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Código significa o Código de 
Conduta de Negócios

CEO significa o Chief Executive 
Officer da Empresa

CFO significa o Chief Fincancial 
Officer da Empresa

COO significa o Chief 
Operating Officer

Gerência Corporativa significa 
os membros da Equipe de 
Gerência Corporativa

Diretores da Empresa significa 
os membros da Diretoria

Siem Offshore (A Empresa) 
significa Siem Offshore Inc. 
e todas as suas subsidiárias 
diretas e indiretas

Nosso pessoal significa todos 
os funcionários onshore e 
offshore na Siem Offshore, 
incluindo funcionários 
contratados e funcionários 
temporários

Definições usadas neste 
Código de Conduta de 
Negócios:

Revision 2 - Q1/2022
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O Código de Conduta de Negócios permite que a 
Empresa continue a operar de forma ética, honesta e 
em conformidade com a lei.

Sobre o Código 
de Conduta de 
Negócios

É a política da Empresa 
conduzir seus negócios de 
acordo com todas as leis 
e regulamentos aplicáveis 
e de maneira eticamente 
responsável.

O Código estabelece 
padrões mínimos exigidos, 
e é responsabilidade da 
Gerência Regional comunicar 
e implementar o código 
de Conduta de Negócios 
e as políticas da Siem 
Offshore. Além disso, é uma 
responsabilidade pessoal de 
todos os funcionários ficarem 
informados sobre as exigências 
apropriadas neste Código. 
Referências a informações 
adicionais e outros documentos 
podem ser econtradas neste 
documento.

O que acontece se a lei do país 
onde operamos for diferente 
do Código?
Se a lei local estabelecer 
padrões mais elevados do que 
o Código, então a lei local deve 
ser seguida. No entanto, se a lei 
local definir um padrão inferior, 
o padrão superior do Código 
se aplica.

Violação do Código
Se você acredita que pode ter 
havido uma violação do Código 
de Conduta de Negócios e 
não se sente confortável em 
abordar seu gerente de linha, 
você deve entrar em contato 
com o Diretor de RH ou um 
membro da equipe da Gerência 
Corporativa da Empresa.

O que acontece se alguém 
trabalhando para nós não 
seguir o Código?
Qualquer pessoa que violar o 
Código, as políticas associadas 
a ele ou as leis aplicáveis, 
conscientemente ou não, pode 
estar sujeita a responsabilidade 
legal pessoal e ação disciplinar.

Como encontrar mais 
informações?
Se você tiver alguma dúvida 
ou quiser mais informações 
sobre o Código ou as políticas 
da Empresa, você pode 
entrar em contato com o 
Conselheiro de Compliance e 
HSEQ (Conformidade, Saúde, 
Segurança, Meio Ambiente e 
Qualidade) ou o Diretor de RH.
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Nossa visão
Ser o fornecedor 
líder e o empregador 
mais atraente em 
nosso negócio

Nossos valores Caring, 
Committed e Competitive 
(Cuidadosa, Comprometida e 
Competitiva) formam a base de 
como nos comportamos como 
funcionários da Siem Offshore 
para vivermos de acordo com 
nossa visão.

Nosso comportamento é 
baseado em honestidade e 
integridade, independentemente 
de onde conduzimos nossas 
operações diárias. Este Código 
de Conduta de Negócios 
fornece orientação para todos 
os funcionários sobre como se 
comportar ao conduzir nossas 
atividades de negócios diárias.

Os princípios deste Código 
apoiam totalmente o 
cumprimento das leis e 
regulamentos aplicáveis. Os 
princípios representam a maneira 

prática de como praticamos 
nossos valores diariamente.

Todos nós somos responsáveis 
por estabelecer e manter 
a confiança de nossos 
stakeholders (grupo de 
interesse). 

O Código de Conduta de 
Negócios e nossas políticas nos 
ajudarão em situações em que 
o julgamento ético faz parte das 
decisões que devemos tomar. 
Ao trabalharmos em um negócio 
globalizado, enfrentaremos 
situações em que nosso 
julgamento e integridade serão 
desafiados. Este Código fornece 
princípios e diretrizes para nos 
auxiliar na tomada de decisões.

Eu procuro realizar meu 
trabalho diário de acordo com 
nossos valores e as diretrizes 

apresentadas neste Código de 
Conduta de Negócios.

Eu aconselho a todos vocês a se 
familiarizarem com o conteúdo 
deste Código e a usá-lo sempre 
que tiverem dúvidas no seu 
trabalho diário para Siem 
Offshore.

Bernt Omdal
Chief Executive Officer
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Nossos valores
Cuidadosa
Comprometida
Competitiva

Cuidadosa CompetitivaComprometida

Incentivamos o 
espírito de equipe e 
o compartilhamento 
de conhecimento. 
Procuramos realizar 
nosso trabalho diário de 
maneira correta, segura 
e sem causar prejuízos a 
pessoas, meio ambiente 
e equipamentos.

Somos movidos pela 
integridade. Nós 
tomamos a frente para 
cumprir promessas 
feitas. Praticamos 
o “walk the talk” 
(cumprimos nossa 
palavra).

Agimos de maneira 
proativa e somos 
inovadores na nossa 
maneira de pensar. A 
melhoria contínua é 
a chave para o nosso 
sucesso.
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Trabalhamos continuamente 
para que os valores façam 
parte do dia a dia da 
Empresa, em particular no 
treinamento dos líderes 
de toda a organização. Os 
valores são estabelecidos 
para apoiar nossos negócios 
presentes e futuros.
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Dispensas e 
Exceções
Qualquer dispensa ou exceção ao Código de Conduta 
de Negócios deve ser aprovada pelo CEO.



13

A Política de Denúncia da Siem Offshore fornece 
orientação para funcionários e terceiros para relatar 
preocupações e oferece garantia de proteção contra 
represálias ou vitimização por denúncias de boa fé.

Todos nós temos a responsabilidade de relatar qualquer 
violação da qual tomemos conhecimento, seja por violar 
políticas da Empresa, leis ou regulamentos. Todos os 
relatos são tratados com seriedade. 

Informações de contato para o Diretor de RH e um 
membro da Diretoria:  whistleblowing@siemoffshore.com

Whistleblowing
(Denúncias)
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Direitos Humanos

Nosso Padrão
A Siem Offshore está 
comprometida em cumprir 
nossa responsabilidade de 
respeitar os direitos humanos. 
Conduzimos nossos negócios 
de acordo com:

Os Princípios Orientadores da 
ONU sobre Negócios e Direitos 
Humanos.

A Declaração Internacional de 
Direitos Humanos.

Declaração dos Princípios 
e Direitos Fundamentais no 
Trabalho da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).

Também apoiamos os Dez 
Princípios do Pacto Global da 
ONU.

Tratamento Justo e Equalitário
A Siem Offshore observa 
práticas empregatícias justas 
em todos os aspectos de 
nosso negócio. Estamos 
comprometidos em oferecer 
oportunidades iguais e 
tratamento justo a todas as 
pessoas com base em mérito, 
sem discriminação com 
base em raça, cor, religião, 
nacionalidade, sexo, gravidez, 
idade, deficiência, estado 
civil ou outras características 
protegidas pelas leis aplicáveis.

Temos uma abordagem 
de tolerância zero para a 
escravidão moderna e estamos 
comprometidos em agir 
com ética e integridade em 
todos os nossos negócios e 
relacionamentos.

Local de Trabalho Respeitoso 
e Livre de Assédio
A Siem Offshore está dedicada 
a criar um ambiente de trabalho 
de alta qualidade, no qual os 
funcionários possam confiar 
uns nos outros e agir de forma 
honesta, amigável e proativa, 
com uma atitude responsável e 
padrões morais elevados. Não 
permitimos bullying e qualquer 
forma de assédio, incluindo 
sexual, racial, étnico e outras 
formas de assédio.

O que isso significa?
Todo mundo (candidatos a 
vagas, clientes, contratados, 
funcionários ou membros 
do público) tem o direito de 
ser tratado com dignidade e 
respeito. A Siem Offshore está 
comprometida em oferecer um 
ambiente de trabalho inclusivo, 
livre de todas as formas de 
discriminação, assédio e 
bullying. Apoiamos a liberdade 
de associação e o direito de 
negociação coletiva.

O que eu devo fazer?
Entre em contato com seu 
Departamento de RH local 
se tiver alguma dúvida sobre 
práticas empregatícias justas.

Trate as pessoas com respeito 
e garanta que todas as suas 
decisões e ações sejam 
baseadas em informações 
imparciais e substanciais.

Certifique-se de que qualquer 
comportamento que você 
considere ser bullying, ou 
interpretado como assédio, 
seja devidamente abordado.
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Dez Princípios para Negócios do Pacto Global da ONU

Apoiar e respeitar a 
proteção dos direitos 
humanos proclamados 
internacionalmente.

Eliminar a discriminação 
no emprego e ocupação.

Assegurar que as práticas 
comerciais não sejam 
cúmplices de abusos dos 
direitos humanos.

Adotar uma abordagem 
preventiva aos desafios 
ambientais.

Defender a liberdade 
de associação e o 
reconhecimento efetivo 
do direito à negociação 
coletiva.

Conduzir atividades 
com responsabilidade 
ambiental.

Eliminar todas as formas 
de trabalho forçado e 
obrigatório.

Incentivar o 
desenvolvimento e a 
difusão de tecnologias 
amigáveis ao meio 
ambiente.

Abolir o trabalho infantil. Combater a corrupção 
em todas as suas formas, 
incluindo extorsão e 
suborno.

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10
15
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Conflito de 
Interesses

Nosso padrão
Todo o nosso pessoal deve 
ficar atento a questões 
relacionadas a conflito de 
interesses. Se você se deparar 
com uma situação na qual seus 
interesses financeiros, políticos 
ou outro tipo de interesse, 
ou de pessoas ou entidades 
relacionadas a você, possam 
entrar em conflito com os 
interesses da Empresa, você 
deve informar imediatamente 
ao seu gerente de linha.

Funcionários não estão 
autorizados a adquirir 
participação, ou aceitar 
posições de consultor, 
diretor ou funcionário em 
concorrentes, fornecedores 
ou clientes sem a autorização 
prévia por escrito do CEO e/ou 
Diretor de RH.

Os membros da Gerência 
Corporativa e os diretores 
da Empresa têm o dever de 
notificar a Diretoria caso 
prevejam algum conflito de 
interesses ou tenham interesse 
material em um acordo do qual 
a Empresa seja uma das partes.

O que isso significa?
Um conflito de interesses 
aconteceria, por exemplo, se 
você: Oferecer um emprego a 
um membro da sua família.

Conduzir negócios em seu 
tempo livre de natureza 
semelhante ao seu trabalho na 
Empresa.

Fizer um contrato, em 
nome da Empresa, com um 
fornecedor que pertença ou 
seja administrado por um amigo 
próximo ou um membro de sua 
família.
 
O que eu devo fazer?
Fique atento a confilto de 
interesses.

Informe imediatamente seu 
gerente sobre qualquer 
situação em que seu interesse 
pessoal, ou o de alguém 
relacionado a você, possa estar 
em conflito com os interesses 
da Siem Offshore.

Tome decisões a favor da 
Empresa, sem influência 
indevida de relacionamentos 
com subcontratados ou 
fornecedores.

Fique atento a Conflito 
de Interesses
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Gerenciando informações 
confidenciais

Confidencialidade

Nosso padrão
Nenhum de nossos funcionários 
deve utilizar ou divulgar 
para qualquer pessoa não 
autorizada qualquer informação 
de natureza confidencial, e 
deve-se fazer o possível para 
impedir o seu uso, publicação 
ou divulgação.

O que isso significa?
Informações confidenciais são:
Informações de natureza 
confidencial relativas à situação 
comercial ou financeira da 
Siem Offshore, a contratos 
atuais ou potenciais de nossos 
clientes, a listas de preços e 
informações de marketing, 
ou em relação a quaisquer 
transações pendentes ou 
futuras envolvendo a Empresa.

Informações de natureza 
confidencial relativas ao 
negócio, à situação financeira, 
ou a qualquer outra informação 
sobre qualquer pessoa ou 
organização envolvida com 
a Siem Offshore, que seja 
obtida direta ou indiretamente, 
em circunstâncias em que a 
Empresa está sujeita ao dever 
de confidencialidade em 
relação a essas informações.

Informações de natureza 
pessoal e confidencial sobre 
quaisquer colegas ou outras 
pessoas que venham a 
seu conhecimento durante 
o período de seu vínculo 
empregatício com a Empresa 
ou em relação a este.

O que eu devo fazer?
Sempre tenha controle das 
informações confidenciais à 
sua disposição.

Não discuta informações 
confidenciais onde possa ser 
ouvido.

Contate seu supervisor em 
caso de dúvidas sobre o uso ou 
divulgação de informações.

Relate informações 
confidenciais recebidas por 
engano e retorne-as para o 
destinatário correto.

Assegure-se de que clientes, 
fornecedores e terceiros 
protejam nossas informações 
confidenciais.
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Saúde, Segurança, 
Meio Ambiente e 
Qualidade

Nosso padrão
A Política e os princípios de 
HSEQ (Saúde, Segurança, 
Meio Ambiente e Qualidade) 
da Empresa estão descritos e 
disponíveis em nosso Business 
Management System (Sistema 
de Gestão de Negócios).

A proteção da saúde, 
segurança e prevenção da 
poluição ao meio ambiente são 
objetivos primordiais da Siem 
Offshore. Todos os funcionários 
devem conduzir seus deveres 
e responsabilidades em 
conformidade com a Política 
de HSEQ da Empresa, as leis 
aplicáveis e os padrões da 
indústria.

O que isso significa?
A Siem Offshore se esforça 
para não causar nenhum 
prejuízo a pessoas e ativos, e 
nenhum vazamento no meio 
ambiente. A satisfação do 

cliente deve ser garantida 
através de cooperação estreita 
e bom diálogo com nossos 
clientes. Nossos objetivos 
serão alcançados cumprindo 
nossa Política de HSEQ em 
todas as nossas atividades.

Estamos comprometidos a 
atender às exigèncias dos 
clientes e fornecer produtos 
e serviços que atendam às 
exigências.

Todos têm um papel a 
desempenhar na gestão da 
segurança. Você é responsável 
por zelar pela sua própria 
segurança e pela segurança 
de seus colegas. Mantendo-
se alerta, você pode ajudar 
a eliminar comportamentos 
de risco, corrigir condições 
perigosas e contribuir para 
a segurança em seu local de 
trabalho.

Comportamento seguro para a 
Siem Offshore está claramente 
definido em nosso Business 
Management System (Sistema 
de Gestão de Negócios). 
Compartilhando atitudes ou 
comportando-se de acordo 
com as expectativas da Siem 
Offshore deve sempre ser 
exaltado e reconhecido.

Nenhum trabalho na Siem 
Offshore é tão urgente que 
não possa se feito com 
segurança. Se você observar 
algo que pareça perigoso, 
como algum comportamento 
de risco, aborde seus colegas 
e converse sobre isso, usando 
perguntas abertas. Corrija o 
comportamento ou leve-o ao 
conhecimento de alguém que 
possa corrigi-lo.
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O que eu devo fazer?
Apenas inicie trabalhos que 
você tem certeza que podem 
ser feitos com segurança, sem 
prejudicar pessoas ou o meio 
ambiente.

Interrompa qualquer trabalho 
que se torne inseguro e 
informe o seu supervisor 
imediatamente.

Se você não tiver certeza sobre 
suas responsabilidades em 
qualquer situação, peça ajuda 
ao seu supervisor.

Somente execute trabalhos 
para os quais você seja 
treinado, competente, 
clinicamente apto, e 
descansado e alerta o 
bastante para executar.

Sempre utilize os métodos 
de planejamento corretos: 
análise de risco, permissões de 
trabalho, diálogos e formulários 
de segurança antes do início de 
um trabalho.

Certifique-se de estar ciente 
de e em conformidade com os 
requisitos de saúde, segurança 
e meio ambiente em seu local 
de trabalho. Sempre siga a 
Política de HSEQ da Empresa.

Relate todas as observações 
relacionadas a HSEQ através 
do Sistema de Gestão de 
Negócios para garantir seu 
acompanhamento e melhoria 
contínua.
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Nosso padrão
A Siem Offshore conduz seus 
negócios com honestidade 
e integridade, e compete 
de forma justa e ética de 
acordo com o sistema de leis 
e regulamentos aplicáveis. 
Sempre que a Empresa 
contratar alguém, a Siem 
Offshore solicitará aos 
parceiros de negócios que 
cumpram nosso Código de 
Conduta de Negócios para 
garantir que nossos parceiros 
de negócios operem de 
forma ética, honesta e em 
conformidade com as leis e 
regulamentos aplicáveis.

Realizaremos o processo de 
due diligence de riscos para 
garantir que nossos parceiros 
de negócios não representem 
um risco de conformidade. 
Monitoraremos o desempenho 
dos parceiros de negócios 
também em relação à conduta 
ética nos negócios.

O que isso significa?
A Siem Offshore espera que 
nossos parceiros de negócios 
concordem em cumprir 
nosso Código de Conduta de 
Negócios.

O que eu devo fazer?
Sempre aja com honestidade 
e integridade ao trabalhar com 
parceiros de negócios e deixe 
claro que espera o mesmo 
deles.

Fique alerta e relate ao seu 
gerente de linha qualquer 
atividade ou qualquer suspeita 
de atividade por parte de 
parceiros de negócios que 
seja inconsistente com nosso 
Código.

Sempre faça um acordo tendo 
uma lógica comercial clara e 
adequada.

Somente inicie um 
relacionamento comercial no 
qual tenha certeza de que o 
novo parceiro de negócios leva 
a sério suas responsabilidades 
éticas.

Parceiros de 
Negócios
Fornecedores, Subcontratados, 
Consultores e Parceiros
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Nosso padrão
As leis aplicáveis e a política 
da Empresa exigem que 
mantenhamos livros e registros 
contábeis que reflitam de 
forma precisa e honesta suas 
transações e seus ativos e 
passivos. Além disso, a Siem 
Offshore deve manter um 
sistema interno de controles 
contábeis que garanta a 
confiabilidade, validade e 
adequação de seus livros e 
registros contábeis.

O que isso significa?
Siem Offshore implementou 
políticas e procedimentos 
de controle para garantir 
que: Somente transações 
adequadas sejam feitas pela 

Empresa e inseridas nos 
livros e registros contábeis; 
que tais transações tenham 
aprovação da gerência e sejam 
documentadas e contabilizadas 
nos livros e registros contábeis 
da Empresa; que os relatórios 
e demonstrações financeiras 
da Empresa sejam preparados 
dentro do prazo e de maneira 
compreensível, completa, 
justa e precisa. Estas políticas 
e procedimentos de controle 
estão em conformidade com 
todas as leis e regulamentações 
aplicáveis, incluindo aquelas 
que se aplicam à Siem Offshore 
Inc. como consequência das 
suas ações estarem listadas no 
Oslo Børs (Bolsa de Valores de 
Oslo).

O que eu devo fazer?
Use apenas dinheiro ou contas 
bancárias incluídas em nossos 
registros contábeis.

Sempre faça pagamentos 
que sejam adequados e 
inquestionáveis para clientes 
ou fornecedores.

Sempre registre ou autorize 
transações com evidências 
confiáveis e objetivas.

Sempre siga nossas políticas 
e diretrizes contábeis. Se você 
tiver alguma dúvida sobre 
registros, contabilidade e 
relatórios, consulte o Gerente 
Regional de Contabilidade e/
ou o Diretor de Contabilidade 
do Grupo.

Se você tiver qualquer 
suspeita plausível de qualquer 
transação fraudulenta ou ilegal, 
ou de uma potencial falha de 
controle financeiro, isso deve 
ser relatado imediatamente ao 
Diretor Financeiro local ou ao 
CFO da Empresa.

Se você for solicitado por 
qualquer pessoa de fora da 
Empresa, entidade, grupo 
ou agência para fornecer 
acesso aos dados de registros, 
sistemas ou documentos 
mantidos pela Siem Offshore, 
você deve primeiro considerar 
o risco envolvido e o real 
motivo dessa solicitação, 
e obter a aprovação do 
seu Departamento Jurídico 
Regional e/ou equipe de 
Gerência Regional.

Apenas transações 
adequadas são realizadas 
pela Empresa

Obrigações 
Contábeis e 
Financeiras
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Presentes, 
entretenimento 
e hospitalidade

Pagamentos 
a funcionários 
públicos

Suborno e Corrupção

Os funcionários ou parceiros 
de negócios da Siem Offshore 
não devem oferecer dinheiro 
ou presentes, entretenimento, 
hospitalidade ou qualquer 
outra coisa ou serviço de 
valor a qualquer Funcionário 
Público. Essa proibição se 
estende a pagamentos a 
consultores, agentes ou outros 
intermediários. Trabalhar 
com agentes em países 
considerados de alto risco de 
corrupção exige cuidado e 
atenção especiais, e a Empresa 
não contratará esses agentes 
sem implementar salvaguardas 
de conformidade eficientes 
e sem realizar o processo de 
due dilligence devido. Os 
honorários pagos aos agentes 
e consultores devem ser 
sempre proporcionais aos 
serviços prestados.

Recebendo ou oferecendo 
presentes e entretenimento
Em alguns casos, oferecer ou 
receber presentes, benefícios 
e hospitalidade pode ser 
considerado necessário e 
adequado por uma questão 
de cortesia e uma extensão do 
relacionamento profissional, 
quando relacionado aos 
negócios da Siem Offshore.

Antes de oferecer ou aceitar 
um presente, benefício ou 
hospitalidade, um funcionário 
deve avaliar a oferta do 
presente, benefício ou 
hospitalidade (custo, intenção, 
situação, etc.).

Por favor, seja muito cauteloso 
e evite quaisquer presentes 
que possam ser vistos como 
desproporcionalmente 
generosos ou que garantam um 
benefício pessoal. Também é 
importante estar ciente de que 
a Empresa não permite que 
seu pessoal use o dinheiro ou 
outros recursos da Emrpesa 
para tal fim.

Funcionário público engloba:

• Funcionários do governo
 nacional, regional ou local.

•  Funcionários que
 ocupem cargos legislativos,
 administrativos ou judiciais
 de qualquer natureza.

•  Funcionários ou agentes
 de uma organização   
 internacional pública (por
 exemplo, Nações Unidas, 
 União Europeia, Banco 
 Mundial).

• Partidos políticos, dirigentes  
 de partidos políticos e 
 candidatos a cargos 
 públicos.

• Qualquer pessoa que atue   
 em capacidade oficial para  
 ou em nome de uma agência  
 ou entidade governamental.

Existe uma exceção quanto 
a pagamento de despesas 
de viagem e hospedagem 
para Funcionários Públicos 
diretamente relacionados à 
promoção de produtos ou 
serviços, desde que tal acordo 
tenha sido aprovado pelo CEO.

Contribuições políticas
Não é permitido fazer 
contribuições políticas em 
nome da Empresa.
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Tolerância zero para 
suborno e corrupção

Tolerância zero para 
corrupção
A Siem Offshore tem uma 
política de tolerância zero 
para corrupção e outros 
meios comerciais ilegais 
e não aceitará que nossos 
funcionários usem influência 
imprópria em qualquer 
indivíduo ou entidade. Devido à 
natureza internacional do nosso 
negócio, estamos sujeitos a 
diversas leis anticorrupção. A 
corrupção é uma ameaça aos 
negócios justos e prejudica as 
atividades comerciais legítimas, 
e qualquer violação dentro de 
nossa organização será uma 
ameaça à nossa reputação e 
credibilidade no mercado.

A maioria dos países onde 
realizamos negócios tem leis 
contra suborno, como: 

• Código Penal Norueguês

• US Foreign Corrupt
 Practices Act

• UK Bribery Act e leis
 semelhantes que
 promulgam a OCDE 

• Convenção sobre o 
 Combate da Corrupção
 de Funcionários Públicos
 Estrangeiros em Transações 
 Comerciais Internacionais.

Essas leis impõem sanções 
criminais a indivíduos que 
se envolvem em suborno 
de funcionários públicos. A 
corrupção no setor privado é 
uma ofensa criminal na maioria 
dos países.

Você não deve oferecer 
ou pagar, solicitar ou 
receber qualquer propina 
para obter ou manter 
negócios, para recompensar 
inadequadamente alguém 
pelo desempenho de suas 
funções ou para qualquer outro 
propósito. O suborno é definido 
de diferentes formas de uma 
jurisdição para outra, mas o 
conceito-chave é semelhante: 
Não é permitido conceder 
vantagem indevida a pessoas 
do setor público ou do setor 
privado no exercício de suas 
funções. Nenhuma vantagem 
comercial para a Empresa 
justificará o pagamento de 
suborno.

Você deve estar ciente de que 
não é apenas a transferência 
de dinheiro que pode 
constituir suborno. Além disso, 
presentes, serviços, oferta de 
condições preferenciais sobre 
um produto ou serviço, viagens 
e acomodações podem, em 

certos casos, representar uma 
violação das leis anticorrupção.

Tráfico de Influência
As leis anticorrupção proíbem 
o tráfico de influência. O tráfico 
de influência é quando uma 
vantagem indevida é fornecida 
a alguém para influenciar o 
desempenho das funções 
de um terceiro. Você não 
pode contratar um lobista ou 
consultor de desenvolvimento 
de negócios sem a aprovação 
do CEO ou do Diretor de RH.
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Queremos ter um impacto positivo 
na comunidade em que vivemos e 
trabalhamos

Responsabilidade 
Social Corporativa 
e Doações 
Beneficientes

Nosso padrão
A Siem Offshore respeita 
e promove uma relação de 
trabalho harmoniosa com as 
comunidades locais onde atua. 
Buscamos fomentar negócios 
sustentáveis para todos os 
nossos stakeholders.

A Siem Offshore realiza 
negócios em todo o mundo 
e estamos comprometidos 
com a comunidade local 
em que operamos. Nossos 
escritórios regionais participam 
localmente fazendo várias 
doações para organizações 
de caridade, arte e atividades 
esportivas.

Funcionários e pessoas de 
fora da organização são 
importantes para a Siem 
Offshore. Dedicamo-nos 
a desenvolver o capital 
humano dentro da empresa 
através de vários programas 
de treinamento. A empresa 
contribui com doações para 
escolas navais e bolsas de 
estudo para desenvolver 
a próxima geração de 
marinheiros.

Através da transparência 
e do compartilhamento de 
conhecimento e experiência, 
a Siem Offshore se dedica 
a desenvolver a indústria 

marítima e a engajar-
se nela. Valorizamos a 
colaboração estreita 
com nossos investidores, 
clientes, subcontratados e 
fornecedores.

A Siem Offshore se abstém de 
participar da política local, no 
entanto, como indivíduo, você 
tem direito de fazer doações 
pessoais. Nosso pessoal só 
pode utilizar ativos ou recursos 
da Empresa para doações de 
caridade diante à aprovação 
por escrito do CEO ou Diretor 
de RH.
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Antitruste e 
Concorrência

Nosso padrão
A política estabelecida na 
Siem Offshore é de cumprir 
integralmente as leis de 
concorrência e antitruste em 
todas as jurisdições em que a 
Empresa opera.

Existem motivos comerciais 
legítimos para ser ter contato 
(reuniões ou conversas) 
com concorrentes e que são 
permitidos nos EUA, União 
Européia e na maioria das 
outras jurisdições legais. 
No entanto, em nenhuma 
circunstância, os seguintes 
tópicos devem ser discutidos 
com qualquer concorrente:

Fixação de preços (exceto 
fornecimentos de serviços de 
curto prazo entre as partes), 
incluindo o valor da oferta 
proposta pela Empresa ou pelo 
concorrente para negócios 
específicos.

Alocação de mercados ou 
clientes entre eles (incluindo 
licitações em negócios 
específicos).

Restringir a oferta (incluindo 
quaisquer decisões 
confidenciais de entrar ou 
sair de negócios específicos).

O que isso significa?
Tenha cautela ao lidar com 
concorrentes, pois qualquer 
tipo de acordo com eles pode 
gerar preocupações sobre 
concorrência.

Relate qualquer suspeita 
ou alegação de possível 
comportamento anticompetitivo 
ao nosso CFO e/ou Diretor 
de RH.

O que eu devo fazer?
O Código de Conduta de 
Negócios não tem como 
intenção ser uma revisão 
abrangente das inúmeras leis 
de concorrência e antitruste 
que se aplicam ao nosso 
negócio, e não substitui 
a recomendação de um 
especialista. Se você tiver 
perguntas ou dúvidas sobre 
qualquer situação específica, 
entre em contato com seu 
gerente de linha antes de agir.

Tenha cautela ao lidar com 
concorrentes
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Restrições 
comerciais, 
Controles de 
Exportação e 
Boicote

Nosso padrão
A política da Empresa é de 
respeitar todas as restrições 
comerciais e regulamentos de 
controles de exportação e de 
boicote aos quais está sujeita.

O que isso significa?
Os controles de exportação 
são legislados em nível 
nacional e internacional para 
controlar as exportações de 
bens, software e tecnologia 
por mídia eletrônica, e acesso 
no exterior a e-mails e intranet. 
Todos devemos obebecer 
ao sistema de licenciamento 
aplicável para permitir a 
exportação regulamentada de 
tais itens.

O que eu devo fazer?
Se alguém tiver perguntas 
ou dúvidas sobre qualquer 
situação específica, deve entrar 
em contato com seu gerente de 
linha antes de agir.

Se você lida regularmente 
com exportação ou 
importação, esteja totalmente 
familiarizado com proibições 
governamentais e procure 
informações específicas.

Respeite todas as restrições 
comerciais e regulamentos de 
controles de exportação e de 
boicote
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Propriedade 
Intelectual

Respeito pelos direitos e 
propriedade intelectual

Nosso padrão
‘Propriedade intelectual‘ é o 
termo usado para descrever 
ativos como patentes, marcas 
registradas, direitos de design, 
direitos autorais, ideias e know-
how. Esses são ativos valiosos 
da Siem Offshore, da mesma 
forma que equipamentos e 
embarcações. A propriedade 
intelectual da Empresa deve ser 
protegida.

O que isso significa?
Temos o compromisso de 
respeitar a propriedade 
intelectual de terceiros, como 
nossos clientes e fornecedores.

O que eu devo fazer?
Copie apenas materiais que 
não tenham direitos autorais.

Baixe apenas softwares 
licenciados nos computadores 
da Empresa.
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Insider 
Trading

Tratando informações 
privilegiadas com cuidado e 
responsabilidade

Nosso padrão
O uso de informações 
privilegiadas relacionadas à 
Empresa na compra ou venda 
de ações da Siem Offshore Inc. 
é ilegal e estritamente proibido.

O que isso significa?
Qualquer pessoa que possua 
informações privilegiadas 
relacionadas à Empresa, aos 
Instrumentos Financeiros 
da Empresa ou outras 
circunstâncias, não deve 
executar ou incentivar qualquer 
negociação nos Instrumentos 
Financeiros. Todo funcionário 
é responsável por garantir 
que suas negociações de 
Instrumentos Financeiros 
(incluindo negociações 
executadas em seu nome) 
sejam realizadas de acordo 
com as leis e regulamentação 
aplicáveis a tais negociações. 
A violação da regulamentação 
está sujeita a responsabilidade 
criminal e sanções 

administrativas que podem ser 
aplicadas a pessoas físicas 
e jurídicas. Como medida de 
precaução, os funcionários não 
devem realizar negócios com 
os Instrumentos Financeiros, 
ou inventivar tais negócios, 
se não tiverem certeza de 
que estão de posse de 
informações privilegiadas. 
Qualquer pessoa que possua 
informação privilegiada 
também está proibida de 
cancelar ou alterar uma ordem 
relativa a um Instrumento 
Financeiro colocada antes 
da recepção da informação 
privilegiada. Os funcionários 
na posse de informações 
privilegiadas não devem dar 
conselhos sobre a negociação 
dos Instrumentos Financeiros 
aos quais as informações 
privilegiadas se referem. Esta 
proibição abrange também 
o aconselhamento sobre a 
desistência da negociação dos 
Instrumentos Financeiros.

O que eu devo fazer?
O dever de confidencialidade 
implica que qualquer pessoa 
com acesso a informações 
privilegiadas deve ter o devido 
cuidado para que a informação 
privilegiada não seja mal usada 
ou que venha a ser dividida 
com terceiros.

Todos os Colaboradores que 
tenham acesso a informações 
privilegiadas devem, portanto, 
garantir que as informações 
privilegiadas sejam mantidas 
estritamente confidenciais. 

Fique atento a informações 
confidenciais que possam 
afetar o valor das ações da 
Siem Offshore Inc. e proteja 
essas informações contra 
divulgação acidental.

Certifique-se de que os 
membros de sua família 
estejam cientes de que as leis 
relacionadas a insider trading 
também se aplicam a eles.

Apenas negocie ações da Siem 
Offshore Inc com base em 
informações públicas.
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Comunicação 
Externa

Nosso padrão
A Siem Offshore valoriza muito 
sua credibilidade e reputação. 
O que é escrito ou dito sobre 
a Empresa nas notícias, 
mídia e pelos investidores 
impacta diretamente na sua 
reputação, de modo positivo 
ou negativo. Nossa política 
é fornecer informações 
oportunas, precisas e 
completas em resposta 
a solicitações do público 
(mídia, analistas, investidores 
etc.), e que esteja de acordo 
com nossas obrigações de 
manter a confidencialidade de 
informações de concorrência 
e de propriedade, e impedindo 
a divulgação seletiva de 
informações financeiras 
confidenciais.

O que isso significa?
Apenas os membros da 
Diretoria, o CEO e o CFO 
(ou seus representantes) 
estão autorizados a divulgar 
informações sobre a Empresa 
em resposta a solicitações 
de acionistas, investidores 
potenciais, analistas, gestores 
de fundos, investidores em 
geral, bolsas de valores e 
mídia financeira (“Comunidade 
de Investimento”) ou se 
comunicar diretamente com os 
investidores.

Além disso, todas as 
solicitações de informações 
sobre a Siem Offshore vindo de 
terceiros, como o público em 
geral, mídia em geral, grupos da 
indústria e da comunidade, ou 
clientes e fornecedores devem 
ser analisados e autorizados 
pelo CEO ou por um membro da 
equipe da gerência do grupo.

O que eu devo fazer?
Entre em contato com o CEO 
ou o Diretor de RH se for 
contatado pela mídia.

Entre em contato com o CFO 
se você for contatado por um 
investidor.

Certifique-se de que sua 
opinião pessoal nunca seja 
interpretada como a opinião da 
Siem Offshore.

Forneça informações oportunas, 
precisas e completas em resposta 
a solicitações públicas



Cuidadosa
Comprometida
Competitiva
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Siem Offshore AS
Nodeviga 14
4610 Kristiansand
Norway

Endereço Postal:
P.O. Box 425
N-4664 Kristiansand S, Norway

Telefone:
+47 38 60 04 00

Fax:
+47 37 40 62 86

E-mail:
info@siemoffshore.com

www.siemoffshore.com
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