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A base de todo o nosso negócio 

reside no facto de sermos éticos, 

honestos e fiáveis. Criar uma 

reputação leva tempo. Não 

somos promotores. Somos 

empresários com um programa 

ético sólido, permanente e 

construtivo que estará muito 

mais na moda... daqui a alguns 

anos do que hoje em dia. 

 – Ray Kroc, 1958
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Caro colega de trabalho da McDonald’s,

É nosso privilégio e nossa responsabilidade sermos os porta-vozes de uma das maiores 
marcas mundiais.

Ao contribuirmos para o crescimento da nossa empresa, devemos sempre honrar 
a confiança que os nossos clientes e muitos outros intervenientes depositaram na 
McDonald’s. Isso significa tomar a atitude certa. Assim temos feito há mais de 60 anos, 
e continuaremos a empenhar-nos nos padrões mais elevados.

Reconhecemos que, atualmente, estamos a competir e a adaptar-nos durante um 
período de mudanças rápidas. Temos de continuar a agir em conformidade com leis e 
regulamentações complexas. Por vezes, seremos confrontados com situações em que 
não seja imediatamente claro qual é a atitude certa ou errada. Quando isso acontecer, 
pondere o que constitui os melhores interesses da McDonald’s. Se não tiver a certeza, 
existem várias ferramentas para o ajudar.

As Normas de Conduta Empresarial fornecem um enquadramento útil. 
O Departamento de Conformidade e Segurança Global pode ajudá-lo a compreender 
as suas responsabilidades legais e éticas no seu trabalho. Pode sempre falar com 
o seu gestor ou consultar os especialistas da nossa organização.

Obrigado pelo seu empenho em ajudar-nos a tornar-nos uma McDonald’s melhor.

Chris Kempczinski
Presidente e Diretor-Executivo

Valores da McDonald’s

Aspiramos ser o local preferido dos nossos clientes 
onde se encontram as suas refeições preferidas. 
Para alcançar esta missão, as nossas ações 
como indivíduos e como sistema têm de refletir 
os nossos valores.

Colocamos a experiência 
do cliente no centro de 
tudo o que fazemos

Os nossos clientes são a razão da nossa existência. Demonstramos o 
nosso apreço ao fornecer-lhes alimentos de elevada qualidade e um 
serviço superior, num ambiente limpo e acolhedor por um excelente 
valor. O nosso objetivo é praticar sempre a QSC&V junto de cada cliente.

Estamos empenhados 
no nosso pessoal

Fornecemos oportunidades, incentivamos o talento, desenvolvemos 
líderes e recompensamos os feitos concretizados. Acreditamos 
que uma equipa de indivíduos com uma formação adequada e 
antecedentes e experiências diferenciados, que trabalham em 
conjunto num ambiente que fomenta o respeito e incentiva elevados 
níveis de participação, é essencial para o nosso sucesso contínuo.

Acreditamos no sistema 
da McDonald’s

O modelo empresarial da McDonald’s, ilustrado por um “modelo 
organizacional tripartido” no qual estão representados franquiados, 
fornecedores e funcionários da empresa, constitui a nossa base, 
sendo o equilíbrio de interesses entre os três grupos fundamental.

Operamos o nosso 
negócio de forma ética

Uma ética sólida é sinónimo de bom negócio. Na McDonald’s 
regemo-nos e efetuamos os nossos negócios em conformidade com 
os mais elevados níveis de justiça, honestidade e integridade.

Somos individualmente e coletivamente responsáveis.

Recompensamos as 
nossas comunidades

Encaramos com muita seriedade as responsabilidades inerentes ao 
facto de sermos líderes. Ajudamos os nossos clientes a construir 
comunidades melhores, apoiamos a Fundação Infantil Ronald 
McDonald (FIRM) e potenciamos a dimensão, âmbito e recursos 
da nossa empresa para ajudar a tornar o mundo num local melhor.

O nosso negócio cresce 
de forma lucrativa

A McDonald’s é uma empresa cotada na Bolsa. Como tal, 
trabalhamos para proporcionar um crescimento lucrativo sustentado 
aos nossos acionistas. Isto requer um enfoque contínuo nos 
nossos clientes e um bom funcionamento do nosso sistema.

Esforçamo-nos 
continuamente 
por melhorar

Somos uma organização em permanente evolução que 
visa prever e satisfazer as necessidades em constante 
alteração dos clientes, funcionários e do sistema 
através de um progresso e inovação constantes.
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A relação da McDonald’s com os seus funcionários 
é regida pela legislação do país em que o 
funcionário trabalha. Dependendo da legislação 
nacional aplicável, nada nas Normas de Conduta 
Empresarial altera a natureza dessa relação nem 
cria uma relação de trabalho entre a McDonald’s 
Corporation e o funcionário. Dependendo da 
legislação nacional aplicável, a McDonald’s 

reserva-se o direito de determinar a forma 
como as Normas se aplicam a uma situação em 
particular e de as emendar ou modificar, tal como 
apropriado, sem aviso, consulta ou acordo prévio. 
A aplicação de tais emendas ou modificações a 
um funcionário dependerá das circunstâncias 
relativas a tal emenda ou modificação e da 
legislação nacional aplicável.

Nenhuma das Normas pretende proibir os 
funcionários de discutir salários, termos e 
condições de trabalho, ou impedir o direito de 
cada trabalhador de relatar situações irregulares 
às autoridades governamentais, de acordo com a 
lei aplicável.
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Introdução

As Normas de Conduta 
Empresarial
Estas Normas de Conduta Empresarial 
constituem um manual de responsabilidades 
éticas e legais que partilhamos enquanto 
membros da família McDonald’s. Não se 
trata de um livro completo de regulamentos 
que prevê todas as questões éticas que 
possam surgir. Também não é um resumo de 
todas as leis e políticas que se aplicam aos 
negócios da McDonald’s. Não é um contrato 
e não deve servir como substituto do bom 
senso. Em vez disso, as Normas oferecem-
nos diretrizes e orientação na busca dos 
recursos para a tomada de decisões certas. 

Aplicação das normas
Estas Normas de Conduta Empresarial aplicam-
se aos funcionários da McDonald’s Corporation 
e às suas subsidiárias maioritariamente detidas 
pela mesma a nível mundial (designadas nestas 
Normas por “McDonald’s” ou “A Empresa”). 
Os membros do Conselho de Administração da 
McDonald’s que não sejam funcionários devem 
reger-se pelo Código de Conduta para o Conselho 
de Administração da McDonald’s Corporation, 
que se encontra publicado e é atualizado no site 
da McDonald’s em www.mcdonalds.com. As 
Normas não se aplicam aos nossos franquiados, 
fornecedores, afiliadas não controladas, nem a 
nenhum dos seus diretores ou funcionários. No 
entanto, como membros do Sistema McDonald’s, 
encorajamo-los a desenvolver as suas próprias 
políticas, procedimentos, programas de 
formação e de certificação, consistentes com 
o espírito das Normas, e a apoiar os nossos 
funcionários no cumprimento das Normas. Este 
compromisso comum contribuirá para assegurar 
que conquistamos a nossa reputação como uma 
empresa que conduz negócios com integridade. 

Publicação, alterações 
e renúncias de 
responsabilidades 
A versão atual das Normas de Conduta 
Empresarial será publicada e atualizada no 
site da McDonald’s em www.mcdonalds.com. 
As alterações serão também publicadas no 
site, conforme requerido pela lei aplicável. 
Quaisquer renúncias de responsabilidades 
às Normas para cargos de direção têm de 
ser aprovadas pelo Comité de Auditoria do 
Conselho de Administração e divulgadas 
imediatamente, conforme requerido por 
lei. Devido ao facto das Normas serem 
revistas periodicamente, verifique o site 
para visualizar a versão mais recente. 

O nosso sucesso depende do compromisso 
de cada um em assumir a responsabilidade 
individual de fazer o que está certo.
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Compromisso 
da administração
A administração da McDonald’s está 
empenhada em honrar padrões 
elevados de comportamento ético.

O Conselho de Administração da McDonald’s 
supervisiona a adesão da empresa às normas 
éticas e cumprimento das normas legais. Para 
ajudar os nossos funcionários a cumprirem 
as Normas de Conduta Empresarial, a 
McDonald’s estabeleceu o “Global Compliance 
Office” (Departamento de Conformidade 
Global). Este departamento é responsável 
pela supervisão da adesão da empresa a estas 
Normas e outras políticas da McDonald’s.

Responsabilidades 
adicionais dos superiores 
hierárquicos
Estes funcionários, que têm uma autoridade 
de supervisão sobre os outros, ocupam cargos 
de confiança e influência. Por conseguinte, têm 
responsabilidades especiais no âmbito das 
Normas de Conduta Empresarial para sustentar 
um ambiente de trabalho ético no qual lideram 
dando o exemplo. Devem assegurar que os 
seus subordinados compreendem e seguem 
as Normas e que realizam todas as formações 
exigidas em termos de conformidade e ética. 
Para além disso, devem comunicar as políticas 
relevantes da McDonald’s aos seus funcionários 
e ajudá-los a compreender as mesmas. 

Os superiores hierárquicos devem manter 
uma comunicação bilateral aberta e honesta 
com os funcionários. Isto significa incentivar 
os funcionários a fazerem perguntas, a darem 
sugestões e a exporem eventuais transgressões. 
Por fim, os supervisores devem investigar 
as alegações de transgressões que lhes são 
comunicadas e devem tomar as medidas 
corretivas ou disciplinares apropriadas.

Responsabilização individual
Para o resto do mundo, qualquer um dos 
nossos atos representa a McDonald’s. Por isso, 
devemos esforçar-nos ao máximo para estarmos 
sempre à altura da reputação da nossa marca. 
O nosso sucesso depende do compromisso 
de cada um em assumir a responsabilidade 
individual de fazer o que está certo. 

Os funcionários que transgredirem a lei ou as 
Normas de Conduta Empresarial estão sujeitos 
a medidas disciplinares, incluindo despedimento.

Comunicação aberta/Linha 
de integridade empresarial
Na McDonald’s, a nossa comunicação é aberta 
e sincera e sabemos ouvir a opinião dos 
outros. Levantamos dúvidas ou colocamos 
questões, mesmo que sejam difíceis. 

Se tiver conhecimento de qualquer violação 
real ou potencial das Normas de Conduta 
Empresarial ou de qualquer legislação 
aplicável, deve denunciá-la imediatamente. 

Existe uma série de recursos para comunicar 
eventuais problemas. Se considera que 
alguém violou uma lei ou que possa ter sido 
violada uma lei, consulte imediatamente o 
Departamento de Conformidade Global ou o 
Departamento Jurídico. Para outras questões, 
pode falar diretamente com o seu supervisor 
ou outro membro da administração ou contacte 
o Departamento de Recursos Humanos ou 
o Departamento de Conformidade Global. 
Também pode ligar para a Linha de Integridade 
Empresarial da McDonald’s, uma linha 
telefónica gratuita criada especificamente para 
receber chamadas telefónicas de funcionários 
sobre questões éticas ou de conformidade. 

Linha de integridade 
empresarial 
da McDonald’s 

A Linha de Integridade Empresarial 
da McDonald’s presta atendimento 
24 horas por dia, 7 dias por semana, 
365 dias por ano, por meio de uma 
empresa independente especializada 
no atendimento de chamadas com 
informações confidenciais. Existem 
intérpretes disponíveis. Ligue para 
+1 800-261-9827 dentro dos Estados 
Unidos. Para uma ligação feita de fora 
dos Estados Unidos, siga as instruções 
da página 56.

TELEFONE +1 800-261-9827
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Os Nossos Clientes
Colocamos a experiência do cliente 
no centro de tudo o que fazemos.

Qualidade e segurança 
dos produtos
Restaurantes limpos. Refeições saborosas 
e saudáveis. Brinquedos seguros para as 
crianças no Happy Meal. Estas características 
foram sempre referências da McDonald’s e são 
fundamentais para as promessas da nossa marca.

A McDonald’s está empenhada em garantir que 
as refeições e bebidas que servimos aos nossos 
clientes são seguras. Isto significa que trabalhamos 
com os nossos fornecedores que monitorizam, 
testam e efetuam a rastreabilidade dos ingredientes. 
As nossas normas de segurança e qualidade 
aplicáveis aos alimentos, bebidas, brinquedos e 
itens promocionais cumprem ou superam todos os 
requisitos governamentais aplicáveis. Apoiamos 
medidas adicionais que ajudem a proteger os 
consumidores e garantam a segurança das provisões 
alimentares locais. Consideramos que este processo 
é parte integrante da nossa responsabilidade 
como bom cidadão empresarial e sabemos 
que também é essencial para o crescimento 
e rentabilidade contínuos do nosso negócio.

É da responsabilidade de cada funcionário 
da McDonald’s cumprir todas as políticas e 
procedimentos de segurança e higiene aplicáveis. 
Notifique o seu administrador caso tenha 
conhecimento de um problema relacionado 
com a segurança dos nossos produtos.

“ “CUMPRIMOS O QUE PROMETEMOS

“ Nós representamos a marca 
McDonald’s todos os dias com 
cada palavra que proferimos, com 
cada mensagem que transmitimos 
aos nossos clientes – e aos 
nossos colegas de trabalho”.

Funcionário da McDonald’s
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Seguem-se algumas sugestões para se lembrar 
do que são as informações confidenciais:

●● Tome as devidas precauções para 
evitar a divulgação acidental de 
informações confidenciais.

●● Marque a informação como “Confidencial” e 
nunca aborde o conteúdo em locais públicos.

●● Utilize palavras-passe e outros meios 
aprovados para impedir o acesso de 
terceiros ao seu computador pessoal, 
telemóvel e/ou outro aparelho eletrónico.

●● Não aborde informações confidenciais 
em locais públicos, tais como, elevadores, 
casas de banho ou restaurantes.

●● Não deixe documentos confidenciais 
acessíveis, incluindo em salas de 
conferência ou impressoras, onde indivíduos 
não autorizados possam vê-los.

●● Tome cuidado ao enviar ou remeter qualquer 
informação confidencial via correio eletrónico. 
Verifique e volte a verificar a sua lista de 
destinatários para ter a certeza que cada 
um precisa de ter conhecimento dessa 
informação e tenha especial cuidado quando 
utiliza a opção “Responder a todos”.

●● Seja prudente e não divulgue informações 
confidenciais em qualquer fórum da Internet, 
como blogues ou qualquer rede social. 

Informações confidenciais
Qualquer informação confidencial que inclua, 
entre outros, informação não divulgada, relativa 
ao negócio da McDonald’s, seus franquiados, 
clientes ou fornecedores que possa afetar 
a McDonald’s do ponto de vista competitivo 
ou que seja prejudicial para o sistema da 
McDonald’s, se for divulgada publicamente. 
Estes exemplos referem-se a informação relativa 
a planos de expansão, de desenvolvimento ou 
de negócio, ou estratégias de marketing ou de 
operações que não são do conhecimento do 
público ou da concorrência. As informações 
confidenciais incluem também dados dos 
funcionários protegidos por lei (tais como 
informações de saúde protegidas e números 
de segurança social). A informação é um 
ativo poderoso e a divulgação não autorizada 
deste tipo de informação comercial poderá 
prejudicar o Sistema McDonald’s e é proibida. 

Marketing
A promessa da nossa marca tem início ainda 
antes dos clientes entrarem nos nossos 
restaurantes, com estratégias de marketing e 
publicidade honestas, de bom gosto e dignas de 
uma das marcas mais conhecidas do mundo. 
O Golden Arches Code da McDonald’s contêm 
informações sobre o nosso empenho quanto 
à forma e conteúdo das nossas comunicações 
na nossa publicidade e planos de marketing, 
assim como as nossas políticas e normas 
legais e relativas a marcas comerciais.

O Golden Arches Code da McDonald’s
Disponível no AccessMcD na intranet da McDonald’s
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Exemplos de proteção 
adequada das informações 
confidenciais
Miguel só discute informações 
potencialmente confidenciais ou segredos 
comerciais com o pessoal interno da 
empresa que precisa de ter conhecimento 
das mesmas e limita a divulgação da 
informação a um grupo de pessoas o 
mais restrito possível.

A Carolina coloca sempre as informações 
confidenciais numa gaveta fechada quando 
sai para almoçar.

Visto que no seu trabalho João tem acesso 
a informações de saúde pessoais e ficheiros 
pessoais, mantém sempre os mesmos num 
armário fechado. 

Rita obtém sempre um contrato de 
confidencialidade assinado por parte dos 
potenciais vendedores antes de lhes facultar 
informações sobre a McDonald’s.

Utilize dados pessoais apenas se tiver 
autorização para o fazer e apenas se tal for 
necessário para o negócio, e em conformidade 
com as leis e políticas aplicáveis. Se tiver 
dúvidas relativamente ao que é permitido, 
pergunte. Não divulgue dados pessoais de 
terceiros a ninguém da McDonald’s ou externo 
à McDonald’s, exceto se tal for permitido 
por lei ou pela política da McDonald’s.

Mesmo se estiver perante um motivo legítimo de 
negócio, antes de partilhar dados pessoais com 
entidades externas à McDonald’s, certifique-
se de que o destinatário: 1) está autorizado a 
receber a informação, 2) sabe que os dados 
são confidenciais e que 3) compreeende como 
é que os dados podem ser utilizados. Limite a 

Privacidade e 
proteção de dados 
As leis de proteção de dados protegem a 
informação pessoal. Existem regras rígidas 
relativamente à recolha e utilização de dados 
pessoais de clientes e franquiados para fins de 
marketing. Os dados pessoais incluem qualquer 
informação direta ou indiretamente relacionada 
com um indivíduo, por exemplo, datas de 
nascimento, números de segurança social, 
palavras-passe, e, em alguns casos, endereços 
IP. Isto significa que todos esses dados pessoais 
têm de ser processados com respeito. Nunca 
deverá utilizar esses dados para benefício 
pessoal ou de qualquer forma inapropriada. 

divulgação de dados pessoais apenas ao que é 
necessário para atingir os objetivos do negócio. 
Além disso, podem existir restrições legais à 
transferência de dados pessoais para terceiros 
ou para fora do país de origem. A legislação, 
os regulamentos, as normas e a aplicação das 
leis de privacidade e proteção de dados variam 
conforme o país. A utilização não autorizada 
de dados pessoais pode originar penalizações 
legais e afetar a reputação da McDonald’s.

Para questões sobre dados e privacidade, os 
funcionários podem contactar a equipa de 
Gestão de Informações através do correio 
eletrónico dataquestions@us.mcd.com ou 
a equipa de Privacidade através do correio 
eletrónico contact.privacy@us.mcd.com.

 

Em que consiste a informação confidencial?

RESPOSTA: As informações confidenciais 
são todas as informações que não são do 
conhecimento público, informações relacionadas 
com negócios, tais como informações que 
possam ser úteis para a concorrência. Alguns 
exemplos incluiriam informações sobre planos, 
segredos ou operações comerciais que não são 
do conhecimento do público ou da concorrência. 

Acabei de regressar de uma reunião regional, 
onde me foram divulgados os novos e 
emocionantes planos de produtos e os excelentes 
resultados financeiros da McDonald’s que serão 
anunciados em breve. Estou muito orgulhoso 
pelo sucesso da McDonald’s e estou ansioso 
por partilhar as novidades. Posso contar à 
minha família ou responder a perguntas, 
caso seja contactado por um jornalista?

RESPOSTA: Não. Esta informação não 
foi divulgada ao público e é confidencial. 
A divulgação não autorizada poderá ter 
consequências graves. Por exemplo, a 
McDonald’s poderá ser colocada numa 
desvantagem competitiva ou poderá ser 
responsabilizada juridicamente. Nunca divulgue 
informações confidenciais da empresa a 
jornalistas ou a pessoas externas à McDonald’s.

PERGUNTA

PERGUNTA
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O nosso pessoal
Estamos empenhados  
no nosso pessoal.

Experiência profissional
Fornecemos oportunidades, incentivamos 
o talento, desenvolvemos líderes e 
recompensamos os feitos concretizados. 
Acreditamos que uma equipa de indivíduos com 
antecedentes e experiências diferenciados, 
que trabalham em conjunto num ambiente 
que fomenta o respeito e incentiva elevados 
níveis de participação, é essencial para o 
nosso contínuo sucesso empresarial.

Proteção contra retaliação 
Como funcionário da McDonald’s está protegido 
contra retaliação. A retaliação consiste em 
qualquer ato de recomendação, ameaça ou 
efetuado contra um funcionário, direta ou 
indiretamente, em resposta a uma denúncia 
relacionada com um problema legal ou ético 
ou a uma colaboração numa investigação. A 
McDonald’s proíbe qualquer forma de retaliação 
contra um funcionário que comunique uma 
situação de não conformidade. Por seu turno, 
um funcionário que tenha conhecimento ou 
suspeite que tenha ocorrido retaliação, deve 
reportar imediatamente esta informação.

Qualquer uma das ações que se seguem 
irá resultar em ações disciplinares, 
incluindo o despedimento: 

●● Apresentar um relatório que sabe ser falso;

●● Apresentar um relatório com o 
intuito de ameaçar ou afetar a 
reputação de um funcionário; ou

●● Tomar qualquer decisão contra 
outro funcionário que possa ser 
considerada uma retaliação

Obter ajuda da 
McDonald’s 
Se considera que foi vítima 
de retaliação, contacte: 

●● um representante dos 
Recursos Humanos

●● Global Compliance Office 
(Departamento de Conformidade Global) 
Telefone: +1 630-623-3522 
SMS: +1 630-400-6818 
Correio eletrónico:  
business.integrity@us.mcd.com

●● Business Integrity Online Reporting Tool 
(Ferramenta de comunicação online de 
Integridade Empresarial) 
https://tnwgrc.com/mcd/

●● Business Integrity Line 
(Linha de integridade empresarial): 
+1 800-261-9827

A Linha de Integridade Empresarial 
presta atendimento 24 horas por dia, 
7 dias por semana, 365 dias por ano, por 
meio de um telefonista de uma empresa 
independente. As chamadas são gratuitas 
e confidenciais. Há intérpretes disponíveis.
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Álcool e drogas
Não pode estar na posse nem utilizar álcool ou 
drogas ilegais no local de trabalho ou enquanto 
estiver a efetuar uma atividade relacionada 
com o seu trabalho. Não pode trabalhar sob 
o efeito de álcool, drogas ilegais ou qualquer 
substância que o impeça de executar o seu 
trabalho de forma segura e eficaz. Não pode 
distribuir quaisquer drogas ou álcool no local de 
trabalho. Não pode estar na posse nem consumir 
álcool nas instalações da empresa, exceto em 
eventos sociais patrocinados pela McDonald’s 
nos quais é autorizado o consumo de álcool.

Vários colegas meus dizem piadas desagradáveis, 
mas não me sinto confortável em dizer-lhes 
que essas piadas são ofensivas para mim. 
Como devo lidar com esta situação?

RESPOSTA: O respeito pelos outros é um valor 
consagrado da McDonald’s. Aborde o problema 
com o seu supervisor ou com os Recursos 
Humanos. Também poderá ligar para a Linha 
de Integridade Empresarial +1 800-261-9827.

PERGUNTA

INCLUSÃO E DIVERSIDADE
A McDonald’s está empenhada na diversidade e 
em proporcionar igualdade de oportunidades a 
todos. Respeitamos as perspetivas e atributos 
únicos de todos os funcionários e baseamo-
nos nestas perspetivas diferenciadas para 
construirmos e melhorarmos as nossas 
relações com os clientes e parceiros de 
negócios. Abraçamos a diversidade dos 
nossos funcionários, franquiados, clientes 
e parceiros de negócio, e trabalhamos 
arduamente para garantir que todas as pessoas 
se sentem bem-vindas na McDonald’s.

A McDonald’s proporciona igualdade de 
tratamento e igualdade de oportunidades 
profissionais independentemente de raça, cor, 
religião, sexo, idade, nacionalidade, estado 
civil, incapacidade física, orientação sexual, 
situação militar, estatuto de veterano de 
guerra, identidade e expressão de género, 
informação genética ou qualquer outro 
aspeto protegido por lei. Aplicamos esta 
política aos nossos funcionários, candidatos a 
posições na empresa, prestadores de serviços 
independentes, franquiados, vendedores e 
fornecedores. Seguimos esta política em 
todas as fases das transações da McDonald’s 
com os clientes e nas nossas decisões de 
emprego, incluindo recrutamento, contratação, 
colocação, progressão, promoção, formação, 
horários, benefícios, salário e despedimento.

LOCAL DE TRABALHO SEGURO
Estamos empenhados em oferecer um 
ambiente de trabalho seguro e saudável a 
todos os nossos funcionários. Exigimos que 
todos os nossos funcionários cumpram as 
regras e práticas de segurança e tomem as 
devidas precauções para se protegerem a 
si mesmos e aos seus colegas de trabalho. 
Tendo em vista a segurança de todos, os 
funcionários devem comunicar imediatamente 
aos seus supervisores imediatos a ocorrência 
de acidentes, a adoção de práticas inseguras 
ou a inexistência de condições seguras.

RESPEITO E DIGNIDADE
Todos os nossos funcionários em qualquer parte 
do mundo merecem ser tratados com justiça, 
respeito e dignidade. Oferecemos igualdade 
de oportunidades aos nossos funcionários 
e a candidatos a posições na empresa.

Os funcionários da McDonald’s têm o direito 
de trabalhar num ambiente livre de assédio, 
intimidação ou abuso, seja sexual ou de outra 
natureza, ou de atos ou ameaças de violência 
física. Não toleramos comportamentos físicos ou 
verbais que sejam humilhantes para outros, que 
interfiram com os seus desempenhos funcionais 
ou que criem um ambiente de trabalho 
intimidante, abusivo, hostil e ofensivo nem 
qualquer outra conduta descrita nas políticas 
da McDonald’s contra discriminação e assédio.

Para efeitos da presente política, assédio 
inclui difamações, comentários ofensivos, 
piadas, comunicações eletrónicas e outros 
comportamentos visuais, verbais ou 
físicos que possam criar um ambiente de 
trabalho intimidante, hostil ou ofensivo.

Para além do supra-mencionado, “assédio 
sexual” inclui avanços sexuais indesejáveis, 
solicitação de favores sexuais e outros 
comportamentos de natureza sexual.

RELAÇÕES AMOROSAS
Para evitar situações em que um comportamento 
no local de trabalho possa afetar negativamente 
o ambiente de trabalho, os funcionários que 
tenham um relacionamento de subordinação 
direta ou indireta entre si estão proibidos de 
manter relações amorosas ou sexuais. Não é 
adequado demonstrar favoritismo nem tomar 
decisões de negócio com base em emoções 
ou amizades em detrimento dos melhores 
interesses para a Empresa. Quer tenha alguma 
relação amorosa ou planeie ter uma relação 
que possa violar as políticas da Empresa, tem 
de avisar imediatamente o seu Representante 
dos Recursos Humanos ou Diretor. 

Práticas laborais
DIREITOS HUMANOS
Na McDonald’s, conduzimos as nossas 
atividades respeitando os direitos humanos 
estipulados na Declaração Universal de Direitos 
Humanos das Nações Unidas. Não utilizamos 
qualquer forma de trabalho escravo, forçado, 
de dívida, de condição de aprendiz ou de prisão 
involuntária. Não nos dedicamos ao tráfico 
ou exploração humanos nem à importação 
de bens produzidos por trabalho escravo ou 
resultante de tráfico humano. Apoiamos os 
direitos humanos fundamentais para todos. 
Não contratamos menores de idade abaixo da 
idade legalmente permitida nem permitimos 
o trabalho forçado. Proibimos práticas de 
punição ou abuso físico. Respeitamos o direito 
que os funcionários têm de se associarem ou 
não a qualquer grupo, conforme permitido e 
em conformidade com as leis e regulamentos 
aplicáveis. A McDonald’s respeita as leis do 
trabalho em todos os mercados em que opera.

O Joaquim e o seu supervisor, David, viajam juntos 
em trabalho com bastante frequência. Sempre 
que viajam, David debita pequenos itens pessoais 
no seu cartão de crédito da empresa e o Joaquim 
tem conhecimento destes pagamentos de David. 
O Joaquim gostaria de informar alguém que o 
David está a utilizar inadequadamente o seu 
cartão de crédito da empresa, mas tem receio 
que isso possa ter consequências negativas se 
reportar este facto. É da responsabilidade de 
Joaquim expor os débitos questionáveis do David?

RESPOSTA: Sim. O Joaquim deverá denunciar 
a situação sem receio de retaliação. Tem 
várias opções. Pode informar diretamente 
um representante dos Recursos Humanos, 
contactar o “Global Compliance Office” 
(Departamento de Conformidade Global) ou pode 
contactar a Linha de Integridade Empresarial 
através do número +1 800-261-9827. 

PERGUNTA

Diretrizes operacionais de recursos humanos da McDonald’s
Disponível no AccessMcD na intranet da McDonald’s
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Acreditamos no sistema  
da McDonald’s.

Sistema da McDonald’s

Agir visando os 
interesses da McDonald’s
A nossa atuação tem por objetivo beneficiar 
a McDonald’s a longo prazo e regermo-nos 
por elevados níveis de justiça, honestidade e 
integridade, não visando ganhos pessoais ou 
o favorecimento de familiares ou amigos.

Relações com franquiados
Construímos este sistema fantástico ajudando 
franquiados a atingir o seu potencial através 
de relações de negócio positivas com a 
McDonald’s. Conseguimo-lo tratando-os com 
respeito, de forma justa e honesta, tanto nos 
bons momentos como nos momentos difíceis. 
A chave do nosso sucesso continua a ser as 
relações com os franquiados. Cabe a todos os 
funcionários manter estas relações positivas.

As Normas não se aplicam aos franquiados 
da McDonald’s ou aos seus funcionários, 
que sejam empresários ou empresárias 
independentes. No entanto, esperamos que 
os nossos franquiados mantenham elevados 
padrões de integridade e que cumpram todas 
as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo as 
leis relativas aos direitos humanos, dignidade 
e respeito, segurança no local de trabalho e 
remuneração e tratamento dos funcionários. 
Também os encorajamos a adotar padrões de 
negócio semelhantes aos destas Normas.
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Revemos e atualizamos regularmente a nossa 
atividade de contratação e sustentabilidade 
para garantir que cumpre consistentemente 
as nossas normas. Procuramos trabalhar com 
fornecedores que estão empenhados em adotar 
os nossos princípios universais que visam 
efetuar negócios de forma responsável e ética.

Os fornecedores e franquiados da McDonald’s 
realizam a certificação anual de conformidade 
com as Normas de Conduta Empresarial?

RESPOSTA: Não, os fornecedores e franquiados 
não precisam de certificar que cumprem as 
Normas. No entanto, espera-se que sustentem 
princípios semelhantes aos destacados 
nas Normas e apoiem os funcionários da 
McDonald’s no cumprimento das mesmas. 
Os fornecedores têm ainda de apresentar 
anualmente uma certificação de cumprimento 
do Código de Conduta dos Fornecedores e 
espera-se que desenvolvam o seu negócio 
de forma ética e em conformidade com a 
legislação e regulamentos aplicáveis.

PERGUNTA

Relações com fornecedores
Na qualidade de fornecedor do primeiro 
McDonald’s, Ray Kroc acreditava na 
importância do estabelecimento de relações 
sólidas com os fornecedores. Nós ainda 
acreditamos nesse princípio. Tratamos os 
nossos fornecedores com respeito, de maneira 
justa e honesta, e esperamos que os nossos 
fornecedores nos tratem da mesma forma.

A McDonald’s baseia as suas relações com os 
fornecedores em práticas legais, eficientes 
e justas. Apesar das Normas de Conduta 
Empresarial não se aplicarem aos nossos 
fornecedores, esperamos que eles cumpram 
os requisitos legais aplicáveis nas suas 
relações de negócio, incluindo nas relações 
com os seus funcionários, comunidades 
locais e com a McDonald’s. Para além disso, 
é exigido a todos os nossos fornecedores 
a certificação do cumprimento do nosso 
Código de Conduta dos Fornecedores.

Como uma empresa global, a McDonald’s faz 
negócios com fornecedores de vários países 
de diversas proveniências culturais, sociais e 
económicas. A McDonald’s está empenhada 
na aplicação justa das práticas de trabalho 
e em facultar um ambiente de trabalho 
seguro, saudável e produtivo para os seus 
funcionários. Por sua vez, esforçamo-nos por 
trabalhar com fornecedores que partilham os 
nossos valores. Isto significa que se espera 
que os nossos fornecedores partilhem o 
nosso apoio dos direitos fundamentais de 
todas as pessoas: tratar os funcionários com 
justiça, respeito e dignidade e seguir práticas 
que promovem a saúde e segurança.

Código de Conduta dos Fornecedores da McDonald’s
Disponível no AccessMcD na intranet da McDonald’s e em www.mcdonalds.com
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Ética
Conduzimos o nosso  
negócio de forma ética.

Nunca utilize os computadores ou 
redes da empresa de modo a que possa 
comprometer a segurança ou integridade 
das informações da empresa ou o software.

Nunca utilize os computadores ou redes 
da empresa para aceder, receber ou 
transmitir materiais que violem estas 
Normas, que sejam ilegais ou que possam 
violar a nossa política de confidencialidade 
ou outras políticas da Empresa.

Não empreste, peça emprestado, doe, 
venda ou elimine qualquer propriedade 
da empresa, exceto mediante autorização 
específica de um dirigente da empresa.

Nunca utilize a propriedade ou informações 
da empresa nem se aproveite do cargo que 
ocupa para obter benefícios pessoais.

Proteção dos ativos 
da empresa
Todos os funcionários da McDonald’s têm 
de proteger os ativos da empresa, incluindo 
o nosso bem mais valioso: a nossa marca. 
Uma das formas de protegermos a nossa 
marca é evitar utilizar de forma indevida ou 
ilegal o nome, marcas comerciais ou outra 
propriedade intelectual da McDonald’s. 

É responsável pela utilização adequada e 
proteção dos ativos da empresa. Exerça bom 
senso e responsabilidade na sua utilização dos 
ativos da empresa e não abuse de quaisquer 
privilégios de que desfrute no exercício do seu 
cargo na McDonald’s. Os ativos da empresa 
incluem ativos financeiros, veículos, materiais 
de escritório, equipamentos, computadores, 
redes, software, telefone e serviços de 
Internet, correio de voz e eletrónico.  

Fraude
Nunca participe em qualquer ação que envolva 
furto, fraude, desfalque, extorsão ou apropriação 
indevida de qualquer propriedade. Uma fraude 
ocorre quando oculta, altera, falsifica ou 
omite informação para benefício próprio ou 
de terceiros. A fraude pode ser motivada pela 
oportunidade de ganhar algo de valor, tal como 
atingir um objetivo de desempenho ou obter um 
pagamento, ou para evitar uma consequência 
negativa, por exemplo, de cariz disciplinar. Temos 
de evitar sempre ações que possam aparentar 
uma situação de fraude. Por exemplo, não gaste 
dinheiro da empresa sem obter a respetiva 
aprovação. Não assine um acordo em nome 
da Empresa, a menos que tenha autorização 
para fazê-lo. Exemplos de fraude incluem: 

●● Alterar resultados de vendas ou 
relatórios de inventário para cumprir 
objetivos de desempenho;

●● Apresentar informação médica falsa para 
obter benefícios de incapacidade;

●● Reportar horas de trabalho falsas para 
obter mais remuneração ou evitar 
ações disciplinares relacionadas com 
ausências ou atrasos para o trabalho;

●● Informação financeira incorreta nos 
livros e registos da Empresa, ou

●● Manipulação de medidas de desempenho em 
avaliações e operações de restaurantes.
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O meu irmão é dono de uma empresa que 
ele acredita ser capaz de fornecer produtos 
de melhor qualidade e mais baratos à 
McDonald’s em comparação com o vendedor 
atual. Podemos recorrer à sua empresa?

RESPOSTA: Talvez. Notifique sempre o seu 
supervisor ou o indivíduo responsável pelas 
decisões de compra quanto a qualquer relação 
próxima que tenha com qualquer um dos 
nossos vendedores e divulgue o potencial 
conflito de interesse ao “Global Compliance 
Office” (Departamento de Conformidade Global). 
Cada situação será revista individualmente.

Desenvolvi uma amizade com um fornecedor 
e estou a considerar entrar numa parceria 
comercial com ele que não está relacionada com a 
McDonald’s. Isto pode violar a política da empresa?

RESPOSTA: Sim, pode. Mesmo que seja capaz 
de manter as suas relações pessoais separadas 
das transações financeiras sem que isso afete as 
suas tomadas de decisão em nome da empresa, 
outras pessoas poderão considerar que as suas 
decisões são parciais. Antes de tomar qualquer 
medida, deve discutir os seus planos com o seu 
supervisor e com o “Global Compliance Office” 
(Departamento de Conformidade Global).

PERGUNTA

PERGUNTA

REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS COM 
FAMILIARES E AMIGOS
Poderá surgir um conflito de interesse 
quando negoceia com familiares ou amigos 
próximos. Deve divulgar qualquer potencial 
conflito de interesse ao seu supervisor e ao 
Global Compliance Office (Departamento 
de Conformidade Global). Para além disso, 
tenha muito cuidado em relação à partilha 
de informações com familiares ou amigos 
que trabalham para a concorrência ou 
que possuem participações financeiras na 
concorrência. O mesmo se aplica se tiver 
familiares ou amigos que trabalhem para os 
fornecedores, vendedores, prestadores de 
serviços ou franquiados da McDonald’s, ou que 
possuem participações nessas empresas.

NEPOTISMO 
Uma situação de nepotismo ocorre quando um 
funcionário reporta direta ou indiretamente 
a um familiar. Todos os funcionários têm de 
comunicar quaisquer relações que possam violar 
as políticas de Relações amorosas, Nepotismo 
e Confraternização ao Departamento de 
Conformidade Global ou de Recursos Humanos. 

EMPREGO E NEGÓCIOS EXTERNOS
Todos nós temos o dever de defender os 
interesses da McDonald’s e não, por exemplo, 
os da concorrência. Trabalhar fora da empresa 
ou manter outras atividades comerciais não 
pode interferir com essa obrigação. Como 
funcionário da McDonald’s, não pode aceitar 
ou receber pagamentos de um fornecedor 
ou entidade empresarial com a qual esteja a 
realizar negócios em nome da McDonald’s.

suas ações. Isto aplica-se quando existe ou 
parece existir um potencial conflito entre alguém 
com um cargo de direção ou com interesses 
financeiros e funcionários da McDonald’s. Além 
da obrigação de comunicar situações de conflito, 
conforme indicado nas Normas, os cargos 
de direção da McDonald’s têm de comunicar 
qualquer conflito de interesse, real ou potencial, 
conforme a Política de Pessoas Relacionadas.

DIRETRIZES PARA A RESOLUÇÃO 
DE CONFLITOS DE INTERESSE
Temos de ter cuidado e assegurarmo-
nos de que o nosso negócio e transações 
financeiras não aparentam ser tendenciosos 
ou injustos. Exemplos comuns de 
situações de conflito de interesse: 

●● Um familiar ou pessoa que coabite 
consigo trabalha para uma empresa 
concorrente ou fornecedor;

●● Você, um familiar seu ou pessoa que coabite 
consigo tem uma participação financeira 
numa empresa da concorrência, de um 
fornecedor atual ou potencial fornecedor;

●● Você e um familiar seu ou pessoa que 
coabite consigo têm uma relação laboral 
de subordinação direta ou indireta;

●● Tem uma relação pessoal ou amorosa 
com alguém e existe também uma 
relação laboral entre os dois de 
subordinação direta ou indireta;

●● Consegue exercer influência na tomada 
de decisões laborais (tal como fornecer 
informação no que respeita à contratação, 
avaliação de desempenho, determinação 
de salário ou atribuição de bónus) para 
favorecer um familiar ou pessoa que 
coabite consigo, ou alguém com quem 
tenha uma relação pessoal ou amorosa;

●● Utiliza informação confidencial da empresa 
ou ativos da empresa para o favorecer 
num investimento ou negócio que nada 
tem a ver com a McDonald’s; ou

●● Trabalha noutro local ou tem interesses 
empresariais que são inconsistentes 
com os interesses da McDonald’s.

(Um “familiar” pode ser um filho, um enteado, um pai, 
um padrasto, uma esposa, parceiro, irmão, sogra, sogro, 
genro, nora, cunhado, cunhada ou qualquer pessoa, exceto 
inquilinos ou empregados, que coabite consigo.)

Conflitos de interesse
Todos devem evitar situações em que os 
interesses pessoais ou financeiros possam 
provocar um conflito de interesse comercial. 
Para manter a reputação da empresa de justiça 
e integridade, temos de estar alerta para 
qualquer situação que possa criar um conflito 
de interesse ou a suspeita de um conflito. 
Um “conflito de interesse” surge quando tem 
uma relação pessoal ou interesse financeiro 
que pode interferir com as suas obrigações 
de agir visando os interesses da McDonald’s 
ou quando utiliza a função que desempenha 
na McDonald’s para benefício pessoal. Alguns 
exemplos incluem ter uma participação ou 
interesse financeiro num concorrente ou 
aceitar serviços ou dinheiro de um fornecedor 
aquando da atribuição de um contrato.

DIVULGAÇÃO DE CONFLITOS 
DE INTERESSE
É responsável por divulgar qualquer situação 
de conflito de interesse, potencial ou real, 
ao seu diretor e ao Global Compliance Office 
(Departamento de Conformidade Global). Essa 
divulgação tem de ser feita quando a situação de 
conflito surge e deve ser repetida anualmente 
ao receber o Questionário de Comunicação 
de Conflito de Interesse, mesmo que tenha 
recebido indicação de que o seu conflito ou 
potencial conflito foi analisado e resolvido. Isto 
permite analisar devidamente a situação tendo 
em conta as circunstâncias atuais e o cargo 
que ocupa na McDonald’s. O seu supervisor 
ou o Departamento de Conformidade Global 
poderão impor-lhe condições como forma 
de controlar ou eliminar o conflito e terá de 
obedecer-lhes. Essas condições poderão 
incluir, por exemplo, afastá-lo do processo de 
tomada de decisões em nome da McDonald’s 
ou a implementação de formas de controlo 
para resolver o conflito ou o potencial conflito. 
Se tiver conhecimento de algum conflito ou 
potencial conflito que não o envolva a si, continua 
a ser responsável por comunicar essa situação 
ao Departamento de Conformidade Global. 

PESSOAS RELACIONADAS
Uma vez que os cargos de direção da McDonald’s 
desempenham um papel especial na preservação 
e proteção da reputação da empresa, em termos 
de honestidade e integridade, é normal regerem-
se por elevados níveis de responsabilidade pelas 
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eletrónicas para promover os seus interesses 
privados ou para qualquer outro fim que 
não seja no interesse da empresa. 

Para além disso, os funcionários devem 
usar o bom senso na utilização das 
ferramentas eletrónicas e tecnologias 
fornecidas pela empresa, incluindo o acesso 
à Internet e a utilização do correio eletrónico. 
Exemplos de utilização inapropriada 
incluem, mas não se limitam a: 

●● Atividades ilegais; 

●● Jogar, apostar ou vender; 

●● Assédio, depreciação de terceiros, 
perseguição e/ou discriminação ilegal; 

●● Angariação de fundos para qualquer fim, 
a menos que seja permitido pela empresa; 

●● Atividades comerciais, por exemplo, atividades 
comerciais pessoais com fins lucrativos; 

●● Promoção de posições ou atividades 
políticas ou religiosas; 

●● Receber, armazenar, apresentar ou transmitir 
material que possa ser considerado como 
violento, hostil, discriminatório, obsceno, 
sexualmente explícito ou pornográfico, 
incluindo qualquer imagem, fotografia, 
gravação áudio ou palavra escrita; 

●● Acesso não autorizado a dados não públicos; 

●● Utilizações que sejam, de alguma 
forma, inoportunas ou prejudiciais à 
reputação ou negócio da empresa; e 

●● Para outros efeitos que não os negócios 
da empresa, exceto uma utilização 
pessoal limitada razoável.

Tenho utilizado o computador da McDonald’s para 
enviar mensagens de correio eletrónico e para 
fazer pesquisas na Internet para desenvolver o 
meu próprio negócio paralelo. Isso é permitido?

RESPOSTA: Não. Utilizar o equipamento e/
ou serviço de Internet da empresa para se 
dedicar ou efetuar negócios não relacionados 
com a McDonald’s não é aceitável.

PERGUNTA

mobiliários patrimoniais em aberto relativos a 
investimentos numa empresa pública. Poderá 
existir uma exceção quanto aos investimentos 
em fundos mútuos ou contas geridas onde os 
funcionários não escolhem o investimento.

Não assuma negócios ou oportunidades 
de investimento identificados mediante a 
utilização da propriedade e informações 
da empresa ou decorrentes do cargo que 
desempenha. Tal inclui a compra, “leasing” 
ou outras formas de aquisição de direitos 
sobre quaisquer propriedades ou materiais, 
direta ou indiretamente, se a McDonald’s 
também estiver potencialmente interessada 
na mesma oportunidade de investimento.

Por fim, não realize investimentos pessoais 
numa entidade se os mesmos afetarem ou 
aparentarem afetar a sua capacidade de decisão 
quanto às decisões comerciais relacionadas 
com esse investimento. Mantenha-se atento 
em relação a possíveis conflitos de interesse 
que possam advir de investimentos em 
empresas privadas ou cotadas na Bolsa e esteja 
ciente das questões referentes à obtenção de 
informações privilegiadas (insider trading) que 
podem estar associadas aos investimentos 
em empresas cotadas na Bolsa. (Para obter 
mais informações, consulte “Informação 
privilegiada e transação de títulos”.)

Utilização de comunicações 
eletrónicas
Os funcionários são responsáveis pela 
utilização adequada das ferramentas de 
comunicação eletrónica, incluindo telefones, 
telemóveis, computadores, faxes, pagers, 
correio eletrónico e acesso à Internet. Espera-
se que eles cumpram elevadas normas éticas 
quando realizam negócios da McDonald’s. Os 
funcionários não podem utilizar comunicações 

Um dos meus vendedores pediu-me para ser 
orador numa conferência que está a promover 
e ofereceu-se para pagar todas as minhas 
despesas. Posso aceitar esta oferta?

RESPOSTA: É possível aceitar parte dessa 
oferta. Se o seu supervisor aprovar, pode 
aceitar ser orador na conferência. No entanto, 
a McDonald’s não permite que os vendedores 
paguem as despesas de deslocação e alojamento 
aos funcionários. Discuta o convite com o seu 
supervisor, visto que esta situação depende 
das circunstâncias e factos específicos.

No meu país, recusar uma oferta de um 
parceiro comercial pode ser considerado 
um insulto. O que devo fazer se me for 
oferecido um presente caro, sabendo que irei 
ofender a outra pessoa se não o aceitar?

RESPOSTA: Se for habitual trocar presentes 
na cultura local e acreditar que irá prejudicar 
as relações comerciais da McDonald’s se 
não aceitar um presente, poderá aceitar o 
presente em nome da empresa. Em seguida, 
deve informar o seu supervisor do presente 
oferecido para determinar uma disposição 
apropriada ou pode contactar o “Global 
Compliance Office” (Departamento de 
Conformidade Global) para obter orientação.

INVESTIMENTOS EXTERNOS
Os funcionários não podem deter participações 
significativas em qualquer concorrente da 
McDonald’s ou em qualquer empresa com 
a qual se esteja presentemente a efetuar 
transações comerciais ou que pretende 
efetuar negócios com a McDonald’s. Esta 
regra aplica-se a propriedade direta e 
indireta. Entende-se por “participação 
significativa” uma titularidade superior a 5% 
do património líquido total do funcionário e 
seus familiares, ou superior a 1% dos valores 

PERGUNTA

PERGUNTA

OFERTAS, PRESTAÇÃO DE FAVORES 
E ENTRETENIMENTO EMPRESARIAL
Nós não pagamos subornos nem oferecemos 
artigos de valor que possam influenciar 
ou pretender influenciar as opiniões ou 
os atos de terceiros. Não pediremos nem 
aceitaremos subornos, comissões ou 
quaisquer outros pagamentos indevidos. 
Exercemos moderação e bom senso na 
oferta de presentes ou entretenimento. 
Respeitamos as políticas das outras 
organizações com as quais fazemos negócio.

O objetivo da oferta de presentes e de 
entretenimento no ambiente empresarial 
é demonstrar boa vontade e estabelecer 
relações de trabalho sólidas.

O seguinte aplica-se aos funcionários 
da empresa, familiares de funcionários 
da empresa e agentes ou terceiros que 
trabalhem em nome da empresa:

Não ofereça, dê nem aceite qualquer 
presente, oferta de entretenimento 
ou outro benefício pessoal se:

●● For inconsistente com as práticas 
comerciais habituais;

●● For em numerário ou 
equivalente a numerário;

●● Tiver um valor excessivo;

●● Puder ser interpretado como 
suborno ou aliciação; ou

●● Transgredir qualquer norma ou legislação.

Se tiver dúvidas sobre a adequação de 
determinados presentes, propostas de 
presentes ou outros benefícios de cunho 
pessoal, deve consultar o seu supervisor e 
o Departamento de Conformidade Global 
antes de tomar qualquer medida. 

Política de Gestão de Registos
Disponível no AccessMcD na intranet da McDonald’s
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Controlos de  
exportação/importação
Como empresa global, a McDonald’s tem 
de cumprir todas as regulamentações 
comerciais. As nossas transações podem 
estar sujeitas a vários tipos de controlo 
e legislação comercial que regulam a 
exportação e a importação, incluindo:

●● Controlos de exportação impostos 
pelo governo, restrições comerciais, 
embargos comerciais, sanções 
económicas legais e boicotes; e 

●● Leis antiboicote que proíbem as empresas 
de participar e/ou colaborar num boicote 
internacional que não tenha sido aprovado 
ou autorizado pelo governo norte-americano. 

Se estiver envolvido na importação, exportação 
ou frete de mercadorias, serviços ou tecnologias 
dentro das fronteiras nacionais em nome 
da empresa, tem de cumprir todas as leis, 
independentemente de onde esteja localizado. 
Se a lei norte-americana colidir com a legislação 
comercial local, poderá ser a lei norte-americana 
a prevalecer. Se tiver dúvidas sobre como é que 
estas leis se aplicam à sua atividade, contacte 
o Departamento de Conformidade Global.

Crimes financeiros, 
lavagem de dinheiro, 
leis e regulamentos 
antiterrorismo
A McDonald’s cumpre toda a legislação, regras 
e regulamentos aplicáveis de todas as entidades 
governamentais e não governamentais norte-
americanas, incluindo as de quaisquer bolsas 
nas quais as ações da McDonald’s possam 
estar cotadas e onde a empresa opere.

Sendo uma empresa sediada nos EUA, 
inúmeras leis dos Estados Unidos aplicam-se 
aos nossos negócios dentro e fora dos Estados 
Unidos. Entre estas existem leis que visam:

●● Proibir negociações que possam 
ajudar terroristas ou organizações que 
apoiem atividades terroristas; e

●● Garantir que essas transações não estão 
a ser usadas para a lavagem de dinheiro.

Se suspeitar que um fornecedor, senhorio ou 
franquiado da McDonald’s está envolvido numa 
atividade ilegal, reporte o facto. A McDonald’s 
cumpre todas as leis que proíbem a lavagem de 
dinheiro ou financiamento de atividades ilegais 
ou ilegítimas. O termo “lavagem de dinheiro” é 
o processo através do qual indivíduos ou grupos 
de indivíduos tentam ocultar os rendimentos 
obtidos através de atividades ilegais ou fazer 
com que a fonte desses rendimentos ilegais 
pareça legítima. Deve certificar-se sempre que 
efetua os seus negócios com parceiros idóneos, 
tendo em vista objetivos de negócio legítimos 
e com rendimentos legítimos. Veja se existe 
algo de estranho, tal como, por exemplo, um 
fornecedor pedir que o pagamento seja feito em 
numerário ou noutras formas de pagamento 
menos comuns. Se suspeitar da existência 
de alguma atividade de lavagem de dinheiro, 
comunique a situação ao Global Compliance 
Office (Departamento de Conformidade Global).

Quase todos os registos de negócio, incluindo os 
de correio eletrónico ou informáticos, podem ficar 
sujeitos à divulgação pública durante um litígio 
ou investigações governamentais. Os registos 
são frequentemente obtidos por terceiros ou 
pelos meios de comunicação social. Portanto, 
deve ser claro, conciso, verídico e exato no 
registo de qualquer informação. Evite palpites 
e conclusões legais nos registos de negócio.

Processe todos os documentos em conformidade 
com a Política de Gestão de Registos da 
McDonald’s. Contacte o Departamento 
Jurídico se tiver qualquer dúvida quanto 
a guardar ou destruir um documento.

A letra e o espírito da lei
A nossa obrigação principal e mais importante 
em cada local em que realizamos negócios 
é a estrita obediência à letra e ao espírito da 
lei. Isto aplica-se tanto aos funcionários da 
McDonald’s como a terceiros que atuam em 
nome da empresa. Se tiver dúvidas quanto à 
legalidade de qualquer assunto, deve consultar 
o Departamento Jurídico antes da ocorrência 
de qualquer ato potencialmente ilegal.

Registos e comunicações 
da empresa
Os acionistas confiam que a McDonald’s lhes 
fornece informações honestas e exatas e 
que toma decisões comerciais responsáveis, 
com base em registos fiáveis. Todos os livros 
e registos financeiros, bem como as contas, 
devem refletir com exatidão as transações e 
ocorrências referentes à empresa. Também 
devem estar em conformidade tanto com os 
princípios de contabilidade geralmente aceites 
como com o sistema de controlos internos 
da McDonald’s. Os relatórios arquivados ou 
submetidos à Comissão Americana das Bolsas 
(U.S. Securities and Exchange Commission) ou 
outras comunicações da empresa têm de estar 
completos, ser imparciais, exatos, ser enviados 
atempadamente e ser de fácil compreensão.

Para garantir que todos os registos, 
relatórios e outro tipo de comunicações 
da McDonald’s são exatos, nunca deve:

●● Efetuar falsas declarações ou alterar os 
recibos em relatórios de despesas;

●● Introduzir informações falsas nos 
relatórios de horas de trabalho;

●● Alterar ou falsificar os resultados de 
avaliações de qualidade ou de segurança;

●● Contornar controlos internos;

●● Exagerar ou atenuar a declaração de 
ativos ou passivos conhecidos;

●● Manter passivos não registados ou divulgados, 
ativos ou recursos não registados;

●● Registar inadequadamente ou não 
registar itens que deveriam ser 
contabilizados como despesa; ou

●● Efetuar qualquer registo contabilístico 
com a intenção de ocultar ou alterar 
a natureza de qualquer transação. 
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Anticorrupção
Todos os funcionários da McDonald’s têm de 
cumprir a Lei de Práticas Corruptas Estrangeiras 
nos Estados Unidos (U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act “FCPA”), independentemente 
da sua localização ou local do seu negócio. 
A FCPA considera crime o suborno de 
funcionários públicos em qualquer país 
onde a McDonald’s tenha negócios. Existem 
ainda leis anticorrupção locais em cada 
país que proíbem o suborno de funcionários 
do governo ou participar em esquemas de 
comissões e suborno de entidades privadas 
(também designado de suborno comercial). 

A McDonald’s proíbe todas as formas de 
suborno ou comissões de negócio, conforme 
indicado na Política Anticorrupção Global. 
Todos os funcionários, agentes, consultores, 
representantes e parceiros de joint venture que 
atuam em nome da McDonald’s ou das respetivas 
subsidiárias controladas devem cumprir na 
íntegra a nossa política e a legislação. Não 
toleramos transgressões. A conformidade 
é uma condição para a manutenção do 
emprego ou parceria com a nossa empresa.

Para cumprir a nossa política e as leis 
antisuborno, nenhum funcionário deve 
oferecer, direta ou indiretamente, qualquer 
tipo de presente, entretenimento ou 
coisa de valor a qualquer funcionário 
público ou seus representantes para:

●● Obter ou manter um negócio;

●● Influenciar decisões relativas a um negócio;

●● Acelerar um processo; ou

●● Obter uma vantagem injusta.

A McDonald’s proíbe ainda pagamentos 
de facilitação ou “luvas”, pagamentos a 
funcionários públicos para acelerar ou 
assegurar atividades de rotina, tais como, a 
emissão de licenças, autorizações ou vistos.

Estas proibições aplicam-se às nossas 
atividades de negócio e a terceiros que ajam em 
nosso nome, incluindo consultores, agentes, 
fornecedores e prestadores de serviços. 
Um “funcionário público” é um indivíduo 
que trabalha ou representa uma entidade 
detida ou controlada pelo Estado. Segundo a 
legislação antisuborno, o termo funcionários 
públicos inclui funcionários nomeados ou 
eleitos ou funcionários públicos locais, 
municipais ou nacionais (incluindo indivíduos 
com cargos legislativos, administrativos e 
judiciais), funcionários de partidos políticos e 
candidatos políticos e funcionários de empresas 
públicas ou controladas pelo Estado.

Pagamentos feitos a uma entidade pública no 
decurso normal do negócio, tal como pagamento 
de impostos, são aceitáveis. No entanto, 
pagamentos, presentes ou entretenimento 
oferecido ou dado a um determinado funcionário 
público são arriscados, sobretudo se forem 
discricionários. Por isso, se pretende fazer 
um pagamento, oferecer um presente ou 
demonstrar mais hospitalidade para com um 
funcionário público, obtenha uma aprovação 
prévia por escrito do Departamento de 
Conformidade Global, conforme indicado nas 
Diretrizes sobre Presentes e Hospitalidade, 
incluídas na Política Global Anticorrupção.

É absolutamente essencial que os nossos 
livros e registos contenham informação exata 
de pagamentos, presentes ou formas de 
hospitalidade oferecidos a funcionários públicos. 
Isto aplica-se a pagamentos diretos, presentes 
ou entretenimento e a pagamentos indiretos.

Se não tem a certeza se determinado indivíduo 
é um funcionário público, ou caso tenha dúvidas 
relativamente ao cumprimento da Política Global 
Anticorrupção ou da legislação antisuborno, 
contacte o Departamento de Conformidade 
Global. Se suspeita de qualquer atividade 
indevida que envolva a empresa ou negócios 
de funcionários com um funcionário público, 
comunique imediatamente essa situação ao 
Departamento de Conformidade Global.

Conformidade Anticorrupção: Política Global Anticorrupção 
Disponível no AccessMcD na intranet da McDonald’s
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Recompensamos as  
nossas comunidades.

Comunidade e retribuição
A McDonald’s tem uma longa tradição 
de retribuir orgulhosamente às nossas 
comunidades locais. Sabemos que é a atitude 
correta a tomar e que este é um dos nossos 
pontos fortes. Como líderes em responsabilidade 
social, temos uma influência positiva na nossa 
vizinhança, nas pessoas e no meio ambiente.

A nossa empresa, funcionários e franquiados 
doam milhões de euros e inúmeras horas de 
trabalho a organizações filantrópicas em todo 
o mundo, particularmente às que abordam 
necessidades infantis. Também estamos à 
altura dos desafios quando ocorrem desastres 
naturais, trabalhando com os franquiados, 
fornecedores e organizações de auxílio a 
catástrofes para ajudar as vítimas e prestar 
assistência humanitária aos trabalhadores.

A Fundação Infantil Ronald McDonald (FIRM) e 
as suas filiais locais ocupam um lugar especial 
na nossa filantropia. Os restaurantes da 
McDonald’s angariam todos os anos milhões de 
euros para a FIRM e outras causas infantis. A 
McDonald’s ajuda a cobrir as despesas gerais 
e administrativas da FIRM e outros custos que 
a organização teria de incorrer para angariar 
fundos e apresentar serviços de programas.

Atividades políticas
Qualquer contribuição política efetuada pela 
empresa tem de ser aprovada previamente 
pelo presidente do Departamento de Assuntos 
Governamentais e Públicos da McDonald’s. 
Qualquer contribuição tem de apoiar um 
candidato político ou iniciativa eleitoral que o 
presidente dos Assuntos Governamentais e 
Públicos determine como sendo benéfico para 
os interesses a longo prazo da McDonald’s. As 
contribuições políticas têm de cumprir as leis 
e regulamentos aplicáveis na jurisdição onde 
a contribuição é efetuada, incluindo a FCPA. 

Qualquer pedido de contribuições políticas 
para um único candidato, partido político ou 
iniciativa eleitoral que reúna mais que 100.000 
dólares americanos (aproximadamente €73.500) 
num ano de calendário requer a aprovação 
do presidente da McDonald’s do segmento de 
negócios onde a contribuição é efetuada.

Os funcionários podem participar em atividades 
políticas pessoais e têm o direito de apoiar 
candidatos políticos e causas preferidos. 
No entanto, qualquer envolvimento nesse 
tipo de atividade tem de ser efetuado no seu 
tempo livre e ao seu próprio encargo. Deve 
deixar bem claro que as suas opiniões e atos 
representam a sua posição pessoal e não a 
da McDonald’s. Por fim, não utilize os ativos 
ou recursos da empresa para quaisquer 
atividades políticas sem a aprovação prévia 
do presidente do Departamento de Assuntos 
Governamentais e Públicos da McDonald’s.

As nossas comunidades

Diretrizes de Atividades Políticas Globais da McDonald’s
Disponível no AccessMcD na intranet da McDonald’s
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RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
A McDonald’s está empenhada na 
responsabilidade ambiental e todas as 
pessoas no sistema desempenham um 
papel no cumprimento desse compromisso. 
Concentramos os nossos esforços em áreas 
onde podemos ter um impacto significativo 
em questões ambientais essenciais, 
incluindo alteração do clima, conservação 
de recursos naturais e gestão de resíduos.

Ouvimos, aprendemos e investimos 
continuamente nas inovações que poderão 
melhorar a nossa pegada ambiental. 
Estabelecemos parcerias com outras 
organizações para aumentar a consciência 
ambiental. Trabalhamos com fornecedores-
chave para promover práticas ambientais 
responsáveis nas suas operações.

NUTRIÇÃO E BEM-ESTAR
Estamos empenhados em apoiar o bem-estar 
dos nossos clientes. Disponibilizamos uma 
série de opções de menus para satisfazer as 
diferentes necessidades e preferências dos 
nossos clientes. Facultamos informações sobre 
os valores nutricionais dos nossos produtos 
para que os clientes possam escolher itens que 
cumpram as suas necessidades alimentares 
e as necessidades das suas famílias.

CADEIA DE FORNECIMENTO SUSTENTÁVEL
Projetámos uma cadeia de fornecimento que 
produza produtos seguros de alta qualidade, 
de forma rentável, sem a interrupção do 
fornecimento, enquanto promovemos a 
nossa posição de liderança para criar um 
benefício líquido ao melhorar os resultados 
éticos, ambientais e económicos.

Responsabilidade 
e sustentabilidade 
social corporativa 
Tentamos sempre ser melhores amanhã do 
que fomos hoje. Isto, mais do que qualquer 
outra coisa, demonstra quem a McDonald’s 
é como empresa. O objetivo abrangente dos 
nossos esforços de sustentabilidade está 
centrado na melhoria contínua através das 
nossas cinco áreas de enfoque: Nutrição 
e Bem-Estar, Cadeia de Fornecimento 
Sustentável, Responsabilidade Ambiental, 
Experiência Profissional e Comunidade. 

Durante a participação num evento empresarial, 
tive a oportunidade de comparecer a um jantar 
de €150 o prato, de apoio a um político que se 
irá candidatar nas próximas eleições. Incluí o 
custo do jantar no meu relatório de despesas, 
mas o meu supervisor não irá aprovar a 
despesa. Visto que a McDonald’s cobre o custo 
de refeições dos funcionários que viajam em 
negócios, porque é que o meu supervisor 
não irá aprovar a despesa deste jantar? 

RESPOSTA: A McDonald’s não irá cobrir 
esta despesa porque não foi pré-aprovada 
pelo presidente do Departamento Global dos 
Assuntos Governamentais e Públicos. O próprio 
funcionário deve cobrir a despesa do jantar. 
Caso contrário, poderá aparentar que estava a 
contribuir com um donativo para o candidato na 
qualidade de funcionário da McDonald’s e que 
a McDonald’s estava a apoiar este candidato.

PERGUNTA

Responsabilidade e Sustentabilidade Social Corporativa 
Disponível no AccessMcD na intranet da McDonald’s e em www.mcdonalds.com
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Crescimento lucrativo
O nosso negócio cresce  
de forma lucrativa.

Concorrência leal e 
práticas antimonopólio
A maioria dos países em que a McDonald’s opera 
tem leis de livre concorrência e antimonopólio 
que visam proteger os consumidores e 
promover uma concorrência leal. A McDonald’s 
apoia e cumpre estas leis. Estas leis, entre 
outros aspetos, geralmente proíbem:

●● Acordos formais ou informais ou 
entendimentos entre concorrentes que visem 
fixar, estabelecer, controlar ou afetar preços, 
produtos, termos de venda, custos, lucros 
ou margens de lucro, mercados ou quotas 
de mercado ou práticas de distribuição, 
propriedade intelectual ou tecnologias.

●● Acordos formais ou informais ou 
entendimentos com empresas da concorrência 
que visem a alocação de clientes ou produtos, 
negociação (ou não) com determinados 
clientes (ou fornecedores) ou classes de 
clientes (ou fornecedores) ou apresentação (ou 
não) de propostas de negócio na generalidade.

As leis da concorrência também governam 
as nossas relações com fornecedores e 
franquiados. Os funcionários que trabalham 
em conselhos de fornecedores ou cooperativas 
de publicidade locais devem consultar o 
Departamento Jurídico sobre questões de 
concorrência e antimonopólio. Se tiver dúvidas 
sobre qualquer outra questão, discussão, 
decisão ou ação com possíveis implicações 
antimonopólio, consulte o Departamento 
Jurídico antes de tomar qualquer decisão. 
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Intimações e inquéritos 
governamentais
A McDonald’s coopera com os órgãos e 
autoridades governamentais. Encaminhe 
imediatamente todos os pedidos de informação 
para o Departamento Jurídico para que a 
McDonald’s elabore a devida resposta. Todas as 
informações fornecidas devem ser verdadeiras 
e exatas. Nunca tente enganar investigadores 
nem altere nem destrua documentos ou 
registos sujeitos a uma investigação.

Comunicação com o público 
É obrigação da McDonald’s prestar informações 
precisas e completas aos meios de comunicação, 
aos analistas de valores mobiliários e acionistas 
da empresa. Para garantir que as informações 
são exatas e completas, os funcionários que 
receberem pedidos de informações referentes 
às atividades, resultados, planos ou sobre a 
posição da McDonald’s relativamente a assuntos 
de interesse público, devem encaminhá-las 
para o Departamento de Relações Corporativas 
ou para o departamento da sua área que 
lide com questões de interesse público. Isto 
aplica-se a todas as declarações públicas 
feitas em nome da empresa, incluindo as 
feitas em boletins informativos da Internet 
ou em salas de “chat”. Se o Departamento de 
Relações Corporativas lhe der autorização para 
fornecer informações solicitadas por um órgão 
público, certifique-se de que responde apenas 
a assuntos da sua esfera de conhecimentos 
e procure ajuda para responder às questões 
sobre as quais não se sente seguro.

No decorrer das minhas funções na McDonald’s, 
soube que um dos nossos fornecedores está 
prestes a anunciar uma novidade que irá 
aumentar consideravelmente o valor das suas 
ações. Posso comprar ações do fornecedor 
agora, antes das novidades serem publicadas?

RESPOSTA: Não, por duas razões. Em primeiro 
lugar, isto representaria um conflito de interesse. 
Não lhe é permitido utilizar informação 
adquirida apenas como resultado da sua relação 
com a McDonald’s para benefício pessoal. 
Em segundo lugar, utilizar esta informação 
poderá ser considerado como uma obtenção 
de informações privilegiadas, o que é ilegal. 
Não pode comprar ou vender ações com 
base em informação não pública que recebe 
sobre a McDonald’s ou outras empresas no 
decorrer do seu emprego na McDonald’s.

Informações privilegiadas 
e negociação de 
valores mobiliários
As informações que não foram disponibilizadas 
ao público, e que seriam consideradas 
importantes para tomar uma decisão de 
investimento, são normalmente designadas 
de informações privilegiadas. Entre estas 
encontram-se também as informações 
relacionadas com ações de outras empresas 
públicas obtidas através do cargo que ocupa 
na McDonald’s ou através de meios ilegais. 
Exemplos de informações privilegiadas 
seriam revisões significativas de subida ou 
descida nas previsões de rendimentos da 
empresa, reestruturações significativas, 
mudanças na administração da empresa e 
informações sobre produtos importantes 
ou desenvolvimento de litígios.

É ilegal comprar ou vender valores 
mobiliários de qualquer empresa, incluindo 
a McDonald’s, com base em informações 
privilegiadas. Também é ilegal transmitir 
informações privilegiadas a terceiros ou fazer 
recomendações de compra ou venda de ações 
a terceiros com base nessas informações.

PERGUNTAPráticas comerciais
A informação sobre os concorrentes e 
fornecedores é um bem valioso. Respeitamos os 
direitos dos nossos concorrentes e fornecedores 
e a nossa conduta de mercado em relação a 
eles será justa. Empenhamo-nos em obter 
vantagens competitivas por meio da adoção de 
práticas superiores de pesquisa, marketing, 
execução, qualidade e serviço — nunca mediante 
a utilização de práticas comerciais questionáveis 
do ponto de vista ético. Não nos envolvemos 
em práticas comerciais injustas ou ilegais.

As regras seguintes aplicam-se quando a 
McDonald’s ou qualquer pessoa que trabalhe 
em nosso nome recolhe ou utiliza informação 
relativa a concorrentes ou fornecedores:

●● Respeite os direitos proprietários de 
terceiros, incluindo as suas patentes, 
direitos de autor e marcas comerciais;

●● Não aceite, divulgue ou utilize informação 
que lhe foi divulgada por meio de quebra 
de um contrato de confidencialidade;

●● Não divulgue ou utilize informação 
que poderá dizer respeito a direitos 
proprietários ou ser confidencial sem 
consultar o Departamento Jurídico;

●● Não utilize quaisquer métodos imorais 
ou ilegais para obter informações 
sobre outras empresas;

●● É proibido extorquir informações confidenciais 
de outras empresas, bem como persuadir os 
seus ex-funcionários ou funcionários atuais 
a divulgar esse tipo de informações; e

●● Não tome qualquer medida que 
possa criar a suspeição de um acordo 
impróprio com os concorrentes.
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Melhoria contínua
Esforçamo-nos  
continuamente por melhorar.

Administração da empresa 
e controlos internos
Pensamos que uma administração empresarial 
eficaz começa com um Conselho de 
Administração independente que monitoriza o 
desempenho da empresa em nome de todos os 
acionistas. Temos ainda um sistema de controlos 
internos e mecanismos de prestação de 
informações, concebido para proteger os ativos 
e as operações da empresa e para fornecer 
informações precisas, honestas e atempadas 
ao Conselho de Administração. O Comité 
de Auditoria do Conselho de Administração 
e o seu auditor externo proporcionam uma 
supervisão independente relacionada com a 
preparação das declarações financeiras da 
empresa e sistemas de controlo interno da 
empresa. Os funcionários devem cumprir à 
letra o espírito do nosso sistema de controlos 
internos, além de cooperarem inteiramente 
com qualquer auditoria ou investigação.

Investigações internas
A McDonald’s encara as alegações de atos 
repreensíveis com muita seriedade. Caso 
tenha conhecimento de uma investigação 
interna ou se lhe forem solicitadas 
informações ou apoio para uma investigação 
interna, aplicam-se as seguintes regras:

Existem situações em que os pormenores 
de uma investigação têm de ser mantidos 
confidenciais pelos funcionários envolvidos. Por 
exemplo, sempre que for necessário proteger 
os indivíduos que tenham efetuado a queixa ou 
testemunhas, proteger contra retaliação, evitar 
a destruição ou perda de provas relevantes, 
minimizar o risco de fabricação de testemunhos, 
evitar ocultação de provas ou assegurar a 
integridade da investigação, os funcionários 
envolvidos devem manter a confidencialidade 
relativamente a assuntos relacionados com as 
investigações. Os funcionários que efetuarem 
uma denúncia devem estar conscientes que 

podem denunciar, diretamente, a má conduta 
a uma autoridade governamental, de acordo 
com as leis regras e regulamentos aplicáveis 
à sua jurisdição. O autor da denúncia que 
efetuar a denúncia de uma má conduta a 
uma autoridade governamental fica isento 
das disposições de confidencialidade desta 
política. Nenhum funcionário estará sujeito 
a retaliação ou medidas disciplinares da 
empresa por efetuarem uma denúncia.

No decurso de uma investigação, pode ser-
lhe solicitado que não aborde com ninguém, 
quer da McDonald’s ou externo, qualquer 
assunto relacionado com a investigação sem 
o consentimento expresso de responsáveis 
autorizados para conduzir a investigação.

Os funcionários devem colaborar totalmente 
com a equipa de investigação autorizada no 
decurso da investigação e comunicar toda 
e qualquer informação relevante de forma 
completa e verdadeira. Os funcionários que 
interferirem ou facultarem informações falsas 
no decorrer de uma investigação, serão sujeitos 
a ação disciplinar, incluindo despedimento.
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Exposição de preocupações [ � ] AMY KOVALAN 
Vice-presidente da empresa, 
Responsável pela Conformidade

[ � ] JERRY KRULEWITCH 
Vice-presidente executivo, 
Conselheiro-Geral e Secretário

O funcionário tem uma pergunta ou 
preocupação relativa a ética ou conformidade

O funcionário contacta 
directamente o 

“Global Compliance Office” 
(Departamento de 

Conformidade Global): 
pessoalmente, pelo 

telefone, correio eletrónico, 
fax ou correio

O Departamento de 
Conformidade Global 

concede orientação ou 
investiga o assunto

O funcionário toma uma 
decisão informada  

OU  
o assunto é resolvido

O funcionário fala com 
o seu supervisor direto 

ou com o gerente

O supervisor pode 
orientá-lo ou pedir ajuda 

ao Departamento de 
Conformidade Global

O funcionário telefona 
para a Linha de 

Integridade Empresarial 

A informação é 
encaminhada para 
o Departamento de 

Conformidade Global
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A defesa destes valores é um dever pessoal de cada um 
de nós. Mesmo assim, só unidos poderemos fortalecer 
o nosso objetivo de os executar. 

Recursos adicionais

Pessoal/A sua 
equipa alargada

●● O seu supervisor

●● Outro membro da gerência

●● O chefe de serviços

●● Departamento de Recursos Humanos

●● O Departamento Jurídico

●● Auditoria interna

●● Global Compliance Office (Departamento 
de Conformidade Global)

●● Linha de Integridade Empresarial 
+1 800-261-9827

●● Programas de Assistência 
aos Funcionários (PAF)

Políticas/A sua rede de 
informações alargada
Existem cópias destas políticas disponíveis em  
www.mcdonalds.com ou no AccessMcD:

●● Política Global Anticorrupção

●● Diretrizes de Atividades Políticas Globais

●● O Golden Arches Code

●● Diretrizes operacionais de recursos humanos

●● Política de gestão de registos

●● Código de Conduta dos Fornecedores

Poderão existir normas adicionais que 
também servem como recursos. Esperamos 
que os funcionários tenham conhecimento 
e cumpram eventuais políticas adicionais 
que regulam o seu trabalho. 

Pode obter cópias das Normas de Conduta 
Empresarial da McDonald’s no Gabinete de 
Recursos Humanos, no Departamento Jurídico 
ou no Departamento de Conformidade Global. 

Procure ajuda, se necessário. Um bom lugar para começar a sua busca é a utilização destes recursos.
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www.mcdonalds.com
https://dmc.accessmcd.com/content/mcmac/storagearea/wa1/6d624a60735804aa93b7fde1e19cfce6/2413777.AssetPar.Single.File.0.tmp.x.pdf
https://dmc.accessmcd.com/content/mcmac/storagearea/wa1/6d624a60735804aa93b7fde1e19cfce6/2414250.AssetPar.Single.File.0.tmp.x.pdf
https://www.accessmcd.com/accessmcd/corp/marketing/magic/smas/brandstewardship/goldenarchescode.html
https://dmc.accessmcd.com/content/mcmac/storagearea/wa1/9a051193709f9ecb33f063cac8cf0827/1086205.AssetPar.Single.File.0.tmp.x.pdf
https://dmc.accessmcd.com/content/mcmac/storagearea/wa1/d4277c7a637e1fc7c612f80044cb7e0a/1608212.AssetPar.Single.File.0.tmp.x.pdf
http://www.aboutmcdonalds.com/content/dam/AboutMcDonalds/Sustainability/Library/Supplier_Code_of_Conduct.pdf


Como saberei se a minha questão foi abordada?

RESPOSTA: O Departamento de Conformidade 
Global inicia uma investigação. Trabalhamos 
com vários outros departamentos, incluindo 
o Departamento de Recursos Humanos, 
de Auditoria Interna e de Segurança 
quando realizamos as investigações para 
as resolvermos. Quando telefona para 
obter informações sobre a sua questão ou 
preocupação, receberá uma resposta ou então 
é-lhe dito que estão a ser tomadas as medidas 
adequadas. Temos de respeitar todas as 
partes envolvidas numa investigação, por isso 
a quantidade de informações que podemos 
facultar será diferente de situação para situação.

PERGUNTA
O que sucede se alguém fizer uma acusação falsa?

RESPOSTA: Somos muito rigorosos nas 
nossas investigações e respeitamos todos os 
funcionários. Não será tomada nenhuma medida 
disciplinar sem uma investigação aprofundada. 
Um funcionário que efetue conscientemente 
uma declaração falsa ficará sujeito a medidas 
disciplinares, incluindo despedimento.

PERGUNTAQuestões frequentes 
sobre o Departamento 
de Conformidade Global

Quais são as minhas opções para expor 
uma questão ou preocupação?

RESPOSTA: Pode contactar o “Global 
Compliance Office” (Departamento de 
Conformidade Global) de várias formas:

●● Encontrar-se pessoalmente com um 
membro do pessoal do Departamento 
de Conformidade Global

●● Ligue para falar com alguém do 
Departamento de Conformidade Global:  
+1 630-623-3522 
+1 630-623-7125 (fax)

●● Envie uma cópia impressa para a 
morada segura do Departamento de 
Conformidade Global: P.O. Box 4567, 
Oak Brook, IL 60522-4567, USA

●● Envie um correio eletrónico para o 
endereço seguro do Departamento 
de Conformidade Global:  
business.integrity@us.mcd.com

●● Business Integrity Line 
(Linha de integridade empresarial):  
+1 800-261-9827

●● Comunicação online:  
https://tnwgrc.com/mcd/

●● Envie um SMS para o Departamento 
de Conformidade Global:  
+1 630-400-6818

PERGUNTA

Manter o brilho dos 
nossos arcos
Nenhuma política, brochura, comité ou 
gabinete de conformidade pode garantir 
um comportamento correto e ético. Tal 
é da responsabilidade exclusiva de cada 
um de nós. Cabe a cada funcionário da 
McDonald’s manter o brilho do nosso bom 
nome fazendo o que está correto. 

PARE E REFLITA
●● É legal? É correto?

●● Será que os meus clientes, colegas de 
trabalho, amigos e familiares aprovariam?

●● Será que amanhã me vou sentir bem 
com a decisão que tomar agora?

Se a resposta a todas estas perguntas for 
“sim” — então está no caminho certo.

Exposição de suspeita 
de violações das Normas

GLOBAL COMPLIANCE OFFICE 
(Departamento de Conformidade Global)
P.O. Box 4567
Oak Brook, IL 60522-4567, USA
+1 630-623-3522 (telefone)
+1 630-623-7125 (fax)
ou por correio eletrónico através 
do endereço: 
business.integrity@us.mcd.com

BUSINESS INTEGRITY ONLINE 
REPORTING TOOL
(Ferramenta de comunicação online 
de Integridade Empresarial)
https://tnwgrc.com/mcd/

Linha de integridade 
empresarial da 
McDonald’s 

A Linha de Integridade Empresarial 
presta atendimento 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, 365 dias 
por ano, por meio de um telefonista 
de uma empresa independente. As 
chamadas são gratuitas e confidenciais. 
Há intérpretes disponíveis. 

TELEFONE +1 800-261-9827
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ADDITIONAL RESOURCES

Acesso internacional
Chamadas para a Linha de Integridade Empresarial 
da McDonald’s Corporation nos Estados Unidos.
Para contactar a Linha de Integridade Empresarial da McDonald’s Corporation nos Estados Unidos,  
por favor procure o seu número local de acesso direto da AT&T para o país para o qual vai ligar na seguinte lista:

O sinal ^ que aparece em alguns códigos diretos da AT&T significa “aguarde o segundo sinal de chamada”.
Depois de localizar este número, por favor siga estas instruções:
Certifique-se que obteve uma linha externa (se está a usar um telefone público, verifique se permite chamadas 
internacionais).

PASSO 1: Marque o número de acesso direto da AT&T referente ao país de onde a chamada procede.
PASSO 2:  Quando ouvir a mensagem em inglês ou uma série de sons, marque o seu número gratuito da Linha de 

Integridade Empresarial da McDonald’s 800-261-9827 (NÃO prima “1” nem “0” antes de marcar o número 
de telefone).

PASSO 3: A chamada será encaminhada para Linha de Integridade Empresarial da McDonald’s.

Alemanha ........................................ 0-800-225-5288

Áustria ............................................. 0-800-200-288

Bélgica ............................................ 0-800-100-10

Bielorrússia .................................... 8^800101

Bulgária .......................................... 00-800-0010

Croácia ............................................ 0800-220-111

Dinamarca ....................................... 800-100-10

Eslováquia ....................................... 0-800-000-101

Eslovénia ......................................... 001-770-776-5602

Espanha .......................................... 900-99-0011

Estónia ............................................ 800-12001

Finlândia ......................................... 0-800-11-0015

França ............................................. 0800-90-0238

Grécia .............................................. 00-800-1311

Holanda ........................................... 0800-022-9111

Hungria ........................................... 06-800-011-11

Irlanda ............................................. 1-800-550-000

Islândia ............................................ 00 800 22255288

Itália ................................................ 800-172-444

Letónia ............................................ 80002288

Luxemburgo .................................... 800 2 0111

Macedónia, ARJ............................... 0-8000-4288

Malta ............................................... 800-90110

Marrocos ......................................... 002-11-0011

Noruega .......................................... 800-190-11

Polónia ............................................ 0-0-800-111-1111

Portugal .......................................... 800-800-128

Reino Unido (BT) ............................. 0800-89-0011

Reino Unido (C&W) ......................... 0-500-89-0011

Reino Unido (NTL) ........................... 0-800-013-0011

República Checa ............................. 00-800-222-55288

Roménia .......................................... 0808-03-4288

Rússia.............................................. 8^10-800-110-1011

Rússia  
(fora de Moscovo) ............................

 
8^495-363-2400

Rússia  
(fora de São Petersburgo) ...............

 
8^812-363-2400

Rússia  
(Moscovo e São Petersburgo) .........

 
363-2400

Suécia .............................................. 46-8-12410607

Suíça ................................................ 0-800-890011

Ucrânia ............................................ 0^00-11
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As marcas comerciais utilizadas neste documento são propriedade da McDonald’s Corporation e suas afiliadas: 
McDonald’s, the Golden Arches Logo, the McDonald’s Building Designs, QSC&V, FIRM, Happy Meal, i’m lovin’ it, 
Fundação Infantil Ronald McDonald e Hamburger University.
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