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A EnscoRowan tem o compromisso de conduzir negócios de forma ética e dentro da lei no 
mundo todo. O Código de conduta comercial (nosso "Código") da EnscoRowan reitera nosso 
compromisso demanter os mais altos níveis de honestidade, integridade, ética e conformidade 
legal. Nosso Código explica os comportamentos esperados decada um de nós ao conduzir 
negócios na EnscoRowan. Ele também nos ajuda a manter nosso compromisso com os valores 
centrais e a visão da EnscoRowan.

Conformidade com o nosso código
Todos temos o dever de ler, compreender e respeitar o nosso Código. O nosso Código serve como 
um guia para traduzir nossos valores centrais em comportamentos diários e identifica recursos que 
você pode usar para comunicar uma dúvida ou preocupação. No entanto, ele não é capaz de tratar 
todas as dúvidas que possam aparecer. Ao se deparar com um dilema ético, pense na questão e 
pergunte a si mesmo:

 • Isso é consistente com o nosso Código?
 • Isso está dentro da lei?
 • Isso é ético?
 • Como outras pessoas iriam encarar isso?
 • Eu devo buscar orientação?

O nosso Código é apoiado por outras fontes de orientação escrita, incluindo políticas, padrões e 
procedimentos que fornecem requisitos e processos detalhados, além de orientação prática para 
determinados temas. Acesse o site de nossa Intranet, para se familiarizar com os documentos de 
orientação mais relevantes ao seu trabalho diário.

Aplicabilidade do nosso código
O nosso Código é aplicável a todos na EnscoRowan, independentemente de cargo ou tempo de 
trabalho. Além disso, esperamos os mesmos padrões (ou similares, em alguns casos) de nossos 
intermediários, contratados e outros parceiros de negócios.

Respeitar a lei
Todos temos o dever de cumprir todas as leis e normas que regemnosso trabalho. As leis podem 
ser complexas e variar de um país para o outro. Algumas leis locais podem entrar em conflito com 
as leis e normas do Reino Unido e dos EUA, com nosso Código e/ou com outras políticas. Em tais 
casos, devemos sempre agir segundo o mais alto padrão - aquele da EnscoRowan ou os requisitos 
legais mais rigorosos aplicáveis. Ao anteciparmos exposição a novas leis (por exemplo, ao iniciar 
operações em um novo país) ou quando outras questões legais surgirem, devemos consultar 
imediatamente o diretor-chefe de conformidade ou o departamento jurídico.

Apresentação do nosso código
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Comunicar dúvidas e preocupações

A EnscoRowan fornece muitos recursos para você buscar orientação ao enfrentar um dilema ético. 
Primeiro, leve em conta falar com seu supervisor ou outro supervisor com quem você se sinta à 
vontade. Os seguintes recursos também estão disponíveis para você:

 • Seu parceiro de negócios de RH
 • Nosso diretor-chefe de conformidade
 • A linha de suporte de ética
 •  Os presidentes do comitê de auditoria, indicação e governança ou de 

compensação

Você também deve denunciar quaisquer suspeitas de violações ou conduta indevida. A EnscoRowan 
trata com seriedade as violações ao Código e tomará medidas disciplinares, até e incluindo demissão, 
contra aqueles que as cometê-las. A falha em denunciar condutas indevidas é uma violação séria 
ao nosso Código que afeta a reputação da EnscoRowan. Denunciar o comportamento indevido 
nos ajuda a evitar erros onerosos e a manter um ambiente no qual todos se sentem confortáveis 
para tratar de nossas preocupações. 

A EnscoRowan vai investigar todas as denúncias de forma imediata, minuciosa e justa, tomando 
medidas apropriadas quando for necessário. Independentemente de você fazer uma denúncia 
anônima ou não, sua identidade e o fato de uma denúncia ter sido feita vão permanecer 
confidenciais para preservar a integridade do processo e seu desdobramento. Você deve cooperar 
com uma investigação quando for solicitado. Os acusados de praticar atos indevidos terão direito 
de se explicar e todas as leis aplicáveis serão cumpridas nas investigações. 

Consulte o verso de nosso Código para obter informações de contato para comunicar uma dúvida 
ou preocupação.

Não retaliação
A EnscoRowan proíbe qualquer ato de retaliação. A EnscoRowan não vai tolerar retaliação por 
denúncias feitas em boa-fé sobre suspeitas de conduta indevida ou violações. Fazer uma denúncia 
"de boa-fé" significa que você fez um comunicado sincero e forneceu todas as informações que 
você sabia e acreditava serem verdadeiras - isso não significa que sua denúncia precise ser validada. 
Além disso, ninguém vai ser retaliado por auxiliar em uma investigação.

A retaliação de qualquer tipo é considerada uma violação ao nosso Código e não será tolerada. 
Todos os funcionários, incluindo supervisores e gerentes, têm o dever de criar um ambiente de 
trabalho no qual preocupações possam ser tratadas, discutidas abertamente e denunciadas sem 
medo de retaliação. É dever da gerência garantir que não seja tolerada retaliação contra um 
funcionário que faz uma denúncia de boa-fé ou que participa de uma investigação. Nossa empresa 
investigará imediatamente quaisquer alegações de retaliação e, se confirmadas, tomará medidas 
disciplinares até, e incluindo, demissão do indivíduo responsável por tais atos.



4

P: Logo depois de levantar uma preocupação sobre meu supervisor por meio da linha de suporte 
de ética, descobri que ele começou a espalhar rumores falsos para meus colegas, alegando que 
não sou confiável ou competente. Até ter expressado tal preocupação, eu nunca havia recebido 
nada além de avaliações positivas do meu supervisor. O que devo fazer?

R: Esse pode ser um caso de retaliação, e você deve denunciá-lo para o diretor-chefe de 
conformidade. A EnscoRowan não tolera retaliação e fará tudo o que for necessário para garantir 
que ninguém que faça uma denúncia de boa-fé seja sujeito a retaliação.

Comunicar dúvidas e preocupações

Deveres adicionais dos supervisores
Os supervisores devem servir como modelos éticos para todos os funcionários ao demonstrar os 
valores centrais da EnscoRowan a todo momento. Eles também devem comunicar a importância 
de nosso Código e conduta ética enquanto fomentam um local de trabalho ético e dentro da 
lei. Se você é um supervisor, deve entender plenamente nosso Código e estar apto a explicar e 
discutir seu significado com aqueles que se reportam a você. Você também deve incentivar outros 
a se abrirem para tirar dúvidas ou expressar preocupações sem medo de retaliação.
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Comprometimento uns com os outros

Promover o trabalho de equipe e o respeito
Esperamos manter um ambiente de trabalho profissional, seguro e livre de discriminação. Para 
alcançar essa meta, devemos tratar nossos colegas, e todos com os quais trabalhamos, com 
respeito e dignidade.

Diversidade e práticas de emprego justas

Nosso ponto forte e vantagem competitiva estão na diversidade denossa força de trabalho, 
onde todo funcionário se sente valorizado e respeitado. Nunca tomamos decisão qualquer de 
contratação, promoção, demissão ou outra relacionada a trabalho com base em raça, gênero, cor, 
idade, orientação sexual, nacionalidade, etnia, religião, afiliação partidária, estado civil, gravidez, 
deficiência ou nenhum outro estado protegido legalmente em violação à lei aplicável. 

Ambiente livre de assédio

Para promover a comunicação aberta, o trabalho de equipe e o respeito em toda a EnscoRowan, 
devemos adotar medidas para criar um local de trabalho livre de assédio. Não toleramos o assédio 
de funcionários por ninguém dentro ou fora da nossa empresa. O assédio é um comportamento, 
verbal ou físico, indesejado que cria um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo.  
O assédio pode ocorrer dentro ou fora do ambiente de trabalho e inclui:

 • Contato físico, incluindo tocar, abraçar, beijar ou massagear
 • Comentários verbais, como gírias raciais ou piadas ou comentários sexistas
 •  Exibições ou atos visuais não verbais, incluindo fotos ofensivas, vídeos  

ou gestos manuais
 •  Comunicados que incluam gírias raciais, comentários sexistas ou fotos ou vídeos 

ofensivos
 •  Ameaças de reter ou oferecer certos benefícios em troca de uma relação  

ou ato sexual
 •  Atos de retaliação contra qualquer um que reclame contra discriminação  

ou assédio

Tal comportamento é inaceitável em todas as situações, incluindo viagens comerciais, reuniões  
e eventos sociais relacionados aos negócios.

Se você sabe ou suspeita de algum ato de discriminação ou assédio, você tem o dever de 
denunciá-lo imediatamente ao parceiro de negócios de RH, gerente de RH ou ao vice-presidente 
de RH.
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Comprometimento uns com os outros

Proteger informações pessoais de funcionários

Todo funcionário fornece à nossa empresa informações de identificação pessoal, incluindo 
endereço residencial, números de identificação nacional (como números de previdência social)  
e informações para folha de pagamento. Se você processa ou tem acesso a essas informações,  
é necessário protegê-las e nunca compartilhá-las com ninguém, exceto caso haja uma necessidade 
comercial legítima para fazê-lo e seu compartilhamento seja consistente com as leis aplicáveis.  
Além disso, você nunca deve divulgar ou acessar os registros de candidatos a funcionários, 
funcionários atuais ou que já trabalharam na empresa sem a devida autorização. Devemos adotar 
medidas apropriadas para proteger adequadamente esses dados a todo momento. As leis que 
governam o uso de informações de identificação pessoal podem variar em cada país. Em caso de 
dúvidas sobre esses requisitos, entre em contato com o RH para obter orientação.

Garantir a segurança do local de trabalho,  
a saúde e proteger nosso meio ambiente
Nossa visão de um local de trabalho seguro e com zero incidentes significa que ninguém é 
ferido e não há danos a propriedades ou ao meio ambiente. Cada um de nós deve partilhar da 
responsabilidade de manter nós mesmos e nossos colegas seguros ao seguir todas as diretrizes de 
segurança da empresa e leis e normas aplicáveis.

Todos temos o dever e a autoridade, sem medo de retaliação, de interromper qualquer trabalho 
considerado inseguro. Nosso programa de segurança baseado em comportamentos, o processo 
DuPont STOP™, proporciona uma abordagem estruturada para observar e intervir quando 
quaisquer comportamentos (e condições) inseguros sejam observados no local de trabalho.

A EnscoRowan também está comprometida com a proteção do meio ambiente em todas as áreas 
onde operamos. Isso inclui reduzir emissões e descargas de resíduos e seguir todas as políticas, 
padrões e procedimentos da empresa, além de normas e leis aplicáveis. Você deve denunciar 
imediatamente quaisquer violações, ou suspeitas de violações, de segurança, saúde e meio 
ambiente ao seu supervisor, ao vice-presidente de SHE, ao vice-presidente de RH, ao diretor-chefe 
de conformidade ou por meio da linha de suporte de ética.

Violência

Nunca devemos realizar, tolerar ou ignorar nenhuma forma de violência. A violência inclui ameaças 
ou atos de intimidação ou tentativas de causar medo em outras pessoas. Se você presenciou ou 
suspeita de atos de violência no local de trabalho, é necessário denunciar suas preocupações. 
Se acredita que alguém está em perigo imediato, você deve entrar em contato com a segurança 
das instalações ou com a agência de aplicação da lei local antes de denunciar o incidente ao seu 
supervisor.
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Drogas, álcool e armas

Devemos conduzir os negócios da EnscoRowan livres de influência de qualquer substância que possa 
afetar nosso julgamento e nosso desempenho no trabalho. O abuso de drogas ou álcool ameaça 
a nossa segurança. Isso pode incluir o uso de álcool, drogas ilícitas ou substâncias controladas. 
Você não pode portar, distribuir ou estar sob efeito de drogas ilícitas ou carregar nenhum aparato 
de drogas nas premissas da EnscoRowan, enquanto conduz negócios para a EnscoRowan ou 
enquanto opera veículos da EnscoRowan. Ocasionalmente, a posse e o uso responsável de álcool 
em eventos ou reuniões sociais patrocinados pela empresa são autorizados. Nossa empresa se 
reserva o direito de realizar testes de drogas aleatórios quando permitido por lei.

A EnscoRowan proíbe o porte de armas de fogo, outros tipos de armas, munição, explosivos 
ou fogos de artifício de qualquer espécie em qualquer instalação da EnscoRowan. Exceções 
incluem armas portadas por agentes de aplicação da lei em trabalhos oficiais ou por profissionais 
de segurança aprovados pela EnscoRowan, além do uso habitual e armazenamento de pistola 
de sinalização, ferramentas de boca de poço e materiais a serem utilizados para trabalhos de 
perfuração em nossas plataformas. 

Você deve denunciar quaisquer violações, ou suspeitas de violações, de armas, drogas ou álcool 
ao seu supervisor, ao vice-presidente de SHE, ao vice-presidente de RH, ao diretor-chefe de 
conformidade ou por meio da linha de suporte de ética.
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Evitar conflitos de interesse
Temos o compromisso de resguardar a reputação de integridade e confiabilidade da EnscoRowan  
ao tomar decisões comerciais com honestidade e objetividade. Dessa forma, devemos evitar 
conflitos de interesse reais ou em potencial. 

Um "conflito de interesse" ocorre quando nossa posição dentro da EnscoRowan, ou informações  
coletadas durante o desempenho de nosso trabalho, cria um conflito entre nossos interesses 
pessoais e os interesses da empresa. Um conflito de interesse pode surgir se um funcionário, familiar 
ou amigo próximo se beneficiar ou obter uma vantagem financeira ou pessoal em situações como:

 • Transações entre a EnscoRowan e terceiros
 • Aceitar gorjetas, presentes ou outra hospitalidade
 • Interesse familiar ou financeiro em fornecedores, concorrentes ou clientes
 • Emprego externo com fornecedores, concorrentes ou clientes
 •  Não divulgação de uma relação com um familiar ou amigo próximo ao fazer uma 

recomendação para trabalho com a EnscoRowan
 • Supervisão ou autoridade sobre um familiar ou amigo próximo

Não é possível listar todas as situações ou relações que podem criar um conflito de interesse ou 
aparentem ser um; dessa forma, cada situação deve ser avaliada de acordo com seus detalhes 
particulares. Se você suspeita da existência de um conflito, é necessário divulgá-lo imediatamente 
ao diretor-chefe de conformidade.

P: Minha namorada trabalha para um fornecedor que estamos pensando em contratar. Não indiquei 
esse fornecedor para a EnscoRowan. O que devo fazer?

R: Você deve divulgar essa situação imediatamente para o diretor-chefe de conformidade. Devido 
à sua relação, pode haver um possível conflito de interesse, ou no mínimo a aparência de um.

Comprometimento com a nossa empresa
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Comprometimento com a nossa empresa

Relações entre funcionários

Reconhecemos o potencial de relações românticas ocorrerem no ambiente de trabalho. Em casos 
de uma relação romântica, os funcionários devem se portar de forma comercial adequada a todo 
momento, tanto onshore quanto offshore. Embora as relações românticas não sejam proibidas 
entre funcionários da EnscoRowan, os funcionários devem estar cientes de que tais relações 
podem apresentar um conflito de interesse ou um possível conflito de interesse. Por exemplo: se 
houver uma relação onde um funcionário pode supervisionar e/ou autorizar o trabalho de outro 
funcionário com o qual mantém uma relação romântica, é possível que a relação afete a capacidade 
do funcionário de agir estritamente segundo os melhores interesses de nossa empresa. Se você 
estiver em uma relação romântica com outro funcionário que se apresente como um conflito de 
interesse ou um possível conflito de interesse, é necessário notificar o gerente de RH e o diretor-
chefe de RH imediatamente.

Buscar negociações de forma ética

Devemos competir com integridade e honestidade. Para conduzir negócios de forma ética, 
devemos contar com operações de marketing, vendas e comunicação éticas e justas com todo 
cliente, fornecedor ou parceiro de negócios. Isso significa que você nunca deve representar 
indevidamente as características ou as qualidades dos equipamentos ou serviços da EnscoRowan 
ou de nossos concorrentes. Você deve fornecer informações precisas e justas para nossos clientes, 
fornecedores e parceiros de negócios. 

Interesses financeiros 

Se você possui mais de 1% de propriedade total em um concorrente, fornecedor ou cliente de outra 
parte relacionada, isso pode criar um conflito de interesse. Um interesse financeiro é considerado 
significativo caso ele possa afetar, ou parecer razoavelmente afetar, nossa capacidade de agir 
exclusivamente dentro dos melhores interesses de nossa empresa.
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Emprego externo

Como funcionários da EnscoRowan, cada um de nós tem a responsabilidade de usar nosso tempo e 
recursos para benefício da empresa. Qualquer outro emprego que possa afetar nosso desempenho 
e/ou responsabilidades com a nossa empresa pode ser considerado um conflito de interesse.

Você não tem permissão para realizar atividades de trabalho externas que competem ou entrem 
em  conflito com os negócios da EnscoRowan. A EnscoRowan proíbe trabalhos externos com 
qualquer fornecedor,  cliente, parceiro de negócios ou concorrente da empresa. Além disso, 
pode ser um conflito de interesse atuar como diretor, administrador, chefe, membro de conselho 
consultivo ou consultor que tenha ou possa vir a ter uma relação comercial com a EnscoRowan.

Você deve divulgar imediatamente qualquer uma dessas situações para o diretor-chefe de 
conformidade e o vice-presidente de RH para que elas sejam avaliadas e resolvidas corretamente.

P: Estou pensando em abrir uma empresa de alimentação aqui ao lado. Isso é um problema?

R: Provavelmente não, contanto que sua empresa de alimentação não concorda ou entre em 
conflito com os negócios de nossa empresa. No entanto, pode surgir um possível conflito de 
interesse em certas situações, como a EnscoRowan querer contratar sua empresa de alimentação. 
Se isso acontecer, discuta a situação imediatamente com o diretor-chefe de conformidade.
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Comprometimento com a nossa empresa

Oportunidades corporativas

Nunca podemos aceitar pessoalmente oportunidades comerciais oferecidas à nossa empresa por 
um cliente, fornecedor ou parceiro de negócios. Além disso, não podemos aproveitar invenções 
ou ideias ou buscar qualquer oportunidade ou investimento que desenvolvamos ou tomamos 
conhecimento por meio de nosso trabalho para a EnscoRowan. Se você descobrir ou tomar 
conhecimento de uma oportunidade que você gostaria de buscar através do uso de propriedades, 
informações ou cargo na empresa, você não pode fazer isso até a EnscoRowan ter avaliado a 
oportunidade e ter lhe informado por escrito que ela decidiu não aproveitá-la.

Divulgação de conflitos reais ou em potencial

Se você acredita que está diante de um conflito de interesse, é necessário divulgar a situação 
imediatamente para o diretor-chefe de conformidade para que ela possa ser avaliada e resolvida 
adequadamente. A não divulgação de um conflito de interesse real ou em potencial é uma violação 
ao nosso Código e submete você a medidas disciplinares até, e incluindo, demissão.

Proteger informações e propriedades da empresa
Todos temos o dever de preservar e proteger os ativos da EnscoRowan que nos foram confiados 
contra perda, roubo, destruição, uso indevido e desperdício. Os ativos e fundos da empresa só 
podem ser usados para fins comerciais. Os equipamentos usados da EnscoRowan não serão 
vendidos ou doados para funcionários. Os ativos da empresa incluem tanto itens tangíveis, como 
equipamentos da EnscoRowan, quanto itens intangíveis, como propriedades intelectuais, segredos 
comerciais e tempo de trabalho de funcionários. O uso pessoal incidental de telefones, copiadoras, 
computadores e equipamentos similares é normalmente permitido caso seja ocasional, caso não 
haja um custo significativo agregado para a EnscoRowan e caso não interfira com seus deveres 
no trabalho. Se você tomou conhecimento de roubo, destruição, desperdício ou uso indevido de 
ativos ou fundos da empresa, ou caso tenha dúvidas sobre seu uso adequado, é necessário entrar 
em contato com o diretor-chefe de conformidade.

Entre os casos de uso indevido de ativos da empresa, estão:

 • Uso pessoal excessivo de sistemas de comunicações eletrônicas
 • Usar equipamentos ou suprimentos para uso pessoal
 • Uso de cartões de crédito corporativos para compras pessoais
 • Usar ou copiar software sem autorização
 • Outra forma de uso de ativos da empresa para ganho pessoal
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Informações exclusivas e confidenciais

Podemos nos deparar com informações confidenciais ou exclusivas sobre nossa empresa que não 
são de conhecimento do público geral ou de nossos concorrentes. Isso pode incluir segredos 
comerciais ou outras informações que oferecem à nossa empresa uma vantagem competitiva ou 
econômica. Entre os exemplos de informações confidenciais ou exclusivas, estão:

 • Condições ou taxas oferecidas aos nossos clientes
 • Planos estratégicos e de marketing
 • Desenvolvimentos tecnológicos
 • Informações que podem ser usadas para identificar um indivíduo
 • Litígios pendentes ou potenciais

Muitos países possuem leis que proíbem a divulgação de informações exclusivas como segredos 
comerciais. Por exemplo: nos EUA, é ilegal remover segredos comerciais de uma empresa ou 
portar segredos comerciais roubados. Informações relacionadas a condições de trabalho, 
exclusivas e que  não são de conhecimento público que você obtém no desempenho de seu 
trabalho relacionadas à empresa ou aos seus negócios, clientes ou fornecedores são consideradas 
informações comerciais confidenciais e não podem ser divulgadas fora da empresa sem autorização 
prévia. Além disso, você deve ter cuidado especial de proteger adequadamente seu notebook, 
documentos e outros materiais (incluindo mídias eletrônicas) a fim de resguardar tais informações. 
Você também deve evitar discutir informações comerciais confidenciais em locais nos quais 
possa ser ouvido por terceiros, como restaurantes, táxis, aviões ou elevadores. Essas obrigações 
continuam mesmo após seu vínculo de trabalho com a EnscoRowan terminar. As diretrizes de 
nossa empresa que restringem o uso de informações comerciais confidenciais não visam impedir 
que você denuncie condutas fora da lei, testemunhe de forma verídica em qualquer processo 
normativo ou tribunal ou impedir que você realize quaisquer obrigações ligadas a atividades ilegais 
em conexão com autoridades normativas.

Propriedade intelectual

A propriedade intelectual ("IP") de nossa empresa é um ativo valioso. Devemos ter muito 
cuidado para proteger e fazer valer os direitos de IP da EnscoRowan a todo momento. A IP inclui 
propriedades intangíveis, como direitos autorais, patentes, marcas comerciais, logotipos, marcas e 
know-how. A lei protege nossos direitos sobre essa propriedade da mesma maneira que o faz com 
outras propriedades físicas. Até onde permitido pela lei, os direitos da toda IP criada com materiais 
da empresa, em tempo da empresa, com despesas pagas por nossa empresa ou dentro do escopo 
de nossos deveres pertencem exclusivamente à empresa.
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Comprometimento com a nossa empresa

Negociação com informações privilegiadas

Você pode tomar conhecimento de informações confidenciais sobre nossa empresa, subsidiárias, 
afiliadas, empreendimentos em conjunto, clientes, fornecedores ou outros parceiros de negócios. 
Às  vezes, isso pode incluir informações que são materiais e não de conhecimento público. 
Informação material é toda aquela que influenciaria cabivelmente a decisão de um investidor 
sobre comprar ou vender ações em uma determinada empresa.

A negociação de ações com base em informações materiais que não são de conhecimento 
público é considerada negociação com informações privilegiadas e é proibida. Nunca devemos 
comprar ou vender ações da EnscoRowan enquanto em posse de tais informações confidenciais. 
Essa proibição também se aplica a informações obtidas no decorrer de nossa relação de trabalho 
com qualquer outra empresa com ações negociadas publicamente com a qual mantenhamos uma 
relação comercial.  As informações privilegiadas podem incluir:

 •  Informações financeiras confidenciais, incluindo rendimentos, previsões  
ou mudanças de dividendos

 • Ganhar ou perder um cliente ou contrato
 • Mudanças na gerência
 • Investigações governamentais ou litígios
 • Fusões, aquisições ou alienações
 • Venda ou compra de grandes ativos ou subsidiárias

Nunca devemos divulgar informações internas para mais ninguém, uma vez que as informações 
podem ser usadas de forma ilegal ou indevida em transações de ações. Isso é conhecido como 
conceder informações privilegiadas e é ilegal. Mesmo se as atividades proibidas aqui não forem 
ilegais no país no qual você está localizado, as diretrizes da EnscoRowan sobre negociação com 
informações privilegiadas se aplicam a você independentemente de sua localidade.

P: Estou ciente sobre uma negociação de grande porte que não foi anunciada ao público e que 
provavelmente aumentará o preço das ações de nossa empresa. Sei que não posso comprar ou 
vender ações da EnscoRowan com essas informações, mas posso contar para minha vizinha e 
incentivá-la a comprar ações?

R: Absolutamente não, uma vez que isso seria considerado conceder informações privilegiadas, 
algo que viola nosso Código. Você e sua vizinha podem também ser responsabilizados por violar 
leis de negociação com informações privilegiadas e podem até mesmo ser presos.
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Outras transações

Há também restrições legais e de políticas sobre transações nas opções para ações da EnscoRowan 
- opções de venda, de compra e outros títulos derivativos, mas não para opções de ações de 
funcionários. Em muitos casos, as multas por não conformidade são severas. Consulte as diretrizes 
da EnscoRowan para obter mais orientação. Você pode encaminhar suas dúvidas sobre essas leis 
e diretrizes para o conselho geral.

Uso adequado de recursos

Comunicações eletrônicas

As comunicações eletrônicas da EnscoRowan são ativos valiosos da empresa. As comunicações 
eletrônicas e mídias incluem computadores da EnscoRowan, dispositivos móveis, sistemas 
computadorizados, e-mails, correio de voz e acesso à Internet.

Uso adequado

Ao usar as comunicações eletrônicas da EnscoRowan, você deve fazê-lo de forma apropriada. 
Ao usar e-mails, mensagens, blogs e mensagens instantâneas, deve ter o mesmo cuidado usado 
ao escrever uma carta com papel timbrado da EnscoRowan. Se você optar por expressar suas 
opiniões pessoais em um fórum público, você nunca deve se referir à EnscoRowan, seu nome, 
endereço ou quaisquer outros detalhes de identificação. 

O uso de recursos da EnscoRowan de forma responsável também significa que você tem o dever 
de usá-los  de forma segura, ética, dentro da lei, eficiente e produtiva. Você nunca pode usar 
dispositivos de comunicação eletrônica da empresa para fins indevidos, como:

 • Expressar declarações indevidas, sexualmente explícitas ou ofensivas
 • Enviar ou ver materiais sexualmente explícitos, ofensivos ou ilegais
 •  Difundir conteúdo profano, observações degradantes, comentários 

discriminatórios ou de assédio ou linguagem ameaçadora ou abusiva
 • Enviar solicitações não autorizadas
 • Conduzir negócios para outra organização

O uso pessoal de dispositivos de comunicação eletrônica da empresa é permitido, contanto que 
o uso seja autorizado, não seja excessivo e não viole a lei, nosso Código ou as diretrizes de nossa 
empresa. O uso pessoal nunca deve interferir com seus deveres no trabalho. Até onde permitido 
pela lei, a EnscoRowan pode monitorar seu uso de comunicações eletrônicas para garantir que 
você respeite nossas diretrizes.

Para obter mais orientações, consulte nossas diretrizes específicas da empresa ou fale com seu 
supervisor ou com o diretor-chefe de conformidade.
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Comprometimento com a nossa empresa

•  Use bons critérios na hora de postar e lembre-se que tudo o que você diz pode ser refletido 
na EnscoRowan

• Deixe claro em suas atividades de mídias sociais que você está falando em seu próprio nome.
• Proteja a boa-fé, marca e reputação de nossa empresa 
• Não se identifique como um funcionário da EnscoRowan ao postar em mídias sociais
• Não tire fotos de plataformas ou em plataformas sem autorização prévia
• Não use mídias sociais para difamar, assediar ou agredir a EnscoRowan
•  Não poste informações confidenciais (como incidentes de segurança ou informações de 

mobilização)

Mídias sociais e digitais

A EnscoRowan reconhece os benefícios que a Internet fornece para funcionários com relação 
a sites sociais. As mídias sociais incluem redes sociais, blogs, contas no Twitter, wikis, fóruns de 
mensagens e salas  de bate-papo. A EnscoRowan também reconhece os benefícios de mídias 
digitais, como smartphones e dispositivos de gravação.

Apesar dos benefícios de mídias digitais e sociais, o uso indevido desses recursos pode gerar 
riscos graves para a nossa empresa:

 • Perda ou abuso de informações confidenciais e proprietárias
 • Danos à reputação e à marca da EnscoRowan
 •  Exposição da EnscoRowan e seus profissionais a uma responsabilidade civil por 

violação de leis aplicáveis

Se você se identificar como um funcionário da EnscoRowan ou discutir questões relacionadas à 
nossa empresa em uma plataforma de mídias sociais, alguns leitores podem encará-lo como um 
porta-voz da empresa, ainda que as mídias sociais, por natureza, sejam pessoais. Você sempre 
deve deixar claro que você não está autorizado a representar nossa empresa em plataformas 
de mídias sociais. Além disso, se você se identificar como um funcionário da EnscoRowan, é 
necessário garantir que seu perfil e qualquer conteúdo relacionado estejam consistente com como 
você deseja se apresentar para colegas e clientes. 

Nunca devemos usar mídias sociais para difamar, assediar ou agredir a EnscoRowan, seus 
funcionários, clientes, parceiros de negócios, fornecedores, concorrentes ou outras partes 
interessadas. Além disso, sempre tenha cuidado de proteger todas as informações confidenciais e 
exclusivas da EnscoRowan, nossos funcionários e terceiros.
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Processamento de consultas de analistas e da mídia
Todos os comunicados da empresa com o público devem apresentar informações justas e precisas 
sobre a empresa e seus negócios. Apenas indivíduos especificamente autorizados podem falar 
sobre a EnscoRowan para a mídia, analistas de pesquisa, a comunidade de investimento e outros 
fóruns públicos, incluindo blogs e mídias sociais.

Se você receber uma solicitação de informações da empresa vinda da mídia, de outros 
provedores de dados, de um analista ou de outros membros da comunidade de investimento,  
é necessário encaminhá-la para o departamento de comunicações e relações com o investidor. 
Se você receber uma solicitação de informações da empresa vinda de um escritório de advocacia 
externo ou outra organização com relação a um litígio pendente ou à ameaça de um, você deve 
encaminhar a solicitação para o departamento jurídico.

Sempre tenha discrição em seus comunicados sobre a EnscoRowan. Nunca comente rumores ou 
especulações sobre nossa empresa. Além disso, nunca assuma nenhum compromisso ou garantia 
em nome da EnscoRowan com ninguém dentro ou fora da empresa sem autorização prévia para 
tal. Consulte as diretrizes específicas da empresa para obter mais detalhes.
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Como tratamos nossos clientes e fornecedores define a EnscoRowan. Dessa forma, cada um de 
nós deve estar comprometido com a concorrência leal e com manter a reputação da EnscoRowan 
na indústria.

Prestar serviços de qualidade
A EnscoRowan presta serviços incomparáveis e de qualidade excepcional que entregam alto valor 
para nossos clientes. Devemos buscar superar as expectativas de nossos clientes da maneira mais 
segura  e econômica possível. Além disso, respeitamos todos os contatos com fornecedores e 
clientes e nunca buscamos burlar as especificações previstas neles.

Concorrência justa

Leis de concorrência

A EnscoRowan tem o compromisso de realizar negócios de forma transparente, dedicada e 
competitiva. Muitos países possuem leis que protegem a concorrência, tornando ilegais certos 
comportamentos anticompetitivos. Sempre devemos seguir os dizeres e a intenção das leis de 
concorrência (também conhecidas como leis antitruste) onde quer que a EnscoRowan conduza 
negócios. É seu dever conhecer e seguir todas as leis de concorrência aplicáveis. A não observância 
disso pode resultar em penalidades graves, multas e responsabilidade criminal para nossa empresa 
e para os indivíduos envolvidos. 

As leis de concorrência normalmente proíbem a fixação de preços, divisão de territórios, 
definição de termos contratuais com nossos concorrentes e quaisquer outras ações que afetem 
negativamente nossos clientes ou restrinjam a concorrência. Por exemplo, você sempre deve evitar:

 •  Trabalhar com nossos concorrentes para fixar preços, descontos ou termos  
e condições contratuais

 • Limitar ou restringir a produção ou a qualidade de um produto
 • Limitar práticas de distribuição
 •  Alocar participação de mercado ou território (formal ou informalmente)  

entre concorrentes
 •  Concordar com concorrentes (formal ou informalmente) em recusar-se a negociar 

com um cliente
 • Manipulação de lances para clientes
 • Compartilhar informações de preços com concorrentes
 •  Discutir informações confidenciais (como salários, impostos ou outras despesas) 

com concorrentes
 •  Tentar obter informações confidenciais de concorrentes através de um terceiro

Se você tem deveres de marketing, vendas ou compras, ou caso tenha contato com concorrentes, 
é necessário estar familiarizado com as leis de concorrência que se aplicam ao seu trabalho. Caso 
não tenha certeza sobre as implicações ou a aplicação das diretrizes ou da lei, você deve consultar 
o conselho geral.

Compromisso com nossos clientes e fornecedores
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Associações comerciais

Se você participa de associações comerciais, como a Associação Internacional de Empreiteiros 
de Perfuração, ou conferências de indústria, é necessário ter cuidado redobrado ao fazer isso 
e rejeitar discutir qualquer questão que afete nossos clientes ou restrinja a concorrência. Se um 
concorrente tentar discutir um assunto proibido, como fixação de preços ou divisão de mercado, 
pare a conversa imediatamente e entre em contato com o conselho geral.

Informações de concorrente

Você pode descobrir informações confidenciais e não públicas sobre nossos concorrentes que 
garantiriam à nossa empresa uma vantagem competitiva. Essas informações podem ter sido 
divulgadas inadvertidamente, ou podem ser provenientes de nossos parceiros comerciais ou 
recém-contratados que trabalharam anteriormente com nossos concorrentes. Você deve ter 
cuidado para agir de forma legal e ética ao processar essas informações. Lembre-se: mesmo que 
seja legal usar tais informações, pode não ser ético fazê-lo. Você nunca deve usar ou divulgar 
informações de concorrentes sem primeiro receber permissão do conselho geral com antecedência.

Promover relações justas de fornecedores
Devemos responsabilizar nossos fornecedores pela qualidade e a segurança dos produtos e serviços 
que nos são fornecidos. Se você sabe ou suspeita que um fornecedor não está respeitando seu 
compromisso com qualidade e segurança, é necessário denunciar a situação para o seu supervisor 
imediatamente.

Respeitar a propriedade de terceiros
Nossos parceiros de negócios e terceiros nos confiam suas propriedades, algo que pode incluir 
ativos tangíveis e intangíveis. Devemos tomar toda precaução para proteger a propriedade de 
terceiros e nunca utilizá-la indevidamente. Além disso, podemos receber informações confidenciais 
de terceiros no decorrer de nossos negócios. Devemos sempre resguardar essas informações e 
honrar todos os compromissos contratuais, incluindo acordos de confidencialidade.

Compromisso com nossos clientes e fornecedores
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Conformidade com as leis antissuborno
A EnscoRowan mantém um compromisso inabalável com o comportamento ético que se traduz 
em nossa política de tolerância zero para subornos. O suborno ocorre quando uma parte promete 
ou concede um incentivo financeiro para outra parte a fim de induzir essa pessoa a realizar seus 
deveres de forma imprópria.

Todo funcionário deve respeitar todas as leis e normas internacionais e nacionais antissuborno 
(como a Lei Antissuborno do Reino Unido de 2010 (“UKBA”) e a Lei Norte-Americana de Práticas 
Corruptas no Exterior de 1977 (“FCPA”) que proíbem suborno ou pagamentos indevidos para 
oficiais do governo, entidades comerciais ou outras pessoas.

Nunca devemos participar de qualquer forma de corrupção. Nós, nem partes externas que agem 
em nosso nome, devemos subornar terceiros para obter qualquer tipo de benefício. Da mesma 
forma, não vamos aceitar propinas ou ser usados por qualquer terceiro para facilitar suborno. 
Essas proibições se estendem a todos os tipos de suborno, incluindo pagamentos monetários e 
subornos, refeições caras, presentes, viagens, entretenimento e itens similares.

Em especial, não devemos:

 • Conceder, pagar, prometer nem autorizar
 •  Pagar nada de valor (como dinheiro, presentes, viagens, favores de 

entretenimento ou outras cortesias comerciais)
 • Direta ou indiretamente (através de um terceiro)
 • Para nenhum terceiro, incluindo oficiais do governo
 •  A fim de influenciar ou persuadir esse terceiro a ajudar a EnscoRowan (ou qualquer 

outra pessoa) a obter uma vantagem comercial indevida (como um contrato, 
venda, aprovação do governo, imigração favorável ou tratamento alfandegário)

Violações de leis antissuborno, incluindo a UKBA e a FCPA, não serão toleradas.

Embora nossa proibição a subornos trate de negociações com qualquer um, interações com 
oficiais do governo apresentam riscos de corrupção ainda maiores e, por isso, recebem atenção 
especial em nossas políticas, procedimentos e padrões e muitas leis anticorrupção nacionais e 
internacionais, incluindo a UKBA e FCPA. Uma vez que os benefícios para oficiais do governo 
podem ocorrer de diversas formas, os riscos de corrupção podem surgir em muitas áreas de nosso 
trabalho. Devemos estar especialmente atentos para transações que possam envolver entidades 
e oficiais do governo.

Comprometimento com nossos acionistas
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Comprometimento com nossos acionistas

O termo "oficial do governo" inclui qualquer agente, funcionário ou representante de qualquer 
departamento, agência ou instrumento do governo (incluindo qualquer empresa de propriedade 
ou controle do governo). Você deve presumir que indivíduos que tenham relações com empresas 
governamentais ou de propriedade/controle do governo sejam agentes governamentais. Dessa 
forma, tenha cuidado ao negociar com tais indivíduos.

Exemplos de agentes do governo:

 •  Funcionários de empresas estatais de petróleo (como PEMEX, Sonangol,  
Saudi Aramco)

 • Agentes alfandegários
 • Ministros de energia
 • Juízes
 • Prefeitos
 • Policiais
 • Candidatos a cargos políticos
 •  Organizações públicas internacionais (como o Banco Africano de 

Desenvolvimento, Nações Unidas, Organização Mundial do Comércio)
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Terceiros

Esporadicamente, é apropriado para nossa empresa usar os serviços de associados comerciais ou 
intermediários terceirizados para auxiliar com transações ou negociações entre nossa empresa e 
autoridades governamentais a fim de auxiliar com vendas e marketing e para trabalhar conosco 
como parceiros em empreendimentos em conjunto. Podemos ser responsabilizados por propina 
por tais partes e proibimos estritamente o uso de qualquer terceiro para fazer pagamentos 
indevidos em nosso nome. O processo para estabelecer essas relações envolve uma análise da 
reputação de terceiros, qualificações e associações, a justificativa comercial para a relação proposta 
e a razoabilidade da remuneração proposta. Nossa empresa também exige termos contratuais 
apropriados e monitoramento contínuo de atividades de terceiros. Consulte o diretor-chefe de 
conformidade e políticas, padrões e procedimentos relevantes para obter orientação.

Presentes e hospitalidade

Presentes e hospitalidade (incluindo refeições e entretenimento) são normalmente trocados 
como uma cortesia ao fazer negócios. No entanto, não devemos solicitar, conceder ou aceitar 
presentes ou hospitalidade que possam influenciar decisões comerciais. Devemos ter cuidado ao 
conceder presentes ou hospitalidade para, ou aceitar presentes e hospitalidade de, qualquer um 
que faça ou busque fazer negócios com a nossa empresa. A não observância dessa regra pode 
criar um conflito de interesse.

P: Um fornecedor me ofereceu uma entrada para um evento musical, no qual ele vai comparecer 
comigo. Isso é considerado um presente ou hospitalidade? 

R: Já que o fornecedor vai comparecer com você, isso é considerado hospitalidade. Se o fornecer 
tivesse lhe dado a entrada e não fosse comparecer com você, isso seria considerado um presente. 
Lembre-se: o valor de limite que exige aprovação é diferente entre presente e hospitalidade.
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Comprometimento com nossos acionistas

Antes de aceitar qualquer cortesia comercial, independentemente de seu valor, pergunte a si 
mesmo se você se sentiria confortável contando isso para seus colegas, familiares e a mídia sobre 
isso. Presentes e hospitalidade apropriados são aqueles que atendem os seguintes critérios:

 •  Não são solicitados
 • Não são em espécie nem têm valor monetário (por exemplo, vales-presente)
 • No caso de um presente, o valor não pode ser superior a US$ 100
 •  No caso de hospitalidade, o valor não deve ser superior a US$ 250 por pessoa  

(ou outro valor especificamente autorizado por resolução do conselho  
de diretores)

 • É concedido ou recebido com pouca frequência
 • É consistente com nossas práticas comerciais
 • Não viola a política da EnscoRowan nem a lei

Se um presente ou hospitalidade não atenderem aos critérios acima, você deve obter aprovação 
por escrito com antecedência junto ao seu supervisor e ao diretor-chefe de conformidade.

As regras para presentes e hospitalidade se aplicam a cada um de nós, além de nossos familiares, 
por todo o ano - incluindo datas comemorativas ou quando considerado habitual.

Além disso, devemos ter atenção redobrada ao interagir com agentes do governo. Há normas 
rigorosas que tratam da capacidade de agentes do governo de conceder e receber presentes, 
hospitalidade e quaisquer outros pagamentos.

Você deve estar familiarizado com todas as leis e normas aplicáveis e deve discutir quaisquer 
dúvidas  ou questões com o diretor-chefe de conformidade. Além disso, se uma cláusula 
contratual, política de cliente ou lei local especificar limites de valor inferiores aos da EnscoRowan, 
o menor limite deve ser aplicado. Se você acredita que recebeu um presente ou hospitalidade 
indevido, é necessário divulgar isso para o diretor-chefe de conformidade imediatamente.

P: Fui convidado para participar de um evento esportivo com um fornecedor. Os custos associados 
ao evento esportivo, incluindo entradas, refeições e transporte, chegam a um total aproximado de 
US$ 300. O que devo fazer?

R: Já que o valor total da hospitalidade ultrapassa US$ 250, você deve obter aprovação por escrito 
com antecedência junto ao supervisor e ao diretor-chefe de conformidade.
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Viagens relacionadas a negócios envolvendo agentes do governo

Você deve obter aprovação por escrito com antecedência junto ao supervisor e ao diretor-chefe 
de conformidade sempre que nossa empresa planejar pagar a viagem de um agente do governo, 
exceto caso uma das duas exceções seja atendida (consulte a barra lateral). Nossa empresa não 
pagará por despesas relacionadas a viagem para familiares de um agente do governo. Para obter 
orientação adicional, consulte nossas diretrizes de empresa específicas que tratam de viagens  
do governo.

P: Há alguma situação na qual uma viagem de agente do governo não precisa ser aprovada?

R: Há duas exceções: 
1) Transporte terrestre inferior a US$ 100 por pessoa; e 
2) Transporte direto de e para uma plataforma (normalmente, transporte por barco/helicóptero da 
doca/heliporto local).
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Pagamentos facilitadores

Pagamentos facilitadores são pequenas quantias pagas a um agente do governo para acelerar ou 
garantir o desempenho de uma ação governamental rotineira, como obter documentos oficiais, 
papelada para processamento ou prestação de serviços postais, de polícia ou públicos. Às vezes, 
eles são chamados de "pagamentos de liberação" ou "pagamentos de aceleração". Embora 
pagamentos facilitadores possam ser aceitos segundo a lei americana, eles são ilegais pela lei do 
Reino Unido e na maioria dos outros países. A EnscoRowan proíbe a realização de pagamentos 
facilitadores, ainda que possam estar dentro da lei ou sejam uma prática habitual.

Pagamentos de segurança pessoal

A EnscoRowan permite pagamentos de segurança pessoal que um funcionário acredite 
razoavelmente que sejam necessários para proteger a si mesmo, um familiar ou um colega contra 
uma ameaça iminente à saúde, segurança ou liberdade pessoal. Qualquer tal pagamento deve 
ser informado ao diretor-chefe de conformidade logo que o funcionário, familiar ou colega de 
trabalho esteja em segurança.

Manter registros e livros transparentes
A EnscoRowan deve manter livros e registros transparentes e fiéis para estar em conformidade 
com as diretrizes da empresa e leis e normas aplicáveis. Livros e registros podem incluir extratos 
bancários, relatórios de despesa, pontos e cronogramas de pagamento.

Divulgações financeiras precisas

As divulgações financeiras transparentes e precisas garantirão que apresentemos um panorama fiel 
das operações e situação financeira de nossa empresa. Nossas divulgações financeiras precisam 
ser justas, verdadeiras, precisas e pontuais. Precisamos seguir todos os requisitos normativos e 
legais de conformidade e respeitar controles contábeis internos a todo momento. Divulgações 
atrasadas ou incompletas não apenas afetam nossa empresa como também resultam em medidas 
disciplinares para os envolvidos.

Se você tem dúvidas sobre a precisão ou a integridade de nossos livros e registros, ou caso se 
sinta sob pressão para preparar, alterar, conciliar ou destruir documentos, é necessário entrar em 
contato imediatamente com o diretor-financeiro ou o diretor-chefe de conformidade.

Controles internos

A FCPA exige que mantenhamos controles contábeis internos adequados para garantir que as 
transações sejam autorizadas e registradas precisamente, que o acesso a ativos seja limitado a 
profissionais aprovados, que ativos registrados sejam comparados regularmente com aqueles 
existentes (auditados periodicamente) e que medidas apropriadas sejam tomadas com relação a 
quaisquer discrepâncias. Para isso, sempre devemos seguir nossas políticas e procedimentos de 
contabilidade e nunca ceder a solicitações de faturas falsas ou pagamento de despesas que sejam 
incomuns, excessivas, descritas inadequadamente, documentadas de forma insuficiente ou que de 
alguma outra forma gerem dúvidas.

Comprometimento com nossos acionistas
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Gestão de registros

Temos a obrigação de reter nossos registros comerciais, incluindo documentos eletrônicos e 
impressos, pelo tempo necessário para nossas finalidades comerciais e, às vezes, por mais tempo 
conforme exigido pela lei. Sempre devemos garantir que registros comerciais que não sejam mais 
necessários, ou cuja retenção não seja mais legalmente obrigatória, sejam descartados de forma 
apropriada, imediata e de acordo com nossas diretrizes da empresa.

Se você recebeu uma notificação que registros em seu controle possam ser necessários para uma 
investigação do governo ou outra medida legal, você não pode destruí-los ou descartá-los, exceto 
caso autorizado a fazer isso pelo conselho geral ou pelo diretor-chefe de conformidade. A falha 
em manter tais documentos pode resultar em multas criminais, civis ou administrativas, ou medidas 
disciplinares. Se você receber uma intimação ou solicitação legal para obter documentos, notifique 
o conselho geral imediatamente. 

Para obter mais informações, consulte as diretrizes específicas da empresa com relação à retenção 
de documentos e alertas de suspensão.

Responder a inquéritos e investigações

Todos nós temos a obrigação de cooperar plenamente com quaisquer investigações ou 
auditorias conduzidas por nossa empresa. É dever do comitê de revisão de conduta comercial 
e de conformidade garantir que todas as reclamações sejam corretamente investigadas. 
Os funcionários  não devem realizar investigações por conta própria, mas sim informar suas 
preocupações por meio de qualquer um dos recursos listados no verso do presente documento. 
Em caso de dúvidas sobre investigações, entre em contato com o diretor-chefe de conformidade.

Também podemos ser obrigados a cooperar plenamente com autoridades do governo em 
quaisquer inquéritos, investigações ou auditorias. Notifique imediatamente o conselho geral se 
você for contatado por um investigador externo ou autoridade. 

Em todos os casos, você deve ser honesto e preciso em todas as declarações e informações 
repassadas a autoridades do governo. Nossas diretrizes protegem funcionários contra ações de 
retaliação por atos de boa-fé ao auxiliar investigações.
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A EnscoRowan tem o compromisso de realizar negócios de forma ética, socialmente responsável 
e ecologicamente sustentável.

Direitos humanos e práticas de emprego justas
A EnscoRowan respeita os direitos humanos de todas as partes interessadas e busca evitar abusos 
de direitos humanos em nossas operações em todo o mundo. Estamos comprometidos com a 
garantia de práticas de emprego seguras e em zelar pela segurança e saúde no local de trabalho, 
respeitando todas as leis de salário e remuneração por hora onde quer que trabalhemos.

A EnscoRowan não permite nem tolera o uso de trabalho infantil, forçado, escravo ou involuntário, 
independentemente de onde estejamos. Também respeitamos o direito de livre associação e 
negociação coletiva dos funcionários, onde exigido por lei. Só faremos negócios com parceiros que 
partilhem de nosso compromisso em respeitar direitos humanos e que respeitem leis trabalhistas 
e padrões internacionais de negócios responsáveis.

Respeitar leis de imigração
Os negócios da EnscoRowan envolvem a transferência internacional de profissionais para atender 
às necessidades de nossos clientes. Estamos comprometidos com a garantia de que a viagem, 
transferência, emprego e residência de nossos funcionários estejam em conformidade com as 
leis trabalhistas e de imigração. A EnscoRowan respeita as leis aplicáveis, mas cada um de nós é 
responsável por manter o status de imigração adequado em conformidade com as leis dos países 
nos quais operamos.

Segurança
Para nos ajudar a operar de forma segura em locais instáveis ou potencialmente perigosas do 
mundo, esporadicamente recebemos proteção de provedores de segurança governamentais ou 
privados. Ao nos proteger, exigimos que tais provedores de segurança sigam padrões éticos e 
profissionais consistentes com os nossos e com os princípios voluntários sobre segurança e direitos 
humanos. Em especial, esperamos que os provedores de segurança estejam em conformidade 
com as leis aplicáveis e mantenham apenas profissionais éticos, qualificados e bem treinados. 
Também esperamos que os provedores de segurança usem força apenas para fins preventivos e 
defensivos, e somente quando estritamente necessário e até um ponto proporcional a quaisquer 
ameaças encontradas.

Fazer doações
A EnscoRowan apoia plenamente o envolvimento ativo para garantir um impacto positivo nas 
comunidades  nas quais vivemos e trabalhamos. Embora todos tenhamos nossas próprias 
convicções  e sejamos incentivados a apoiar causas próprias, há restrições jurídicas rigorosas  
sobre o que nossa empresa pode prometer ou contribuir para candidatos políticos, agentes  
eleitos e sua equipe.

Comprometimento com nossas comunidades
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Atividade política

A EnscoRowan apoia totalmente o envolvimento ativo em processos políticos por seus funcionários, 
como votar de acordo com suas próprias convicções e fazer doações políticas com seus próprios 
fundos. Mas a EnscoRowan, como empresa, é politicamente neutra. Sem autorização expressa do 
CEO ou do conselho geral, os funcionários da EnscoRowan não podem fazer doações para partidos 
políticos, líderes ou candidatos usando fundos da EnscoRowan ou em nome da EnscoRowan. O 
termo "contribuições políticas" pode incluir oferecer recursos da empresa para uma campanha 
política ou uso de fundos da empresa para compra de bilhetes para arrecadação de fundos para 
fins políticos. Você nunca pode fazer tal doação política que terceiros possam encarar como uma 
forma de suborno.

Também não podemos participar de atividades políticas pessoais durante horários de trabalho, nas 
instalações da EnscoRowan ou usando comunicações eletrônicas ou outros ativos da EnscoRowan. 
Tenha cuidado redobrado para evitar associar suas atividades políticas pessoais com a nossa 
empresa de qualquer maneira. Para isso, você deve se abster de postar mensagens políticas em 
blogs ou outros fóruns públicos usando redes ou comunicações eletrônicas da empresa, mesmo 
durante horários fora do expediente.

Patrocínios e doações para fins de caridade

Patrocínios e contribuições para fins de caridade devem estar em conformidade com leis e normas 
locais e internacionais, incluindo leis anticorrupção, e em consistência com nosso Código. 

A EnscoRowan apoia nossas comunidades locais onde quer que façamos negócios e incentiva 
você a fazer mesmo. As doações para fins de caridade incluem doações feitas diretamente a uma 
organização criada oficialmente para trabalhos de caridade, religiosos, educacionais, científicos, 
artísticos, literários ou outros que promovam o bem. No entanto, você nunca deve associar 
atividades de caridade pessoais com nossa empresa de forma alguma. Isso significa que você não 
pode usar tempo, comunicações eletrônicas ou ativos da empresa para atividades de caridade 
pessoais, mesmo que fora do horário de expediente. As doações para fins de caridade acima de 
US$ 250 feitas por ou em nome da EnscoRowan devem ser aprovadas com antecedência e por 
escrito por seu supervisor e pelo diretor-chefe de conformidade.     

P: Estamos dando lances para alguns contratos de grande porte com um novo cliente. Nosso 
principal contato me disse que nossas chances seriam maiores se patrocinássemos a equipe de 
futebol que ele gerencia. O que devo fazer?

R: Você deve notificar o diretor-chefe de conformidade imediatamente sobre essa situação.  
Tal patrocínio não apenas criaria um conflito de interesse como também se constitui um suborno.

Comprometimento com nossas comunidades
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Os patrocínios incluem pagamentos para um projeto, atividade ou evento realizado por outra 
organização para fins de elevar o perfil da empresa ou gerar boas ações. Os pagamentos feitos 
para um patrocínio por ou em nome da EnscoRowan devem ser limitados a US$ 250 por evento. 
Se uma cláusula contratual, política de cliente ou lei local especificar um limite inferior a US$ 250, o 
menor limite deve ser aplicado. Se seu patrocínio ultrapassa US$ 250, ele deve ser aprovado com 
antecedência e por escrito pelo supervisor e o diretor-chefe de conformidade.

Conformidade com controles comerciais, leis antiboicote 
e leis antilavagem de dinheiro
Uma vez que fazemos negócios internacionalmente, devemos conhecer e respeitar todas as 
leis e normas aplicáveis que governam, restringem ou de outra forma influenciam o comércio 
internacional. Há diversas leis que nos proíbem de fazer negócios com certas pessoas ou entidades 
ou que impedem que façamos negócios em, ou exportemos itens especificados para certos países.

Sanções e controles de exportação

Muitos países mantêm sanções comerciais ou embargos que restringem transações com 
certos países, certos indivíduos e entidades e determinados usos finais e usuários. Da mesma 
forma, alguns países exigem licenças para exportar certos itens controlados (incluindo certas 
tecnologias) independentemente do destino, usuário final ou uso final.

É política da EnscoRowan respeitar todas as leis de comércio aplicáveis às suas operações. Devemos 
compreender e seguir as leis relacionadas a exportações, importações ou reexportações. Uma 
"importação" ocorre quando trazemos mercadorias compradas ou obtidas de uma fonte externa 
ou estrangeira para outro país. Importações estão sujeitas a diversas leis e normas que podem 
exigir que paguemos impostos ou taxas e enviemos certos documentos.

Uma "exportação" ocorre quando mercadorias, serviços, software, tecnologia ou informação são 
enviados para uma pessoa em outro país. Uma "exportação considerada" pode ocorrer quando 
tecnologia ou informação (por exemplo, treinamento) é compartilhada entre pessoas de diferentes 
nacionalidades. Uma "reexportação" é a transferência de mercadorias, serviços, software, 
tecnologia ou informação de um país de destino para outro país de destino. Diversas leis e normas 
podem exigir licenças, permissões e impostos antes da exportação de quaisquer mercadorias, 
serviços, software, tecnologia ou informações. Você deve ter cuidado em especial para verificar 
tanto a elegibilidade do local de entrega quanto do destinatário antes de qualquer atividade de 
exportação ou reexportação de acordo com a política de nossa empresa.
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Boicotes

Somos obrigados a respeitar todas as normas e leis antiboicote aplicáveis. Se você receber uma 
solicitação para participar ou cooperar com um boicote (seja oralmente ou por escrito), a lei exige 
que você denuncie imediatamente, mesmo se não tiver seguido ou respondido à solicitação.  
Se você suspeita que recebeu uma solicitação de boicote, você deve denunciá-la imediatamente 
(e sempre antes de responder à solicitação de boicote) para o diretor-chefe de conformidade.

Antilavagem de dinheiro

Não devemos facilitar transações que apoiem o crime. Em especial, não devemos aceitar fundos 
ou auxiliar em transações sabendo, ou tendo razões para saber, que os fundos vieram de uma 
atividade ilegal, como fraude ou corrupção, ou que de outra forma ajudam no crime.
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Renúncias e alterações
O conselho de diretores ou um comitê do conselho precisa aprovar qualquer alteração ou  
renúncia ao nosso Código para um agente ou diretor. Nessas circunstâncias limitadas, essas 
decisões serão gravadas em nossos registros corporativos e, assim como para agentes e diretores, 
serão divulgadas para acionistas em conformidade com todas as leis, normas e requisitos de 
informação aplicáveis.

Conclusão
A EnscoRowan tem um compromisso claro e inabalável com ética e integridade e espera que todos os  
seus funcionários tenham um comprometimento pessoal em seguir nosso Código e Principais 
valores. Para alcançar esse objetivo, devemos buscar respeitar não apenas os dizeres do Código, 
mas, o mais importante, sua intenção. O Código é defendido e aplicado em todos os níveis de 
liderança em nossa empresa - mais especificamente, o Comitê de gerência executiva, o Comitê de 
auditoria e o Conselho de diretores.
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Diretor-chefe de conformidade
 • Ligue para +1-713-789-1400
 • Escreva para o diretor-chefe de conformidade
  EnscoRowan
  5847 San Felipe, Suite 3300
  Houston, Texas 77057
  EUA
 • E-mail cco@enscorowan.com

Linha de suporte de ética
Gerenciada por uma empresa independente, disponível em diversos idiomas e acessível 24 horas 
por dia, 365 dias por ano:

 • www.enscorowan.com/responsible

Presidentes de comitê do Conselho de diretores
Funcionários e outras partes interessadas podem denunciar quaisquer preocupações com relação 
à contabilidade questionável, auditoria ou outras questões de forma confidencial diretamente para 
os presidentes de comitê, especialmente os comitês de auditoria, de governança e indicação e 
de compensação, todos os quais são diretores independentes que não fazem parte do quadro de 
funcionários da empresa.

 •  Escreva para o presidente do comitê de auditoria, presidente do comitê  
de nomeação e governança ou presidente do comitê de remuneração

  EnscoRowan
  1415 South Voss Rd, Suite 110
  P.O. Box 135
  Houston, TX 77057
  EUA

  Toda a correspondência será encaminhada (lacrada) para o destinatário.

INFORMAÇÕES DE CONTATO

mailto:cco@enscoplc.com
http://www.enscoplc.com/responsible

