeirão Preto - 70,10 -
São José dos Campos 34,05 192,95 466,67%
Total 56,75 433,90 664,58%
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Consumo de energia por regional - Gás ar condicionado (Kg)

REGIONAL SUL 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

Londrina - 79,45 -
Porto Alegre 68,00 276,20 306,18%
São Leopoldo 13,00 22,30 71,54%
São José  4,00 2 -50,00%
Campo Grande - 39 -
Total 85 411 383,47%

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

Cajamar - 13,62 -
*Considera o consumo de ar condicionado nas lojas e suas respectivas áreas administrativas.
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Iluminação econômica

Em 2016, realizamos a substituição 
parcial das telhas convencionais, na 
loja de Porto Alegre, por um modelo 
translúcido, que permite a entrada 
de luz natural na área interna, 
melhora a luminosidade e ainda 
reduz o uso de energia elétrica com 
o desligamento das lâmpadas em 
pontos específicos da loja. Os resul-
tados em relação à economia de 
energia ainda estão sendo acompa-
nhados, mas os elogios de nossos 
Clientes e colaboradores, falando 
sobre o conforto luminoso que esta 
substituição gerou, compensam o 
investimento.

Em nossa loja de Curitiba Sul, 
buscamos alternativas para a 
redução do consumo por meio da 
instalação de lâmpadas LED no 
depósito e no estacionamento. O 
projeto considerou a responsabi-
lidade ambiental, com a utilização 
de um produto menos agressivo 
à natureza, a garantia do conforto 
visual, a melhoria na utilização 
do sistema de ar condicionado e 
a economia em relação à energia 
consumida e ao valor mensal pago 
para a concessionária.
 
 

Desenvolvido pela equipe de 
manutenção da loja, em parceria 
com a empresa HDA Iluminação 
LED, o projeto já trouxe uma redução 
de 12,4% nos custos com energia 
elétrica e uma diminuição de 15,6% 
no consumo. Também aumentou 
a produtividade da equipe de 
manutenção, visto que as substi-
tuições foram reduzidas devido à 
longa vida útil das lâmpadas.

CONSUMO DE ÁGUA

O pior momento da crise hídrica e 
do desabastecimento de água em 
diversas regiões do país pode ter 
ficado para trás, mas a escassez 
ainda é uma realidade e tem desper-
tado em grande parte das pessoas a 
consciência para a necessidade de 
um uso mais eficiente e responsável. 

Trabalhamos de forma constante 
para a redução do uso de água em 
nossas unidades, adotando diversas 
iniciativas, tais como: tratamento dos 
efluentes para o reúso da água em 

vasos sanitários e torneiras externas; 
tratamento de acidez da água para 
evitar corrosões nos reservatórios; 
e melhora das taxas de uso das 
Estações de Tratamento de Efluentes 
(ETEs) e Estações de Tratamento de 
Água (ETAs). Todas as nossas lojas 
realizam o acompanhamento do 
consumo para a rápida identificação 
de ineficiências e, nas lojas HQE/
AQUA, possuímos hidrômetros setori-
zados e o consumo é controlado 
desde a etapa de construção.
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Total de retirada de água por fonte

Consumo de água - concessionárias (m³) - por regional e unidades

G4- EN8

REGIONAL CENTRO 
OESTE/NORDESTE 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

Brasília Norte 3.386 3.964 3.962 17,07% -0,05%

Brasília Sul 6.928 5.368 4.418 -22,52% -17,70%

Fortaleza - 6.841 6.946 - 1,53%

Goiânia 4.437 1.851 1.651 -58,28% -10,80%

Uberlândia 1.299 1.043 785 -19,71% -24,80%

Taguatinga 3.475 3.251 2.955 -6,45% -9,10%

Maceió - - 3.696 - -

Natal - - 1.598 - -

Total 19.525 22.318 26.011 14,30% 16,54%

REGIONAL 
NORTE 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

Contagem 8.041 8.907 6.647 10,77% -25,37%

BH Sul 4.603 2.572 3.427 -44,13% 33,25%

BH Norte 6.231 1.700 - -72,72% -

Niterói 1.868 2.362 1.392 26,45% -41,07%

Bangu 4.478 5.023 3.596 12,16% -28,41%

Jacarepaguá 4.423 4.076 4.343 -7,85% 6,55%

Rio Barra 17.703 8.121 8.435 -54,13% 3,87%

Del Castilho 2.159 2.162 1.025 0,15% -52,59%

Total 49.506 34.923 28.865 -29,46% -17,35%

REGIONAL  
SÃO PAULO 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

São Caetano do 
Sul

3.227 27 3 -99,16% -88,89%

Interlagos 12.956 14.212 12.867 9,70% -9,47%

Lar Center 2.921 2.515 2.888 -13,90% 14,83%

Morumbi 4.288 1.015 19 -76,33% -98,13%

Ricardo Jafet 656 291 367 -55,64% 26,12%

Jaguaré - 619 4.725 - 663,33%

São Bernardo do 
Campo

- 965 2.846 - 194,92%

Total 24.048 19.644 23.715 -18,31% 20,72%
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REGIONAL SÃO 
PAULO INTERIOR 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

Sorocaba 3.802 3.426 3.569 -9,89% 4,17%

Campinas 
Anhanguera

3.780 4.679 3.989 23,78% -14,75%

Campinas
Dom Pedro

120 1.940 - 1516,67% -

São José do Rio 
Preto

5.573 6.386 7.399 14,59% 15,86%

Ribeirão Preto 3.368 3.021 2.833 -10,30% -6,22%

São José dos 
Campos 

4.399 3.620 4.321 -17,71% 19,36%

Total 21.042 23.072 22.111 9,65% -4,17%

REGIONAL SUL 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 
2014/2015

VARIAÇÃO 
2015/2016

Curitiba Sul 6.150 5.797 4.808 -5,74% -17,06%

Curitiba Atuba 4.000 3.846 4.594 -3,85% 19,45%

Londrina 1.719 1.260 1.294 -26,69% 2,70%

Porto Alegre 4.186 3.795 3.687 -9,33% -2,85%

São Leopoldo 2.293 1.304 1.190 -43,16% -8,74%

São José  2.940 3.024 2.398 2,86% -20,70%

Campo Grande - 285 1.889 - 562,81%

Total 21.288 19.311 19.860 -9,29% 2,84%

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO 2015 2016 VARIAÇÃO 
2015/2016

São Bernardo do Campo 3.798 4.965 30,73%

SERVIÇOS INTERNOS 2015 2016 VARIAÇÃO 
2015/2016

Serviços Internos 6.623 5.141 -22,38%

Consumo de água por regional - Concessionárias (m3)

Regional Centro Oeste/Nordeste
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Consumo de água - caminhão pipa (m³)  - por regional e unidades

REGIONAL CENTRO 
OESTE/NORDESTE 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

Brasília Norte - 20 - - -

Brasília Sul 200 - - - -

Fortaleza - 160 48 - -70,06%

Taguatinga - - 7 - -

Maceió - - 2.544 - -

Natal - - 40 - -

Total 200 180 2.639 -9,84% 1.363,43%

REGIONAL 
NORTE 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

Contagem - 190 - - -

BH Sul - 80 20 - -75,00%

BH Norte 1.850 - - - -

Niterói - 2.150 2.590 - 20,47%

Bangu - 40 - - -

Jacarepaguá 100.000 - 40 - -

Rio Barra - - - - -

Del Castilho 3.140 8.000 7.440 154,78% -7,00%

Total 104.990 10.460 10.090 -90,04% -3,54%

REGIONAL  
SÃO PAULO 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

São Caetano do 
Sul

4.225 5.340 5.751 26,39% 7,70%

Interlagos 936 60 30 -93,59% -50,00%

Lar Center - - - - -

Morumbi 7.356 7.634 5.170 3,79% -32,28%

Raposo Tavares 6.094 6.317 5.751 - -

Ricardo Jafet 9.603 3.835 3.425 -60,06% -10,69%

Jaguaré - 126 3.080 - 2344,44%

São Bernardo do 
Campo

- 150 1.964 - 1209,33%

Tamboré - 174 3.780 - -

Marginal Tietê 9.376 7.110 6.450 - -

Total 37.590 30.746 35.401 -18,21% 15,14%
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REGIONAL SÃO 
PAULO INTERIOR 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

Sorocaba 84 233 180 177,38% -22,75%

Campinas 
Anhanguera

159 459 95 188,68% -79,30%

Campinas 
Dom Pedro

345 2.725 930 689,86% -

São José dos 
Campos 

- 90 230 - 155,56%

Total 588 3.507 1.435 496,43% -59,08%

REGIONAL SUL 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 
2014/2015

VARIAÇÃO 
2015/2016

São José  - - 320 - -

Consumo de água por regional - Caminhão Pipa (m3)
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Consumo de água – poço artesiano (m³) - por regional e unidades

Percentual e volume total de água reutilizada em 2016

G4-EN10

TOTAL DE RETIRADA DE 
ÁGUA POR REGIONAL

VOLUME TOTAL DE  
ÁGUA REUTILIZADA % DE ÁGUA REUTILIZADA

Regional Centro  
Oeste/Nordeste

28.649,61 3.040,77 10,61%

Regional Sul 20.180,00 1.808,00 8,96%

Reaproveitamento e economia

Nossa loja de São José do Rio Preto 
possui 11 máquinas de ar condicio-
nado estilo rooftop, que têm a capaci-
dade de produzir, aproximadamente, 
79.200 litros de água por mês. 
Com a mentalidade de reaproveita-
mento e economia, desenvolvemos 
um projeto piloto que, durante 21 

dias, coletou a água residual de um 
dos aparelhos de ar e a enviou, por 
meio de um sistema de tubulação, a 
uma caixa d’água de cinco mil litros 
localizada do lado de fora da loja. 
Hoje, usamos essa água coletada 
para a irrigação do jardim e para 
lavar a área da logística. Conside-

rando que o preço médio que a loja 
paga por m3 de água para a conces-
sionária é de R$ 15,00/m³ (média 
da tarifa de 2016), a coleta das 11 
máquinas representa uma redução 
de 55m³ por mês (660m³ por ano), 
gerando uma economia anual de  
R$ 10 mil para a loja. 

REGIONAL NORTE 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 
2014/2015

VARIAÇÃO 
2015/2016

BH Norte - 3.215 4.996 - 55,40%

BH Sul 7.313 5.255 1.643 -28,15% -68,73%

Total 7.313 8.470 6.639 15,82% -21,62%

REGIONAL SÃO 
PAULO INTERIOR 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

Campinas Dom Pedro 7.123 1.195 6.499 -83,22% 443,85%

CENTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 2014 2015 2016 VARIAÇÃO 

2014/2015
VARIAÇÃO 
2015/2016

Cajamar - 1.794 3.684 - -105,39%
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RESÍDUOS
Acreditamos que o descarte correto 
de qualquer tipo de resíduo é uma 
atitude de extrema importância para 
a preservação do meio ambiente 
e a consolidação de nossas ações 
em prol da sustentabilidade. Além 
das Estações de Coleta Seletiva 
espalhadas por todas as nossas 
unidades, também nos preocupamos 
com o correto descarte de resíduos 
provenientes de nossas opera-
ções. Do total de resíduos gerados, 
reciclamos 44,9%, sendo que nos 
Centros de Distribuição esse valor 
chega a 91%. Na Regional Centro 
Oeste/Nordeste, o total de reciclagem 
é de 34%; na Regional Norte, 37,77%; 
na Regional São Paulo, 34%; no Sul, 
68%; e em São Paulo Interior, 36%.

Peso total de resíduos, discriminado por tipo 

G4- EN23

REGIONAL CENTRO OESTE/
NORDESTE

2015 2016

Brasília Norte 212 251

Brasília Sul 287 427

Fortaleza 263 305

Goiânia 295 192

Uberlândia 14 8

Taguatinga 251 365

Maceió - 126

Natal - 33

Total 1.322 1.707

Resíduos não recicláveis  (toneladas)* - por regional e unidades

REGIONAL NORTE 2015 2016

Contagem 11 135

BH Sul 9 336

BH Norte 12 281

Niterói 25 312

Bangu 23 189

Jacarepaguá 39 409

Rio Barra 53 521

Del Castilho 75 712

Total 247 2.895
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REGIONAL SÃO PAULO 2015 2016

São Caetano do Sul 41 420

Interlagos* 37 757

Lar Center 21 229

Morumbi 28 326

Raposo Tavares 60 695

Ricardo Jafet 24 334

Jaguaré 33 246

São Bernardo do Campo 37 408

Tamboré - 192

Marginal Tietê 52 1.132

Total 333 4.739

REGIONAL SÃO PAULO 
INTERIOR 2015 2016

Sorocaba 29 282

Campinas Anhanguera 67 455

Campinas Dom Pedro 46 570

São José do Rio Preto 20 282

Ribeirão Preto 34 226

São José dos Campos 39 346

Total 235 2.161

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO 2015 2016

São Bernardo do Campo 14 7

Cajamar - 68

Total 14 75

*Inclui os resíduos da unidade de Serviços Internos.

REGIONAL SUL 2015 2016

Curitiba Sul 4 76

Curitiba Atuba 10 230

Londrina 19 144

Porto Alegre 8 95

São Leopoldo 4 36

São José  15 131

Campo Grande 22 103

Total 82 815
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Resíduos recicláveis (toneladas) - por regional e unidades 

REGIONAL CENTRO OESTE 2015 2016 VARIAÇÃO 2015/2016

Brasília Norte 57 46 -19,36%

Brasília Sul 41 50 21,37%

Fortaleza 208 176 -15,26%

Goiânia 105 105 -0,69%

Uberlândia 150 113 -24,86%

Taguatinga 34 57 64,84%

Maceió 0 78 -

Natal 0 12 -

REGIONAL CENTRO OESTE/NORDESTE 2015               2016

Total 595                  637

REGIONAL NORTE 2015 2016

Contagem 859 778

BH Sul 111 89

BH Norte 75 62

Niterói 109 109

Bangu 87 32

Jacarepaguá 372 42

Rio Barra 158 187

Del Castilho 51 59

Total 1.822 1.358

REGIONAL SÃO PAULO 2015 2016

São Caetano do Sul 353 241

Interlagos* 107 168

Lar Center 137 369

Morumbi 66 86

Raposo Tavares 101 93

Ricardo Jafet 188 342

Jaguaré 95 255

São Bernardo do Campo 21 213

Tamboré 0 134

Marginal Tietê 140 375

Total 1.209 2.276

*Inclui os resíduos da unidade de Serviços Internos.
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REGIONAL SÃO PAULO 
INTERIOR 2015 2016

Sorocaba 171 184

Campinas Anhanguera 227 191

Campinas Dom Pedro 239 136

São José do Rio Preto 362 113

Ribeirão Preto 232 475

São José dos Campos 76 167

Total 1.307 1.266

REGIONAL SUL 2015 2016

Curitiba Sul 928 609

Curitiba Atuba 337 530

Londrina 208 149

Porto Alegre 212 223

São Leopoldo 160 196

São José  47 137

Campo Grande 7 154

Total 1.899 1.998

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO 2015 2016

São Bernardo do Campo 1.020 2.455

Cajamar 115 324

Total 1.135 2.779
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Resíduos não recicláveis por regional (toneladas)

Regional Centro Oeste/Nordeste

2.5001.250 3.750

Regional São Paulo

Regional São Paulo Interior

Regional Sul

Regional Norte

5.000

20162015

Centros de Distribuição

0

Regional Centro Oeste/Nordeste

1.300650 1.950

Regional São Paulo

Regional São Paulo Interior

Regional Sul

Regional Norte

2.600

20162015

Centros de Distribuição

0

Resíduos recicláveis por regional (toneladas)
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Regional Centro Oeste/Nordeste

4.0002.000 6.000

Regional São Paulo

Regional São Paulo Interior

Regional Sul

Regional Norte

8.000

20162015

Centros de Distribuição

0

Resíduos gerados total por regional (toneladas)

Tratamento e valorização de resíduos
Em uma das mais novas unidades da 
Leroy Merlin no Brasil, a loja de Forta-
leza, desenvolvemos um processo 
para a realização do controle e 
destinação de resíduos, com foco na 
redução do número de coletas. Para 

isso, a loja possui um membro do 
comitê responsável pelo dossiê de 
descarte de materiais, o qual realiza 
o monitoramento das coletas e dá 
apoio à segregação do material que 
será descartado. Com a venda e o 

monitoramento de coletas, obtivemos 
uma economia de R$26.338 e uma 
receita de R$26.000 na loja em 2015. 
Em 2016, a economia foi de R$ 6.154 
e R$14.573 de receita.

Coleta de pilhas e lâmpadas

Entre as iniciativas para reduzir a geração de resíduos 
não só em nossas lojas, mas também na comunidade de 
entorno, temos à disposição em todas as nossas lojas locais 
para o descarte de lâmpadas e pilhas*. Após recolhidos, 
esses resíduos são destinados a entidades especializadas 
no tratamento e reciclagem desses materiais para evitar 
a contaminação do solo com substâncias tóxicas como o 
mercúrio, cádmio e chumbo.

pilhas*
coletadas

quantidade (kg) quantidade (kg)

2015 16.873,41 413.098 255.805 3.474
2016 20.212,13 472.220 244.614 3.622

lâmpadas
tubulares

não
tubulares

lâmpadas
quebradas

unidadesunidades

* Lixo eletrônico de pequeno porte como: pilhas, baterias, carregadores, celulares, entre outros.
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CONTEÚDO PADRÃO GERAL

Estratégia e Análises

G4-1 6

G4-2 6

Perfil Organizacional

G4-3 10

G4-4 10

G4-5 10

G4-6 10

G4-7 10

G4-8 12

G4-9 10 RH 1

G4-10 31, 32 RH 2, RH 4

G4-11
Todos os nossos colaboradores (100%) são abrangidos por convenções 

e acordos de negociação coletiva.

G4-12 52

G4-13 12

G4-14
A Leroy  Merlin adota procedimentos de análise de riscos para os 

processos de implantação de novas unidades e possíveis reformas, 
seguindo os requisitos legais exigidos nos processos de licenciamento.

G4-15 17

 SUMÁRIO DE  

CONTEÚDO GRI G4
INDICADOR PÁGINAS RESPOSTA INDICADOR 

GRENELLE
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G4-16
Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção 

(ANAMACO). Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV).
Câmara de Comércio França - Brasil.

Aspectos materiais identificados e limites

G4-17 12

G4-18 21

G4-19 21

G4-20 21

G4-21 21

G4-22 21

G4-23 21

Engajamento de Stakeholders

G4-24 21

G4-25 21

G4-26 21

G4-27 21

Perfil do Relatório

G4-28 20

G4-29 Relatório de Sustentabilidade anterior foi publicado em 2015.

G4-30 20

G4-31 20

G4-32 20

G4-33
A Leroy Merlin não realizada 

verificação externa dos dados informados no relatório.

INDICADOR PÁGINAS RESPOSTA INDICADOR 
GRENELLE
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Governança

G4-34 24

G4-38 24

G4-39 24

G4-45 24, 25

G4-47 25

G4-49 25

Ética e Integridade

G4-56 10, 24

G4-57 24, 27

G4-58 24, 27

CONTEÚDO PADRÃO ESPECÍFICO

CATEGORIA ECONÔMICA

G4-EC9 52

CATEGORIA AMBIENTAL

Aspecto: energia

G4-EN3 62 EN 4

Aspecto: água

G4-EN8 73 EN 3

INDICADOR PÁGINAS RESPOSTA INDICADOR 
GRENELLE
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G4-EN10 77

Aspecto: emissões

G4-EN15 59

G4-EN16 59 EN 9

G4-EN17 59 EN 8

Aspecto: efluentes e resíduos

G4-EN23 78 EN 2

Aspecto: multas

G4-EN29 60

CATEGORIA SOCIAL

Práticas trabalhistas e trabalho decente

Aspecto: emprego

G4-LA1 31, 32 RH 3, RH 5, RH 6

G4-LA2 33

Aspecto: saúde e segurança

G4-LA5 39

G4-LA6 40
RH 7, RH 8, RH 10, RH 

11, RH 13, RH 14

INDICADOR PÁGINAS RESPOSTA INDICADOR 
GRENELLE
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Aspecto: treinamento e educação

G4-LA9 35, 37 RH 12

G4-LA10 38

G4-LA11 38

Aspecto: diversidade e igualdade de oportunidades

G4-LA13 33

SOCIEDADE

Aspecto: comunidades locais

G4-SO1 49

Aspecto: anticorrupção

G4-SO3 24, 27

G4-SO4 24, 27

G4-SO5 24, 27, 28

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

Aspecto: saúde e segurança dos clientes

G4-PR1 54

INDICADOR PÁGINAS RESPOSTA INDICADOR 
GRENELLE

88



Aspecto: satisfação do cliente

G4-PR5 42

Aspecto: não conformidade

G4-PR7
2015: 1 
2016: 1

G4-PR9
2015: R$ 24.828,26
2016: R$ 68.196,70

INDICADOR PÁGINAS RESPOSTA INDICADOR 
GRENELLE

LEROY MERLIN // RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE // 2015/2016

89



CRÉDITOS E INFORMAÇõES 

CORPORATIVAS 

Coordenação Geral e  
Coleta de Indicadores GRI
Debora Fernandes
Fernanda Torres de Ávila

Coleta de Indicadores  
GRI e Revisão
Aline Bonifácio
Edmo Pôrto
Eduardo Borges
Eliziane dos Santos
Jéferson Schmidt
Lívia Lopes
Lívia Neves
Vanci Miranda

Pesquisas de Satisfação Cliente e 
Cliente Oculto
Encomendada pela Leroy Merlin 
Brasil à Ipsos

Análise de Indicadores  
GRI e Textos
Keyassociados
 

Projeto Gráfico, Diagramação e 
Infográficos
Kite Estratégias Digitais

Fotos
Acervo Leroy Merlin Brasil

Tiragem
1.000 exemplares

Serviços Internos
Rua Domingas Galleteri Blotta, 315 - 
Jardim Consórcio
São Paulo (SP) - CEP 04455-360
Tel.: 4020-5376 (capitais)  
ou 0800 020 5376 (demais regiões)
 
Fale conosco 
A Leroy Merlin Brasil oferece 
diversos canais de contato com os 
públicos de relacionamento.
 
www.leroymerlin.com.br/
institucional/central-de-
atendimento

Este Relatório de Sustentabilidade é o resultado do esforço de todas as 
nossas equipes junto com a equipe de sustentabilidade da Leroy Merlin 
Brasil e o Comitê de Sustentabilidade Nacional. Agradecemos a todos pela 
participação e pelo comprometimento na coleta das informações e na 
implantação dos projetos.

www.leroymerlin.com.br 

www.facebook.com/LeroyMerlinBrasil

instagram.com/leroymerlinbrasil

www.youtube.com/user/LeroyMerlinBRA

@leroymerlinbra

www.pinterest.com/leroymerlinbr

pt.foursquare.com/leroymerlinbra

Este relatório está disponível para download 
em nosso site www.leroymerlin.com.br
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