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“A ÉTICA É UMA ENGRENAGEM INDISPENSÁVEL PARA O MOVIMENTO 
DAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E HUMANAS,  

CAMINHA DE MÃOS DADAS COM A JUSTIÇA.”
(Alison Aparecido Ferreira)
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1MENSAGEM 
DO DIRETOR GERAL

Caro Fornecedor,

A Leroy Merlin conquistou sua excelente reputação no mercado onde atua à custa de 
um trabalho obstinado desde 1997, no Brasil. A credibilidade na Leroy Merlin é um 
ativo inegociável.

Por essa razão, tenho orgulho de apresentar a você o documento que reúne os  
princípios que são esperados de todos nós pela sociedade e ratificados pelo nosso 
compromisso em defender aquilo em que acreditamos: orientar para o Bem Comum.

Compilamos neste documento os principais padrões éticos e morais como  
diretrizes para a Leroy Merlin Brasil junto a seus fornecedores, para que conduzam  
os seus negócios com excelência, responsabilidade e respeito a toda a sociedade.

Através deste instrumento, a Leroy Merlin reforça seu comprometimento em cumprir,   
aplicar e exigir a conduta desejada em seu relacionamento com todos os seus  
fornecedores, para garantir que as nossas ações sejam praticadas com seriedade,  
sempre visando, ao mesmo tempo, o crescimento do nosso negócio, a justiça social e 
a proteção ambiental.

A Leroy Merlin tem um papel fundamental, dado o alcance de sua reputação, de  
referência e exemplo de comportamento em tomadas de decisão e ações diárias,  
tanto dentro quanto fora da empresa, incentivando as boas práticas. Quanto às más,  
estas não serão toleradas.

É importante que você leia, entenda, compartilhe e consulte-o com frequência.

Alain Bruno Ryckeboer – Diretor Geral
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O Adeo é composto por 30 empresas que atuam em 12 países, consolidando-se como 
um dos líderes mundiais do setor de bricolagem e equipamentos para a casa. 

Sendo a Leroy Merlin uma empresa Adeo, distribuímos uma variedade de 
produtos, indo da bricolagem e jardinagem a decoração e equipamentos para casa e 
atendemos desde o cliente não profi ssional até o profi ssional especializado. Um de 
nossos principais objeti vos é fornecer aos nossos clientes os melhores produtos para 
completar seus projetos com o melhor preço, respeitando os padrões sociais e éti cos 
adequados com os direitos humanos internacionais e as regulamentações ambientais.

Na elaboração deste Código de Éti ca demonstramos nosso compromisso e o que 
esperamos que nossos fornecedores cumpram em respeito aos direitos humanos, 
incluindo a luta contra o trabalho infanti l, o trabalho forçado e a escravidão, 
assim como, o combate à discriminação e valorização da diversidade. Adicionalmente, 
apresentamos nosso compromisso com orientações éti cas nacionais e 
internacionais, incluindo 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. 

Este Código de Éti ca está à disposição de nossos fornecedores e tem o objeti vo 
de fortalecer nossa relação e compreensão comum, devendo ser colocado em práti ca 
em nossos negócios diários. Ao aceitar esse Código, reconhecem que todos os acordos, 
contratos e relações comerciais com a Leroy Merlin, existentes e futuras, estarão 
sujeitas às disposições conti das neste documento.

2 APRESENTAÇÃO
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3 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
DA ORGANIZAÇÃO

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

Nossa ambição:

•Sati sfazer 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 sati sfazer nossos clientes e criar recursos a serem parti lhados 
por todos. Uma fi losofi a que se concreti za por meio de quatro pilares:

Filosofi a da Parti lha
Nas empresas Adeo parti lhamos as mesmas ambições e valores. Não são palavras, mas 
fatos e ações.
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Os valores comuns e a vontade de progredir individual e 
coleti vamente.

Formação, informação, acompanhamento e desenvolvimento.

Autonomia, responsabilidade e iniciati va no coti diano.

A parti lha concreta da riqueza criada, ligada às performances
e ao Progresso.

GENEROSIDADE
Buscamos desenvolver a autoesti ma e o espírito de equipe. 
Parti lhamos os SABER, o PODER e o TER. 

HONESTIDADE
Transparência, integridade, éti ca, autenti cidade, confi abilidade.

RESPEITO AO OUTRO
Humanismo, escuta, consideração, adaptação ao local e respeito as 
diferenças.

PROXIMIDADE
Buscamos a proximidade entre as pessoas, com os produtos, os 
clientes e a realidade da loja. Capacidade de se colocar no lugar do 
outro,relacionamento personalizado e prestação de serviço.

COERÊNCIA
A Leroy Merlin preza pela clareza: prati ca o que fala e fala o que pensa.

SIMPLICIDADE
Bom convívio, ser acessível, humildade, troca, recepti vidade, abertura, 
acolher, comunicação, reconhecimento.

ESPÍRITO DE REALIZAÇÃO
Audácia, comprometi mento, espírito de iniciati va, dinamismo, progresso, 
senso de economia, busca pelo resultado. Vontade de questi onar e de 
melhorar sempre e espírito de dono do negócio.

N o s s o s  v a l o r e s
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O cumprimento da legislação, normas e contratos é a base de nossa  
reputação e de nossos princípios éticos. Como uma organização global, nós temos a  
responsabilidade de cumprir com todas as leis aplicáveis ao nosso negócio. Isso inclui o 
respeito à saúde, segurança, ao meio ambiente, aos direitos humanos, trabalhistas,  
legislação local, inclusive fiscal e tributária, mas não se limitando a esses itens.

5 ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO, 
ÀS NORMAS E CONTRATOS

Legislação:

A relação da Leroy Merlin com seus fornecedores é sempre pautada em padrões de  
extremo rigor no cumprimento da legislação vigente nos países onde a empresa atua. 

Contratos e Normas Internas:

Os fornecedores deverão cumprir as obrigações contratuais estabelecidas  
entre as partes, e respeitar este Código de Ética durante todo o prazo de vigência  
contratual. Qualquer alteração que se faça necessária no Contrato, mesmo que  
solicitada por um colaborador de nossa empresa, deve ser autorizada pela gerência e  
diretoria responsável pela contratação.

Acordos, Tratados e Convenções:

Estimulamos nossos fornecedores para que conheçam e atuem com base em pactos, 
acordos, tratados e convenções internacionais aplicáveis em seu ramo de atuação, tais 
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas 
(ONU), Princípios do Pacto Global, bem como legislações da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). Essa ação também deve ser disseminada em sua cadeia de valor.

Este Código de Ética abrange todos os fornecedores, bem como, suas empresas  
coligadas e controladas e tem por objetivo esclarecer o que entendemos por conduta 
ética nas relações comerciais com as empresas que nos fornecem produtos e serviços.

Da mesma forma, esperamos que nossos fornecedores estendam esses critérios 
por toda sua cadeia de valor, ou seja, clientes, fornecedores de matérias-primas e  
prestadores de serviços, direta ou indiretamente, vinculados às atividades da empresa.

Estes valores e práticas refletem elevados padrões éticos e morais, buscando  
assegurar credibilidade e preservar a imagem não só da empresa, mas também  
de nossos fornecedores. 

Assim, cabe a nós em conjunto, Leroy Merlin e empresas fornecedoras, garantir que 
essas condutas sejam sempre cumpridas e respeitadas.

4 OBJETIVOS E ABRANGÊNCIA
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6POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

A Leroy Merlin está comprometida com o combate à corrupção, para tal, cumpre  
integralmente toda a legislação referente ao tema, em especial, a Lei 12.846/2013, que 
trata da responsabilização administrativa e civil de empresas pela prática de atos contra 
a administração pública, nacional ou estrangeira. 

A Lei determina que empresas que praticarem atos de corrupção estão sujeitas a  
punições objetivas, mesmo se não houver envolvimento direto por parte dos  
representantes ou sócios. Responderão por qualquer ato que as beneficie, mesmo sem 
o consentimento de seus responsáveis. As penas podem variar de pagamento de multa, 
à prisão dos envolvidos.

Para garantir que tais práticas não sejam adotas pela Leroy Merlin, tampouco por  
nossos fornecedores, possuímos rígidos controles internos, que englobam entre outras  
práticas, treinamento sobre o tema e canais de denúncia.

Nossos fornecedores deverão agir em estrita conformidade com a legislação aplicável, 
inclusive as leis antissuborno e anticorrupção. Desta forma, são condutas intoleráveis e 
passíveis das medidas legais e contratuais cabíveis:

•Ofertar, pagar, prometer, transferir ou autorizar pagamentos em dinheiro ou algo de 
valor, direta ou indiretamente para colaboradores da Leroy Merlin;

•Promover, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 
público, ou a pessoas relacionadas a ele;

•Falsificar documentos, marcas ou produtos;

•Ocultar incidentes (acidentes e/ou quase acidentes);

•Realizar ou estar envolvido em atividades ou condutas ilegais como evasão fiscal, 
sonegação, contrabando, suborno, entre outros;

•Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 
públicos, ou intervir em sua atuação.

7ÉTICA E TRANSPARÊNCIA
NAS RELAÇÕES COMERCIAIS

A Ética orienta nosso comportamento como organização. A escolha e contratação de 
nossos fornecedores seguem critérios técnicos e profissionais que garantem que a  
relação da Leroy Merlin com os mesmos seja isenta de favorecimentos e privilégios,  
pautando-se em práticas comerciais justas em relação à qualidade, preço, prazos  
acordados e serviços prestados, assim como pelo cumprimento das leis e regulamentos 
em vigor. Desta maneira, nos reservamos o direito de selecioná-los considerando seu 
histórico de relacionamento conosco e indicação restritiva em bases de dados de acesso 
público.

São garantidas as mesmas oportunidades a todos que desejarem participar de  
nossos processos de concorrência para compras e contratações, não sendo permitido 
favorecimento sob qualquer circunstância. 
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É vedado por parte dos  fornecedores o 
oferecimento de qualquer tipo de  

vantagem aos colaboradores da  
Leroy Merlin e seus familiares,  

sejam eles de 1º, 2º ou 3º grau, 
 incluindo:

7.1 BRINDES, PRESENTES,
VIAGENS E OUTROS BENEFÍCIOS

Hospedagem, viagens, refeições, transporte e eventos relacionados às atividades  
desenvolvidas no âmbito profissional poderão ser custeadas por nossos fornecedores, 
desde que aprovadas pelo superior imediato e diretor responsável. 

Poderão ser recebidas cortesias comumente aceitas nas práticas comerciais, como  
brindes promocionais (canetas, calendários, blocos, materiais de escritório, etc.), desde 
que não tenham valor significativo e que sejam utilizados exclusivamente no ambiente 
de trabalho.

Os colaboradores da empresa poderão participar de eventos beneficentes e de teor 
profissional promovidos por nossos fornecedores, desde que aprovado pelo superior 
imediato. 

Não permitimos que sejam concedidos patrocínios para confraternizações  
organizadas pela empresa, além disso, é vedada a participação de nossos colaboradores 
em confraternizações com fornecedores em momentos de processo concorrencial ou 
negociação, salvo com autorização do Comitê de Ética. Em caso de participação da Leroy 
Merlin nesses eventos, é recomendável a presença de, no mínimo, dois colaboradores.

•Pagamento de despesas pessoais;

•Favores pessoais diversos;

•Gratificação em dinheiro, 
entretenimento e qualquer tipo de presente;

7.2 CONFLITO DE INTERESSES

Os contratos comerciais devem seguir padrões específicos e conduta ética  
apropriada, evitando situações de conflito de interesse e/ou quaisquer relacionamentos 
que interfiram no pleno exercício dos negócios.

Qualquer tipo de relação particular, de caráter habitual, entre fornecedores e  
colaboradores da Leroy Merlin deve ser comunicada, como, por exemplo, relações 
de parentesco entre colaboradores  e/ou sócios do fornecedor e  colaboradores da  
empresa.

É vedada aos colaboradores Leroy Merlin a participação societária em empresas que 
forneçam produtos e serviços, onde possam ter influência decisória no processo de  
compras. 

Não é permitido aos fornecedores utilizarem bens e serviços da Leroy Merlin em  
benefício próprio ou de terceiros.

De acordo com premissas contratuais, durante o período de vigência dos  
mesmos e após 06 meses de seu encerramento, não é permitido à Leroy Merlin e seus  
fornecedores a contração de colaboradores de nível gerencial ou de diretoria de uma 
das partes envolvidas.

Empresas de familiares de qualquer colaborador da Leroy Merlin não podem ser  
contratadas por ele ou por sua área. Além disso, elas só poderão ser contratadas por 
outras áreas se apresentarem uma vantagem competitiva em relação aos demais  
concorrentes.
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7.3 ABUSO DE PODER E ASSÉDIO

Não compactuamos com práticas comerciais coercitivas ou qualquer tipo de assédio: 
moral, sexual, racial, político e religioso.

Os fornecedores da Leroy Merlin devem tratar todos os trabalhadores com  
respeito e dignidade, não sendo permitida punição corporal, abuso ou assédio físico,  
sexual, psicológico ou verbal, tampouco a aplicação de multas como medidas  
disciplinares.

7.4 CONCORRÊNCIA DESLEAL

Os fornecedores da Leroy Merlin deverão conduzir seus negócios de maneira  
coerente com os princípios de concorrência leal e de acordo com todas as leis antitruste 
aplicáveis.  Condenamos, entre outras, as seguintes práticas:

•Deixar de atender à legislação tributária, trabalhista, ambiental ou qualquer outra  
norma legal para assim conseguir preços e condições de fornecimentos mais  
competitivos;

•Formação de trustes e/ou cartéis;

•Denegrir a imagem dos concorrentes;

•Praticar fraudes e/ou espionagem industrial.

7.5 REGISTROS 
FINANCEIROS E CONTÁBEIS

Mantemos controles internos rigorosos para avaliar e gerenciar os riscos às nossas  
atividades, colaboradores e à nossa reputação. Todos os registros financeiros e  
contábeis das relações comerciais entre a Leroy Merlin e seus fornecedores deverão ser 
realizados de forma precisa, completa e verdadeira, sendo arquivados e conservados 
para fins de verificação de atendimento às normas internas da empresa e requisitos 
legais.

Não será aprovado ou efetuado nenhum pagamento com a intenção ou ciência de que, 
no todo ou em parte, seja utilizado para qualquer finalidade que não seja a descrita no 
documento comprobatório de pagamento.

Todas as informações financeiras e contábeis são confidenciais.
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8 DIREITOS HUMANOS E DIREITOS 
FUNDAMENTAIS DO TRABALHO

A Leroy Merlin é comprometida em respeitar os direitos humanos. Para isso,  
trabalhamos para implementar e fortalecer práticas e procedimentos a fim de  
prevenir e mitigar ações ligadas diretamente às nossas operações, ou que possam estar  
associadas aos negócios realizados pela empresa por meio do relacionamento  
com nossos fornecedores de bens e serviços.

Nosso compromisso e implementação de práticas e procedimentos são  
fundamentados em instrumentos nacionais e internacionais, incluindo a Declaração  
Universal dos Direitos Humanos, a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos 
 Fundamentais no Trabalho e pelos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos.

Esperamos que nossos fornecedores conduzam seus negócios de forma que  
demonstrem respeito pelos direitos humanos, em consonância com os princípios  
abaixo.

8 .1CONDIÇÕES DE TRABALHO
Todos os fornecedores devem proporcionar condições dignas de trabalho a seus  
funcionários. A carga horária, remuneração e benefícios, e requisitos de saúde e  
segurança, devem respeitar a legislação trabalhista vigente.

8.2 JORNADA DE TRABALHO

Nossos fornecedores devem garantir que o trabalho realizado por seus funcionários 
esteja de acordo com as leis em vigor e os padrões obrigatórios do setor de atuação 
quanto ao número de horas e dias trabalhados, incluindo requisitos para realização de 
intervalos.

Não poderão, em uma programação regular, exigir que os empregados trabalhem em 
excesso de limites de horas extras, exceto o que possa ser legal com base na natureza 
do trabalho.

Em caso de conflito entre um estatuto e o padrão obrigatório do setor, os forencedores 
devem cumprir aquele com precedência nos termos da legislação nacional.

8 .3 REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS

Os fornecedores da Leroy Merlin não devem pagar menos do que o salário  
mínimo de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. Em locais em que não haja um  
salário mínimo definido devem pagar pelo menos o salário de mercado para o trabalho  
relevante.

Devem assegurar que os trabalhadores sejam compensados por horas extras nas  
tarifas legalmente obrigatórias, que não sejam obrigados a trabalhar horas extras 
para ganhar salário mínimo e que recebam todos os benefícios legais e/ ou seguros  
previstos pela legislação e regulamentos aplicáveis.
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8 .5 ERRADICAÇÃO 
DO TRABALHO INFANTIL

O uso de trabalho infantil pelos fornecedores da Leroy Merlin é absolutamente  
proibido. Entende-se como trabalho infantil toda forma de trabalho exercido por  
crianças e adolescentes, abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho,  
conforme legislação vigente. 

Para adolescentes a partir dos 15 anos, o trabalho é permitido, desde que na  
condição de aprendiz. Todavia, todos os requisitos legais, particularmente os que se  
refiram a horas de trabalho, salários, escolaridade mínima e condições de trabalho  
devem ser observados e respeitados.

Estão proibidas todas as formas de trabalho perigoso ou prejudicial às crianças, de 
forma mental, física, social ou moral, ou que interfira inadequadamente com suas  
necessidades educacionais. Cabe aos nossos fornecedores garantir que tais exigências 
sejam cumpridas em toda sua cadeia produtiva.

8 .4 ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE 
TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO  
AO ESCRAVO

Nosso fornecedores não devem usar nenhum tipo de trabalho escravo ou qualquer  
outra forma de trabalho involuntário ou forçado, inclusive trabalho sob confinamento, 
escravidão ou prisão. Os trabalhadores devem ser livres para aceitarem o emprego e 
livres para o deixarem a qualquer momento, com uma antecedência razoável, de acordo 
com as leis e regulamentos aplicáveis, convenções coletivas e restrições operacionais.

Deve ser garantido aos funcionários que o trabalho seja realizado de forma  
voluntária, em troca de uma compensação legal, e não sujeito a sanções ou processos 
criminais ou ameaças, violência, confinamento, retenção de documentos pessoais, ou 
perda dos direitos ou privilégios legais. Não devem ser permitidos trabalhos induzidos 
por dívida, que se referem a ofertas de empréstimos ou adiantamentos salariais dos  
empregadores aos funcionários em troca de garantia de seu trabalho ou do de um  
membro da família, a fim de pagar o empréstimo.

Os direitos humanos reconhecidos internacionalmente em sua área de influência  
devem ser apoiados, sendo assim, assegurada a não participação da empresa  
fornecedora em violações dos mesmos.

As práticas acima se aplicam à subcontratação de produtos e serviços, sendo  
responsabilidade dos nossos fornecedores assegurar seu cumprimento em toda sua  
cadeia produtiva.



Código de Ética Fornecedores Leroy Merlin |2322| Código de Ética Fornecedores Leroy Merlin

8.6 LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO 
E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

8 . 7 DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Os fornecedores Leroy Merlin devem respeitar o direito do trabalhador de aderir ou não 
ao sindicato de sua escolha e de negociar coletivamente, livre de qualquer forma de 
retaliação, intimidação ou assédio. Não poderão ser tratados de maneira desvantajosa 
aqueles que exercerem papel de representantes dos funcionários.

O tratamento igualitário entre todas as pessoas é um princípio fundamental que deve 
ser seguido por todos os fornecedores da Leroy Merlin. 

O tratamento discriminatório leva em consideração – consciente ou inconscientemente 
– características irrelevantes de uma pessoa, tais como raça, nacionalidade, sexo, idade, 
características físicas, descendência, deficiências, afiliação a sindicatos, religião, status 
social, condição de gestante, orientação sexual, identidade de gênero, expressão de  
gênero ou qualquer critério ilegal de acordo com a lei vigente. Os fornecedores  
assegurarão que seus colaboradores não sofram qualquer tipo de assédio ou  
discriminação. 

A Leroy Merlin estimula seus fornecedores a oferecer um ambiente de trabalho  
inclusivo e favorável e a exercer a diversidade no que diz respeito a seus empregados, 
assim como às suas decisões na seleção de subcontratados.

8 .8 PRÁTICAS DISCIPLINARES
Nossos fornecedores devem tratar todos os seus funcionários com respeito e  
dignidade. Não serão toleradas ameaças, castigos corporais ou quaisquer outras formas 
de abuso físico, sexual, psicológico, abuso verbal, ou assédio.

As práticas disciplinares dos fornecedores devem ser bem definidas e repassadas de 
forma clara a seus empregados, garantindo o cumprimento da lei, evitando quaisquer 
formas de excesso, arbitrariedade ou constrangimento.

9 SAÚDE E SEGURANÇA 
NO TRABALHO

Respeito à qualidade de vida é parte da razão de ser da Leroy Merlin e para isso, estamos 
comprometidos em garantir que todas as atividades desenvolvidas em nossas unidades 
cumpram integralmente os requisitos de Saúde e Segurança do Trabalho.

Essas premissas se aplicam a nossos fornecedores, que, além de cumprir nossas  
diretrizes, devem proporcionar a seus funcionários um ambiente e condições de  
trabalho seguros e saudáveis, atendendo, no mínimo, as exigências legais pertinentes.

Quando estiver atuando  nas 
dependências da  

Leroy Merlin, o  
fornecedor deve:

•Atender aos requisitos da legislação trabalhista e  
previdenciária, e de acordos e convenções coletivas de  
trabalho, com suas normas e parâmetros estabelecidos;

•Oferecer condições de saúde e segurança no  
ambiente de trabalho, seguindo as leis aplicáveis e as normas  
e procedimentos da Leroy Merlin constantes em contrato;

•Procurar mobilizar seus funcionários e propor iniciativas 
ligadas à saúde e segurança.
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10 MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE

Esperamos que nossos fornecedores cumpram todas as leis e regulamentos  
ambientais aplicáveis e que trabalhem para melhorar continuamente suas medidas de 
proteção ambiental. Nesse sentido, os fornecedores e prestadores de serviço devem:

•Assumir o compromisso de cumprir com a legislação ambiental aplicável às suas  
atividades;

•Prover produtos e serviços com os corretos licenciamentos e autorizações  
ambientais;
 
•Adotar práticas de sustentabilidade ambiental;

•Ter conhecimento dos aspectos e impactos ambientais causados por suas atividades, 
produtos e serviços e programar as ações de controle necessárias e suficientes para 
mantê-los sob controle.

11 SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 
DAS INFORMAÇÕES

A proteção de nossas informações confidenciais e de nossos clientes, bem como os  
dados pessoais de nossos colaboradores é fundamental e é parte integrante de nossas 
políticas. 

Nossos fornecedores devem estar comprometidos a preservar a confidencialidade de 
toda e qualquer informação a que tiver acesso em decorrência do relacionamento com 
a Leroy Merlin.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS11.1 
São consideradas informações confidenciais e estratégicas para a Leroy Merlin:

•Dados técnicos e comerciais sobre produtos;

•Objetivos, táticas e estratégias de negócios e de comercialização;

•Orçamentos anuais;

•Planejamento de curto, médio e longo prazo;

•Volume e condições de compras;

•Resultados de pesquisas;

•Dados estatísticos, financeiros, contábeis e operacionais;

•Informações de contrato comercial celebradas entre a Leroy Merlin e seus  
fornecedores.

Informações confidenciais e estratégicas não devem ser divulgadas ou utilizadas para 
benefício próprio ou de terceiros.
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•Não instalar e não utilizar em equipamentos da empresa, cópia ilegal de software ou 
cópia pertencente a si próprio ou a terceiros, bem como não transmitir por meio dos 
sistemas da Leroy Merlin tais softwares sem licença;

•Ter consciência e moderação no uso de computadores, entradas USB, internet, e-mails 
e impressões;

•Apresentar ao Comitê de Segurança da Informação todo e qualquer equipamento  
pessoal (computador ou mídia externa) para que possam cadastrá-los e verificar se  
estão aptos a utilização dentro do ambiente de trabalho;

•Não compartilhar credenciais (ID, senhas e crachás) cujo uso é individual e  
intransferível;

•Estar cientes de que o ambiente da empresa, tal como os sistemas e recursos de 
TI são monitorados de acordo com as diretrizes de regulação e legislação aplicáveis.  
O acesso a determinados sites é restrito. 

Mais detalhes sobre a utilização dos recursos de TI, como também, as sanções  
aplicáveis para o não cumprimento de tais regras constam na Política de Segurança da 
Informação.

SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES11.2 
Para a Leroy Merlin, a informação é um bem valioso, que deve ser utilizado,  
gerenciado e protegido adequadamente. Integram a esse patrimônio todos os  
conhecimentos técnicos e tecnológicos (publicações, relatórios e demais informações  
confidenciais) que garantem a qualidade dos nossos serviços e, para assegurar sua  
proteção, fica estabelecido que nossos fornecedores devem seguir as diretrizes: USO DE REDES SOCIAIS11.3 

A Leroy Merlin está presente nas principais redes sociais. A gestão do conteúdo  
inserido e do relacionamento com as partes interessadas externas é de  
responsabilidade do Departamento de Marketing, todavia, a proteção da imagem da 
empresa é responsabilidade de todos, extensiva a nossos fornecedores. Sendo assim,  
é dever de cada um:

•Direcionar à área de Marketing toda e qualquer reclamação de cliente que tenha  
acessado ou recebido por meio de mídia social;

•Não divulgar informações confidenciais e comentários da Leroy Merlin em mídias  
sociais, seja em seus perfis pessoais ou de terceiros;

•Ser responsáveis e respeitosos nos posts em redes sociais e saber que qualquer  
informação divulgada é de responsabilidade de quem o fez, sendo a Leroy Merlin  
totalmente isenta.
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12 AUDITORIA E RESCISÃO DO  
CONTRATO DE FORNECIMENTO

A Leroy Merlin se reserva o direito de, a qualquer tempo, verificar se os seus  
fornecedores estão cumprindo as disposições deste Código e todos as demais  
disposições contratuais. No caso de tomarmos conhecimento de quaisquer ações 
ou condições que o violem, nos reservamos o direito de exigir dos fornecedores as  
medidas corretivas necessárias. 

A Leroy Merlin também se reserva o direito de rescindir qualquer contrato com  
qualquer fornecedor que viole este Código de Ética, mediante envio de notificação  
prévia por escrito.

PROPRIEDADE INTELECTUAL11.4 
Todas as informações, tecnologias e propriedades intelectuais, incluindo, entre  
outros, todos os materiais criativos, marcas, slogan, programas, processos, estratégias,  
procedimentos e demais documentos desenvolvidos ou solicitados por um gestor ou 
colaborador da Leroy Merlin pertencem à Leroy Merlin e a ela são atribuídos todos os 
direitos que possa ter sobre a Propriedade Intelectual.

Toda Propriedade Intelectual permanecerá conosco após o encerramento do  
relacionamento com qualquer um de nossos fornecedores, sendo autorizado o  
aperfeiçoamento e manutenção do título de tal propriedade. Para tal, os mesmos 
abrem mão de todos os direitos de autoria e morais que possam ter sobre a mesma, 
salvo previsão contratual e se comprometem desde já a ceder formalmente todos os 
direitos caso assim venha ser exigido pelos órgãos envolvidos.

É proibida a qualquer colaborador ou fornecedor da Leroy Merlin a reprodução,  
distribuição ou alteração de materiais sem a prévia autorização do gestor responsável 
pela área.
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13 COMUNICAÇÃO

Em caso de dúvidas relacionadas a esse “Código de Ética Fornecedores  
Leroy Merlin”, ou relato de violações, ocorrências ou preocupações sobre as diretrizes 
aqui estabelecidas, entre em contato com o Comitê de Ética da empresa pelo endereço  
eletrônico: codigoetica@leroymerlin.com.br.

Para que os eventuais casos sejam devidamente analisados, e visando a  
transparência e coerência com os preceitos deste documento, é fundamental sua  
identificação. Ressaltamos, portanto, que todas as informações serão mantidas em  
sigilo e confidencialidade para aqueles envolvidos.

14 CUMPRIMENTO
DO CÓDIGO DE ÉTICA

Todos os fornecedores da Leroy Merlin devem cumprir o “Código de Ética  
Fornecedores Leroy Merlin”. Para tal, devem declarar adesão aos princípios aqui  
apresentados, assinando o “Termo de Adesão ao Código de Ética Fornecedores  
Leroy Merlin”,  disponível no anexo deste documento.

                                                  ,                de                                       de 20

ANEXO 1 

TERMO DE ADESÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA

FORNECEDORES LEROY MERLIN

Entendemos que o Código de Ética Fornecedores Leroy Merlin revela os  
valores e princípios da empresa Leroy Merlin, por meio de uma relação profissional e  
transparente com seus fornecedores.

Declaro-me plenamente ciente de todas as diretrizes estabelecidas, diante do  
conhecimento integral do documento, razão pela qual obrigo-me a zelar pelo seu  
cumprimento em todas as relações comerciais mantidas com a empresa.  
Declaro-me, ainda, apto a adotar, a qualquer tempo, as medidas necessárias para 
sanar qualquer descumprimento destas normas que venha a ser identificado. 

A Leroy Merlin se reserva no direito de cancelar, suspender, interromper ou  
rescindir, todo e qualquer contrato ou relação comercial, que descumpra ou não 
cumpra satisfatoriamente os preceitos constantes no Código de Ética, nos termos 
da cláusula de rescisão prevista no Contrato, caso exista. A rescisão não importará 
em qualquer ônus ou prejuízo para a empresa, em razão do descumprimento ou  
cumprimento parcial pelo fornecedor. 

O aceite deste Código realizado por meio da assinatura de todos os   
contratos e propostas comerciais firmadas perante a Leroy Merlin, os quais farão  
obrigatoriamente remissão a esse conteúdo que estará permanentemente  
disponível, em nosso site (www.leroymerlin.com.br), bem como devidamente  
registrado e arquivado perante o 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e 
civil de pessoa jurídica da Capital.






