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Código de Conduta do Fornecedor Brasil Kirin
Introdução
O objetivo deste Código de Conduta é orientar os nossos fornecedores e
futuros fornecedores sobre o que é esperado quanto à ética e transparência
pela Brasil Kirin podendo desta forma firmar uma parceria sólida prezando pela
imagem da empresa e de seus funcionários

O respeito ao meio ambiente, à diversidade de culturas, raças, crenças, a não
discriminação, e o cumprimento das legislações estão entre os pontos cruciais
que devem ser respeitados por todos aqueles que fornecem ou desejam vir a
fornecer para a Brasil Kirin.

“É fundamental que nossos fornecedores e futuros parceiros conduzam de
forma honesta, integra e ética seus negócios, para que juntos possamos
caminhar garantindo a excelência entre as nossas negociações.“
Qualquer divergência deste Código de Conduta deverá ser imediatamente
informada a Brasil Kirin. A empresa se reserva no direito de realizar auditorias
e avaliações por funcionários Brasil Kirin ou terceiros, sendo elas comunicadas
ou não aos fornecedores.
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Cabe ao fornecedor à responsabilidade de orientar seus funcionários e
subcontratados sobre a política de fornecimento para a Brasil Kirin.
Desejamos a todos os nossos fornecedores bons negócios e que eles sejam
sempre baseados em princípios éticos e íntegros respeitando os interesses de
todos os envolvidos e buscando sempre o bem comum.

Nossos Valores

Pessoas: Lealdade, paixão e comprometimento.
Serviços: Foco do cliente, presença e inovação.
Resultados: Marcas fortes, resultados superiores e reconhecimento.

Nossa Crença
Brindar! Neste exato momento alguém está brindando por alguma conquista
pessoal, realização profissional, surgimento de uma ideia, nascimento de um
filho, um negócio ou simplesmente por estar feliz. Sejam quais forem os
motivos, o brinde é a celebração de algo bom, que reúne pessoas, abre
sorrisos, emociona, diverte. A satisfação da Brasil Kirin é proporcionar alegria
às pessoas por meio de seus produtos.
Acreditamos que a nossa felicidade em fazer o que amamos também faz bem
às outras pessoas.
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Sustentabilidade
A Brasil Kirin, consciente de seu papel como empresa cidadã e corresponsável
pelo futuro da sociedade e do planeta, desenvolve ações que visam a
promover o equilíbrio ambiental, social e econômico. Busca o engajamento de
seus públicos de relacionamento na realização de iniciativas e práticas
sustentáveis, que agreguem valor compartilhado, alinhadas à Missão, Visão e
Valores da empresa.
Falando sobre o desempenho ambiental, sete unidades fabris da Brasil Kirin
encontram-se dentro de área de proteção da biodiversidade. Todas as nossas
unidades fabris contam com Estações de Tratamento de Despejos Industriais
(ETDI), que realizam o tratamento dos efluentes antes de lançá-los novamente
na natureza. Somos parceiros da Fundação SOS Mata Atlântica desde 2007.
Juntamente com a ONG, criamos o Centro de Experimentos Florestais SOS
Mata Atlântica – Brasil Kirin, instalado na antiga fazenda de propriedade da
empresa, no município de Itu. Dos 526 hectares da área total, 384 foram
inicialmente destinados a restauração florestal, com o objetivo de reduzir as
áreas degradadas e desenvolver mudas de plantas nativas.
Entendemos que a riqueza gerada pelos seus negócios não podem ficar
restritas às suas próprias fronteiras. O desejo da empresa é gerar impactos
positivos também para as comunidades do entorno das operações,
contribuindo para o seu desenvolvimento. Assim, atua nas comunidades onde
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tem operações por meio do investimento e do apoio a projetos variados
alinhados à gestão estratégica da empresa e aos interesses das comunidades.

Conforme os dados acima, reforçamos nosso posicionamento de trabalhar com
fornecedores que estejam empenhados na manutenção dos recursos naturais
e preservação do meio ambiente, assim como na melhoria de seu desempenho
social através do desenvolvimento das comunidades onde atuam e prestam
serviços. Apoiamos e incentivamos empresas que se engajaram na cultura da

sustentabilidade.

Ética e Integridade
Um dos principais valores da Brasil Kirin é a conduta ética e o respeito.
Transmitimos nossas informações de forma transparente, clara e objetiva a fim
de minimizar confusão, erro ou engano por parte de nossos fornecedores.
Queremos manter com nossos fornecedores uma relação transparente
baseada na confiança e na dedicação de ambos, para que juntos possamos
caminhar de forma integra e ética, seguindo a todas as normas e
regulamentações, respeitando as leis vigentes e estando sempre a disposição
para sanar qualquer dúvida.
Desejamos que estejam conosco fornecedores com comportamentos alinhados
aos nossos valores, respeitando os direitos humanos, promovendo a igualdade
de tratamento e não discriminação por raça, política, crença, idade ou qualquer
outro. Não recrutando funcionários de forma ilegal, trabalho forçado, infantil,
escravo, e que denigram as condições humanas.
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Trabalho Forçado, Infantil ou Escravo.
Sob nenhuma circunstância nossos fornecedores devem fazer uso de trabalho
forçado, infantil ou escravo. Todos os funcionários de nossos fornecedores não
devem ser contratados com idade inferior à mínima estabelecida pela
legislação. Os mesmos devem ser contratados dentro dos regimes legais,
assim sendo, devem receber condições de trabalho, remuneração, e benefícios
conforme legislação trabalhista, fiscal e previdenciária vigente.
O uso de punição física, confinamento, ameaças, violência ou outras formas de
assédio e abuso como método de disciplina ou controle também são vetados.

Portanto não será admitido em hipótese nenhuma que nossos fornecedores
beneficiem-se de trabalho forcado, infantil, ou escravo.
Cabe ao fornecedor verificar se suas subcontratações estão dentro das
exigências da Brasil Kirin. As subcontratações devem impreterivelmente estar
adequadas a estas exigências.

Não Discriminação
Nossos fornecedores não poderão de forma alguma fazer discriminações
baseados em raça, cor, politica, gênero, orientação sexual, religião, deficiência
física ou qualquer outra condição proibida por lei.
Os funcionários não poderão ser intimidados com relação ao exercício do seu
direito de afiliar-se ou não a qualquer organização.
Todos devem ser tratados com igualdade sem a manifestação de diferença
entre eles baseadas nas citações acima.
Os fornecedores não deverão fazer o uso de ameaças, abuso, assédio físico,
sexual, psicológico ou verbal contra qualquer um de seus funcionários.
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A Brasil Kirin valoriza a inclusão e a diversidade, a maior expressão desse
compromisso é o Programa Inclusão Eficiente, que abre vagas para pessoas
com deficiência. Nossa proposta é pautada pela promoção da inclusão efetiva.

Horário de Trabalho
A Brasil Kirin não aceitará Fornecedores que exijam de seus funcionários horas
trabalhadas que ultrapassem as previstas em lei, exceto se os mesmos forem
devidamente remunerados como estabelecido na legislação trabalhista.

Condições de Trabalho Seguras e Saudáveis
Nossos fornecedores devem prezar pela segurança dos funcionários. Nenhum
contratado ou subcontratado poderá trabalhar sem condições de segurança,
sejam elas, os equipamentos de proteção individual (EPI) ou o ambiente em
que o funcionário irá desempenhar suas atividades. Todos os nossos
fornecedores e subcontratados ao fazer uso de algum ativo da Brasil Kirin
devem utilizá-lo de forma correta e preservar pela sua conservação.
É fundamental que os funcionários possam executar suas tarefas de forma
adequada, ambientes seguros e uniformes limpos (em bom estado de uso)
devem fazer parte das ferramentas indispensáveis para uma boa execução dos
serviços.
Local de trabalho iluminado adequadamente e equipado, ambiente limpo,
prestação de socorro aos funcionários, assistência médica e outros conforme
as leis trabalhistas devem ser seguidas corretamente.
É importante que o fornecedor desenvolva programas que busquem orientar os
funcionários sobre trabalhar com saúde e segurança, tais como CIPA, SIPAT e
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outros métodos que tenham como objetivo levar até o funcionário o
conhecimento sobre este assunto.

Qualidade dos Produtos e Serviços
Todos os produtos e serviços entregues a Brasil Kirin deverão seguir os
padrões de qualidade e segurança exigidos pela legislação vigente.
Ao realizar negócios com a Brasil Kirin ou em nome desta, os fornecedores
deverão cumprir as exigências de qualidade requeridas pela Brasil Kirin
incialmente acordadas nas negociações de compras e/ou prestações de
serviços. Em caso de descumprimento desta, a Brasil Kirin se reserva no direito
de cancelar o serviço ou devolver os produtos que estiverem em desacordo.

Termo de Confidencialidade
As informações da Brasil Kirin são na maioria das vezes confidenciais, não
devendo em hipótese nenhuma ser repassadas a terceiros, portanto qualquer
dado obtido através dos trabalhos realizados deve ser tratado de maneira
confidencial.

Recomendamos que na dúvida sempre procure o setor responsável antes de
prosseguir com alguma de nossas informações.

Auditorias e Rescisão de Contrato
A Brasil Kirin se reserva no direito de a qualquer momento verificar com
auditorias, solicitações de documentos ou outros meios que comprovem se os
fornecedores estão cumprindo as normas estabelecidas neste Código de
Conduta.
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Caso a Brasil Kirin tome conhecimento de quaisquer ações ou condições que
violem o Código, pelos fornecedores ou subcontratados a mesma se reserva o
direito de exigir medidas corretivas e imediatas. A Brasil Kirin também se
reserva o direito de rescindir qualquer contrato com qualquer fornecedor que
viole o Código de Conduta ou não esteja seguindo as normas citadas no
mesmo.

Integridade nas Negociações
Todas as negociações de compras ou prestações de serviços deverão ser
conduzidas de forma honesta, ética e integra. A Brasil Kirin cumpre as leis de
concorrência livre e leal, por esse motivo exige que seus fornecedores também
as cumpram. A empresa também é contra qualquer ato de corrupção, respeita
e cumpre as leis anticorrupção nacionais e internacionais, bem como
estabelece que seus fornecedores também o façam.
É proibido que funcionários e fornecedores se pronunciem em nome da Brasil
Kirin. Buscamos parceiros que contribuam de forma positiva nesta nossa
trajetória de sucesso. É de extrema importância que nossos fornecedores não
façam uso de nada que abale esses princípios.
Brindes e Doações: Informamos aos nossos fornecedores que as doações de
recursos e brindes devem ser feitas em nome da Brasil Kirin, sem qualquer
vinculação direta aos funcionários. Apenas os brindes ou cortesias de valores
meramente simbólicos que não ultrapassem o equivalente a 50% do salário
mínimo nacional vigente poderão ser aceitos.
Durante as negociações e prestações de serviços a Brasil Kirin incentiva seus
fornecedores a denunciar qualquer ato irregular, fraudulento e de corrupção
através do “Fale com a Brasil Kirin”, utilizando o telefone 0800-707-9876 ou o
e-mail falecom@brasilkirin.com.br.
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Um dos princípios da Brasil Kirin é o cumprimento de todas as leis, normas e
regulamentações internas e externas, assegurando a execução e disseminação
da cultura de compliance. Neste contexto os fornecedores deverão cumprir os
requisitos estabelecidos neste Código de Conduta aderindo aos padrões éticos
nos negócios.
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Informações Complementares

Departamento Responsável: Gestão de Fornecedores / Suprimentos /
Compliance
Público-alvo: Fornecedores e futuros fornecedores da Brasil Kirin

Direitos autorais e confidencialidade
O conteúdo deste documento não pode ser reproduzido, distribuído ou
divulgado para terceiros sem a devida autorização.
Todos os direitos pertencem a Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A.
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