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Somos uma empresa que acredita 
que a sustentabilidade é um assunto 
de extrema importância para o 
sucesso dos negócios e para o 
crescimento das pessoas que fazem 
parte da Leroy Merlin Brasil.

Para nós, esse sucesso e esse 
crescimento vão muito além da 
simples definição da palavra. Eles 
são resultado de uma construção 
conjunta entre todos os nossos 
públicos. Da crença de que o 
impacto de nossas ações pode ser 
cada vez mais positivo quando nos 
comprometemos com a 
sustentabilidade alinhada a nossa 

ApresentAção

Filosofia da Partilha e aos nossos 
Valores: Generosidade, Honestidade, 
Respeito ao Outro, Proximidade, 
Coerência, Simplicidade e Espírito de 
Realização.

A Leroy Merlin passa por um 
momento único em sua história. Um 
momento em que consolida sua 
posição de referência no mercado e 
implanta sua nova estrutura de 
governança para a sustentabilidade. 

Conheça nas próximas páginas 
como estamos trilhando esse novo 
caminho.

Boa leitura!
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O 
ano de 2014 foi de  
bons resultados 
para as atividades 
da     Leroy Merlin no 
Brasil. Alcançamos, 

e em alguns casos superamos, 
as metas estabelecidas para fatu-
ramento, resultados econômicos 
e volume de investimentos. Cres-
cemos 13% mesmo em um cená-
rio adverso e nossa perspectiva é 
ampliar ainda mais essa atuação 
no mercado nacional em 2015 e 
2016.

O desempenho positivo é resulta-
do da cultura de nossa empresa, 
que hoje vem priorizando a identifi-
cação dos processos e serviços 
com pontos de melhoria e traba-
lhando em seu aprimoramento. 
Além disso, acreditamos que moti-
var e investir em nossos colabora-
dores, respeitando todos os crité-
rios ambientais e sociais no 
desempenho de nossas atividades, 
é algo de extrema importância para 
o nosso crescimento e para a con-
solidação de nossa marca. 

Buscamos ao mesmo tempo man-
ter nossos colaboradores motiva-
dos e em condições de evoluir em 
sua carreira. No ano passado, o 
valor equivalente a 6% da folha de 
pagamento foi aplicado em treina-
mento de equipe. Também em 
2014, iniciamos a segunda fase da 
nossa Política da Partilha, com o
Prêmio de Partilha dos Lucros e 
Resultados (PPLR). Ações que  nos 
colocaram novamente em uma ex-

celente classificação entre as Me-
lhores Empresas para se Trabalhar 
do Great Place to Work.

Em 2015 vamos expandir nossas 
atividades, inclusive na região Nor-
deste, que terá sua primeira loja da 
Leroy Merlin. Em todo o Brasil se-
rão cinco novas unidades. O aten-
dimento por e-commerce também 
será reforçado. Lançamos inicial-
mente as vendas somente para 
São Paulo, com uma pequena va-
riedade de produtos para testar-
mos e aperfeiçoarmos a logística. 
O objetivo, no entanto, é reforçar a 
comercialização fora das lojas físi-
cas.

O GROUPE ADEO, do qual faze-
mos parte, espera quadruplicar seu 
tamanho até 2025, estabelecendo 
como um dos pilares desse projeto 
a sustentabilidade. No Brasil, esta-
mos trabalhando fortemente para 
que nossos fornecedores tenham 
todas as certificações necessárias 
para mostrar sua conformidade 
com questões sociais e ambientais. 

Mais do que consolidar nosso pa-
pel de empresa responsável, que-
remos expandir essa crença para 
nossos stakeholders, trabalhando 
em uma construção conjunta e 
que gere valor para todos os nos-
sos públicos. 

Alain Ryckeboer 

um Ano de consolidAção 
dAs nossAs crençAs

Relatório de Sustentabilidade 2014
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P
elo primeiro ano, a Leroy 
Merlin divulga seu rela-
tório bianual de susten-
tabilidade, sendo a pri-
meira empresa do ramo 

de varejo da construção a realizar 
esse tipo de publicação. O relato de 
2014 foi elaborado de acordo com 
as diretrizes da Global Reporting Ini-
tiative (GRI) e compreende o perío-
do de atividades no Brasil de 1° de 
janeiro a 31 de dezembro. 
 
Este material mostra como a em-
presa desenvolveu, ao logo do ano, 
suas ações nos seguintes eixos 
prioritários: melhorar a relação com 
os clientes e fornecedores, usar de 
forma racional a energia e outros re-
cursos naturais e investir no desen-
volvimento profissional de seus co-

sobre o 
relAtório

laboradores. Tudo isso tendo como 
pilar principal a sustentabilidade. 

O relato atinge o nível C autodeclara-
do de aplicação da GRI em sua 
versão 3.1 por responder a pelo 
menos um indicador de desempe-
nho econômico, ambiental e social e 
a todos os itens de perfil, governan-
ça, engajamento e formas de ges-
tão. A Keyassociados, bem como 
auditorias internas e outros mecanis-
mos de gerenciamento, asseguram 
a confiabilidade das informações. 

Para saber mais sobre as ações 
de sustentabilidade da Leroy Mer-
lin Brasil, acesse nosso site ou 
entre em contato com nossa área 
de Sustentabilidade pelo e-mail: 
sustentabilidade@leroymerlin.com.br.

GRI 2.9 | 3.1| 3.2 | 3.3 | 3,4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.10 | 3.11 | 3.13

www.leroymerlin.com.br

Leroy Merlin Brasil
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Social Ambiental Econômico

menoR mAIoRIMPACTO NO NEGóCIO DA LEROy MERLIN BRASIL

Para a construção de um relatório consistente e com 
informações alinhadas às expectativas dos stakehol-
ders, levamos em conta a análise de materiais inter-
nos e externos da companhia, além da avaliação de 
expectativas e percepções de mercado, trazendo à 
luz os principais dilemas aos quais o setor está inse-
rido. 

A comunicação com nossos públicos de interesse é 
fundamental para o nosso desenvolvimento e está 
em constante construção e melhoria. A interação e 
compreensão das necessidades de nossos colabo-
radores, Clientes, acionistas, fornecedores e das co-
munidades de entorno de nossas operações é algo 
que já faz parte de nosso dia a dia e tem se tornado 
um processo cada vez mais estratégico para nosso 
negócio.

o processo de mAteriAlidAde
GRI 3.8 | 3.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17

A partir desse princípio, estamos estruturando diver-
sos processos para a construção de uma matriz de 
materialidade que identifique as necessidades desses 
stakeholders de forma transparente e eficaz. Esse pro-
cesso de priorização também vai nos ajudar a deter-
minar a relevância de diversos temas que influenciarão 
futuras decisões e ações estratégicas da organização.

As informações contidas nessa publicação têm como 
base entrevistas realizadas com profissionais-chave de 
cada área, indicadores de performance fornecidos pela 
empresa e informações sobre as ações desenvolvidas 
ao longo de 2014. Para priorizar os temas, utilizamos 
uma seleção de critérios que refletem sua importância 
para o nosso negócio. A matriz atual apresenta os as-
suntos que mais interessam aos nossos stakeholders 
internos. A inclusão da perspectiva externa (outros 
stakeholders) será realizada ao longo de 2015. 

critérios de importânciA 
pArA o negócio

mAtriz de mAteriAlidAde dA leroy merlin 2014

  Implicações financeiras dos 
impactos relacionados ao 
tema, levando em conta a 
probabilidade e gravidade  
do impacto.

  Influência no desempenho 
no longo prazo.

  Nível de risco reputacional 
relacionado.

  Potencial de crescimento  
ou ganho de vantagem 
competitiva, na perspectiva 
de longo prazo.

$

ENERGIA

áGuA
EmIssõEs
(Não GEE)

EfluENtEs 
E REsíduos

dIREItos
humANos

RElAçõEs 
com A

 socIEdAdE

fuNcIoNáRIos 
E coNdIçõEs 
dE tRAbAlho

RElAçõEs 
com os
clIENtE

GEstão dE
foRNEcEdoREs

coNfoRmIdAdEs

GovERNANçA

tRANspoRtE

RElAçõEs 
com As

comuNIdAdEs

sAúdE E
sEGuRANçA

uso dE 
REcuRsos

mudANçAs
clImátIcAs
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“
“Não usamos a sustentabilidade como ferramenta 
de marketing. Nosso objetivo é que as pessoas 
internalizem os conceitos e os levem para fora 
da empresa. Para mim, sustentabilidade é a 
capacidade que o ser humano tem de interagir 
com o mundo, com a sociedade e com a 
diversidade. O que buscamos é que isso seja 
levado para o dia a dia, dissemimando essa 
cultura de uma forma cada vez mais natural.”

Érito Favarão, diretor da loja
Curitiba Atuba

juntos criAmos
vAlor



A construção conjuntA 
dA sustentAbilidAde
Na Leroy Merlin Brasil, todos fazem parte do processo de construção 
dos valores e das crenças de nossa empresa. Independentemente de 
sua localidade, seu tempo na companhia ou área de atuação, cada um 
dos mais de sete mil colaboradores que fazem parte de nosso quadro 
são uma peça importante no amadurecimento e na consolidação 
daquilo que queremos para o futuro de nossa companhia.

Empresa de capital fechado, a Leroy Merlin Companhia Brasileira de 
Bricolagem Ltda é integrante do GROUPE ADEO (maior grupo de 
bricolagem1 da França, segundo da Europa e quarto no mundo). Com 
32 lojas distribuídas em sete estados (mais Distrito Federal), três centros 
de distribuição (São Bernardo do Campo, Cajamar e Embu das Artes), 
televendas, vendas online e a Central de Atendimento Leroy Merlin 
(CALM), hoje a marca se coloca como uma das maiores do país no 
mercado de construção e bricolagem. Somos especialistas do lar e 
revendemos materiais de construção, madeiras, esquadrias, 
ferramentas, tapetes, cerâmica, sanitários, encanamentos, produtos 
para jardinagem, ferragens, decoração, pintura, iluminação e serviços 
diferenciados como corte de madeira e vidro, enquadramento, 
confecção de cortinas sob medida para todos os tipos de público.

Desde nossa chegada ao Brasil, em 1998, temos como foco a qualidade 
de produtos, atendimento e serviços. Nos últimos anos, esta 
preocupação se estendeu à sustentabilidade - cada vez mais 
acreditamos que a escolha de realizar um trabalho com base em um 
tripé que equilibre as necessidades econômicas, sociais e ambientais 
gera um valor sem precedentes para nossa marca. Uma crença 
compartilhada entre nossos colaboradores, que estão sempre prontos 
a proporcionar a melhor experiência de compra para nossos Clientes.

Para consolidar e ampliar nossas conquistas, em 2014 a Leroy Merlin 
Brasil deu início ao processo de implantação de uma nova estrutura de 
governança para a sustentabilidade. Em seu primeiro ano de publicação, 
o Relatório de Sustentabilidade da Leroy Merlin mostra o amadurecimento 
e a crescente consolidação dessas ações da empresa no país. 

GRI 1.1 | 1.2

GRI 2.1 | 2.2 | 2.3| 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 3.7

1. O termo bricolagem vem do 
francês “Bricolage”. Ele é 

usado para descrever 
atividades em que a pessoa 

realiza um trabalho de 
construção ou decoração para 
uso ou consumo próprio, sem 
a ajuda de um profissional. Em

português, é mais conhecido 
como “faça você mesmo”.
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presençA no brAsil

goiás

distrito federAl

minAs gerAis

rio de jAneiro

pArAná

sAntA cAtArinA

rio grAnde do sul

grAnde
são pAulo

são pAulo
interior

•	Goiânia

Loja Certificada AQUA 
na Construção e/ou no 
Uso e Operação.

•	Taguatinga A  100% AQUA
•	Brasília Sul
•	Brasília Norte

•	Contagem
•	BH Sul
•	BH Norte
•	Uberlândia

•	Bangu
•	Del Castilho
•	Rio Barra
•	Niterói A  100% AQUA
•	Jacarepaguá A  100% AQUA

•	Londrina A  100% AQUA
•	Curitiba Atuba A  100% AQUA
•	Curitiba Sul

•	São José A  

•	São Leopoldo  A  100% AQUA
•	Porto Alegre

•	Marginal Tietê
•	Interlagos
•	São Caetano do Sul
•	Ricardo Jafet
•	Raposo Tavares
•	Morumbi
•	Lar Center

•	Sorocaba A  100% AQUA
•	São José dos Campos
•	Ribeirão Preto
•	São José do Rio Preto A  100% AQUA
•	Campinas Dom Pedro
•	Campinas Anhanguera A  100% AQUA

sede
São Paulo

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
GRI 2.4 | 2.7 | 3.6 | 3.7

A

A

A

A

A

Relatório de Sustentabilidade 2014
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plAno de 
expAnsão dA 
leroy merlin 
brAsil
A Leroy Merlin Brasil passa por 
um momento único de 
crescimento na sua história no 
país. Mais do que a 
consolidação de sua estratégia 
de sustentabilidade, a empresa 
se prepara para crescer em 
todas as regiões e, em 2025, 
atingir mais de 100 lojas em 23 
estados brasileiros. Até o final 
de 2015 serão inauguradas 
cinco novas unidades, sendo a 
primeira delas na região 
Nordeste, em Fortaleza.

nossA missão, 
nossos vAlores 
e nossA filosofiA
missão
 
Queremos dar a todos a possibilidade de melhorar o seu lar.

vAlores
 
hoNEstIdAdE
Transparência, integridade, ética, autenticidade, confiabilidade.

GENERosIdAdE
Senso da Partilha (Querer, Saber, Poder, Ter).
Desenvolvimento da autoestima e do espírito de equipe.
 
REspEIto Ao outRo
Humanismo, escuta, consideração, adaptação ao local e respeito às 
diferenças.

sImplIcIdAdE
Bom convívio, proximidade, humildade. Troca, receptividade, abertura. 
Empatia, comunicação, reconhecimento.

pRoxImIdAdE
Proximidade entre as pessoas, com os produtos, os clientes e a 
realidade da loja. Empatia, relacionamento personalizado, 
comportamento de prestador de serviço.

coERêNcIA
Inteligência situacional, pragmatismo. Adaptação dos indicadores aos 
objetivos. Processos claros de decisão.

EspíRIto dE REAlIzAção
Audácia, comprometimento, espírito de iniciativa, dinamismo, 
progresso, senso de economia, busca pelo resultado. Vontade de 
questionar e de melhorar sempre.

mAis de 100 
lojAs Até 2025, 
com presençA 
em 23 estAdos 
brAsileiros

GRI 4.8
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filosofiA dA pArtilhA 
Nas empresas do GROUPE ADEO partilhamos as mesmas ambições e 
valores. Não são palavras, mas fatos e ações.

Nossa ambição:
  Satisfazer nosso cliente
  Desenvolver habilidades e conhecimentos através  
da proximidade com o cliente 

O ser humano é nossa principal riqueza.
Encorajamos o bem estar e o desenvolvimento pessoal de cada um 
para satisfazer nossos clientes e criar recursos a serem partilhados por 
todos. Uma filosofia que se concretiza por meio de quatro pilares:

Querer
Os valores comuns 
e a vontade de 
progredir individual 
e coletivamente

Ter
A partilha concreta  
da riqueza criada, 
ligada às 
performances  
e ao Progresso

Poder
Autonomia, 
responsabilidade, 
iniciativa no 
cotidiano

Saber
Formação, 
informação, 
acompanhamento 
e desenvolvimento

“Como muita gente, sempre quis comprar minha casa. A Filosofia 
da Partilha serviu de inspiração para que eu concretizasse esse 
objetivo. Ao meu Querer, incorporei o Saber e guardava 
regularmente parte do salário para realizar meu sonho. No ano 
passado, essa poupança recebeu o reforço do Prêmio de 
Progresso, o que foi essencial para que finalmente conseguisse 
comprar minha casa própria! Aprendi tanto com a experiência 
que hoje compartilho com meus colegas de loja dicas de como 
economizar de forma consciente para construir um futuro melhor!”

claudineia fernandes Rocha, atendente de caixa 
na loja contagem (mG)

Relatório de Sustentabilidade 2014
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MelhoreS eMPreSaS  
Para Trabalhar (GPTW)
A Leroy Merlin ficou entre as 130 companhias que receberam o prêmio 
Melhores Empresas para Trabalhar 2014. Evoluímos muito neste ano e 
passamos da 53a colocação para a 46a entre as 70 melhores da 
categoria Grande Porte.

MelhoreS eMPreSaS Para Trabalhar 
(GPTW - SeGuiMenTo Varejo)
10a colocação no ranking entre as Melhores Empresas para Trabalhar.

150 MelhoreS eMPreSaS eM PráTicaS  
de GeSTão de PeSSoaS (PGPS)
Pesquisa que identifica as principais ações de RH, inovações no conceito 
de gestão de pessoas, além de apresentar como as empresas investem 
em cada um dos pilares para a melhoria de seus colaboradores.

PrêMio lide de Varejo
Premiada pelo segundo ano consecutivo, em 2014 a Leroy Merlin Brasil 
foi reconhecida por suas ações de sustentabilidade.

100 MelhoreS eMPreSaS eM cidadania corPoraTiVa
Nova premiação onde a Leroy Merlin Brasil despontou entre as 100 
Melhores Empresas em Cidadania Corporativa, segundo a Editora 
Gestão & RH.

 

GRI 2.10

prêmios e 
reconhecimentos
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PeSQuiSa rankinG nacional (anaMaco)
Reconhecida pelo quinto ano consecutivo como a empresa líder no 
segmento de lojas de material de construção, segundo o Ranking 
Nacional das Lojas de Material de Construção realizado pela Revista 
Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de 
Construção). A Leroy Merlin  Brasil foi classificada como a líder nacional 
do setor de lojas de material de construção e nos estados de São Paulo 
(capital, Grande São Paulo, interior e litoral), Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Distrito Federal.

PrêMio ToP anaMaco
Reconhecimento das boas práticas desenvolvidas pelas empresas do 
setor de material de construção. Em 2014, a Leroy Merlin Brasil foi 
premiada nos três projetos inscritos: Oficinas do Saber e o Portal RH, 
dentro da Categoria RH e Produtos Ecoeficientes, na Categoria 
Marketing.

PrêMio reclaMe aQui
Pela quarta vez consecutiva - e com 60% dos votos - a Leroy Merlin 
conquistou o Prêmio Época Reclame AQUI – As melhores empresas 
percebidas pelo consumidor 2014, em qualidade de atendimento na 
categoria Casa e Construção – Comércio.

PrêMio ProTeção braSil de Saúde  
e SeGurança do Trabalho
Em sua décima edição, esse reconhecimento é uma iniciativa da Revista 
Proteção e das fornecedoras 3M, Marluvas e Ansell. Além da distinção 
ao melhor trabalho, esse incentivo tem como objetivo fortalecer a 
prevenção de acidentes dentro de empresas.

PrêMio PlaneT Sierra TenanT aWard’14
A loja de Uberlândia recebeu do Sonae Sierra o reconhecimento por 
suas excelentes e inovadoras práticas ambientais implantadas em 2014 
e por seu compromisso comprovado em garantir um desenvolvimento 
econômico sustentável. Especialista internacional na indústria de 
Centros Comerciais e de Lazer, o Sonae Sierra é pioneiro na criação de 
shoppings customizados em diversos países. Essa premiação faz parte 
de suas ações em prol da sustentabilidade no Brasil, Alemanha, 
Romênia, Itália, Portugal e Espanha.

evolução
Desde sua primeira participação na pesquisa Melhores 
Empresas para Trabalhar (GPTW), em 2011, a Leroy 
Merlin Brasil evoluiu 90 posições, chegando entre as 
46 melhores. Além disso, é a 10ª colocada no ranking 
da GPTW no seguimento Varejo.

Relatório de Sustentabilidade 2014
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A sustentabilidade nasce na Leroy Merlin por meio do 
projeto Horizonte, onde o Desenvolvimento Susten-
tável foi escolhido como um dos pilares estratégicos. 
Em resposta a esta necessidade, no ano de 2008  foi 
criado o Comitê de Sustentabilidade Nacional, que 
culmina hoje com a criação de uma nova estrutura de 
governança para a sustentabilidade. Com ações for-
temente baseadas nos valores e princípios da em-
presa, a nova estrutura foi pensada para guiar, orien-
tar, conduzir e internalizar o tema em todas as nossas 
unidades.

Ao longo de 2015, com base nessa nova governan-
ça, todas as unidades deverão estruturar - ou rees-
truturar - seu Comitê de Sustentabilidade, resgatan-
do e aprimorando os que já existiam. Esses Comitês 
serão auxiliados por um Analista de Sustentabilidade 
por núcleo -  missão recém-criada na empresa – 
onde cada um será responsável por um grupo de 
lojas ou unidades.

comitê de Sustentabilidade nacional: composto 
por um representante de cada diretoria administrativa 
e das diretorias regionais, o comitê se reúne mensal-
mente para traçar e acompanhar as estratégias da 
empresa com relação ao tema. 

comitê de Sustentabilidade da loja: será presidi-
do pelo diretor da loja e deve contar com dez mem-
bros. Além do diretor e gerente de gestão, farão par-
te mais oito colaboradores escolhidos pelo CDL 
(Comitê de Direção da Loja, composto pelo diretor, 

2 Documentos internos que contém os procedimentos 
preconizados pelo Comitê de Sustentabilidade Nacional 
a serem implantados em todas as unidades

1 Formações on-line disponíveis no Portal do Saber para 
todos os nossos colaboradores

gerentes e analista de RH), sendo quatro vagas para 
o Comércio e quatro para a área de Serviço, que en-
globa Gestão, Atendimento e Logística, com manda-
to de dois anos.

comitê de Sustentabilidade de Serviços inter-
nos: conta com nove pessoas, sendo presidido por 
um diretor Funcional, um gerente indicado, um repre-
sentante da Sustentabilidade e mais um representan-
te de cada uma das sete diretorias (Recursos Huma-
nos, Diretoria Administrativa Financeira, Central de 
Compras, Cadeia de Suprimentos, Tecnologia da In-
formação, Expansão e Marketing), com mandato de 
dois anos.

Esses comitês terão reuniões mensais e deverão es-
tar alinhados ao Comitê de Sustentabilidade Nacio-
nal da empresa, executando ações e projetos ade-
rentes ao nosso negócio. Entre suas principais 
responsabilidades estão a realização das formações 
ligadas ao tema: Educar para Sustentabilidade (ver-
são colaboradores e Clientes), Jogo da Segurança, 
@1 - Código de Ética, @ - Ecoeficiência e @ - Geren-
ciamento de Crises, informar e formar os colabora-
dores nos dossiês2, preencher e reportar mensal-
mente os indicadores de sustentabilidade mapeados 
para o Relatório do GROUPE ADEO e GRI Leroy 
Merlin Brasil e conduzir as Campanhas Sociais Na-
cionais. Caso a unidade seja AQUA, os comitês de-
verão ainda incentivar a realização do check-list men-
sal, zelando pela renovação e manutenção da 
certificação.

gestão e governAnçA 
com foco nA 
sustentAbilidAde
GRI 4.9 | 4.10
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Lançamento do e-learning e cartilha sobre 
ecoeficiência, aprovação da nova 

governança e primeira auditoria presencial 
em todas as lojas sobre o tema.

linhA do tempo 
dA sustentAbilidAde

2008

2010

2012

2014

2009

2011

2013

Criação do Projeto Horizonte e do 
Comitê de Sustentabilidade Nacional.

Produto eco

Inauguração da primeira Loja Certificada
AQUA (Alta Qualidade Ambiental), 
criação dos dossiês de sustentabilidade 
da empresa e do Programa Construir e
Sustentar.

Primeira Semana Construir e Sustentar em 
todas as lojas, aporte do primeiro Projeto 

Incentivado via Lei Rouanet – o livro 
“Carnavais do Brasil” (com 100% de dedução 

fiscal) e implantação dos dossiês nas lojas.

Lançamento do Código de Ética 
Colaborador, do TI Verde, do Educar 
para a Sustentabilidade e primeiro 
Workshop de Sensibilização da 
Liderança.

Lançamento institucional da Campanha
Social Nacional “Natal Solidário”, início dos 

estudos para a nova governança e dos 
indicadores para os relatórios.

Lançamento do Manual de Gerenciamento 
de Crises (mais formação e-learning no 
Portal do S@ber), primeiro relato de 
indicadores de sustentabilidade para o 
GROUPE ADEO e para o GRI da Leroy 
Merlin Brasil (publicação interna).

Relatório de Sustentabilidade 2014
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O caminho em direção à consolidação da gover-
nança para a sustentabilidade tem foco na cons-
tante geração de valor para nossa marca. Esses 
passos envolvem a redução de riscos operacio-
nais, a eliminação de riscos reputacionais, o ga-
nho de eficiência em nossas operações e em 
nossa cadeia de valor e, finalmente, a criação de 
novas oportunidades de negócio por meio da 
inovação e da liderança de mercado.

Criado em 2012, o Portal INOVA incentiva e esti-
mula a geração de ideias inovadoras entre os 
colaboradores por meio da publicação de pro-
postas que ficam à disposição para serem apa-
drinhadas pelos líderes e podem ser “curtidas” 
pelos colegas. Essas ideias passam por um filtro 
de avaliação, em que é feita a moderação e o 
aprofundamento dos projetos. Até hoje, foram 
cadastradas mais de 1.000 ideias, sendo que 
cerca de 12% já receberam apadrinhamento e 
2% já se transformaram em projetos colocados 
em ação. Os planos para 2015 são de transfor-
mar as melhores inovações do portal em proje-
tos de base para toda a rede.

A cultura de trabalho da em-
presa preza pela inclusão, 
autonomia e pela constru-
ção colaborativa. O Projeto 

Visão 2020 surgiu desse jeito de ser. Por meio 
dele, está sendo construído o modo que a Leroy 
Merlin Brasil quer ser vista em 2020. Esse projeto 
é construído por pouco mais de sete mil mãos, 
em etapas e por meio do compartilhamento de 
anseios, vontades e experiências dos colabora-
dores. Cada pessoa tem um papel fundamental 
no sucesso desta empreitada.

cAminho de mAturidAde

fomentAndo inovAção

conformidAde: 
dever

proteção 
do vAlor

criAção 
do vAlor

Aumento
do vAlor

obrigAção: 
expectAtivAs

eficiênciA: 
gAnhos

liderAnçA: 
viAbilidAde de 
longo-prAzo

projeto visão 2020
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Construído de forma participativa 
pelo Comitê de Sustentabilidade 
Nacional, o Código de Ética da 
Leroy Merlin orienta as atividades 
dos colaboradores em relação aos 
diferentes públicos com os quais 
interage e cuida para que suas 
condutas estejam de acordo com 
os valores corporativos e princí-
pios éticos da empresa. Ele abran-
ge todas as situações que podem 
ocorrer no ambiente de trabalho e 
nas relações dele decorrentes. 

A Leroy Merlin Brasil também pos-
sui um Comitê de Ética, composto 
por um representante de cada uma 
das seguintes áreas:

  Auditoria
  Jurídico
  Recursos Humanos
  Um representante de cada 
regional.

O comitê escuta e recebe relatos 
relacionados aos casos de não 
conformidade ao Código, garante 
o sigilo sobre o relato e os colabo-
radores envolvidos e é neutro na 
apuração dos fatos e no encami-
nhamento do caso. Sugestões, dú-
vidas, críticas ou relato de casos de 
violação deverão ser encaminha-
dos ao Comitê de Ética pelo email:
codigoetica@leroymerlin.com.br

Gerente de RH Regional
Gerente de Gestão Regional
Lojas Regional CO

Diretoria  Marketing

Diretoria aDMinistrativa
Financeira

Diretoria ti

Diretoria expansão

Diretoria central  
De coMpras

Diretoria caDeia 
De supriMentos

Diretoria rH

Diretoria regional sp

Diretoria regional spi

Gerente de RH Regional
Gerente de Gestão Regional
Lojas Regional SP
Televendas

Gerente de RH Regional
Gerente de Gestão Regional
Lojas Regional SPI

Diretoria regional n
Gerente de RH Regional

Gerente de Gestão Regional
Lojas Regional N

Diretoria regional s
Gerente de RH Regional

Gerente de Gestão Regional
Lojas Regional S

Diretoria regional co

diretoriA gerAl

estruturA de 
governAnçA
GRI 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.8 GRI 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6

Nosso Conselho Administrativo possui dez membros, sendo dois deles 
independentes. O presidente do Conselho Administrativo não ocupa 
cargo executivo dentro da organização. 

código 
de éticA

Relatório de Sustentabilidade 2014
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crescer e 
compArtilhAr

“
“Eu acredito que, muito além de cumprir metas e 
desempenhar bem suas missões, na Leroy Merlin 
Brasil os colaboradores buscam desenvolvimento. 
Eles entendem que a empresa dá valor às pessoas 
e que, por trás da busca de resultados financeiros, 
existe a preocupação em construir o futuro em 
parceria com a equipe, desenvolvendo um círculo 
virtuoso que beneficia o negócio e cada indivíduo 
que faz parte dele. O crescimento da empresa está 
intimamente conectado com o desenvolvimento do 
colaborador e vice-versa. Somos um conjunto.
Isso para nós é sustentabilidade.”

Cynthia Serotti, diretora de Recursos
Humanos da Leroy merlin Brasil



nossos públicos 
de relAcionAmento

Para a Leroy Merlin, o respeito às pessoas - e especialmente aos seus 
colaboradores - é um valor primordial. Por isso, desde o primeiro con-
tato, existe a preocupação mostrar, de forma clara, a cultura da em-
presa e as expectativas em relação ao trabalho a ser realizado. Nossa 
política de Recursos Humanos é construída em parceria com os cola-
boradores. Uma maneira de ser que valoriza o respeito que temos 
pelas pessoas e reforça a importância estratégica de se trabalhar em 
conjunto com aqueles que fazem parte de nossa equipe.

“Cada colaborador tem de 
querer. Procurar conhecer 
sua oferta formativa, discutir 
com seu líder suas 
expectativas quanto à 
realização das formações, 
ficar atento à realização 
dessas formações e colocar 
em prática os conhecimentos, 
as habilidades e as atitudes 
aprendidos e refletidos. Se o 
colaborador quiser e o líder 
estimular, construiremos uma 
empresa que aprende, que 
cresce e que se renova a 
cada dia.”

Weber Niza, diretor de 
Aprendizagem e 
desenvolvimento

colAborAdores

GRI LA1

A leroy merlin brAsil

7.573

A direção da empresa (compreendendo o Comitê de Direção, direto-
res de loja e diretores funcionais) é composta por 10 mulheres e 75 
homens, sendo que 78% dos diretores de lojas são fruto de promo-
ção interna.

Hoje a empresa possui

colaboradores diretos, sendo:

56% 44%
mulhereshomens

Nossos profissionais têm, em média,

33 anos 45% deles são 
casados.

Comitê de Sustentabilidade Nacional
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Diretoria Coordenadores

Assessores 
de vendas

Gerência

Analistas Aprendizes

Supervisores

Regional Centro 
Oeste (CO)

Regional Norte 
(N)

Regional Norte 
(N)

Regional São 
Paulo (SP)

Regional São 
Paulo Interior (SPI)

Regional São 
Paulo Interior (SPI)

Regional Sul 
(S)

Serviços 
Internos

Regional Sul 
(S)

Serviços 
Internos

Assistentes Estagiários

proporção entre o sAlário bAse pArA mulheres e pArA homens (GRI LA14)

perfil dos colAborAdores próprios por regionAis (GRI LA1)

102% 104%

1.007 1.802

26

1.605 1.141

3

1.120 846

7 16

104% 97% 106% 105%

99% 86%

85%

 ToTal: 7.573

Contratos de Prazo 
Indeterminado (CLT)

Aprendizes e
Estagiários

Relatório de Sustentabilidade 2014
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A Arte de construir umA empresA 
com A colAborAção de todos
Como queremos ser reconhecidos? Quais são os princípios que norteiam nossos relaciona-
mentos? Com base nesses e em diversos outros questionamentos foi construído - em par-
ceria com todos os colaboradores - o Projeto Horizonte. Elaborado de forma participativa, 
ele representa o comprometimento da equipe com os valores e objetivos defendidos e alme-
jados pela Leroy Merlin. Centrado no cliente, ele se baseia em quatro pilares: 

EquIpE
  Escutamos todos com respeito
   Partilhamos com todos nossos 
conhecimentos 
  Estimulamos autonomia, com 
responsabilidade, sem medo de errar

pRofIssIoNAlIsmo
  Temos paixão pelo comércio dinâmico  
e pela venda
  Somos referência em atendimento  
e satisfação do Cliente
   Somos reconhecidos como facilitadores 
dos projetos dos Clientes

dEsENvolvImENto sustENtávEl
  Contribuímos na construção  
de um lar sustentável

  Somos uma empresa que promove  
a educação

  Somos exemplares na preservação  
do meio ambiente

REsultAdos
  Garantimos um crescimento constante  
e perene

  Valorizamos as melhores práticas
  Construímos uma empresa sólida  
e duradoura
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A preocupação em ter um time coeso e que 
esteja comprometido com os valores e as me-
tas de crescimento da Leroy Merlin Brasil se 
traduzem nos processos de retenção e manu-
tenção dos talentos que fazem parte de nossas 
equipes. Em um segmento reconhecido pela 
alta rotatividade de profissionais (a média do 
varejo brasileiro é de 44% e, em lojas, 72%), 
nos destacamos por um turnover de 25,3%.

A prática conhecida pela sigla AEVA busca valori-
zar a comunicação entre as pessoas com uma 
escuta ativa e aberta entre nossas partes interes-
sadas, para que todos manifestem suas opiniões 
sobre os mais diferentes processos da compa-
nhia. As diretrizes da prática envolvem:

Acreditamos em um ambiente aberto e honesto 
na comunicação, que trata as pessoas com dig-
nidade, promovendo a diversidade e a inclusão. 
Na Leroy Merlin Brasil, os colaboradores são 
parte da empresa e por isso trabalhamos para 
retê-los. Para atender este fim e mostrar que so-
mos um bom lugar para se trabalhar, foi criado 
o Portal RH. Com foco em carreiras, nele é pos-
sível encontrar as vagas disponíveis e as áreas 
para que os candidatos cadastrem seus currí-
culos. Existe ainda a seção Depoimentos, onde 
estão declarações dos atuais colaboradores e 
sua visão sobre a empresa. O portal ainda pos-
sui uma área denominada Atualize-se, na qual 
profissionais, independentemente de fazerem 
ou não parte do time da Leroy Merlin, podem 
encontrar informações e dicas sobre carreiras.

AevA

Agir, alinhar e fazer acontecer.

A

A

e

v

Abordar, aproximar e acolher 
todos os colaboradores, 
colegas e Clientes.

escutar de forma criativa.

Valorizar as pessoas  
e suas contribuições.

oportunidAdes pArA todos

“A curiosidade e a vontade de aprender fizeram a 
diferença em minha carreira. Foi minha experiência 
como vendedor de planos de saúde que acabou 
impulsionando a entrada na Leroy Merlin Brasil, há 
17 anos como assessor de vendas. Hoje lidero 
uma equipe de 35 pessoas na diretoria de 
Abastecimento da Supply Chain. Tive a sorte de 
trabalhar com líderes muito objetivos, que sempre 
apontaram onde eu estava errando. Essa minha 
experiência me ajuda a transmitir tudo aquilo que 
fez diferença em minha carreira e a estimular todos 
a trabalharem transversalmente, buscando a 
eficácia coletiva”

vAgAs.leroymerlin.com.br/AtuAlize-se

José Emilson ferreira, diretor de 
Abastecimento da supply chain

regrAs de ouro  
dA estAbilidAde
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Entre as iniciativas para a retenção de pessoas, se destacam as Regras 
de Ouro da Estabilidade. Definidas pelo Comitê de Direção Brasil, elas 
colocam em prática nossa convicção, que acredita que, por meio de 
colaboradores engajados, felizes, formados e desenvolvidos ao longo 
dos anos, teremos sempre Clientes satisfeitos e equipes estáveis.
Elaboradas como um pequeno guia, essas regras propõe uma analogia 
com o futebol, em que, mesmo com a existência de regras claras, é pos-
sível realizar um jogo emocionante, que dá margem à criatividade e à 
inovação e, principalmente, à revelação de talentos. Elas também contri-
buem com as lideranças na superação de desafios do dia a dia: uma das 
regras, por exemplo, diz que nenhum colaborador deve ser desligado 
sem a realização de um plano de recuperação, com um processo de ali-
nhamento, oportunidade e resgate do desempenho.

benefícios  
que fAzem  
A diferençA

regrAs de ouro dA estAbilidAde

Gri la3

A Leroy Merlin Brasil avalia periodica-
mente, por meio do AEVA, as neces-
sidades de melhoria em seus benefí-
cios. Entre os principais concedidos 
aos colaboradores em 2014 estão:

  Assistência Médica
  Assistência Odontológica
  Seguro de vida
  Vale transporte
  Empréstimo consignado
  Restaurante1

  Cesta alimentação2

  Kit escolar3

  Cesta de Natal
  Convênio farmácia
  Auxílio educação especial
  Sesc
  Desconto nas lojas Leroy Merlin
  Qualidade de vida4

1 Benefício disponível somente em algumas 
unidades da rede.

2 O benefício é divido em três categorias: cesta 
família, cesta casado e cesta solteiro, com lista 
de produtos definida de acordo com a 
categoria.

3 O Kit Escolar é fornecido pela Leroy Merlin 
Brasil a todos os colaboradores com filhos entre 
3 e 17 anos. Ele é divido em seis faixas etárias, 
com materiais de acordo com a necessidade 
de cada série e é entregue a partir da 
apresentação do comprovante de matricula.

4 Envolve atividades como “Check-up 
Express”, com aferições de pressão, medição 
de IMC (Índice de Massa Corporal), glicemia, 
colesterol, orientações médicas, além de 
palestras sobre saúde bucal, alimentação 
saudável e qualidade de vida para os 
colaboradores da unidade.

*Colaboradores que deixaram o emprego

total de rotatividade em 2014, por gênero (GRI LA2)*

total de rotatividade em 2014, por faixa etária (GRI LA2)*

total de rotatividade em 2014, por região (GRI LA2)*

Feminino

Masculino

742

1.138
Total
1.880

933

296

289

centro-oeste

SP interior

norte

Sul

São Paulo

Serviços internos

<30 >5030 a 
50 909 38

428

268

355

244
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Com o objetivo de que 100% das 
equipes tenham acesso e conhe-
çam os resultados, os números 
da Pesquisa de Clima 2014 fo-
ram relatados a todos os Comi-
tês de todas as unidades, que 
multiplicaram as informações aos 
seus comitês internos. Vale res-
saltar também que os índices de 
Lealdade (Orgulho, Recomenda-
ção, Futuro), Alinhamento (Deci-

sões, Objetivos, Estratégias) e 
Envolvimento (Trabalho, Motiva-
ção, Realização Pessoal) obtidos 
na pesquisa Leroy Merlin Brasil 
superam de longe as médias re-
gistradas no varejo global e na 
América Latina.

Para tratar os temas sensíveis 
diagnosticados, foram criados 
Comitês de Clima em todas as 

unidades. Esses comitês tem 
como missão trabalhar os dez 
pontos mais críticos apontados 
pela pesquisa. A efetividade das 
ações propostas para cada um 
desses pontos serão avaliadas 
ao longo de 2015, tendo seu pro-
gresso acompanhado até a pró-
xima pesquisa, que será realiza-
da em 2016. 

pesquisA de climA
Realizada entre os dias 22 de maio 
e 2 de junho, a Pesquisa de Clima 
2014 buscou entender mais sobre 
os pontos que afetam o engaja-
mento dos colaboradores aos obje-

tivos da empresa e produzir uma 
melhor percepção sobre o clima 
organizacional. A metodologia pas-
sou por algumas modificações em 
relação à edição de 2011, porém o 

objetivo foi o mesmo: entender o 
colaborador. Na edição de 2014, 
a pesquisa censitária convidou 
6.570 colaboradores, obtendo 
92% de retorno.

lealdade alinhaMenTo enVolViMenTo

 Leroy Merlin Brasil  |    América Latina  |   Global

(Orgulho, Recomendação, Futuro) (Decisões, Objetivos, Estratégias) (Trabalho, Motivação, Realização Pessoal)

78% 74% 71%66% 66% 67%57% 55% 57%
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A clareza sobre  
minha missão.

01 06

02 07

03 08

04 09

05 10

os dez Atributos mAis vAlorizAdos 
pelos colAborAdores dA leroy 
merlin brAsil em 2014

A qualidade dos produtos  
da Cesta Básica.

Meu desempenho (a 
maneira como eu faço).

Eu me sinto engajado(a) 
em ajudar a Leroy Merlin 
a atingir seus objetivos.

Eu me vejo na Leroy Merlin 
Brasil nos próximos dois anos 
(mesma função ou em outra).

Meus objetivos individuais 
contribuem para o meu 
desenvolvimento 
profissional.

O Plano Médico/Plano de 
Saúde de maneira geral.

Os treinamentos e cursos 
que participei nesse último 
ano me foram úteis no 
exercício da minha profissão.

Eu tenho orgulho em 
trabalhar para a Leroy 
Merlin Brasil.

A clareza sobre minhas 
atividades do dia a dia.

“Criamos uma metodologia que incluísse a participação de 
todos para que possamos construir a empresa com a qual 
sonhamos. São, portanto, mais de sete mil colaboradores 
sonhando juntos. Percebemos que, em linhas gerais, os 
colaboradores da Leroy Merlin Brasil são muito ambiciosos e 
têm vontade de crescer com a empresa, demonstrando um 
envolvimento muito grande com as lojas e um sentimento cada 
vez maior de pertencimento à empresa.”

tatiana Avolio, coordenadora do projeto visão 2020 da
leroy merlin brasil
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Nossos processos de desenvolvi-
mento favorecem o estudo, a es-
colarização, a melhoria do conhe-
cimento acadêmico (básico, 
mínimo necessário), e chegam até 
a programas para o desenvolvi-
mento de futuros líderes. Temos 

uma preocupação muito grande 
com a capacitação das pessoas 
e, por isso, entre 5% e 6% do va-
lor da folha de pagamento da Le-
roy Merlin Brasil é investida no trei-
namento das equipes e em 
promoções internas para valorizar 

nossos talentos. Ainda, durante o 
ano, são realizadas entrevistas de 
acompanhamento e avaliações de 
desempenho para que os colabo-
radores saibam como estão tra-
balhando e o que podem fazer 
para melhorar.

O Programa de Estágio da Leroy 
Merlin Brasil tem, em seus princí-
pios e atitudes cotidianas, o com-
partilhamento da experiência e do 
“saber fazer”. Para isso, o plano de 
formação para os estagiários é 
composto por oito módulos, cada 
um com quatro horas de duração 
(num total de 32 horas) e mais mó-
dulos de conhecimentos específi-
cos que garantem uma perfeita in-
serção do estagiário no universo 

da empresa e o desenvolvimento 
da sua carreira profissional.

Durante o Programa de Estágio, 
que pode variar de 12 a 24 meses, 
o jovem terá a oportunidade de de-
senvolver um ou mais projetos re-
lacionados ao seu processo de 
aprendizagem acadêmica e práti-
ca, contando sempre com o apoio 
de um tutor. As formações abor-
dam os seguintes temas: 

  Ética e governança corporativa
  Organização, planejamento e 
gestão do tempo
  Relacionamento e trabalho em 
equipe
  Protagonismo
  Redação empresarial
  Apresentação em público
  Gestão de projetos
   Autogestão de carreira

treinAmento e desenvolvimento

progrAmA de estágio

Diretoria Coordenadores

Assessores 
de vendas

Gerência

Analistas Aprendizes*

Supervisores

Assistentes Estagiários

número médio de horas de treinamento por categoria funcional  (gri lA10)

1.271 31.905

17.082 87.355 385 1.124

20.643 808

4.704

*  Para os Menores Aprendizes, as formações são oferecidas pela instituição a que eles estão ligados. A carga horária é 
administrada pela própria instituição. 

85

217

488

738

682

36 16

25

2449

Total de colaboradores treinados em 2014 na categoria
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progrAmA jovens profissionAis
Jovens comunicativos, ágeis, dinâmicos, 
em busca de novos desafios e que tenham 
vocação, desenvoltura e interesse em lidar 
com o público. É esse o perfil que a Leroy 
Merlin Brasil busca para formar e desenvol-
ver seus futuros gerentes. Os selecionados 
para o cargo Jovem Profissional participam 
de treinamentos técnicos e comportamen-
tais e assumem atuações práticas em nos-
sas unidades por um período de até 18 me-

ses. Durante esse tempo, o candidato 
realiza diversos projetos e é orientado por 
um tutor (gerente de loja destinado a dar 
apoio e suporte). Essa é uma ferramenta 
que contribui na busca de talentos afinados 
com nossa cultura e valores e que queiram 
crescer e se desenvolver na empresa. Em 
2014, todos os cinco Jovens Profissionais 
que participaram do programa foram con-
tratados.

AprendizAgem e desenvolvimento
Por meio de padrinhos e tutores, salões de for-
mação e outras ferramentas, o colaborador 
consegue ter uma visão do que pode se tornar 
na empresa, inclusive o que significa a autono-
mia com responsabilidade e o sentimento de 
dono do negócio. Para isso, disponibilizamos  

ferramentas para valorizar, capacitar e dar a 
autonomia necessária para que cada um per-
ceba seu potencial de crescimento e usufrua 
do que a empresa oferece para potencializar 
seu lado profissional e ampliar sua capacidade 
de promoção.
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ANuáRIo dAs foRmAçõEs
Forma estruturada de disponibilizar todo o 
acervo de treinamentos existentes na em-
presa, para facilitar o acesso aos materiais e 
contribuir com o desenvolvimento dos pro-
fissionais. A lista de cursos é atrelada aos 
níveis de competência de cada cargo e 
mostra os treinamentos corporativos e es-
pecíficos. Isso dá ao colaborador autonomia 
para pilotar seu plano de aprendizagem e 
desenvolvimento.

sAlão dE foRmAção
Realizado anualmente com o objetivo de 
construir o Plano de Formação das Equipes 
para o ano seguinte, ele promove a intera-
ção entre o colaborador e seu líder para am-
pliar seu desenvolvimento dentro da empre-
sa. Além disso, o processo estimula, em 
cada colaborador, uma maneira autônoma e 
responsável para conduzir sua Cultura de 
Aprendizagem. Atualmente, são oferecidas 
150 formações, em oito linhas: Integração, 
Atendimento, Produto, Métier, Sistemas e 
Programas, Higiene, Segurança e Medicina 
do Trabalho, Desenvolvimento Pessoal e Li-
derança. Em 2014, a novidade é que passa-
mos a fazer o Salão de Formação no chão-
-de-loja com as equipes, além disso, 

passamos a usar o Portal do S@ber, com o 
objetivo de que 100% dos colaboradores 
passassem a ter um Plano de Formação até 
o final do ano.

ofERtA foRmAtIvA
Terceira etapa do plano de formação do co-
laborador, a Oferta Formativa é um minicar-
dápio com todas as formações, sendo des-
tacados os cursos indicados para cada 
missão, de forma que o colaborador se 
aprofunde e se desenvolva dentro de sua 
área.

poRtAl do s@bER
Criado para facilitar o desenvolvimento de 
competências, o portal oferece mais de 70 
formações divididas em temas como produ-
to, desenvolvimento pessoal, sistemas, inte-
gração, entre outros. Além das formações 
online, o canal também disponibiliza vídeos 
educativos que ajudam no atendimento e 
esclarecimento das dúvidas dos clientes. A 
partir de 2014, o portal passou a oferecer a 
consulta em tempo real dos cursos já reali-
zados, propiciando a construção e o acom-
panhamento do plano de formação do ano 
corrente e dando mais autonomia às equi-
pes na gestão de seu desenvolvimento.

treinamentos ou programas de capacitação (gri lA11)

Nome Descrição Público

Integração
Programa com 11 conteúdos (62h):  
Programa de Integração, Portas Abertas, Projeto Horizonte - Formação de Facilitadores, Eu e o 
Progresso, PCD – sensibilização e acolhida, Código de Ética, etc.

Todos

Atendimento Programa com oito conteúdos (60h): 
Cardápio de Financiamento, Prazer de Vender,  Prazer de Atender, etc.

Todos

Produto Programa com 51 conteúdos (354h):  
Diversos básicos de produtos Leroy Merlin e Feiras com fornecedores, etc.

Todos

Métier (negócio)
Programa com 45 conteúdos (575h):  
Formação Missão Comércio, UFFAs - Uma Formação que Faz Acontecer, Prevenção de Perdas, 
Imagem de Preço, Comunicação Visual, Consumo no Varejo, etc.

Todos

Sistemas e Programas Programa com 11 conteúdos (55h): Gemco (sistema interno), Excel, Power Point, HP12C, etc. Todos

Higiene, Segurança e 
Medicina do Trabalho

Programa com 15 conteúdos (194h): NR-06 Integração Segurança + EPI, NR-05 Cipa, NR-11 SEP 
+ Instalações Elétricas, NR-17 Ergonomia, etc. 

Todos

Desenvolvimento 
Pessoal

Programa com dez conteúdos (64h): Cuide do Seu Dinheiro, Educar para a Sustentabilidade, 
Ecoeficiência, Administração das Finanças Familiares, etc. 

Todos
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AcompAnhAmento contínuo
Na Leroy Merlin Brasil, 100% dos colaborado-
res efetivos (CLT) devem passar pelo processo 
de avaliação de desempenho. Essa meta é 
bastante desafiadora e não foi totalmente con-
cluída devido à taxa de rotatividade de pessoas. 
Ao longo de 2014, intensificamos o programa 
de formação e reciclagem das lideranças no 
processo de avaliação de desempenho com 
um trabalho mensal relativo ao tema. Para as 
equipes, foi desenvolvido um treinamento em 

formato de jogo, esclarecendo todo o proces-
so de avaliação e reforçando que o colabora-
dor faz parte deste processo. 

Em 2014, 100% dos colaboradores tiveram 
pelo menos uma formação ligada aos pro-
cessos e ferramentas de trabalho (Colabo-
radores com Plano de Formação) e 19,7% 
das lideranças e das equipes concluíram a 
formação em avaliação de desempenho.

crescendo juntos

Dividir responsabilidades e compartilhar o su-
cesso. Nas empresas do GROUPE ADEO parti-
lhamos as mesmas ambições e valores, traba-
lhando sempre em parceria para buscar o 
crescimento do negócio e das pessoas que nos 
ajudam a construi-lo a cada dia. Baseado nos 
princípios da Filosofia da Partilha - Partilha do 
Ter, o Prêmio de Progresso tem como principal 
objetivo propiciar o envolvimento do colabora-
dor na vida e na gestão da empresa. Ele é a 
FASE 1 da Partilha do Ter, sendo baseado em 

progresso – ou seja, quando há progressão 
dentro de um mesmo período de um 

ano para o outro, há a divisão de parte desse 
progresso entre todos os colaboradores da uni-
dade. Em 2014, lançamos a FASE 2, chamada 
de PPLR (Prêmio da Partilha de Lucros e Resul-
tados). Ele é baseado no desempenho da rede 
como um todo e será depositado anualmente 
em um plano de previdência privada. O objeti-
vo é incentivar que todos os colaboradores 
criem uma consciência de poupança a longo 
prazo. Para viabilizar o PPLR, os acionistas do 
GROUPE ADEO abriram mão de 16% de seus 
dividendos – valor que agora será dividido en-
tre todos os profissionais.

percentual de colaboradores que receberam análise de desempenho em 2014 por regional (GRI LA12)

1.007 - 1.007

100%

100%

99,89%

97,60%

100%

99,40% 99,68%
1.141 - 1.141

1.802 - 1.800

1.120 - 1.093

1.605 - 1.605

7.521
-

7.497
846 - 841

centro-oeste

SP interior

norte

Sul

São Paulo
Total

Serviços internos

*Em 2014, o total de colaboradores contempla apenas aqueles que estavam aptos a receber avaliação (colaboradores afastados por motivo de 
doença/licença a maternidade e aqueles que se encontram no primeiro mês de admissão, não estão considerados neste total).
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sAúde e segurAnçA
A área de Recursos Humanos trabalha de 
maneira colaborativa com todas as unida-
des para propor ações que coloquem a 
saúde e a segurança dos colaboradores 
sempre em primeiro lugar. Em 2014, foi de-
senvolvido um novo programa de seguran-
ça e diagnóstico de procedimentos para as 
lojas. A equipe do Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medici-
na do Trabalho (SESMT) também cresceu e 
terminou o ano com um total de 15 pesso-
as. O foco é a solidificação de todos pro-
cessos de saúde e segurança, que agora 
terão uma medição e acompanhamento 
constante em todas as unidades da rede.

Por meio de um formulário especialmente de-
senvolvido para a realidade das lojas Leroy 
Merlin Brasil, as equipes avaliarão o status de 
implantação do Programa de Segurança, em 
conformidade com as leis e 35 normas regu-
lamentadoras vigentes no país. A inspeção 
será  realizada pelo Técnico de Segurança 
juntamente com o líder da área, para identifi-
cação e eliminação de qualquer tipo de risco. 
Além disso, a área de Segurança do Trabalho 
também vem realizando treinamentos para os 
colaboradores e prestadores de serviço. Ao 
final desse treinamento, todos recebem uma 
cartilha com dicas e regras que ajudam a pre-
venir acidentes e perdas materiais. 
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  Padronização do EPI de acordo com a ati-
vidade exercida. Unificação do fornecedor 
nacional para garantir a qualidade, ter mais 
facilidade de negociação e maior padroni-
zação dos equipamentos.

  Criação de um acervo documental na área 
de DP e RH das lojas. O objetivo é desen-
volver os documentos legais de forma pa-
dronizada, evitando multas  pela falta ou 
não conformidade dos documentos e  pro-
cessos trabalhistas.
  Criação de um procedimento de entrada 
de parceiros por meio de documentos e 
integração às normas e procedimentos 
de segurança da Leroy Merlin Brasil.

  Padronização dos treinamentos obrigató-
rios pelo Ministério do Trabalho e Empre-
go, com habilitação e qualificação dos 
profissionais das lojas.

  Criação de uma campanha sobre riscos e 
medidas de controle das atividades diá-
rias dos colaboradores da Leroy Merlin 
Brasil e parceiros para ampliar a percep-
ção de riscos iminentes e buscando o 
Zero Acidente.

  Implantação do Programa de 5S de organi-
zação e limpeza para a redução dos índices 
de acidentes, desbloqueio de rotas de fuga, 
diminuição das perdas materiais, tempo de 
retirada e aumento de produtividade.
  Inspeção de segurança realizada mensal-
mente junto com o líder da área.

  Desenvolvimento de fluxo de ocorrência e 
formulário para divulgação dos acidentes 
de trabalho e incidentes.

  Padronização das placas e kits de primei-
ros socorros.

Ao longo do ano, diversos procedimentos também passaram por uma padronização.
Entre os principais, estão:

nosso compromisso com A segurAnçA

números de Acidentes com e sem AfAstAmento

Estamos comprometidos em melhorar a segurança em todos os negócios, níveis e 
locais dentro da empresa. Nós projetamos e queremos uma empresa onde não 
haja lesões ou doenças decorrentes do trabalho.

Taxa de lesões*:
1,94 acidentes

Taxa de dias perdidos**:
12,16 dias perdidos

óbitos (número 
absoluto): 0

*Taxa de lesões = (total de lesões/ horas trabalhadas) x 200.000
**Taxa de dias perdidos = (total de dias perdidos/ horas trabalhadas) x 200.000

Acidentes com 
afastamento: 130

GRI LA7
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O ano de 2014 trouxe algumas novidades para a comunicação com os colaboradores da 
Leroy Merlin Brasil. Entre elas está a Revista Construir, publicação interna bimestral por 
meio da qual a empresa fortalece a sua Cultura Organizacional, mostrando na prática sua 
filosofia, seus valores e sua missão. Com pautas cada vez mais corporativas e estratégi-
cas, o objetivo é ser uma ferramenta de atualização, aprendizado, capacitação e alinha-
mento para promover um ambiente em que as pessoas estejam sempre focadas na me-
lhoria contínua de produtos, atendimento e serviços. Nesse mesmo período foi realizada a 
primeira Sinergia de Comunicação Interna, que ajudou a trazer para perto os agentes de 
Comunicação das lojas, tornando ainda mais dinâmicas as pautas da revista.

jogo dA segurAnçA

O Jogo da Segurança surgiu como uma ideia de colocar as normas de segurança 
de forma mais lúdica. Trata-se de um tabuleiro com um personagem, o Distraílson, 
que enfrenta desafios em relação às normas técnicas de segurança. Além do obje-
tivo de fazer com que o personagem central chegue em casa são e salvo, com o 
menor número de acidentes possível, o jogo trabalha a boa integração entre as 
equipes e a responsabilidade com a sua própria segurança e também dos colegas. 
A atividade pode ser realizada com colaboradores de todas as unidades, contando 
com no mínimo quatro participantes e no máximo quinze. Em 2014, foram forma-
dos os primeiros multiplicadores desse programa, que organizarão suas turmas 
para multiplicar os conceitos de segurança e responsabilidade.

comunicAção reformulAdA
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clientes

Sempre estivemos muito próximos dos Clien-
tes, para ouvi-los e entendermos como po-
demos atuar melhor no mercado. Em 2014, 
escutamos mais de 35 mil pessoas que fo-
ram às nossas lojas e compraram nossos 
produtos. Mais de 200 colaboradores visita-
ram as casas de nossos clientes para saber 
mais sobre suas experiências de compra. 
Identificamos onde deixamos de atender 
bem, qual produto faltou e se houve falha no 
atendimento. Depois, juntamos e analisamos 
as informações para entender o que e como 
atuar.

Esse é nosso jeito de ser e é aquilo que nos 
move. Por isso, temos a preocupação de es-
tar sempre perto, para ouvir e entender cada 

vez mais as expectativas e necessidades de 
nossos Clientes. Quando as equipes tomam 
consciência das oportunidades perdidas e 
entendem o valor do seu trabalho para o 
Cliente e para a sociedade, elas passam a ter 
condições de estabelecer ações autônomas 
e progredir de forma consistente e perene. 

Hoje, trabalhamos com mais de 80 mil produ-
tos, com variadas faixas de preço. Para aten-
der da melhor forma possível e dar respostas 
rápidas e eficazes aos nossos Clientes, inves-
timos em uma gestão descentralizada, que 
soluciona problemas e desenvolve melhorias 
de acordo com a necessidade de cada praça 
ou região. Tudo com responsabilidade e res-
peito aos valores da empresa. 

“Em 2014, realizamos um trabalho intenso 
para garantir disponibilidade de produtos e 
agilizar o processo de compra dos Clientes. 
Além disso, focamos na política de preços 
para sermos cada vez mais competitivos. Bus-
camos sempre olhar as oportunidades e cons-
truir o nosso caminho sem nos apegar às difi-
culdades, com foco nas oportunidades, 
buscando onde melhorar sempre.”

marco Gala, diretor de marketing
da leroy merlin brasil

A Pesquisa de Satisfação do Cliente é uma fer-
ramenta de extrema importância para a Leroy 
Merlin Brasil, pois mede o grau de satisfação 
em todos os pontos de contato com a marca, 
desde o estacionamento, passando pelo aten-
dimento até o pós-venda.

pesquisA de sAtisfAção
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Lançado em outubro de 2014, o novo e-commerce da Leroy 
Merlin Brasil começou pequeno, mas já com grandes planos 
de expansão. Ainda em fase de testes, o site oferece hoje 
cerca de cinco mil produtos e sua área de entrega ainda se 
restringe à grande São Paulo. Esses pequenos passos mos-
tram a preocupação da Leroy Merlin em oferecer sempre o 
melhor serviço e garantir a satisfação do Cliente. Com o 
amadurecimento dos processos, a expectativa para 2015 é 
de chegar a 30 mil referências para venda.

Em maio de 2014, a Leroy Merlin Brasil lançou uma nova 
solução de crédito para seus Clientes - o cartão Celebre! 
Operando inicialmente apenas com a bandeira Visa, o pro-
duto dará benefícios como parcelamento de compra em até 
24 vezes, ofertas diferenciadas e uma anuidade mais baixa 
que a média do mercado. O cartão também tem um limite 
de crédito para ser utilizado em estabelecimentos fora da 
loja. Com esse novo produto, planejamos atingir as clas-
ses A, B e C e a expectativa é de que, a curto prazo, 
cerca de 10 mil cartões sejam emitidos por mês.

e-commerce

cArtão celebre

A avaliação procura entender a história que 
o Cliente tem com a nossa marca e a expe-
riência que ele vivencia ao realizar uma 
compra em uma de nossas lojas. Ela acon-
tece em quatro ondas promovidas no de-
correr do ano e premia as lojas com os me-
lhores resultados. Cada premiação conta 
com até quatro lojas vencedoras, avaliadas 
em 11 grupos de atributos: atendimento 
em venda, preços, entrega, retirada, pós-
-venda, produtos, formas de pagamento, 
promoções e ofertas, rapidez nos caixas, 
características das lojas e localização. 

Os Clientes avaliam critérios como o preço 
dos fretes, atendimento e tempo de espera 
da retirada, além de autonomia para resolu-
ção de problemas, agilidade, eficiência, aten-

ção e disposição dos vendedores. Em 2014, 
foram entrevistados 220 clientes e três lojas 
se revezaram na primeira colocação: Uber-
lândia (fevereiro e novembro), São José do 
Rio Preto (maio) e Sorocaba (agosto). 

A Leroy Merlin Brasil também realiza uma 
pesquisa para avaliar se o atendimento pre-
sencial e telefônico prestado aos Clientes 
está de acordo com os padrões estabeleci-
dos pela empresa. Ela é realizada por pesso-
as comuns que se passam por um Cliente e 
fazem o processo de compra completo: vão 
até a loja, compram o produto e, enquanto 
isso, avaliam o atendimento recebido. Cada 
loja recebe 11 visitas por ano. Em 2014, o 
índice de satisfação acumulado para todas 
as lojas da rede foi de 85,1%.
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Consideramos a comunidade de entorno 
de nossas lojas como parte importante do 
sucesso de nosso negócio. Por isso, nos 
preocupamos em contribuir de forma ex-
pressiva nos três pilares da sustentabilida-
de: econômico, social e ambiental.

Além do investimento de milhões de reais 
realizado no processo de implantação de 
cada loja, o empreendimento gera impac-
tos positivos em contrapartida para a co-

munidade, tais como o plantio de árvores, 
revitalização de áreas degradadas ou me-
lhoria da infraestrutura do entorno, com a 
construção de novas vias de acesso e sina-
lização adequada.

Também adotamos cuidados especiais na 
nossa atuação nas diferentes regiões do 
país, respeitando as características socio-
culturais e ambientais de cada praça.

comunidAde GRI So1

40

Leroy Merlin Brasil



A Leroy Merlin Brasil também desenvolve 
programas sociais junto a comunidades 
carentes, que contam com a participa-
ção de seus colaboradores, Clientes e 
fornecedores. Acreditamos em parcerias 
sólidas e perenes, por isso apoiamos 
institucionalmente a Fundação Gol de 
Letra e a Casa da Criança e do Adoles-
cente de Santo Amaro já há alguns anos.

Em uma parceria que já dura 11 anos, a
Leroy Merlin e a Fundação Gol de Letra

desenvolveram juntas o Projeto Formar, 
que forma jovens entre 14 e 18 anos em 
marcenaria. Além de despertar o senti-
mento de satisfação dos adolescentes 
perante a realização de trabalhos de bri-
colagem e incentivar a criatividade, o 
projeto também apresenta a atividade 
como uma possibilidade de ofício. Des-
de o início, em 2003, mais de 200 jovens 
da comunidade em situação de vulnera-
bilidade social da Vila Albertina já foram 
atendidos.

inclusão sociAl pelo trAbAlho
Com o apoio do Ministério do Trabalho, a 
Leroy Merlin firmou uma nova parceria com a 
Associação para Valorização de Pessoas 
com Deficiência (Avape) e a Associação Na-
cional dos Comerciantes de Material de Cons-
trução (Anamaco), para oferecer um curso de 
capacitação a 17 jovens com deficiências múl-
tiplas e intelectuais. O objetivo é promover a ca-
pacitação, prepará-los para o mercado e traba-
lhar a possibilidade de inclusão em nossas 
unidades.

A aula inaugural aconteceu em setembro de 
2014. O curso tem duração de 12 meses e 

aulas de quatro horas diárias, de segunda a 
sexta-feira. Uma vez por semana, os alunos 
têm aulas práticas na Loja Escola da Ana-
maco, um showroom de 1.200 m², no bair-
ro da Barra Funda (SP). Ele foi dividido em 
quatro trimestres, que abordarão temas 
como: preparação para o mercado de traba-
lho, desenvolvimento pessoal e profissional, 
atendimento ao cliente, comunicação, mate-
mática, finanças pessoais, informática bási-
ca e técnicas administrativas. Ao fim de cada 
trimestre, os alunos passam por avaliações 
e trabalhos de conclusão dos módulos.

Ações pelA sociedAde

GRI 4.12

Cursos gratuitos de bricolagem oferecidos aos nossos clientes e comunidades
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Anualmente realizamos quatro Campanhas 
Sociais Nacionais em todas as lojas da 
rede. Uma delas é o Saldão Solidário, uma 
operação comercial com foco em saldo de 
produtos com descontos de até 70%. Parte 
do lucro das vendas (5%) é revertido para 
beneficiar diferentes organizações que de-
senvolvem trabalhos socioculturais e edu-
cativos, com comunidades em situação de 
fragilidade social, localizadas no entorno 

das lojas. Em 2014, foram beneficiadas 48 
instituições no Brasil.

Além disso, as lojas também incentivam co-
laboradores e Clientes a participarem das 
outras três campanhas: a Doação de Livros, 
a Doação de Agasalhos e o Natal Solidário, 
que também beneficiam ONGs e institui-
ções parceiras de cada loja.

mãos à obrA

A Casa da Criança e do Adolescente de 
Santo Amaro, acolhe menores carentes 
em situação de risco, maus-tratos ou 
abandono, encaminhados pelo Conse-
lho Tutelar ou pelo Fórum de Santo 
Amaro. Todos os meses a Leroy Merlin 
Brasil fornece ajuda financeira e, sem-
pre que necessário, contribui com ma-
teriais de construção ou acabamento.

Como nos dois prédios da instituição 
não havia espaço adequado para rece-
ber mais crianças e bebês, a direção 
procurou o apoio da empresa que, por 
meio do Programa Construir e Susten-
tar, criou uma força-tarefa para concre-
tizar um projeto que atendesse às ne-
cessidades de expansão da instituição.

Nossas equipes da Central de Compras 
e Expansão se mobilizaram para conse-
guir o apoio de nossos fornecedores e 
parceiros, que cederam mão de obra e 
materiais. A obra durou nove meses e 
contou com material da Leroy Merlin 
Brasil e o apoio de 31 empresas parcei-
ras. Construído para abrigar mais ade-
quadamente bebês, crianças e adoles-
centes, o novo prédio de três andares 
substituiu a antiga casa térrea e foi inau-
gurado em maio de 2014. Além da área 
de convivência externa e interna, o es-
paço conta com um pátio decorado, 
espaço para a mãe social, uma ampla 
cozinha e um refeitório confortável.

cAmpAnhAs sociAis nAcionAis

Doação de Livros: 
7.466 unidades

Doação de Agasalhos: 
5.428 peças

Natal Solidário: 
681 brinquedos
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espAlhAndo A mensAgem

solução que vem de dentro

Idealizado como um jogo de tabuleiro 
que insere a Leroy Merlin dentro de 
uma comunidade fictícia, apresentando 
diferentes problemas relacionados ao 
nosso dia a dia, o Educar para a Sus-
tentabilidade faz parte da formação de 
nossos colaboradores nos assuntos re-
lacionados à sustentabilidade. O treina-
mento fez tanto sucesso que também 
foi estendido (com um tempo menor de 
duração) aos Clientes que se interessa-

rem em aprender um pouco mais sobre 
a sustentabilidade. Percebendo a im-
portância dos assuntos tratados nesse 
treinamento, algumas lojas viram a 
oportunidade de ampliar ainda mais o 
alcance desse jogo e iniciaram um tra-
balho junto com as escolas públicas e 
particulares de suas regiões. Só em 
2014, o projeto da loja de Uberlândia 
beneficiou nove escolas, formando 23 
educadores e  825 crianças.

Parceria firmada entre a Leroy Merlin Ni-
terói e a ONG Soluções Urbanas, o Pro-
jeto Arquiteto de Família tem como foco 
a execução de melhorias habitacionais 
por meio da orientação técnica profissio-
nal às famílias de baixa renda no Morro 
Vital Brazil, em Niterói (RJ). Iniciada em 
2011, essa parceria possibilitou a cria-
ção da primeira estratégia adotada pela 
ONG para a viabilização econômica das 
obras pelas famílias: a Feira de Trocas 
Solidárias, que já está na sua 32ª edição. 
Na ação, que segue os princípios da 
Economia Solidária, a moeda corrente é 
o Trocado Vital, adquirido pelas famílias 
assistidas pelo projeto por meio da troca 
de embalagens longa vida (cada emba-
lagem de 1 litro equivale Tr$ 0,25). Com 
a moeda social, as famílias compram 

material de construção proveniente do 
descarte, mas em condições de uso.

Foi a partir da destinação da demarca da 
loja Leroy Merlin de Niterói que surgiu a 
ideia da Feira: uma forma de dar destino a 
esse material de construção doado, mas 
com uma ação que também trouxesse va-
lores de educação ambiental. Hoje, a Solu-
ções Urbanas conta com um sistema de 
coleta e reserva de sobras de obra doados 
por parceiros e realiza a Feira a cada dois 
meses no Centro Comunitário e Cultural do 
Morro Vital Brazil. A Feira de Trocas já im-
pulsionou a obra de mais de 60 famílias, 
permitiu a reciclagem de pelo menos 145 
mil embalagens entre 2011 e 2014 e é a 
atividade do Projeto Arquiteto de Família 
que mais atrai novos moradores.
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Por meio do apoio a projetos sociais e cultu-
rais, a Leroy Merlin Brasil leva educação, arte 
e cultura até as comunidades, colaborado-
res, parceiros e Clientes, desde 2011. Esse 
trabalho é realizado por meio de leis de in-
centivo, como a Lei Rouanet, a Lei do Espor-
te, a Lei do Idoso e o FUMCAD (Fundo Muni-
cipal da Criança e do Adolescente).
 
Pela primeira vez, em 2014, trabalhamos 
com a Lei de Incentivo ao Idoso no projeto 
“Maturidade Ativa”, desenvolvido em con-
junto com a Sociedade Porto-Alegrense de 
Auxílio aos Necessitados (SPAAN). Esse 
apoio possibilitou a reforma da sede da ins-
tituição, que hoje abriga 126 idosos. Esse 
projeto terá continuidade em 2015, com um 
trabalho de incentivo à participação do ido-
so na sociedade.

Outro destaque foi o Museu Itinerante. Com 
apoio da Lei Rounet, o projeto teve como 
tema a “Reciclagem na Arte” e levou 40 obras 
de arte de 12 renomados artistas brasileiros a 
diversos estados e a cultura para dentro de 
nossas lojas, proporcionando uma experiên-
cia inédita para nossos Clientes e colaborado-
res. Além disso, propiciou a integração das 
unidades com as comunidades do entorno, 
pois diversas escolas públicas da região fo-
ram convidadas à realizarem visitas guiadas à 
exposição.

Ainda em 2014, patrocinamos o projeto “Vi-
rando o Jogo” que teve o incentivo do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (FUMCAD), oferecendo atividades 
diárias para 240 crianças em situação de ris-
co – em mais uma parceria com a Fundação 
Gol Letra. O Minas Tênis Clube também re-
cebeu nosso apoio e, por meio da Lei de In-
centivo ao Esporte, ajudamos na formação 
de 710 atletas de base. 

projetos incentivAdos
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fornecedores

A Leroy Merlin Brasil privilegia a con-
tratação de fornecedores brasileiros 
e está sempre atenta à sustentabili-
dade de seus processos fabris. 
Sempre que possível, os fornece-
dores nacionais são convidados a 
acompanhar a construção da loja, 
conhecer o conceito de trabalho da 
empresa e visitar a matriz, em São 
Paulo. Além disso, trabalhamos 
com uma política corporativa para 
gestão dos fornecedores, com o 
objetivo de assegurar o respeito aos 
diretos humanos e o cumprimento 
das leis  ambientais aplicáveis, com 
cláusulas específicas submetidas a 
100% dos fornecedores. Em 2015 
será lançado o Código de Ética do 

Fornecedor para reforçar ainda mais 
essa prática.

Para a identificação e seleção de 
seus fornecedores, a Leroy Merlin 
Brasil considera custo, disponibili-
dade, franquia, atendimento em 
loja, desenvolvimento corporativo 
do país, adaptação local e desem-
penho socioambiental. Em 2014, 
realizamos um trabalho com foco 
na evolução das taxas de entrega, 
visibilidade de crescimento estrutu-
rado para os próximos cinco anos, 
desenvolvimento de produtos com 
fornecedores nacionais e regionais, 
escolha dos fluxos logísticos mais 
adequados para cada categoria de 

produto (gerando redução de cus-
tos e menor emissão de resíduos) e 
ampliação da capacidade de venda 
por meio do e-commerce (ativo 
para venda de produtos específicos 
na região da grande São Paulo des-
de agosto 2014).

Nesse mesmo período, dos 1.006 
fornecedores, 91,5% foram consi-
derados nacionais. Entendemos 
como  fornecedores brasileiros to-
dos aqueles que possuem CNPJ 
nacional, incluindo importadoras 
que vendem produtos produzidos 
em outros países.

três frentes de desenvolvimento

GRI eC6

Com base nos pilares de negócio da Leroy Merlin Brasil, a área de gestão de fornecedores vem 
trabalhando fortemente em três pontos: 

SoCIAL: mapeamento do risco de sonegação de impostos (com verificação constante no site da re-
ceita federal) e a obrigatoriedade da emissão de uma nota fiscal eletrônica a cada entrega de merca-
doria.
mAdeIRA: apesar de exigir toda documentação obrigatória pela lei, a Leroy Merlin Brasil sente-se na 
obrigação de ir além. Com isso, iniciou um forte trabalho de avaliação e engajamento de seus fornece-
dores para oferecer aos seus Clientes, até 2020, uma gama de madeiras 100% certificada. 
ReCLASSIFICAção dA oFeRtA de pRodUtoS eCoeFICIenteS: em função de critérios de 
sustentabilidade, decidimos rever todo nosso processo de classificação. Queremos ser claros e ofere-
cer aos nossos Clientes os reais e verdadeiros benefícios de cada produto. Já temos mais de quatro 
mil produtos nessa categoria e a médio prazo queremos incentivar nossos fornecedores a desenvol-
verem ainda mais essa gama de produtos.

“Somos procurados por fornecedores que 
buscam parceiros para desenvolver iniciativas 
de sustentabilidade com seus produtos.”

françois Gabert, diretor da central de
compras da leroy merlin brasil
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responsAbilidAde 
com o futuro

“
“Minha experiência na loja de Niterói mostrou o 
quanto é importante envolver as equipes na cultura 
da sustentabilidade. Quando trazemos o assunto 
para nossos colaboradores, todos recebem de 
forma muito positiva e é fácil perceber resultados 
concretos na melhoria do ambiente de trabalho, 
na economia de recursos e na grande contribuição 
para o equilíbrio do nosso negócio. Essa atitude 
transparece para nossos Clientes, que passam a 
nos enxergar como uma empresa responsável - 
uma visão que ajuda na consolidação de nossas 
crenças e no crescimento da marca Leroy Merlin 
Brasil.”

Solimar Fernandes, diretor da loja
Rio norte



nossos processos  
e impActos
Todos os processos na Leroy Merlin 
Brasil são pensados com foco na 
sustentabilidade. Da construção de 
novas lojas, até a busca por produ-
tos e fornecedores, nosso trabalho 
está fortemente alinhado à visão de 
respeito ao meio ambiente e preser-
vação de recursos naturais.

Entendemos que, além de zelar pe-
las boas práticas, é nossa respon-
sabilidade cobrá-las dos fornecedo-
res, que devem ter as certificações 
ambientais e de direitos humanos 
em dia para atuarem como nossos 
parceiros. Acreditamos também 
que devemos contribuir para a sen-
sibilização dos nossos Clientes, que 
poderão adquirir em nossas lojas 

produtos que ajudam a preservar o 
meio ambiente e nossos recursos 
naturais. Estimulamos nossos Clien-
tes a usarem sacolas retornáveis 
para reduzir o uso de plástico e, gra-
dativamente, estamos ampliando o 
Programa Construir e Sustentar.  
Disponibilizamos em nosso site vá-
rios conteúdos sobre economia de 
água, energia, aproveitamento  de 
luz natural, uso de produtos ecoefi-
cientes, entre outros. 

A Leroy Merlin Brasil é uma das em-
presas pioneiras da prática da sus-
tentabilidade no varejo da constru-
ção. Em 2008, criamos um Comitê 
de Sustentabilidade Nacional com 
representantes de todas as áreas e 

regionais e, em 2014, aprovamos a 
nova governança para a sustentabi-
lidade (saiba mais no capítulo Ges-
tão e Governança para a Sustenta-
bilidade), composta por diversas 
estratégias de consolidação que 
serão implantadas ao longo de 
2015.

www.leroymerlin.com.br
> institucionAl

> sustentAbilidAde
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pequenos pAssos pArA grAndes iniciAtivAs

ConStRUIR e SUStentAR: símbolo da Leroy Merlin Brasil para todas as suas 
ações, atitudes, soluções e produtos voltados para a preservação do meio ambien-
te, o Construir e Sustentar incentiva Clientes, colaboradores e fornecedores ao con-
sumo consciente de produtos ecoeficientes.

edUCAR pARA A SUStentABILIdAde: nessa formação, nossos colaboradores 
são convidados a refletir sobre sustentabilidade. Ela foi idealizada como um jogo de 
tabuleiro que insere a Leroy Merlin Brasil dentro de uma comunidade fictícia, apre-
sentando diferentes problemas relacionados ao nosso dia a dia. O mesmo treina-
mento, em uma versão reduzida de duas horas, também está disponível para todos 
os clientes da loja que se interessarem em aprender um pouco mais sobre a susten-
tabilidade.

SACoLAS RetoRnáVeIS: desde 2009, a Leroy Merlin Brasil oferece aos seus 
clientes sacolas retornáveis e desde 2008 só usa sacolas plásticas oxibiodegradá-
veis que levam cerca de 18 meses para se decompor no meio ambiente.

eStAçõeS de CoLetA SeLetIVA: todas as nossas lojas possuem Estações de 
Coleta Seletiva para o correto descarte de materiais de nossos Clientes e colabora-
dores. Elas são 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). Hoje, somos a única empresa 
de varejo no Brasil a fazer a correta descontaminação e reciclagem de lâmpadas, 
que são coletadas externamente e na horizontal, para evitar quebras e contamina-
ções.

CARtILHA de eCoeFICIênCIA: por acreditar que a educação e a formação trans-
formam as pessoas e o universo à nossa volta, desenvolvemos cursos para promo-
ver a sensibilização dos colaboradores sobre a importância e o papel da sustentabi-
lidade para o negócio. A formação em ecoeficiência foi colocada à disposição em 
maio de 2014. Lá destacamos a importância dos  produtos hídricos e ecoeficientes 
e mostramos como eles impactam em uma residência. Este e-learning originou a 
Cartilha da Ecoeficiência, um complemento e um estímulo a esta formação, em que 
oferecemos dicas de como um lar pode ser mais sustentável.

Material do Educar para a Sustentabilidade
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As ações relacionadas 
à sustentabilidade fa-
zem parte do DNA da 
Leroy Merlin Brasil. 
Empresa pioneira no 
país a implantar a Cer-
tificação AQUA - Alta 
Qualidade Ambiental - 
a primeira loja da rede 

Leroy Merlin a receber o certificado AQUA foi Ni-
terói (RJ), há cinco anos, sendo o primeiro esta-
belecimento do varejo brasileiro a conseguir esta 
certificação. Hoje, já são dez unidades (sendo 
nove lojas e o escritório na sede - SI) 100% 
AQUA, certificadas pelo processo de Construção 
Sustentável e pelo processo de Uso e Operação 
da loja, cinco lojas certificadas pelo processo de 
Uso e Operação e uma pelo processo de Cons-
trução Sustentável. Um fator que coloca a Leroy 
Merlin como líder desse processo no Brasil. 

A Certificação AQUA ajuda a garantir operações 
mais sustentáveis, com a economia de água por 

meio de captação de água da chuva e  tratamen-
to de águas cinzas, redução do uso de energia 
elétrica com uma arquitetura que favorece o uso 
da luz natural, disposição de resíduos e a manu-
tenção por meio de coleta seletiva. Além dos be-
nefícios ambientais, ao oferecer credibilidade e 
ser atraente para investidores, a Certificação 
AQUA também ajuda no desenvolvimento socio-
econômico da região e melhora a experiência de 
compra dos Clientes por oferecer um ambiente 
com maior conforto acústico, visual, olfativo e 
com melhor qualidade do ar e da água.

Desenvolvido a partir da certificação francesa Dé-
marche HQE (Haute Qualité Environmentale), o 
AQUA é uma certificação reconhecida internacio-
nalmente e que garante operações mais sustentá-
veis desde a construção até a operação do edifí-
cio. No Brasil, essa certificação é aplicada pela 
Fundação Vanzolini que, por meio de um acordo 
de cooperação com o CERWAy, tornou-se a re-
presentante da rede de certificação HQE™ e o 
processo AQUA transforma-se em AQUA-HQE™.

lojAs AquA

unidAdes 100% AquA  (lojas certiFicaDas na construção e no uso e operação)

unidAdes AquA  (lojas certiFicaDas no uso e operação)

unidAdes AquA  (lojas certiFicaDas na construção)

Niterói
Jacarepaguá

São Leopoldo

Interlagos

Taguatinga

Porto Alegre 

São José 

Londrina
Curitiba Atuba

Campinas Anhanguera
Sorocaba
São José do Rio Preto 
Serviços Internos

BH Sul
BH Norte
Contagem

rj

rs

sp

sp

mg

df

rs

sc

pr

GRI 4.12
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iniciAtivAs inovAdorAs em construção

Patrocinamos a Casa AQUA, conceito criado pelo enge-
nheiro Luiz Henrique Ferreira, diretor do Instituto Casa 
AQUA, e com projeto arquitetônico criado por Rodrigo Min-
dlin Loeb, conhecido por suas propostas de arquitetura 
sustentável. Apresentada no mês de agosto durante os 
três dias da Expo Arquitetura Sustentável, em São Paulo, o 
modelo de edificação faz parte do programa de dissemina-
ção de conhecimento criado pelo Instituto Casa AQUA e foi 
concebido de forma a aguçar a criatividade e estimular ini-
ciativas que utilizem novas técnicas construtivas que racio-
nalizam processos e contribuem para diminuir os impactos 
ao meio ambiente. Com 100 m², o espaço foi um dos lo-
cais de maior circulação da feira ao mostrar as diversas 
combinações entre arquitetura e tecnologia para a utiliza-
ção racional de recursos naturais. Desde 2009, a Leroy 
Merlin Brasil apoia a iniciativa, fornecendo materiais e solu-
ções construtivas utilizadas na montagem.
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Em 2014,  foram recolhidas mais 
de 21,6 mil toneladas de resíduos 
nas unidades da Leroy Merlin Bra-
sil, entre elas estavam mais de 
647 mil lâmpadas e 10 toneladas 
de lixo eletrônico. As unidades 

Certificadas AQUA se mostraram 
mais eficientes na menor geração 
de resíduos: 3,18 toneladas por 
colaborador, resultado 8% inferior 
às lojas não certificadas.

Centro Oeste* 
5 lojas

Norte
8 lojas

São Paulo Inteiror 
6 lojas 

São Paulo
7 lojas

Sul
6 lojas

Resíduos Gerados em toneladas

1.000    2.000     3.000    4.000      5.000     6.000    7.000     8.0000

resíduos gerados por regional (gri en22)

resíduos

O tOtal dOs resíduOs geradOs 
pelas lOjas CertifiCadas AquA 
representOu ApenAs 40% 
dO tOtal geradO pela leroy 
merlin brAsil, demOnstrandO 
que a implantaçãO desta 
metOdOlOgia, traz benefíCiOs 
efetivOs para a OrganizaçãO.

A leroy merlin brAsil 
gerou e tAmbém 
coletou no último Ano 
o totAl de
21,6 mil tonelAdAs
de resíduos.

* Duas lojas reportaram dados estimados e parte dos seus resíduos recicláveis. Os demais 
controles estão sendo implementados
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A Leroy Merlin Brasil investe em projetos e tecnologias 
eficientes para a redução do consumo de energia em 
suas unidades. Nas lojas AQUA, a eficiência energética 
já é observada e monitorada desde a etapa de constru-
ção, onde o uso de materiais, equipamentos e soluções 
são aplicados para reduzir o consumo. Nas unidades 
que ainda não possuem essa certificação, trabalhamos 
com uma análise cada vez mais rápida e qualificada das 
informações para identificar e corrigir possíveis distor-
ções técnicas e de mau uso, melhorando assim a ren-
tabilidade da loja e sua pegada ambiental.
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 *Loja inaugurada em maio de 2014.
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eficiente
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O consumo direto de uma empre-
sa mede a energia produzida e 
consumida internamente e se tor-
na relevante para o controle das 
emissões de gases de efeito estu-
fa e a redução de seus impactos 

sobre as alterações climáticas. 
Em 2014, o consumo de energia 
direta na Leroy Merlin Brasil foi 
caracterizado principalmente pelo 
uso do diesel e totalizou 
5.235.502,05 KWh.

Centro Oeste 
5 lojas

Norte
8 lojas

São Paulo Inteiror 
6 lojas 

São Paulo
7 lojas

Sul
6 lojas

Consumo de Energia em KWh

500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000 0

consumo total de energia direta por regional (gri en3)

consumo direto

este vOlume daria 
para enCher 
O tanque de 
aprOximadamente 
4.640 cAminhões.

556.842 litros 
de diesel forAm 
utilizAdos pelA 
leroy merlin brAsil

d
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Centro Oeste 
5 lojas

Norte
8 lojas

São Paulo Inteiror 
6 lojas 

São Paulo
7 lojas

Sul
6 lojas

Consumo de Energia em KWh
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consumo total de energia indireta por regional (gri en4)

Em 2014, o consumo de energia indi-
reta totalizou 112.187.335,74 KWh, 
com destaques de redução para as 
lojas de Rio Barra, Jacarepaguá, Inter-
lagos, Campinas Anhanguera e Curiti-
ba Atuba. As lojas com certificação 
AQUA representaram 36% do consu-
mo total de energia elétrica da Leroy 
Merlin Brasil, demonstrando que os 
trabalhos em torno das práticas da 

certificação, trazem os seus benefí-
cios à organização.

Esse consumo se refere a quantidade 
de energia utilizada por meio da com-
pra de eletricidade, calor ou vapor de 
outras fontes e indica os esforços da 
organização para gerenciar seus im-
pactos ambientais e reduzir a contri-
buição para as alterações climáticas.

consumo indireto

das 32 lojAs, O 
COnsumO de energia 
elétriCa das 15 
unidAdes CertifiCadas 
representOu apenas 
36% do totAl 
COnsumidO.

A leroy merlin brAsil 
consumiu cercA de 
112 milhões de kwh 
em 2014
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Acreditamos que o consumo cons-
ciente de produtos e insumos é o 
primeiro passo para uma sociedade 
mais sustentável. Em meio à crise 
hídrica que atingiu o país em 2014, 
reforçamos a disponibilidade de 
produtos ecoeficientes como tor-
neiras temporizadas, válvula de 
descarga de duplo acionamento, 
sistemas de captação de água de 
chuva, arejadores, entre outros. 
Também trabalhamos para a redu-
ção de consumo em nossas unida-
des. Entre as iniciativas adotadas 
estão o melhoramento nas taxas de 
uso das Estações de Tratamento de 
Efluentes (ETE’s), o reúso dos 
efluentes em vasos sanitários e tor-
neiras externas, o tratamento de 

acidez da água para evitar corro-
sões nos reservatórios e campa-
nhas de sensibilização dos colabo-
radores.

Em todas as nossas lojas realiza-
mos o acompanhamento de con-
sumo para a rápida identificação de 
excessos e ineficiências. Nas unida-
des com certificação AQUA, o con-
sumo é controlado desde a etapa 
de construção por meio de equipa-
mentos e soluções que reduzem o 
consumo e incentivam o uso efi-
ciente deste insumo.

Em 2014, o consumo de água nas 
lojas da Leroy Merlin Brasil totalizou 
197.641 m³.

Volume de água em m³

10.000     20.000      30.000     40.000     50.000     60.000      70.000

consumo total de água por regional (gri en8)

Centro Oeste 
5 lojas

Norte
8 lojas

São Paulo Inteiror 
6 lojas 

São Paulo
7 lojas

Sul
6 lojas

consumo de águA

O COnsumO de água das 
lOjas que pOssuem a 
CertifiCaçãO AquA é mais 
efiCiente e representOu 
apenas 41% do totAl 
COnsumidO pela OrganizaçãO 
nO último Ano.

em 2014, A leroy 
merlin brAsil 
consumiu cercA 
de 198 mil m³ 
de águA
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em comitês formais de segurança 
e saúde, compostos por gestores e 
por trabalhadores, que ajudam no 
monitoramento e aconselhamento 
sobre programas de segurança e saúde 
ocupacional. 

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, 
dias perdidos, absenteísmo e óbitos 
relacionados ao trabalho, por região e por 
gênero.

Média de horas de treinamento por ano, 
por funcionário, discriminadas por gênero e 
por categoria funcional.

Programas para a gestão de competências 
e aprendizagem contínua que apoiam 
a continuidade da empregabilidade dos 
funcionários e para a gestão de carreira.

Percentual de empregados que recebem 
regularmente análises de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira, discriminados 
por gênero. 

Proporção de salário base e remuneração 
entre mulheres e homens, discriminados 
por categoria funcional e por operações em 
locais significativos.

Percentual de operações que 
implementaram programas de engajamento 
da comunidade, de avaliação de impacto e 
de desenvolvimento.

Percentual de empregados abrangidos por 
acordos de negociação coletiva.

100% dos colaboradores da Leroy Merlin 
Brasil estão abrangidos por acordos de 
negociação coletiva

100% dos colaboradores são 
representados por comitês formais

descrição Páginas observações

la3

la6

la10

la14

So1

la11

la12

la7

la4

relações Trabalhistas

Saúde e Segurança no Trabalho

Treinamento e educação

igualdade de remuneração para Mulheres e homens

comunidades locais

-

-
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créditos e 
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corporAtivAs

fAle conosco
A Leroy Merlin Brasil oferece diversos canais de contato 
com os públicos de relacionamento.

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:
www.leroymerlin.com.br/institucional/central-de-atendimento

www.leroymerlin.com.br

www.facebook.com/LeroymerlinBrasil

www.youtube.com/user/LeroymerlinBRA

@leroymerlinbra

plus.google.com/+LeroymerlinBRA/posts

www.pinterest.com/leroymerlinbr

pt.foursquare.com/leroymerlinbra

instagram.com/leroymerlinbrasil

SerViçoS inTernoS - MaTriZ

GRI 3.4
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créditos
Este Relatório de Sustentabilidade é o resultado do esforço de todas as 
nossas equipes junto com a equipe de sustentabilidade da Leroy Merlin 
Brasil. 

Agradecemos a todos pela participação e pelo comprometimento na 
coleta das informações e implantação dos projetos.

Debora Fernandes – Coordenadora de Sustentabilidade da Leroy 
Merlin Brasil

Keyassociados

Carolina Cury - Fotografia e Ilustração Digital 
Acervo Leroy Merlin Brasil

Kite Estratégias Online

3.000 exemplares

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

coordenação Geral e coleta de indicadores Gri 

análise de indicadores Gri e Textos

Fotos

Projeto Gráfico, diagramação e infográficos

Tiragem

Plataforma
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Leroy Merlin Brasil

o mundo é nossa casa.
nada mais natural do que a 

leroy Merlin ajudar a cuidar dele.


