
Fazendo bons negócios
Código de Condução de Negócios com 

Fornecedores



Juntos fazemos
a diferença
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do jeito certo!



“Organizações têm sido consideradas responsáveis não apenas por suas próprias atividades, como também

pelas ações dos Terceiros que contratam, o que pode incluir fornecedores, clientes, vendedores, parceiros de joint

venture, afiliados, corretores, distribuidores, revendedores, consultores e agentes. Um simples erro pode fazer

com que parceiros de negócios e outras partes interessadas percam a nossa confiança, e que pode causar danos

irreversíveis. Nenhuma transação comercial vale mais do que arriscar a nossa integridade. Nós não só queremos

fazer a coisa certa por nós mesmos, nós queremos que nossos Terceiros também defendam valores similares ao

fazerem negócios como fazemos."

(Jeroen Drost, CEO SHV Holdings N.V. Due Diligence Policy)
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NOSSA Filosofia
Nossa Filosofia Corporativa e Valores Compartilhados da SHV, do Grupo Makro e suas unidades de

negócio, realça a nossa crença de que qualquer pessoa que trabalhe conosco deve agir com ética e
responsabilidade. Ao longo de nossa variedade de negócios, nossos valores mais importantes "Lealdade e
Integridade" são o que nos mantém unidos e é a base da nossa cultura. A forma como fazemos negócios é
honesta e justa, mesmo quando a concorrência é feroz e as circunstâncias são difíceis.

O Makro se esforça para se envolver em relações comerciais apenas com Terceiros que defendam valores
éticos similares aos nossos. Também os reguladores, as agências e a sociedade civil esperam que
demonstremos condutas legais de nossas partes associadas e aqueles que fazemos negócios, inclusive nossos
fornecedores.
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bons negóciosQueremos fazer

com PARCEIROS que 
compartilham nossosvalores!



Umapalavra do CEO do Makro Grupo

Prezado Parceiro de Negócio,

É com satisfação que apresentamos nosso Código de Condução de Negócios com Fornecedores, uma 
ferramenta valiosa no relacionamento comercial com nossos parceiros de negócios. 

Este código foi baseado em nosso Código de Conduta Ética. 

No Makro fazemos bons negócios, regidos por nossos valores corporativos e padrões comportamentais que 
definem nossa cultura de compliance e a forma como atuamos, reforçando o orgulho de ser e pertencer à 
nossa organização.  Ressaltamos que esta forma de trabalhar demonstra nosso compromisso com nossos 
clientes e parceiros de negócios que esperam, em nossas ações, uma postura ética, alinhada à nossa cultura de 
integridade. 

Portanto, é fundamental que no relacionamento com os parceiros de negócios essa cultura de conformidade 
esteja presente e seja percebida como uma realidade. Atuar sem cultura ética na condução dos negócios e na 
materialização das relações comerciais pode gerar conflitos e situações negativas para todos os que dela 
participam, produzindo danos irreparáveis e podendo afetar gravemente a reputação, independentemente do 
contexto em que ocorram.

Com este Código de Condução de Negócios com Fornecedores nos comprometemos a continuar negociando 
de forma correta, desenvolvendo as relações comerciais com terceiros que compartilhem nossos padrões 
éticos e que nos permitam continuar trazendo nossos clientes, oferecendo produtos e serviços com elevados 
padrões de qualidade. 

Conto com você para reservar um tempo para ler este Código. 
Sinta-se à vontade para nos procurar e conversar.

Obrigado por seu compromisso. Roger Laughlin
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QUEM Somos?
O Grupo Makro pertencente à holding privada holandesa

Steenkolen Handels-Vereeniging, mais conhecida como SHV (Associação

de Comerciantes de Carvão), dedicada à venda de produtos alimentícios

e não alimentícios, sob o conceito de Cash & Carry.

Em 1968, a SHV abre sua primeira filial atacadista o Makro em

Amsterdã, expandindo-se rapidamente para o resto da Europa. Nas

décadas de 1970 e 1980, Makro se estabeleceu na Ásia e na América

Latina. Atualmente, o Makro está presente na Argentina, Brasil, Colômbia,

Peru e Venezuela, com mais de 120 lojas em operação. A sede do Grupo

Makro está localizada em São Paulo, Brasil.
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O QUE ESPERAMOS DOS
NOSSOS

O Makro espera que seus fornecedores se tornem parceiros de negócios, compartilhando uma conduta ética,
profissional e responsável nas negociações, em linha com nossos valores comerciais e em conformidade com as leis
internacionais e locais em cada país onde temos operações.

As ações de nossos fornecedores podem se refletir no nosso grupo ou em suas unidades de negócios. O Makro
pode ser responsabilizado pelas ações desses fornecedores.

Para o Makro, sua reputação e bom nome no mercado são um ativo inestimável. Qualquer violação dessa
reputação pode nos causar danos irreparáveis como a quebra da relação de confiança com nossos clientes.

O não cumprimento de nossas obrigações pode acarretar a interrupção dos nossos negócios, processos, multas,
ações corretivas, danos à reputação e até a perda da nossa licença de operação.

Portanto, nossos valores não são negociáveis e assumimos tolerância zero em algumas questões muito
importantes.

Na seleção de seus fornecedores, o Makro trabalha de forma consistente, através de mecanismos de revisão que
são monitorados constantemente, aplicando padrões comparativos, de acordo com a nossa política de Devida Diligência
(Due Diligence).

Fornecedores?
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Este código reconhece as diferenças culturais e os requisitos legais em todas as unidades de negócios onde o
Makro possui operações, por isso, esperamos que onde quer que nossos fornecedores estejam, a condução de suas
atividades seja desenvolvida e compatível com altos padrões e qualidade, de uma maneira que nos permita manter
nossa reputação e bom nome comercial.

No Makro acreditamos na sustentabilidade do negócio, sob regras específicas que permitem sua
continuidade, respeitando os princípios internacionais de atuação dos negócios. Sendo assim, promovemos uma
cultura de integridade, vivemos nossos valores e cumprimos as leis e regulamentos. Assumimos nosso compromisso
com questões como respeito às pessoas; responsabilidade socioambiental; saúde e segurança; proteção do trabalho;
local de trabalho livre de violência, álcool e tabaco; anticorrupção e suborno; conflito de interesses; concorrência leal
e privacidade; proteção de informações confidenciais, em conformidade com a lei.
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O Makro espera que seus parceiros de negócios compartilhem e apliquem regras de conteúdo e escopo
semelhantes. Para isso, em cada unidade de negócio do Makro, estão disponíveis formulários que devem ser
preenchidos e entregues nas áreas Comercial e/ou de Central de Compras (NTP), além de outros requisitos específicos
para cada unidade de negócio. Da mesma forma, nos sites do Makro e de suas unidades de negócios, estão disponíveis
nossas políticas de atuação, nosso Código de Conduta Ética e este Código de Condução de Negócios com Fornecedores,
que devem ser amplamente revisados e consultados.

A não conformidade pode gerar consequências, incluindo a suspensão ou o término de relações comerciais.
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Vivendo nossos valores!



O que temosno estoque?
Nossos fornecedores devem saber quais são os valores do

Makro. Eles nos permitem fazer a coisa certa, manter nossa marca e

reputação, tomando boas decisões de forma consistente. São

nossos valores que nos diferenciam dos outros.
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Lealdade, para que nossas decisões de negócios estejam

sempre alinhadas com o melhor interesse do Makro. Devido a

isso:

• Tomamos decisões imparciais.

• Priorizamos o interesse do Makro.

• Evitamos conflitos de interesses.

• Seguimos as regras sobre brindes e presentes.

• Divulgamos conflitos de interesses.

Integridade, consiste em ser honesto e fazer nosso trabalho da

melhor maneira possível, pelo o qual:

• Fazemos a coisa certa.

• Somos guiados pelos nossos valores.

• Respeitamos as leis e os regulamentos.

• Proibimos qualquer forma de suborno, corrupção ou 
fraude.

1.

2.
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Igualdade, entendida como:

• Tratar as pessoas com respeito.
• Ouvir as ideias e opiniões dos outros.
• Desenvolver nossas capacidades.

Segurança e Saúde, base fundamental das operações:

• Trabalhamos com segurança e respeitamos o 
ambiente de trabalho.

• Somos responsáveis pela nossa segurança e dos 
outros .

Meio Ambiente, essencial para a sustentabilidade do negócio:

• Nos preocupamos com o meio ambiente.
• Minimizamos o desperdício.
• Reciclamos sempre que possível.

3.

4.

5.
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Uma visão dos nossos princípios
e algumas políticas de 

integridade

O Makro adotou princípios e políticas de integridade que

permitem um gerenciamento adequado e claro do negócio e que

constituem peças fundamentais de nossa estratégia. Nós os

destacamos como "Nas pontas de gôndolas", "Pontos de atenção" e

"Nossas entregas”.
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Nas pontas de gôndolas
Respeito pelas pessoas

• Tratamos as pessoas com o mesmo nível de 

respeito que esperamos ser tratados.

• Não toleramos nenhum tipo de assédio ou 

discriminação.

• Valorizamos a diversidade e tomamos medidas para 

promover um ambiente de trabalho inclusivo.

• Cumprimos as leis trabalhistas.

• Não usamos formas de trabalho proibidas, como 

trabalho infantil ou trabalho forçado.

• Mantemos nossos locais de trabalho livres de 

álcool, drogas ou tabaco, de acordo com a lei local.
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Saúde e segurança

• Estamos comprometidos em proteger a saúde e a 
segurança de nossos funcionários e visitantes.

• Agimos com responsabilidade, conhecendo, 
entendendo e obedecendo às regras e garantindo 
que nossos colegas façam o mesmo.

Privacidade

• Respeitamos a privacidade dos nossos 
funcionários, clientes e outras pessoas com quem 
fazemos negócios.

• Cumprimos os padrões de coleta, processamento e 
uso de dados pessoais, manipulando-os com 
responsabilidade e cuidado.
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Informações confidenciais e o uso
de informações privilegiadas

• Protegemos informações confidenciais, que não estão 
disponíveis para o público em geral.

• Não usamos ou compartilhamos informações internas que 
possam ser usadas para tomar uma decisão comercial.

Quer aprender mais? 
Por favor, consulte os Códigos de 
Privacidade da SHV 

✓ Cumprimos as regras sobre privacidade de dados;

✓ Somente coletamos e processamos dados pessoais que realmente precisamos
para um propósito legítimo;

✓ Somos claros e transparentes sobre o que fazemos com os dados pessoais;

✓ Compartilhamos dados pessoais apenas com quem precise deles para realizar
seu trabalho;

✓ Mantemos os dados pessoais atualizados e protegidos;

✓ Excluímos os dados pessoais de que não precisamos mais;

✓ Somente compartilhamos dados pessoais com terceiros quando necessário e
sob condições apropriadas;

✓ Protegemos os dados pessoais da melhor forma possível;

✓ Reportamos imediatamente qualquer violação de dados.

O que nós fazemos?
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Pontos deatenção
Conflito de interesses

• Nossas decisões de negócios são sempre para o melhor interesse do 
Makro e são imparciais.

• Evitamos conflitos reais ou percebidos entre nossas responsabilidades 
profissionais e interesses privados.

• Seguimos as regras internas de presentes e brindes.

• Divulgamos conflitos de interesses. 

• Prestamos atenção especial ao ter um interesse financeiro em um dos 
parceiros de negócios ou concorrentes do Makro, ou ao fazer negócios 
com alguém com quem mantemos um relacionamento pessoal próximo.
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Suborno e corrupção

De acordo com a nossa política de Antissuborno e Corrupção:

• Todas as formas de suborno e corrupção são proibidas, incluindo 
lavagem de dinheiro procedente de atividades ilegais.

• Temos o princípio da tolerância zero a comportamentos corruptos.

• Cumprimos os princípios internacionais, leis e regulamentos locais.

• Buscamos orientação se não tivermos certeza do que fazer.

• Sempre devemos aplicar altos padrões éticos nos negócios.
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Fraude

• Agimos com honestidade, abertura e transparência.

• Não cometemos fraudes ou aceitamos algo que não 
nos pertence.

• Não toleramos a apropriação indevida de bens, 
dinheiro ou serviços, mentiras, enganos, falsificação ou 
ocultação de informações/documentação.

• Sempre cumprimos a legislação local.
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Nossasentregas

Qualidade e segurança de nossos produtos

• Cumprimos  padrões de qualidade e segurança.

• Aplicamos esses padrões no fornecimento, transporte, 
manuseio, armazenamento, exibição e entrega dos produtos.

• Selecionamos fornecedores que também se comprometem a 
cumprir esses padrões.

• Adotamos procedimentos internos para garantir a 
conformidade com os regulamentos aplicáveis.
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Concorrência justa

• Apoiamos a concorrência livre e justa e cumprimos as 
leis de defesa da concorrência.

• Acreditamos que a concorrência é boa para o mercado, 
melhora a qualidade dos serviços e reduz os preços.

• Nosso relacionamento com concorrentes, associações e 
parceiros de negócios são legais e nunca se destinam a 
restringir a concorrência ou o acesso ao mercado.

• Não trocamos informações concorrencialmente 
sensíveis, confidenciais ou de propriedade exclusiva, 
como políticas de preços, participação de mercado, 
custos, benefícios ou margens, termos e condições de 
venda, estratégias de marketing ou desenvolvimento, 
programas de promoção, lealdade ou reembolso.
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Sanções comerciais e controles de exportação

• O Makro segue as leis, regulamentos aplicáveis e nossa 
política interna sobre sanções comerciais e controles de 
exportação.

Registros financeiros e não financeiros

• Mantemos registros claros, completos e atualizados que 
refletem com precisão nossas transações comerciais e 
ativos da empresa.

• Cumprimos as leis, princípios contábeis aceitos e nossos 
procedimentos contábeis internos.

• Não permitimos "caixa dois" ou contas secretas.
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Fazemos a diferença,que nos tornamelhores!



Responsabilidade socioambiental

• Acreditamos na criação de valor compartilhado 
com nossos stakeholders.

• Mantemos um diálogo permanente e identificamos 
as vulnerabilidades em nossa cadeia de valor e nas 
comunidades que nos cercam.

• Promovemos ações de responsabilidade social, 
como programas sociais, trabalho voluntário e 
doações de caridade. Educação e nutrição são a 
base de nossas intervenções.

• Cumprimos as leis de direitos humanos e 
ambientais.

• Respeitamos os limites do nosso planeta e 
procuramos inovar sempre que possível, para 
promover o crescimento sustentável a longo prazo.
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Negociação ética

• Nossos clientes confiam no Makro para trabalhar com parceiros de negócios que compartilham 
a mesma cultura de integridade.

• Negociação ética significa que esperamos que nossos fornecedores cumpram nossos padrões 
éticos e de conformidade.

• Antes de celebrar acordos com determinados parceiros comerciais importantes, realizamos a 
devida diligência para garantir a seleção de parceiros que também desejam fazer a coisa certa.
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Como se juntar ao cadastro de

fornecedores
do Makro?

Em cada unidade de negócio do Makro, os procedimentos e formulários que devem ser preenchidos para estarem em nosso cadastro de 

fornecedores estão disponíveis.

Esses procedimentos podem variar, dependendo das regras legais específicas que podem ser aplicadas em cada país.

Nossos colaboradores das áreas Comercial, Financeira e/ou de Central de Compras (NTP) se comunicarão com nossos fornecedores para 

solicitar a adesão a este código. Essas áreas, de acordo com os procedimentos devidamente implementados, fornecerão as informações 

necessárias e os formatos a serem entregues.

Também poderão ser consultadas as páginas da web do Makro em cada país, nas quais se encontrem essa informação.
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Nós pedimos aos nossos parceiros de negócios comunicarem suas

preocupações diretamente à área que serve como contato no Makro, por meio de

comunicação profissional, aberta e honesta.

O Speak Up é o programa central de denúncias da SHV e faz parte da nossa

cultura. Informações sobre o Speak Up podem ser encontradas em pôsteres

específicos afixados nos nossos locais de trabalho. O Makro deseja que esta

ferramenta seja usada de forma adequada e responsável. Isso significa que o

Speak Up não é um atalho para resolver pequenas divergências.

O Makro recomenda que seus colaboradores e terceiros, incluindo seus

parceiros de negócios, comuniquem situações preocupantes através dos canais

estabelecidos e indicados. Sua preocupação é importante para o Makro e deve ser

discutida.

Para acessar o Speak Up, você pode utilizar os seguintes canais:

• Online (www.shvspeakup.com)

• Por telefone, usando o número nacional gratuito encontrado no quadro de

aviso local,

Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, no seu próprio idioma

Os relatórios podem ser feitos de forma identificada ou 
anonimamente.
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Um Makro | Um Código

Muitas razões para nos sentirmos orgulhosos


