Código de Ética e Conduta nos Negócios
Para Fornecedores
A BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. e suas coligadas (a “Empresa”) têm o compromisso muito simples de “fazer o que é
certo”. “Fazer o que é certo” significa que tudo o que fazemos para alcançar nossas principais estratégias de negócios deve ser feito segundo os mais
altos padrões de ética, honestidade e integridade. Nossa filosofia é simples: integridade, honestidade e cumprimento da lei não são opcionais. Quando
se trata de ética, não há acordo.
Vivemos e trabalhamos ao lado daqueles que constituem a nossa empresa e valorizamos os interesses deles como se fossem os nossos. O
respeito fundamental por todas as pessoas e o nosso planeta guia nossa consciência corporativa. A Empresa está comprometida com a diversidade e
inclusão, dignidade para todos os trabalhadores ao longo de toda nossa cadeia de suprimento, segurança alimentar e bem-estar dos animais,
preocupação com o meio ambiente e espírito de prioridades cívicas e beneficentes que promovem o nosso futuro comum nas comunidades que
servimos.
Acreditamos também que os vendedores e fornecedores (“Fornecedores”) aprovados para fazer negócios com a Empresa devem seguir a
mesma filosofia em suas ações e relações que afetem a Empresa. Embora a Empresa reconheça que existem diferentes ambientes culturais e legais em
que os Fornecedores operam ao redor do mundo, a Empresa criou este Código de Ética e Conduta nos Negócios para Fornecedores (este “Código”) para
estabelecer as exigências básicas que você DEVE cumprir com relação ao seu desempenho como Fornecedor da Empresa. Todos os Fornecedores
devem cumprir este Código e devem garantir que seus subcontratados, inclusive fábricas de subconjuntos que fabriquem produtos ou materiais para a
Empresa, cumpram este Código. O cumprimento deste Código soma-se e não substitui quaisquer obrigações do Fornecedor estabelecidas em quaisquer
contratos celebrados entre um Fornecedor e a Empresa ou seu representante de compras designado. Além disso, o cumprimento deste Código
representa a responsabilidade individual de cada Fornecedor e recomendamos que você comunique este Código e suas exigências com regularidade a
seus diretores e funcionários. Os Fornecedores que fabricam produtos promocionais e outros itens fora do Brasil também podem ser obrigados a
cumprir exigências mais rigorosas, conforme especificado pela Empresa.
Além disso, os Fornecedores devem observar os princípios básicos estabelecidos no Código de Ética e Conduta nos Negócios da Empresa (o
“Código da Empresa”), designado para garantir o cumprimento, pelos funcionários da Empresa, das diretrizes éticas e as leis e regulamentos aplicáveis
(cuja cópia está disponível em www.burgerking.com.br). Os Fornecedores podem atender a essa exigência por meio do cumprimento de seu próprio
código de conduta, o qual deve incorporar a filosofia e os princípios básicos contidos no Código da Empresa ou aderir aos princípios contidos no Código
da Empresa.
Cumprimento de Leis e Regulamentos
Os Fornecedores aprovados para fazer negócios com a Empresa, inclusive todos os subcontratados, devem operar em total conformidade com
as leis de seus respectivos países e com todas as normas, regulamentos, costumes e padrões publicados do setor aplicáveis a eles, incluindo aqueles
relativos à mão de obra, saúde e segurança do trabalhador, liberdade de associação e meio ambiente.
Informações Confidenciais e Proprietárias
Os Fornecedores não devem divulgar informações confidenciais ou proprietárias ou segredos de negócios da Empresa a terceiros, exceto
quando especificamente autorizado por um diretor da Empresa ou quando a divulgação for exigida por lei. Informações confidenciais ou proprietárias
incluem todas as informações não divulgadas da Empresa. Os Fornecedores também estão proibidos de (a) tomar para si oportunidades conhecidas
através do uso de informações confidencial ou proprietárias de Empresa e (b) usar as informações confidenciais ou proprietárias da Empresa para
benefício pessoal.
Uso de Marcas Comerciais e Nomes de Domínio
Qualquer uso das marcas comerciais da Empresa ou marcas licenciadas à Empresa ou nomes de domínio por parte dos Fornecedores deve ser
apresentado ao Departamento Jurídico da Empresa para aprovação antes do uso.
Entretenimento
Trabalhar em conjunto significa que às vezes você pode se envolver em entretenimento de negócios com os funcionários da Empresa ou
outros representantes. Essas atividades podem ser aceitáveis na medida em que forem razoáveis, tanto em termos de custo quanto de escopo,
conduzidas com base nos melhores interesses da Empresa com relação aos seus negócios e não tenham por objetivo influenciar, tampouco
supostamente influenciem e efetivamente não influenciem as decisões de negócios da Empresa. É importante que os Fornecedores consultem quaisquer
contratos celebrados entre eles e a Empresa, os quais podem conter mais detalhes e restrições em matéria de entretenimento e presentes.
Diversidade, Discriminação e Assédio
A Empresa valoriza, honra e respeita as diferenças e a diversidade em seus funcionários, subfranqueados, clientes e fornecedores. A Empresa
espera que seus Fornecedores apresentem um ambiente de trabalho que ofereça igualdade de oportunidades aos seus funcionários e sem qualquer
discriminação ou assédio ilícito; um ambiente em que cada funcionário seja tratado com dignidade e respeito.
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Trabalho Forçado e Coação
Os Fornecedores não devem usar trabalho involuntário de qualquer tipo, inclusive trabalho prisional, servidão por dívida, trabalho escravo ou
trabalho forçado pelos governos. A Empresa tem tolerância zero com relação a trabalho involuntário de qualquer espécie e encerrará sua relação
comercial com qualquer Fornecedor que fizer uso de trabalho involuntário ou comprar de qualquer subcontratado que faça uso de trabalho involuntário
de qualquer espécie. Se um Fornecedor recrutar trabalhadores estrangeiros por contrato, ele deve pagar comissões de agência de recrutamento e não
deve exigir que qualquer trabalhador permaneça no emprego por qualquer período contra sua vontade. Da mesma forma, o uso de atos físicos para
punir ou coagir trabalhadores, fazer coação psicológica ou qualquer outra forma de abuso não físico fica proibido, inclusive estão proibidos ameaças de
violência, assédio sexual ou abuso verbal.
Trabalho Infantil
Cada trabalhador contratado por um Fornecedor deve cumprir a idade legal mínima aplicável. Cada Fornecedor deve cumprir todas as leis de
trabalho infantil aplicáveis, inclusive as relacionadas à contratação, salários, horas trabalhadas, horas extras e condições de trabalho.
Salários e Horas
Os Fornecedores devem garantir que os trabalhadores sejam remunerados no mínimo com base no salário mínimo legal ou com base no
padrão local do setor, o que for maior. Embora seja entendido que horas extras, em geral, são necessárias na produção em massa, os Fornecedores
devem realizar operações de forma a limitar as horas extras a um nível que garanta as condições de trabalho humanas e produtivas. Os trabalhadores
não podem ser obrigados a trabalhar mais do que seis dias por semana, mas poderão fazê-lo voluntariamente. Além disso, os Fornecedores devem
pagar horas extras e quaisquer taxas de incentivo (ou por peça) que atendam a todas as exigências legais ou o padrão local do setor, o que for maior.
Se as leis locais não previrem pagamento de horas extras, as taxas horárias referentes à hora extra devem ser no mínimo iguais às taxas referentes ao
turno de trabalho regular.
Condições de Trabalho
Os Fornecedores devem tratar todos os funcionários com respeito e dignidade e proporcionar-lhes um ambiente de trabalho seguro e
saudável e, quando fornecido, ambiente de convívio. Os Fornecedores devem cumprir todas as leis aplicáveis relativas a condições de trabalho, inclusive
saúde e segurança do trabalhador, saneamento, segurança contra incêndios, proteção contra riscos e segurança elétrica, mecânica e estrutural. No
mínimo, os Fornecedores devem fornecer água potável, banheiros limpos e acessíveis, iluminação e ventilação adequadas, saídas de incêndio e de
emergência, equipamentos de segurança essenciais à vida, kit de primeiros socorros e acesso a tratamento médico de emergência.
Meio Ambiente
Os Fornecedores devem respeitar todas as leis e regulamentos ambientais aplicáveis. Além disso, as fábricas dos Fornecedores devem ter um
sistema ou plano de gestão ambiental. As fábricas também devem ter procedimentos para notificar as autoridades da comunidade local em caso de
descarte ou liberação acidental de materiais perigosos ou qualquer outra emergência ambiental.
Fiscalização e Aplicação
Como condição para fazer negócios com a Empresa, todo e qualquer Fornecedor aprovado deve cumprir este Código. A Empresa terá o direito
(mas não a obrigação) de fiscalizar o cumprimento deste Código, inclusive o direito de realizar, ou fazer com que seu designado realize, inspeções não
anunciadas das instalações e registros dos Fornecedores. Se a Empresa determinar que qualquer Fornecedor violou este Código, ela pode encerrar sua
relação comercial com o Fornecedor ou exigir que este implemente um plano de ação corretiva.
Inexistência de Direitos de Terceiros Beneficiários
As disposições deste Código têm por objetivo confirmar apenas as exigências básicas que devem ser cumpridas pelos Fornecedores para com
a Empresa. Este Código de forma alguma será interpretado de modo a conferir ou de qualquer maneira conceder direitos de qualquer natureza a
quaisquer terceiros.
Reconhecimento
O Fornecedor concorda que fornecer bens e/ou prestar serviços à Empresa constitui seu reconhecimento de que ele compreende as
exigências estabelecidas neste Código, está em conformidade com todas as exigências deste Código e continuará cumprindo essas exigências durante o
período em que for Fornecedor ativo da Empresa.
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