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Voltar ao Sumário

Mensagem do Presidente
Caro(a) Empregado(a),
É com enorme satisfação que apresentamos
o Código de Ética da Sapura Navegação Marítima, que acaba de passar por um processo
de atualização e aperfeiçoamento. A revisão
do nosso Código de Ética é motivada pela necessidade de nos mantermos sempre alinhados às melhores e mais atuais práticas de governança, buscando acompanhar o ritmo de
transformações de uma sociedade cada vez
mais consciente e com novas expectativas.
Para atender à evolução das necessidades de
nossos clientes e a crescente demanda global
de energia, somamos notável expertise técnica à eficiência operacional, obtendo como
consequência a excelência dos resultados que
entregamos. Contudo, é nos bastidores de toda
esta dinâmica que se encontra nosso mais valioso ativo: as pessoas.
Nossa reputação é construída a muitas mãos.
Sem elas, os cálculos não sairiam do papel,
nem os mais modernos equipamentos concluiriam suas engenhosas manobras em alto mar.
E sem elas, também, não teríamos conquistado o reconhecimento do mercado – o que é

um forte indicativo de que estamos no caminho certo. Assim, da mesma forma com que
cada um de nossos empregados contribuiu
para que chegássemos até aqui, confiamos,
a cada um, a responsabilidade de preservar
a nossa reputação e fazer valer o sentimento
#ProudToBeSapura.
Este Código é um instrumento de conscientização, uma ferramenta norteadora para nos
levar além, através da mentalidade de fazer o
que é certo. Acreditamos na força da cultura
corporativa da integridade, aqui contemplada em valores e diretrizes a serem observados nas relações entre colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A
cultura de integridade beneficia a todos na
medida em que traz transparência e previsibilidade sobre condutas esperadas, delimitando igualmente seus limites. Que este Código
cumpra o seu propósito de servir como um
guia para todos agirem de forma justa, ética e
transparente.
Convidamos você a “embarcar” nesta leitura,
com toda atenção que ela merece.
Um abraço.
Rogerio Salbego
CEO
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Voltar ao Sumário

Voltar ao Sumário

Sobre o
nosso Código
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2.1 Objetivo e aplicabilidade
2.2 Nossos valores
2.3 Comitê de Ética

Parte 2 • Sobre nosso Código

2.1 Objetivo e aplicabilidade

Voltar ao Sumário

Nós, integrantes da Sapura Navegação Marítima, acreditamos que tão
importante quanto o que fazemos, é como fazemos. Assim, no incansável compromisso pela excelência de nossos resultados, não abrimos
mão da cultura de ética e integridade ao longo de toda nossa cadeia
produtiva.
Este Código de Ética cumpre o papel de traduzir nossos valores em
padrões de conduta esperados por todos os nossos empregados, independentemente de cargo ou função, além de nossos clientes, fornecedores e parceiros comerciais.
Trata-se do regramento superior do nosso Programa de Integridade, irradiando seus efeitos para todas as demais políticas e procedimentos
internos que o apoiam. Nosso Código não apenas orienta as pessoas
a fazerem o que é certo, como também a dizer não, com convicção, a
situações que conflitem com nossos princípios institucionais.
A reputação da Sapura é construída diariamente, através da soma das
ações de cada um de nossos empregados. Somos todos, portanto, guardiões do Código, cabendo à cada um, dentro de sua atividade, zelar
pela promoção de um ambiente de trabalho saudável, seguro e íntegro.
Sejam bem-vindos a bordo!
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Parte 2 • Sobre nosso Código

2.2 Nossos valores

6

Voltar ao Sumário

Mais do que apenas palavras, nossos valores constituem o verdadeiro DNA
da Sapura, e nos acompanham na tomada de cada decisão. Trata-se de valores perenes e irrenunciáveis, facilmente identificados no dia a dia de nossas operações. São eles:

Segurança

Integridade

Excelência

Cooperação

Inovação

Na Sapura, nós cuidamos
uns dos outros. Assim, assegurar a saúde e segurança
de nossos empregados e
demais profissionais com
quem interagimos é nosso
compromisso prioritário.
Através de procedimentos diversificados de treinamento e capacitação,
nossas atividades são realizadas em conformidade
com rígidos protocolos de
segurança. Como resultado,
nossa meta é promover um
ambiente de trabalho livre
de incidentes.

Adotamos os mais altos
padrões éticos na condução dos nossos negócios,
garantindo transparência
nas relações com o público
e o privado e respeitando
as normas de combate à
corrupção previstas na legislação brasileira e internacional. Para nós, a disseminação da cultura ética é
requisito fundamental para
a longevidade de nossas
atividades comerciais.

Buscamos atingir nosso máximo potencial para garantir
o mais elevado padrão de
qualidade na entrega de
nossos resultados. Do passo a passo à finalização de
um projeto, nossas equipes
são comprometidas em desempenhar suas tarefas com
consistência, responsabilidade e excelência técnica,
sempre buscando o constante aprimoramento.

Nossa empresa foi construída a partir da integração
colaborativa entre todas as
áreas da organização. Reconhecemos o trabalho em
equipe como peça-chave
para alcançar nossas metas.
Dessa forma, estimulamos
amplamente a cooperação
entre nossos empregados,
através de um ambiente de
diálogo, confiança e parceria. Acreditamos que juntos
somos mais.

Possuímos um olhar inquieto e curioso, sempre atento às novas tecnologias de mercado.
Procuramos nos manter
atualizados às inovações
operacionais, encorajando o potencial criativo
de nossos empregados na
busca por soluções. Somos
movidos a desafios!
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Parte 2 • Sobre nosso Código

2.3 Comitê de Ética

Voltar ao Sumário

Nosso Programa de Integridade conta com um
Comitê de Ética, órgão permanente composto
por membros da alta gestão da empresa, selecionados de acordo com sua experiência nesse
tema, reputação e influência positiva sobre os
demais empregados. Esse Comitê possui função normativa, deliberativa e consultiva, assumindo relevante responsabilidade na manutenção do Programa. Cabe a ele certificar que
o discurso que pregamos corresponde àquilo
que praticamos.
Através de reuniões regulares, nosso Comitê de
Ética está constantemente envolvido na análise de questões de Compliance, o que inclui a
gestão de transgressões éticas ou legais. Sempre antenado às transformações do cenário social, o Comitê reforça nosso comprometimento por um Programa de Integridade eficiente e
atual, em permanente evolução e alinhado às
necessidades organizacionais da Sapura.
Para maiores informações, acesse nosso Regimento Interno sobre o Comitê de Ética.
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Voltar ao Sumário

3.1 Conduta ética, íntegra e transparente
3.2 Saúde, segurança e proteção ambiental
3.3  Combate à corrupção

Nossos
Compromissos

3.4 Prevenção de conflitos de interesses
3.5 Intolerância a assédio e discriminação
3.6 Prevenção ao uso indevido de álcool e drogas
3.7 Idoneidade dos livros e registros contábeis

Parte 3 • Nossos compromissos

3.1 Conduta ética, íntegra e
transparente

Voltar ao Sumário

Além de uma empresa de sucesso, buscamos ser uma empresa de valor. Pensando nisso, adotamos como premissa básica para qualquer
ação o respeito às diretrizes de ética e transparência expressas neste
Código e nos demais normativos internos e externos sobre o tema.
Por vezes, é natural nos depararmos com dilemas nas relações humanas, pondo à prova nossos valores. Nesses casos, devemos parar e nos
questionar:

A melhor forma de honrarmos a confiança que nos é depositada por
nossos clientes, fornecedores e acionistas, é assumindo o inabalável
compromisso por fazer o certo. Acreditamos que uma empresa com
um time de empregados íntegros produz com mais efetividade, atingindo os melhores resultados.
Portanto, tenha sempre em mente que:

» Facilidades no curto prazo podem criar armadilhas no longo prazo;
» Acredito verdadeiramente que isso está certo?
» Esta atitude condiz com os valores da Sapura?
» Seria capaz de justificar minha conduta se ela se tornasse pública?

» Se você não tomar as medidas certas no momento certo, depois pode
ser tarde demais;

» É uma ação da qual minha família se orgulharia?

» Conivência e omissão também podem configurar desvios.

» Isso contribui para a pessoa que busco ser?

Agir de forma ética, íntegra e transparente significa agir de forma honesta, confiável e responsável, honrando a dignidade. É, também, não
admitir qualquer atalho por vícios de caráter, espertezas ou imoralidades. Aqui, não há espaço para qualquer comportamento injusto ou
desleal.
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» Se parecer fácil demais, desconfie;

Parte 3 • Nossos compromissos

3.2 Saúde, segurança e
proteção ambiental

Voltar ao Sumário

Não se pode ignorar os riscos inerentes à nossa atividade offshore. Em
função disso, a Política de Quality, Health, Safety, Environment (QHSE
- Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente) possui sensível importância para nós. A qualidade dos nossos serviços de engenharia e
instalação submarina está diretamente ligada à forma com que cuidamos uns dos outros e do meio ambiente.
Através de sistemática gestão de riscos, mapeamos uma série de ações
preventivas em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis,
além dos mais altos procedimentos de segurança e sustentabilidade
de mercado. Contudo, sabemos que tão importante quanto possuir
regras é investir no devido treinamento e capacitação para o correto
manejo destas regras, promovendo uma verdadeira conscientização
de prevenção de incidentes offshore.
Desta forma, algumas instruções de como reafirmar nosso compromisso com saúde, segurança e proteção ambiental são:

» Cumprir todas as regras de ouro da Sapura – nossas regras básicas
de segurança;

» Aderir à nossa filosofia dos “3 Ps: Pausar, processar, prosseguir”,
através de uma atuação atenta e cautelosa;
» Paralisar todo e qualquer comportamento que julgue inseguro para
você ou seus colegas;
» Em caso de suspeita de poluição, interromper imediatamente todas
as operações e acionar o plano de emergência. Não toleramos derramamentos ou qualquer outro tipo de degradação ambiental;
» Seguir o Plano de Gerenciamento de Resíduos, cooperando na separação de resíduos sólidos para fins de coleta;
» Em caso de eventual incidente ou acidente, reportar imediatamente
para seu superior imediato e/ou para o enfermeiro da embarcação.

Cada empregado deve zelar não apenas por sua segurança, como também pela de seus colegas, através de uma visão crítica dos riscos e
de pronta capacidade de interrupção em caso de emergências. Poder
contar com o comprometimento de todos é o nosso diferencial na
prevenção de acidentes.

» Participar e se empenhar nos processos de treinamento e capacitação, buscando sanar todas as possíveis dúvidas e colocar em prática
todo o conhecimento adquirido;
» Utilizar os equipamentos de segurança do trabalho (EPIs), em conformidade com a especificação técnica de cada equipamento;
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Para maiores informações acesse Procedimento de Gestão Ambiental e Manual de QHSE.

Parte 3 • Nossos compromissos

3.3 Combate à corrupção

Voltar ao Sumário

Nosso compromisso pela conduta ética, íntegra e transparente anda
de mãos dadas com nossa política de tolerância zero à corrupção. Reconhecemos o impacto altamente nocivo da corrupção na construção
de uma sociedade mais igualitária, e não medimos esforços para combatê-la, desde a forma mais simples à mais sofisticada.
Assim, é absolutamente incompatível com a nossa cultura qualquer
ato que possa ser entendido como corrupção, suborno, fraude em concorrência pública, lavagem de dinheiro, improbidade administrativa
ou qualquer ato lesivo contra a Administração Pública, nacional ou
estrangeira.
Neste sentido, fica terminantemente vedado, em qualquer circunstância:

» Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
prática de atos de corrupção;
» Realizar transações comerciais sem adotar diligências razoáveis de
verificação da licitude da origem dos recursos de terceiros.

Em caso de dúvida sobre como proceder em alguma situação suspeita,
consulte seu gestor ou alguém do time jurídico. Se tiver conhecimento
da prática de qualquer das irregularidades listadas acima, não hesite em
fazer um registro em nosso Canal de Denúncias (detalhado adiante, no
item 6.1).

» Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida - seja em dinheiro, bens ou serviços - a agente público
ou terceiro a ele relacionado;
» Fraudar, manipular ou frustrar o caráter competitivo de licitações;
» Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, inclusive de agências reguladoras;
» Realizar pagamentos de facilitação para
namentais/administrativas;
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agilizar ações gover-

Para maiores informações, acesse nossa Política Anticorrupção.

Parte 3 • Nossos compromissos

3.4 Prevenção de conflitos
de interesses

Voltar ao Sumário

Ao tomarmos decisões em nome da Sapura, levamos em consideração
exclusivamente os interesses da empresa. Não deixamos que nossos
interesses particulares ou de pessoas que conhecemos influenciem
em nossas ações dentro do trabalho, que devem estar sempre pautadas na isenção e no profissionalismo.
Para melhor ilustrar o que pode ser entendido como conflito de interesses, destacamos alguns exemplos:

» Contratação de um fornecedor, em detrimento de outro com melhor
oferta, devido a relações de amizade ou parentesco com seus representantes;
» Direcionamento do recrutamento e seleção de um novo funcionário,
por motivações pessoais;
» Favorecimento de um empregado, em processos de promoção, por
questões de afinidade;
» Relacionamento íntimo entre empregados com relação de subordinação hierárquica direta na empresa (sendo permitido, entretanto,
o relacionamento entre empregados offshore em embarcações distintas, que sigam a mesma escala);
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» Utilização indevida de informações confidenciais visando a obtenção de vantagem pessoal ou para terceiros;
» Desempenhar atividades profissionais de cunho executivo em paralelo, incompatíveis ao cargo exercido na Sapura.

Tão logo seja identificada situação de potencial ou efetivo conflito de
interesses, comunique prontamente seu gestor ou nossa equipe de
Compliance, que fornecerá as orientações de como proceder diante
do caso concreto.

Parte 3 • Nossos compromissos

3.5 Intolerância a assédio
e discriminação

Voltar ao Sumário

Vivemos em uma sociedade diversa e plural, sendo direito de todos
um tratamento respeitoso e livre de discriminação. Sabemos que
o ambiente offshore é um espaço majoritariamente masculino e, por
isso, devemos redobrar a atenção para garantir que todos a bordo se
sintam confortáveis para exercer suas atividades em um ambiente de
trabalho inclusivo e igualitário, tantos nas embarcações quanto nos
escritórios.
Dessa forma, buscamos estimular o desenvolvimento do potencial de
todos, independentemente de etnia, cor, gênero, orientação sexual,
necessidades especiais, religião ou ideologia. Enxergamos a diversidade como elemento fundamental para a potencialização das competências da empresa e a formação de uma cultura de integridade e
respeito entre todos, indistintamente.
Repudiamos, ainda, qualquer forma de assédio. Se você estiver diante
de uma conduta abusiva, que atente reiteradamente contra a dignidade psicológica, gerando situações constrangedoras, saiba que se trata
de hipótese de assédio moral - e deve ser denunciada.
De igual forma, se constatar qualquer comportamento indesejado, físico ou verbal, explícito ou não, de constrangimento com conotação
sexual, fique advertido: trata-se de assédio sexual, e também deve ser
denunciado em nosso Canal de Denúncias.
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Por fim, esteja sempre atento a possíveis sinais de que certa atitude, por melhor que seja a intenção, possa ser considerada como uma
forma de atenção indesejada por aquele a quem se destina. Assim, é
fundamental saber interpretar quando a postura de alguém indica um
limite a ser respeitado.
Tendo isso em vista, são atitudes esperadas de nossos empregados:

» Não permitir que escolhas sejam pautadas em julgamentos por características pessoais;
» Tratar a todos com igualdade, dignidade e respeito;
» Se abster do uso de apelidos inapropriados, contatos físicos inoportunos, convites impertinentes ou qualquer outro tipo de intimidade
incompatível com a sobriedade do nosso ambiente de trabalho;
» Assegurar que nossos parceiros comerciais e fornecedores se alinham à nossa Política de Intolerância à Assédio e Discriminação;
» Reportar, em nosso Canal de Denúncias, caso testemunhe qualquer
episódio de assédio, discriminação ou desrespeito.

Parte 3 • Nossos compromissos

3.6 Prevenção ao uso
indevido de álcool
e drogas

Voltar ao Sumário

No dia a dia de nossas operações, desempenhamos funções de alta
complexidade, que demandam total consciência e atenção, além de
influenciarem na segurança de todos, a bordo ou em nossos escritórios, e na preservação do meio ambiente.
Cientes da grande responsabilidade que carregamos, desenvolvemos
uma Política de Prevenção ao Uso Indevido de Álcool e Drogas, que
proíbe o trabalho sob a influência de bebidas alcoólicas ou drogas
ilícitas que possam comprometer as funções cognitivas de nossos empregados. A posse, a comercialização e a distribuição de álcool ou de
qualquer outra substância psicoativa são vedadas nas dependências
da Sapura, ou em qualquer situação de trabalho relacionada.

» Em caso de comprovada dependência química, deverá ser feito um
reporte voluntário ao Departamento de Recursos Humanos para a
devida assistência;
» Na eventualidade de determinados eventos corporativos, realizados
exclusivamente em terra, será excepcionalmente tolerado o consumo moderado de bebidas alcoólicas, desde que autorizado por algum gerente da empresa.

A empresa se reserva o direito de, ocasionalmente, realizar testes toxicológicos por amostragem em seus empregados, observada a legislação aplicável, nos ambientes onshore e offshore, como forma de assegurar a eficácia dessa política.
Seguem algumas orientações práticas sobre o tema:

» Na hipótese de uso de medicamentos controlados, este deverá ser
imediatamente reportado ao Médico do Trabalho em exercício na
empresa, com a devida comprovação por meio de receita médica,
para que seja formalizada a sua autorização;
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Para maiores informações, acesse nossa Política de Prevenção ao Uso
Indevido de Álcool e outras Drogas.

Parte 3 • Nossos compromissos

3.7 Idoneidade dos
livros e registros
contábeis

Voltar ao Sumário

Mantemos um sistema de livros e registros contábeis fidedigno, transparente e atualizado, observando-se rigorosamente a legislação e
normas regulatórias aplicáveis. Através de procedimentos internos de
controle, nos certificamos que todos os números sejam formalmente
documentados e reflitam com precisão os fluxos financeiros da Sapura.
Garantimos, assim, a rastreabilidade de todas as nossas transações,
confirmando uma gestão financeira ética e coerente. Respeitamos,
também, o caráter confidencial dessas informações, mantendo seu
acesso restrito - exceto quando sua divulgação for devidamente autorizada ou decorrente de atendimento à exigência de autoridade local.
Para a preservação da idoneidade de nossos livros e registros contábeis, algumas diretrizes a serem observadas são:

» Não manipular pagamentos indevidos como se legítimos fossem,
mascarando sua verdadeira finalidade. Não toleramos fraudes;
»
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Não registrar transações inválidas, inexistentes ou incorretas. Em
caso de dúvida ou suspeita de indícios de irregularidade, consulte
seu superior ou alguém do Departamento Financeiro;

» Solicitar de parceiros comerciais detalhamento razoável de faturas
e notas fiscais, compatíveis e proporcionais aos serviços ou produtos fornecidos, e arquivar devidamente os comprovantes da efetiva
entrega ou prestação de serviços;
» Consignar justificativas relacionadas à necessidade de determinada contratação, informações sobre o preço contratado e o preço de
mercado, ou eventuais ressalvas pertinentes, quando cabível. Instruir os registros com informações e documentos que os respaldem;
» Cooperar com procedimentos de revisão contábil, incluindo auditorias internas e externas, fornecendo todas as informações solicitadas;
» Ao registrar uma transação financeira, manter as informações completas e inteligíveis.

Voltar ao Sumário

Nosso
relacionamento
com terceiros

4

4.1 Fornecedores e prestadores de serviços
4.2 Órgãos e agentes da Administração Pública
4.3 Presentes, brindes e hospitalidades
4.4 Doações e patrocínios

Parte 4 • Nosso relacionamento com terceiros

4.1 Fornecedores e
prestadores de serviços

Voltar ao Sumário

Por previsão legal, temos responsabilidade sobre atos praticados por
terceiros em nosso nome ou interesse. Buscamos, diante disso, construir relações de confiança com nossos fornecedores e prestadores de
serviços, reconhecendo a grande importância que detêm para o desenvolvimento de nossas soluções de engenharia submarina.
Nosso processo de contratação de fornecedores e prestadores de serviço é baseado em critérios técnicos e objetivos. Para assegurar que
nossos fornecedores e parceiros comerciais também adotam os mais
altos padrões éticos na gestão de seus negócios, conduzimos um processo de due diligence, com o objetivo de identificar e avaliar os possíveis riscos de integridade envolvidos em cada contratação, sobretudo
quanto a corrupção e conflito de interesses. Se aprovados, formalizamos a adesão de tais fornecedores ou parceiros às nossas diretrizes de
integridade por meio de Cláusula de Conformidade, estimulando, também, a criação/manutenção de um programa de integridade próprio.
Listamos, a seguir, algumas instruções sobre como se posicionar em relação a nossos fornecedores e parceiros comerciais:

» Ao examinar o histórico de potenciais fornecedores, caso reconheça
qualquer indício de irregularidade que ofereça risco reputacional à
Sapura, comunique nossa equipe de Compliance;
»
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No processo de due diligence, identifique como sinal de alerta caso
algum terceiro se mostre relutante em fornecer as informações soli-

citadas ou as forneça de forma errada, incompleta ou suspeita;
» Certifique-se que o terceiro se alinha ao nosso compromisso de ética
e integridade nos negócios;
» Promova uma comunicação imparcial, objetiva e transparente, sem
margem para omissões e ambiguidades, se limitando ao escopo do
trabalho contratado;
» Não contrate empresas que utilizem mão de obra escrava, infantil
ou compulsória, ou pratique qualquer outra forma de violação aos
Direitos Humanos;
» Monitore periodicamente se os fornecedores ou prestadores de serviços já contratados estão efetivamente cumprindo com as obrigações de conformidade assumidas perante a Sapura.

Parte 4 • Nosso relacionamento com terceiros

4.2 Órgãos e agentes da
Administração Pública

Voltar ao Sumário

No decorrer de nossas operações, é comum nos depararmos com situações de interação com órgãos e agentes da Administração Pública.
Nós zelamos pelo respeito ao interesse público e nos pautamos sempre pela probidade e transparência na condução do relacionamento
público-privado. Neste contexto, se equiparam a agentes públicos os
funcionários de empresas controladas, direta ou indiretamente, por
entidades públicas, nacionais ou estrangeiras, e de empresas privadas
concessionárias ou permissionárias de serviços públicos.
Nossa relação com o Poder Público caminha lado a lado com nosso
compromisso de combate à corrupção. Ou seja: do contato com autoridades portuárias até a participação em licitações, não toleramos
qualquer favorecimento indevido, e dizemos não, com firmeza, para
situações que conflitem com nossos princípios institucionais.
Assim, esteja sempre atento às seguintes orientações:

» Fica expressamente proibido que qualquer empregado que atue em
nome da Sapura se valha de oferta, promessa ou pagamento indevido como instrumento de obtenção ou manutenção de negócios com
a Administração Pública, direta ou indireta;
» Em caso de abordagem envolvendo qualquer tipo de solicitação de
pagamento ou vantagem indevida, rejeite imediatamente e reporte
à nossa equipe de Compliance;
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» Reuniões na presença de agentes públicos devem ocorrer dentro do
contexto corporativo, em horário comercial. Esteja preferencialmente acompanhado por mais um representante da Sapura, formalizando em ata o registro das circunstâncias e resoluções do encontro;
»

Aja de forma assertiva e dentro do limite do assunto tratado, evitando comportamentos dúbios que possam ser mal interpretados;

» Caso determinado empregado tenha qualquer tipo de relacionamento com agentes públicos fora do âmbito de suas atividades profissionais, como relações familiares ou de amizade, o referido relacionamento não poderá interferir em seu comportamento dentro da
Sapura, devendo o fato ser comunicado à nossa equipe de Compliance.

Parte 4 • Nosso relacionamento com terceiros

4.3 Presentes, brindes
e hospitalidades

Voltar ao Sumário

Ainda que dadas cortesias comerciais sejam comumente aceitas no
universo corporativo, adotamos uma postura cuidadosa neste aspecto. Na Sapura, a troca de presentes ou hospitalidades não deve, em hipótese alguma, ser feita como forma de influenciar decisões ou obter
qualquer vantagem indevida. Todos os presentes ou hospitalidades
oferecidos ou recebidos devem, obrigatoriamente, respeitar o limite
de 20% do salário-mínimo vigente, observando-se os procedimentos internos de notificação e prestação de contas.
Poderão também ser ofertados e recebidos, dentro deste limite de
valor, brindes que se caracterizem como material de uso corporativo,
como por exemplo camisetas, calendários, agendas, etc.
De toda forma, a oferta ou recebimento de presentes, brindes e hospitalidades não poderão jamais representar tentativa de favorecimento
comercial, troca de favores ou criar a sensação de obrigação de retribuição por parte de quem eventualmente os receber. Não é demais
lembrar que nosso compromisso pela conduta ética, íntegra e transparente deve estar refletido também nestes tipos de interação, assegurando que nenhum presente, brinde ou hospitalidade possa ser
entendido como uma vantagem indevida.
Sobre o assunto, esteja ciente de que:

» Empregados estão proibidos de solicitar a agentes públicos e/ou privados qualquer tipo de presente, brinde ou hospitalidade. Caso os venham a
receber, por liberalidade daquele que os oferecer, devem se certificar que
o item atende ao limite de valor convencionado pela Sapura;
19
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» A oferta ou recebimento de presentes, brindes e hospitalidades a
agentes públicos será tolerada, desde que seja respeitado o valor
máximo de 20% do salário-mínimo vigente e seja observado procedimento especial de aprovação pela área de Compliance;
» A eventual oferta de presentes, brindes e hospitalidades deve se dar de
forma transparente, sem exceder o contexto de cortesia corporativa;
» Tanto o recebimento quanto a oferta de presentes, brindes e hospitalidades deverão ser obrigatoriamente notificados à equipe de Compliance;
» É vedado ao empregado receber ou oferecer presentes ou hospitalidades na forma de dinheiro em espécie ou equivalentes (como vale-presentes ou vouchers), em qualquer quantia;
» Não poderão ser concedidos presentes, brindes e hospitalidades a
um mesmo agente de forma reiterada, evitando, assim, que o ato
possa ser entendido como uma tentativa de corrupção;
» Nas hipóteses de inconveniência de recusa de item que extrapole o
valor de 20% do salário-mínimo vigente, tal item deverá ser encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos para que proceda
com sorteio entre todos os empregados ou doação para uma instituição filantrópica. Nestes casos, a destinação final do bem deverá
ser informada àquele que o ofertou.

Para maiores informações, acesse nossa Política Anticorrupção.

Parte 4 • Nosso relacionamento com terceiros

4.4 Doações e patrocínios

Voltar ao Sumário

Acreditamos que o engajamento social, cultural e ambiental nos engrandece como empresa e contribui para a transformação de uma
sociedade melhor. Assim, em paralelo à gestão de nossos negócios,
buscamos participar de projetos e doações que impactem de forma
positiva na comunidade, por meio de uma gestão transparente e responsável.
Nessa linha, contribuímos também com patrocínios de projetos socioeducativos, assim como eventos de finalidade comercial, para fins de
publicidade da nossa marca e de nossos serviços. Nossas doações e
patrocínios se dão em observância às normas aplicáveis, não sendo
admitida qualquer destinação imprópria. A fim de evitar possíveis conflitos de interesses, danos reputacionais ou desvios de recursos, a seleção de doações e patrocínios conta com um criterioso processo de
due diligence, através do qual verifica- se a idoneidade, o histórico e
a reputação da organização envolvida.
São proibidas, no entanto, doações de quaisquer recursos, financeiros
ou não, para partidos políticos, candidatos a cargos públicos ou campanhas políticas, em nome da Sapura – sendo preservado o direito
individual dos empregados de realizar estes tipos de doações, desde
que em nome próprio e mediante recursos pessoais, sem qualquer
vínculo com a imagem da empresa.
Para agir em conformidade com as diretrizes acima, não se esqueça de
que:
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» Todas as doações e patrocínios devem ser tratados de forma transparente e divulgados adequadamente;
» Em caso de patrocínios com incentivos fiscais, deverá ser observada
a lei de patrocínio correspondente ao projeto, bem como o seu limite percentual estabelecido;
» Instituições sem fins lucrativos deverão comprovar seu caráter filantrópico;
» O beneficiário da doação ou do patrocínio deverá prestar contas periodicamente, comprovando que os recursos doados ou patrocinados corresponderam à finalidade prevista;
» Instituições relacionadas a agentes públicos ou seus familiares não
poderão receber contribuições a qualquer título ou natureza.
» Não é permitido o patrocínio destinado a empregados, para eventos
de qualquer natureza.

Voltar ao Sumário

Confidencialidade e
proteção de dados

5

5.1 Propriedade intelectual e informações
confidenciais
5.2 Uso adequado de ativos e recursos
5.3 Tratamento de dados pessoais

Parte 5 • Confidencialidade e proteção de dados

5.1 Propriedade intelectual e
informações confidenciais

Voltar ao Sumário

Na Sapura, nos preocupamos com o tratamento dado a informações
relevantes e estratégicas no desempenho de nossas atividades. Buscamos proteger o conjunto de informações, impressas ou digitais, que
contempla nossa expertise técnica, o qual chamamos de “propriedade
intelectual”. Estão incluídas neste conceito nossas ideias, criações, tecnologias e segredos comerciais – isto é, tudo aquilo que constitui nosso
diferencial competitivo de mercado. De igual modo, respeitamos os limites da propriedade intelectual dos terceiros com quem interagimos,
nunca acessando ou reproduzindo essas informações de modo indevido.
Portanto, devemos respeitar: (i) os direitos da Sapura, com relação à propriedade intelectual gerada por seus empregados ou adquirida através
de serviços e produtos entregues por seus fornecedores; bem como (ii)
os direitos de terceiros, com relação à propriedade intelectual utilizada
pela Sapura para a realização de suas operações e atividades comerciais.
Assim como nossa propriedade intelectual, outras informações também
são revestidas de caráter sigiloso. Consideramos “informações confidenciais” todas aquelas produzidas ou obtidas em razão das atividades
da Sapura, que não sejam informações públicas e/ou divulgadas publicamente pela Sapura através de seus canais oficiais. Possuímos o dever
de preservar o sigilo de tais informações confidenciais, sendo vedada
a sua divulgação ou utilização para fins não profissionais.
Em vista disso, para assegurar o sigilo de nossas informações confidenciais e estratégicas, esperamos que você:

22

Código de Ética • 2022

» Nunca revele informações confidenciais a terceiros, adotando as devidas cautelas ao portar equipamentos da empresa em que estejam
armazenadas informações desta natureza;
» Seja discreto ao conversar sobre informações da Sapura em ambientes externos ou áreas públicas;
» Caso surja a necessidade de compartilhar informações confidenciais
em alguma relação comercial, solicite ao nosso time jurídico o nosso modelo de “acordo de confidencialidade”, aplicável à sua necessidade;
» Proteja as informações confidenciais confiadas a nós por nossos
clientes, fornecedores e parceiros comerciais, com o mesmo cuidado
garantido às nossas;
» Na hipótese de perda de equipamentos (ex.: notebooks, pen drives,
tablets, celulares, etc) que possam conter informações confidenciais,
comunicar a área de Compliance imediatamente.

E lembre-se: as obrigações de confidencialidade permanecem mesmo
que um dia você venha a deixar a Sapura.

Parte 5 • Confidencialidade e proteção de dados

5.2 Uso adequado de ativos
e recursos

Voltar ao Sumário

Somos todos responsáveis pelo uso adequado dos ativos e recursos da
Sapura, sejam eles materiais - tais como equipamentos, máquinas, EPIs,
mobiliário, instalações das embarcações, computadores e telefones como aqueles imateriais, os ativos de tecnologia da informação - como
internet, e-mails, software, hardware, etc.

» Não utilizar nem emprestar equipamentos e ativos da empresa para
finalidades pessoais;

Devemos zelar pela preservação desses ativos e recursos, tendo em mente que seu uso deve se dar para a realização das atividades profissionais
necessárias à condução dos nossos negócios. Não é recomendado o uso
desses ativos para tratar de assuntos pessoais ou armazenar documentos particulares, exceto em situações específicas.

» Caso presencie algum episódio de uso inadequado de nossos recursos e ativos, comunicar ao seu superior ou reportar o ocorrido em
nosso Canal de Denúncias.

Neste sentido, nossos equipamentos eletrônicos e meios de comunicação, inclusive e-mail e aplicativos corporativos de mensagens, podem
ter seus conteúdos acessados pela empresa, caso haja necessidade. Advirta-se, portanto, que não deve haver expectativa de privacidade pelos
empregados em relação aos dados veiculados ou transmitidos através
dos equipamentos e sistemas da Sapura, disponibilizados para fins profissionais. É nosso dever cumprir com as orientações da empresa para
identificação, manutenção e preservação desses registros.
Com isso, são condutas esperadas por todos:

» Durante o horário de expediente, manter-se envolvido em suas atividades profissionais. Questões particulares devem ser vistas preferencialmente durante os intervalos ou no horário de almoço;
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» Estar atento a e-mails que contenham links ou anexos suspeitos,
como forma de evitar potenciais incidentes de segurança envolvendo informações sensíveis da Sapura;

Parte 5 • Confidencialidade e proteção de dados

5.3 Tratamento de dados
pessoais

Voltar ao Sumário

A gestão de nossos negócios envolve o processamento de diversos tipos
de informação, dentre os quais, dados pessoais. Qualquer informação
referente a uma pessoa natural, identificada ou identificável, configura
um dado pessoal, como seu nome, número de documento ou endereço.
Certos dados pessoais são mais sensíveis que outros, mas o fato é que
todo dado pessoal requer a devida proteção.

» Promover a eliminação destes dados após o término da relação contratual, ou quando a finalidade de seu armazenamento for alcançada;

Em observância às leis e regulamentos aplicáveis, na Sapura nos comprometemos com a proteção ao sigilo e o devido tratamento de dados
pessoais armazenados em nosso sistema, sejam eles relacionados aos
nossos colaboradores, clientes ou fornecedores. Buscamos sempre observar a proporcionalidade na retenção do dado, tendo em vista a natureza do nosso negócio. Desta forma, prevenimos a guarda de dados
excessivos à finalidade pretendida.

» Manter os registros de dados pessoais completos, exatos e atualizados, possibilitando ao titular do dado solicitar sua atualização ou
alteração.

Além disso, procuramos nos certificar de que os parceiros com quem nos
relacionamos também possuam uma gestão responsável de dados de
natureza pessoal, formalizando este compromisso através de cláusula
contratual específica.
Dessa forma, todo empregado deve:

» Limitar a coleta e retenção de dados pessoais, tendo em vista sua
pertinência e proporcionalidade em relação aos nossos negócios;
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»

Manter o tratamento de dados pessoais sempre alinhado à finalidade estabelecida em sua coleta, nunca inovando para finalidade
diversa e incompatível;

Voltar ao Sumário

Reporte e
Encaminhamentos

6

6.1 Canal de Denúncias e tratamento
de denúncias

Parte 6 • Reporte e Encaminhamentos

6.1 Canal de Denúncias e
tratamento de denúncias

Voltar ao Sumário

Para nos mantermos alinhados aos mais altos padrões de ética e integridade, contamos com o comprometimento de nossos empregados, fornecedores e parceiros comerciais em reportar qualquer violação, real
ou potencial, a este Código ou a legislação vigente, por parte de algum
integrante da Sapura. Para que possamos reparar eventuais desvios de
conduta, precisamos, antes de mais nada, ter ciência de que eles estão
acontecendo.
Sabemos que esta comunicação nem sempre é fácil. Por isso, asseguramos, de antemão, a opção de anonimato ao denunciante que preferir
não se identificar. De qualquer forma, o tratamento da denúncia e todo
o procedimento interno de investigação são confidenciais, sendo absolutamente inadmissível e passível de penalidade qualquer forma de
retaliação contra o denunciante de boa-fé.
O reporte de irregularidades poderá ser formalizado das seguintes formas:

» Acessando nosso Canal de Denúncias, disponível em https://canalconfidencial.com.br/sapura/, em nossa intranet ou no Portal de RH;
» Através de comunicação direta ao seu gerente ou à nossa equipe de
Compliance;
» Por meio de ligação ao número 0800 377 8046, disponível 24 horas
por dia, 7 dias por semana.
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As denúncias serão recebidas por empresa terceirizada e conduzidas
por procedimento interno, de forma criteriosa e discreta, observando a
legislação local e respeitando os direitos do denunciante e do denunciado. Ao final, será repassada uma posição ao denunciante sobre o desfecho da investigação.

Voltar ao Sumário

Comunicações
externas

7

7.1 Uso de redes sociais

7.2 Comunicação corporativa
7.3 Preservação da identidade institucional

Parte 7 • Comunicações externas

7.1 Uso de redes sociais

Voltar ao Sumário

Reconhecemos o importante papel que as redes sociais desempenham
na comunicação de uma sociedade cada vez mais globalizada. O uso
de redes sociais pode proporcionar valiosas conexões, tanto pessoais
quanto profissionais, mas é preciso ter cautela para prevenir os possíveis riscos reputacionais aos quais o ambiente digital nos expõe.
Toda publicação relacionada à Sapura em redes sociais pode vir a impactar nossa reputação. Em determinados casos, até mesmo publicações de
cunho pessoal podem assumir contornos potencialmente prejudiciais à
imagem da empresa.
Assim, adotamos algumas precauções. Fica proibido o registro e publicação de fotos ou vídeos a bordo durante o turno de trabalho, em qualquer
ambiente da embarcação. Excepcionalmente, será permitido o registro e
publicação de fotos ou vídeos apenas dentro do casario e em áreas de
uso comum, devendo o empregado estar em período de folga. Imagens
em áreas operacionais, da Sapura ou de seus clientes, não estão autorizadas.
Fica vedado, também, o uso de redes sociais para o compartilhamento
de informações confidenciais e sensíveis da empresa, de seus clientes
ou fornecedores, em qualquer hipótese. O eventual compartilhamento
de registros dentro das dependências da empresa, ou envolvendo de
qualquer forma nossa marca, deve atender aos requisitos de propriedade intelectual, de confidencialidade e de direitos de imagem.
Neste sentido, para uma gestão adequada de mídias sociais, é necessário que você:
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» Não tire fotos ou grave vídeos a bordo durante o turno de trabalho,
em nenhuma circunstância;
» Caso venha a ser feito um registro de foto ou vídeo, observando as
limitações acima, certifique-se que sua publicação não prejudicará
nossa reputação e que condiz com a credibilidade que conquistamos ao longo dos anos. Atente, também, para o uso correto de EPI’s,
a preservação de nossa propriedade intelectual, e o direito de imagem de terceiros que eventualmente apareçam na imagem, pedindo
permissão previamente;
» Esteja ciente de que, mesmo dentro das hipóteses permitidas, o registro de foto ou vídeo pode ser a qualquer momento vetado por seu
superior ou gestor;
» Não revele, através de perfis pessoais, qualquer informação corporativa revestida de sigilo;
» Se abstenha de postagens polêmicas, que promovam embates ideológicos, quando de alguma forma puderem estar relacionadas à
nossa marca ou às nossas atividades;
»

Evite fazer comentários que possam ser interpretados como ofensivos ou difamatórios, utilizando um tom respeitoso mesmo ao discordar dos outros;

» Não exponha os colegas nem a empresa em críticas ou comentários
nas redes. A via adequada para este tipo de registro é o Canal de Denúncias.

Parte 7 • Comunicações externas

7.2 Comunicação corporativa

Voltar ao Sumário

A Sapura está presente nas principais mídias e conta com uma equipe
de Comunicação para a gestão do conteúdo informativo a ser divulgado em seus perfis corporativos. Não é permitido a nenhum empregado
se manifestar, em nome da empresa, em ambientes e eventos, públicos
ou privados, rádios, televisões, mídias impressas ou digitais, sem prévia
autorização da equipe de Comunicação.
De igual modo, fica a cargo de nossa equipe de Comunicação a emissão de eventuais pronunciamentos perante os veículos de imprensa. Em
caso de necessidade de se prestar informações a requerimento de órgãos regulatórios ou agentes públicos, a empresa determinará a estratégia de comunicação e os interlocutores responsáveis, de acordo com
seus procedimentos internos.
Isto posto, em observância às diretrizes de comunicação externa, é esperado que nosso empregado:

» Não se manifeste publicamente sobre os negócios da Sapura, nem
responda a eventuais solicitações por informação neste sentido, a
menos que tenha autorização prévia para tanto;
» Não emita opiniões pessoais em público na intenção de representar posicionamentos da empresa. Uma crença particular não deve se
confundir com a projeção dos interesses da Sapura;
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» Encaminhe à nossa equipe de Comunicação ou ao gerente responsável qualquer solicitação externa por informações ou esclarecimentos, sobre a qual não esteja autorizado a se pronunciar;
» Não compartilhe documentos, arquivos, áudios, fotos, vídeos ou
mensagens de conteúdo interno corporativo com pessoas de fora da
companhia sem autorização prévia da nossa equipe de Comunicação ou do gerente responsável.

Parte 7 • Comunicações externas

7.3 Preservação da
identidade institucional

Voltar ao Sumário

A preservação de nossa imagem, através do fortalecimento de nossa
marca corporativa, dialoga com a forma com que nos apresentamos enquanto empresa. Logo, todos devem zelar pela coesão de nossa identidade institucional, observando alguns detalhes que fazem a diferença.
O conceito de nossa identidade institucional inclui hashtags oficiais da
Sapura (#proudtobesapura, #proudtobesafe, entre outras), fontes comumente utilizadas em documentos e apresentações oficiais, uso de
nossa logomarca e quaisquer outros padrões visuais que representam
ou identificam nossa empresa.
Sendo assim, para colaborar com a preservação de nossa identidade institucional, atente-se para:

» A devida utilização de nossa logomarca, em sua versão atualizada,
em apresentações institucionais eventualmente realizadas em palestras, conferências ou seminários envolvendo as nossas atividades;
» Na elaboração de documentos e relatórios, sejam de circulação interna ou externa, manter formatação e fonte conforme padrões já
estabelecidos pela empresa;
» Empregar sempre uma linguagem clara, respeitosa e adequada à finalidade pretendida;
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» Buscar aprovação prévia da equipe de Comunicação antes de confeccionar ou customizar qualquer produto com a logomarca da Sapura, ainda que seja destinado à utilização exclusivamente interna
(ex.: canecas, camisetas, cadernos, capas de celular etc).

E não se esqueça: utilize o nome e a marca da Sapura apenas na hipótese de representar a empresa institucionalmente, nunca para obter qualquer vantagem indevida.

Voltar ao Sumário

Violações e
consequências

8

Parte 8 • Violações e consequências

8. Violações e consequências

Voltar ao Sumário

Para o bom funcionamento de nossas atividades e otimização de nossos resultados, é dever de todos conhecer, compreender e respeitar as
diretrizes deste Código de Ética. A medida em que seu cumprimento é
obrigatório, sua violação pode gerar consequências disciplinares.

De outro ângulo, a detecção de irregularidades por parte de fornecedores e parceiros comerciais também poderá vir a sujeitá-los às seguintes
providências por parte da Sapura:

Isto porque certos desvios de conduta podem custar caro, rendendo
multas e graves penalidades à empresa e aos infratores, além de afetar-lhes o bem intangível que é a reputação. Os desvios de conduta de
nossos empregados podem ensejar a aplicação das seguintes medidas
disciplinares, de acordo com o nível de severidade e as consequências
provocadas por tais desvios:

» Notificação da infração com pedido de esclarecimentos;

» Comunicação verbal e/ou reforço de treinamento;
» Advertência verbal;
» Advertência escrita e/ou suspensão;

» Suspensão do contrato;
» Rescisão do contrato e bloqueio do terceiro dos cadastros da Sapura.

Sabemos que, mais eficaz do que aplicar sanções, é prevenir a ocorrência
dos desvios de conduta. Contudo, em caso de justificada necessidade,
não hesitaremos na aplicação dessas medidas disciplinares em defesa
de nossa cultura de integridade, observando-se sempre a proporcionalidade e razoabilidade.

» Demissão;
» Demissão por justa causa;
» Medidas judiciais cabíveis.

Os empregados que conviverem com situações de violação a este Código ou as permitirem, sem reportar as violações de que tenham conhecimento, também estarão sujeitos a penalidades.
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Para maiores informações, acesse nosso Balanço de Consequências.

Voltar ao Sumário

Termo de adesão
ao Código de Ética

A
Anexo A

Termo de adesão ao Código de Ética
Eu, _______________________________________________________________________ ,
identidade número ________________________________________________________ ,
expedida por ______________________________________________________________ ,

recebi na data indicada abaixo o CÓDIGO DE ÉTICA DA SAPURA, e declaro ter lido, compreendido e concordado integralmente com o seu conteúdo.

___________________________________ , _____ de __________________ de _________ .

____________________________________________________________________________
Assinatura

