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Caros colegas, 

Tenho o prazer de anunciar nosso Código de Conduta. Para sermos bem-sucedidos, 
devemos alinhar nossas atividades e buscar nossa meta em comum. O Código oferece o 
meio para conquistar isso.

Nosso Código reafirma nosso compromisso de seguir nossos Valores (integridade, 
segurança, excelência, respeito, engenhosidade e administração) e descreve os 
comportamentos esperados para cada um de nós. Devemos usar nossos Valores e nosso 
Código para guiar nossas decisões e ações. Graças aos nossos Valores e ao nosso Código, 
podemos ser corajosos, nos destacar e liderar com confiança.

Devemos entender o Código e aplicá-lo às nossas atividades diárias. Se vocês tiverem 
perguntas sobre o que algo significa ou como o Código se aplica a uma situação 
específica, entre em contato com um dos recursos listados no Código para obter ajuda. 

Acredito que cada um de nós, ao aplicarmos nossos Valores e nosso Código, teremos um 
impacto positivo em nossos locais de trabalho e comunidades. 

Tenho orgulho do lugar que a Valaris ocupa na comunidade global de negócios e conto 
com cada um de vocês para manter e aprimorar nossa forte reputação por meio de suas 
ações.

Anton Dibowitz
Presidente e CEO

UMA MENSAGEM DE TOM BURKE
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Nosso Propósito e nossos Valores
Na Valaris, nosso propósito é oferecer soluções responsáveis que forneçam energia ao mundo. 

Nossos Valores apoiam nosso Propósito e guiam nossas decisões e ações.

INTEGRIDADE Fazer o que é certo independente de estar sendo observado ou não
Conduzimos nossas atividades com honestidade e ética. Cumprimos nossos compromissos com nossos clientes, 
acionistas e uns com os outros. Não temos medo de nos destacar e fazer a coisa certa.

SEGURANÇA Nossa prioridade é nunca causar danos
Estamos comprometidos em oferecer um local de trabalho seguro e sem acidentes, onde todos voltem para 
casa na mesma condição em que chegaram. Controlamos os principais riscos operacionais com barreiras 
efetivas. Sabemos que a segurança é responsabilidade de todos.

EXCELÊNCIA Agregar valor para o cliente ao mesmo tempo que elevamos o nível de desempenho de modo 
consistente
Mantemos altos padrões em tudo o que fazemos. Quando realizamos um trabalho, fazemos tudo certo e 
fazemos bem. Esperamos ser reconhecidos por nosso desempenho superior.

RESPEITO Tratar outras pessoas da mesma forma que gostaríamos de ser tratados
Tratamos as pessoas com dignidade e valorizamos visões diferentes. Encorajamos a diversidade e a 
colaboração na busca por um objetivo em comum. Somos justos com nosso pessoal e parceiros de negócios.

ENGENHOSIDADE Resolver problemas com criatividade
Valorizamos a inovação e promovemos melhoramento contínuo. Antecipamos as mudanças em nossos negócios 
e nos adaptamos a elas. Perseveramos ao encarar desafios, encontrando novas formas de agregar valor.

ADMINISTRAÇÃO Proteger nosso local de trabalho para a próxima geração
Nós nos preocupamos com o meio ambiente e com as comunidades onde trabalhamos. Confiam em nós para 
gerenciar os ativos e recursos de nossa empresa com responsabilidade. Estamos comprometidos em oferecer 
desempenho financeiro sustentável.
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INTRODUÇÃO
Quem deve usar o Código
Nosso Código se aplica a todos os executivos, 
diretores e funcionários. 

Também esperamos que nossos parceiros de 
negócios, incluindo parceiros de joint venture, 
fornecedores e outros terceiros, ajam de acordo com 
nosso Código.

Como usar o Código
Nosso Código é nosso guia para transformar nossos 
Valores em comportamento diário. Ele não aborda 
todas as situações que enfrentamos. Você deve 
usar o bom senso para decidir se suas ações estão 
consistentes com nosso Código e nossos Valores. 
Quando não tiver certeza, pergunte-se:

• É legal?
• Está consistente com nosso Código e nossas 

políticas?
• É ético?
• Como outras pessoas interpretarão isso?
• Devo buscar orientação?

Devido a nossa escala global, as leis ou os costumes 
locais podem entrar em conflito com nosso Código. 
Nessas situações, você deve usar o padrão mais 
rigoroso. Se ficar em dúvida com uma situação, entre 
em contato com um dos recursos abaixo.

Responsabilidades do funcionário
• Ler e entender o Código
• Seguir o Código e seus princípios orientadores 

em suas atividades diárias
• Fazer perguntas se não tiver certeza do que fazer
• Informar situações que você considera que 

possam ser uma violação a nosso código ou à lei
• Denunciar comportamento antiético
• Cooperar totalmente com investigações ou 

auditorias da Empresa

Responsabilidades adicionais para gerentes
• Demonstrar a importância de nosso Código por 

meio de suas ações
• Explicar e discutir o Código com os membros da 

equipe
• Incentivar um local de trabalho respeitoso e 

aberto
• Encorajar as outras pessoas a denunciarem e 

ouvi-las quando falarem
• Fazer sua parte para prevenir a retaliação

Por que e como denunciar
Somos responsáveis pela Empresa e uns pelos outros, 
por isso, devemos denunciar caso vejamos algo não 
seguro ou antiético. Não denunciar é uma violação 
a nosso Código e está inconsistente com nossos 
Valores. 

A Valaris oferece várias maneiras para você fazer uma 
denúncia, incluindo de maneira anônima. Se tiver 
dúvidas, pode entrar em contato com: 

• Seu gerente
• Sua pessoa designada em terra firme (DPA, 

Designated Person Ashore)
• Seu parceiro de negócios nos Recursos Humanos
• Nosso Chefe Executivo de Conformidade
• A linha direta de ética
• O conselho diretor
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Como a Valaris lida com denúncias
A Valaris leva alegações de irregularidades muito 
a sério. A Empresa realizará investigações justas e 
imparciais sobre denúncias de conduta inadequada ou 
antiética. Seguiremos etapas razoáveis para manter a 
confidencialidade e proteger a privacidade das partes 
envolvidas. Ações adequadas serão tomadas para 
resolver violações ao Código, e, entraremos em contato 
com as autoridades legais quando necessário.

Tolerância zero para retaliação
A Valaris não tolera retaliação de nenhuma forma. 
Exemplos de retaliação incluem demissão, rebaixamento 
ou transferência, ameaças, exclusão, intimidação, 
humilhação, bullying ou outros atos prejudiciais a uma 
pessoa que fez uma denúncia de boa-fé. 

Se você acredita que você ou alguém que você 
conhece sofreu retaliação, entre em contato com um 
dos recursos listados na página oposta.

Recursos e orientações adicionais
Nossas políticas e nossos procedimentos definem 
nossos requisitos e suas responsabilidades em 
relação ao Código. Acesse nosso sistema de gestão 
Valaris para rever e compreender as expectativas do 
seu trabalho diário. Você também pode acessar a 
página de Ética e Conformidade para obter materiais 
de referência e ferramentas de conformidade.

https://intranet.drillzone.com/Pages/Home.aspx
https://intranet.drillzone.com/Pages/Home.aspx
https://intranet.drillzone.com/CorporateServices/Compliance/default.aspx
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NOSSAS OPERAÇÕES
No que acreditamos
Nós nos preocupamos com a saúde e segurança 
de nossos funcionários, nossos parceiros de 
negócios e nossas comunidades. A segurança é 
direito e responsabilidade de todos. Na Valaris, 
nossa prioridade é nunca causar danos, e estamos 
comprometidos em ser um local de trabalhos sem 
acidentes. 

Como agimos
Oferecemos serviços de qualidade para agregar 
valor premium para nossos clientes. Excedemos as 
expectativas de nossos clientes de maneira segura 
e econômica. Temos um dever e a autoridade de 
interromper qualquer trabalho que pareça inseguro, 
sem medo de retaliação. Apoiamos um local de 
trabalho livre de acidentes, gerenciando a segurança 
do processo e os riscos de segurança pessoal. 
Definimos “segurança” com a presença de barreiras 
e reconhecemos que essas barreiras são feitas de 
pessoas, fábricas e processos. 

Para proteger a nós, nossos parceiros comerciais e 
nossos convidados, nós:

• Interrompemos o trabalho se acharmos que não 
é seguro ou se as barreiras de segurança do 
processo não estiverem em vigor

• Realizamos avaliações de risco para identificar 
os riscos de segurança pessoais e do processo e 
determinamos medidas de mitigação

• Implementamos barreiras e mantemos a 
integridade de cada elemento da barreira

• Avaliamos a integridade dos controles essenciais 
para a segurança 

• Verificamos a implementação de nossos padrões 
e procedimentos

• Avaliamos os riscos e gerenciamos mudanças 
nos procedimentos, nos sistemas e no pessoal

• Integramos os princípios do fator humano em 
nossos sistemas e processos 

• Usamos as ferramentas certas e o equipamento 
de proteção

• Garantimos que somos qualificados e não 
estamos prejudicados (por sono ou consumo de 
álcool ou drogas, incluindo remédios prescritos)

• Estamos preparados para responder a situações 
de emergência

• Não nos envolvemos nem toleramos atos de 
violência

• Garantimos que nossos provedores de 
segurança não usem força desnecessária

• Denunciamos imediatamente preocupações de 
segurança, acidentes, lesões ou doenças
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NOSSO PESSOAL
No que acreditamos
Como tratamos as pessoas define quem somos. 
Vemos nossa pegada global e diversidade como 
vantagens competitivas. Valorizamos a colaboração 
em busca de uma meta em comum. 

Como agimos
Tratamos todos com justiça e dignidade. Nutrimos 
uma cultura inclusiva na qual os funcionários 
se sentem seguros e respeitados. Denunciamos 
comportamento inadequado no local de trabalho.

Para encorajar a diversidade e garantir oportunidades 
iguais, nós:

• Respeitamos diferenças culturais
• Encorajamos a expressão individual e a 

colaboração em equipe
• Baseamos as decisões empregatícias (como 

contratação, promoção, remuneração e outras 
oportunidades) em critérios relacionados ao 
trabalho e/ou às necessidades de negócios e 
não em fatores ou características que não têm 
relação com a habilidade de uma pessoa de 
realizar seu trabalho, como raça, religião, cor, 
nacionalidade, gênero, idade, orientação sexual, 
identidade de gênero, estado civil, deficiência 
ou qualquer outra característica protegida por lei 
federal, estadual ou local 

• Encorajamos todas as pessoas interessadas e 
qualificadas a se inscreverem para um emprego

• Seguimos as leis e exigências relevantes de 
oportunidades iguais de emprego

Para garantir uma conduta adequada no local de 
trabalho, nós:

• Não toleramos ou participamos de 
comportamento inadequado, incluindo toques, 
ações ou comentários indesejados, como:
 - Comentários ou comunicações que incluam 

ofensas racistas, comentários sexistas ou 
gestos, imagens e vídeos ofensivos 

 - Ameaças de retenção de benefícios ou 
ofertas de benefícios em troca de relação ou 
ato sexual

 - Contato físico, incluindo toques, abraços, 
beijos ou massagens ofensivas

 - Retaliação contra qualquer um que faça uma 
reclamação ou recuse um avanço

• Não fazemos ameaças, assédio, bullying ou 
qualquer conduta com objetivo de intimidar ou 
humilhar os outros

• Não usamos linguagem ou temos uma conduta 
depreciativa, desrespeitosa ou humilhante

• Não fazemos comunicações ou temos uma 
conduta agressiva ou hostil

• Entendemos que esse comportamento não é 
aceitável em nenhuma situação de negócios, 
incluindo viagens ou reuniões de negócios e 
outros eventos sociais

Para proteger informações pessoais, nós:
• Respeitamos a privacidade de nossos 

funcionários
• Usamos apenas informações pessoais para 

operar com efetividade ou seguir a lei
• Classificamos e tratamos todas as informações 

pessoais como confidenciais
• Limitamos o acesso e uso das informações 

pessoais
• Seguimos as leis de privacidade de dados 

relevantes
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NOSSA ADMINISTRAÇÃO
No que acreditamos
Protegemos nosso local de trabalho para as próximas 
gerações. Cuidamos do meio ambiente. Estamos 
comprometidos em oferecer desempenho financeiro 
sustentável. 

Como agimos
Cumprimos regulamentos ambientais aplicáveis e 
realizamos ações adequadas para prevenir danos 
ao meio ambiente. Usamos o bom senso ao cuidar 
dos equipamentos, das informações confidenciais e 
da propriedade intelectual da Empresa. Praticamos 
administração financeira, gerenciando nossos ativos e 
recursos com responsabilidade. 

Para ajudar a proteger o meio ambiente, nós:
• Avaliamos e mitigamos riscos ambientais em 

nossas operações diárias
• Realizamos testes regulares de sistemas BOP 
• Exigimos que os funcionários responsáveis 

por atividades de controle de poço realizem 

treinamento especial e tenham as certificações 
obrigatórias

• Seguimos os procedimentos da Empresa e a 
lei ao eliminar resíduos e outras atividades de 
limpeza ou remoção

• Usamos salvaguardas e outras medidas para 
reduzir descargas acidentais de resíduos

• Realizamos ações imediatas para conter uma 
descarga prejudicial se uma ocorrer

Para manter livros contábeis e registros precisos, nós:
• Garantimos que todas as transações sejam 

descritas e registradas adequadamente
• Garantimos que nossas divulgações financeiras 

sejam precisas e oportunas
• Questionamos solicitações de pagamento 

ou reembolso incomuns, excessivas, 
inadequadamente descritas, insuficientemente 
documentadas ou que gerem dúvidas

• Seguimos a lei e os procedimentos da Empresa 
ao criar, manter e dispor de documentos e 
registros



11

Código de Conduta

Maio de 2021

• Garantimos que temos as aprovações certas e 
que entramos em contato com o Departamento 
Jurídico antes de responder a solicitações de 
informações de terceiros

Para proteger os ativos da Empresa, nós:
• Garantimos que protegemos nossas senhas e 

nossos IDs de usuário
• Garantimos que temos a autoridade necessária 

antes de assinar um contrato
• Não usamos os ativos da Empresa para 

benefício pessoal, incluindo:
 - Uso pessoal excessivo do e-mail, telefone etc. 

da Empresa
 - Envio de comunicações impróprias ou 

ofensivas
 - Retirada de equipamentos ou suprimentos 

para uso pessoal
 - Uso dos cartões de crédito da empresa para 

compras pessoais
 - Uso ou cópia de software sem aprovação
 - Envio de solicitações não autorizadas
 - Realizar trabalho para outra organização

• Falamos com o Departamento Jurídico antes de 
usar invenções ou ideias que desenvolvemos ou 
aprendemos com o trabalho

• Protegemos com segurança nossa propriedade 
intelectual e outras informações confidenciais

• Estamos atentos a ataques cibernéticos

Para proteger a reputação da Empresa, nós:
• Entendemos que nossas publicações e 

comentários públicos podem refletir na Empresa
• Direcionamos a mídia e os investidores ao 

Departamento de comunicações e relações com 
investidores

• Obtemos aprovação do Departamento de 
comunicações e relações com investidores antes 
de falar em nome da Empresa

Para evitar insider trading (uso indevido de 
informações privilegiadas), nós:

• Não compramos nem vendemos títulos da 
Empresa, direta ou indiretamente, por meio 

de familiares ou outros, se temos informações 
privilegiadas (informações que não estão 
disponíveis publicamente e poderiam ser 
relevantes a um investidor quando está 
decidindo comprar ou vender títulos da 
Empresa)

• Não compartilhamos informações privilegiadas 
com outras pessoas

• Não oferecemos informações falsas para 
manipular o preços de ações

• Seguimos essas mesmas regras quando temos 
informações privilegiadas sobre outras empresas 
públicas

• Seguimos essas mesmas regras mesmo após 
sair da Empresa
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NOSSAS PRÁTICAS 
COMERCIAIS
No que acreditamos
Somos um setor de serviços. Confiamos em nossos 
parceiros de negócios (incluindo fornecedores, 
parceiros de joint venture e outros terceiros) para 
apoiar nossas operações e nos representar para 
clientes, acionistas e governos. Acreditamos que a 
maneira de obter uma vantagem competitiva é com 
a excelência no desempenho operacional, cumprindo 
nossos compromissos e fazendo os negócios com 
integridade. 

Como agimos
Realizamos os negócios de maneira transparente, 
dedicada e competitiva. Cumprimos nossos 
compromissos. Mantemos altos padrões em tudo 
o que fazemos. Quando realizamos um trabalho, 
fazemos tudo certo e fazemos bem. 

Para garantir que nossos parceiros de negócios 
apoiam adequadamente nossos objetivos de 
negócios, nós:

• Selecionamos cuidadosamente parceiros de 
negócios que compartilhem nosso compromisso 
com segurança e integridade

• Avaliamos detalhadamente nossos parceiros de 
negócios antes e durante a relação comercial

• Compartilhamos nossos Valores e nosso Código, 
explicamos nossas expectativas e garantimos 
exigências adequadas de contrato

• Agimos se um parceiro de negócios não está 
atendendo às nossas expectativas

• Denunciamos qualquer indicação de que 
um parceiro comercial não esteja cumprindo 
exigências legais ou contratuais ou que tenha 
agido de maneira inconsistente com nosso Código

Para trocar presentes, entretenimento e outras 
cortesias de negócios adequadamente, nós:

• Não aceitamos ou oferecemos presentes, 
viagem, entretenimento ou contribuição de 
caridade (GTE, Gifts, Travel, Entertainment) em 
troca de negócios, serviços ou informações 
confidenciais ou se o objetivo é influenciar 
inadequadamente uma decisão

• Garantimos que o GTE seja adequado, tenha um 
valor razoável e seja registrado adequadamente

• Informamos e obtemos aprovação para GTE de 
acordo com as diretrizes da Empresa

Para resolver conflito de interesses, nós:
• Entendemos que um conflito pode ocorrer 

quando nossos interesses ou nossas atividades 
poderiam influenciar uma decisão de trabalho 
ou interferir com nossa objetividade 

• Não aceitaremos pessoalmente oportunidades 
de negócios direcionadas para a Empresa

• Estamos cientes de diferentes tipos de conflitos, 
incluindo:
 - Relações familiares ou pessoais que 

poderiam afetar o julgamento de negócios
 - Relacionamentos familiares com funcionários 

do governo
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 - Investimentos fora da Empresa
 - Associação a um conselho administrativo 

com ou sem fins lucrativos
 - Emprego externo/serviços de consultoria

• Denunciamos situações que poderiam ser ou 
aparecer um conflito de acordo com as diretrizes 
da Empresa

Para evitar uma conduta anticompetitiva, nós:
• Não manipulamos licitações para clientes
• Não firmamos acordos com nossos concorrentes 

para fixar preços, descontos ou termos e 
condições de contrato

• Não entregamos participação de mercado 
ou território, formal ou informalmente, a 
concorrentes

• Não firmamos acordos com concorrentes, formal 
ou informalmente, com o objetivo de rejeitar 
fazer negócios com um cliente

• Não discutimos informações confidenciais 
(como informações de preço, salários, impostos 
ou outros gastos) com concorrentes

• Não tentamos obter informações não públicas 
sobre concorrentes por um terceiro

• Não limitamos ou restringimos a prestação de 
um serviço

• Não limitamos práticas de distribuição
• Se um concorrente tenta discutir um tópico 

proibido, interrompemos imediatamente a 
conversa e entramos em contato com o 
Departamento Jurídico

• Entramos em contato com o 
Departamento Jurídico se descobrimos 
informações confidenciais sobre um 
concorrente

• Participamos de associações 
comerciais com atenção

Para estarmos em conformidade com leis 
internacionais de comércio, nós:

• Entendemos que as leis comerciais 
são complexas 

• Seguimos as leis comerciais de onde operamos 
• Obtemos licenças e permissões adequadas 

relacionadas à importação ou exportação de 
equipamentos, software e tecnologia

• Não fazemos negócios com partes ou países 
restringidos

• Informamos solicitações de participação em 
boicotes ao Chefe Executivo de Conformidade

• Entramos em contato com o Departamento de 
conformidade quando temos perguntas 

Para prevenir a lavagem de dinheiro, nós:
• Entendemos que a lavagem de dinheiro pode 

incluir:
 - Ocultar fundos ilegais
 - Fazer fundos ilegais parecerem legítimos
 - Usar fundos para apoiar crimes ou terrorismo

• Procuramos e eliminamos possíveis 
oportunidades de lavagem de dinheiro em 
nossas práticas comerciais

• Seguimos os procedimentos de auditoria da 
outra parte

• Estamos atentos e emitimos alertas em caso de 
dúvida
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NOSSAS COMUNIDADES
No que acreditamos
Estamos comprometidos em ter um impacto positivo 
nas comunidades onde vivemos e trabalhamos. 
Entendemos que suborno e corrupção podem destruir 
comunidades e economias locais. Não toleramos 
nenhuma forma de suborno e corrupção e garantimos 
que nossos parceiros comerciais compartilhem esse 
comprometimento.

Como agimos
Cuidamos de nossas comunidades, criando empregos 
e apoiando as economias locais. Realizamos nossos 
negócios com ética e integridade

Para apoiar nossas comunidades, nós:
• Encorajamos patrocínios, contribuição de 

caridade e atividades voluntárias que aprimoram 
comunidades locais

• Não usamos fundos da Empresa para apoiar um 
partido ou candidato político

• Garantimos que nossas atividades políticas 
pessoais não sejam associadas à Empresa

• Procuramos e denunciamos abusos dos direitos 
humanos (como trabalho infantil, trabalho 
forçado ou tráfico de pessoas) em nossas 
operações ou nas de nossos parceiros de 
negócios

Para enfrentar a corrupção, nós:
• Não oferecemos ou aceitamos subornos, 

propinas e outros pagamentos impróprios ou de 
facilitação

• Não oferecemos ou recebemos nada de valor 
para influenciar uma decisão de negócios ou 
obter uma vantagem imprópria

• Seguimos todas as leis antissuborno e 
anticorrupção de onde trabalhamos

• Mantemos livros contábeis e registros precisos 
para garantir que os pagamentos sejam 
descritos corretamente e os fundos da Empresa 
não sejam usados para fins ilegais ou impróprios

• Conhecemos nossos parceiros de negócios, 
seguindo nossos procedimentos de auditoria de 
terceiros
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INFORMAÇÕES DE CONTATO
Chefe Executivo de Conformidade
Ligar +1-713-789-1400

Escrever c/o Chief Compliance Officer 
 Valaris
 5847 San Felipe, Suite 3300
 Houston, Texas 77057, USA

E-mail cco@valaris.com 

Linha direta de ética
A linha direta é gerenciada independentemente e permite que você busque orientação ou 
informe uma preocupação confidencialmente. Você pode entrar em contato com a linha 
direta (na maioria dos locais, anonimamente) em vários idiomas, 24 horas por dia, sete 
dias por semana. Acesse https://www.valaris.com/responsible para ver números locais 
de telefone ou para denunciar on-line.

Conselho administrativo
Você pode denunciar preocupações anonimamente e confidencialmente a qualquer 
diretor da Valaris. Todas as denúncias serão encaminhadas fechadas para o presidente do 
conselho, exceto as endereçadas especificamente a um presidente de comitê ou diretor.

Escreva para Valaris Board 
  1415 South Voss Rd, Suite 110 
  P.O. Box 135 
  Houston, TX 77057, USA 

Isenções e alterações
O conselho diretor e os comitês do conselho devem aprovar qualquer isenção do nosso Código para um executivo ou diretor e todas as alterações ao 
nosso Código. Todas as isenções são registradas em nossos registros corporativos e, para executivos e diretores, divulgadas de acordo com as leis, 
regulações e exigências aplicáveis.

https://www.valaris.com/responsible
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