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Nossa responsabilidade - uma mensagem de Stuart
Na Seadrill, temos estado na vanguarda do setor de perfuração offshore por muitos
anos e nossa reputação como líder mundial no setor se baseia em uma atuação
ética e de acordo com nossos valores. Ao longo dos anos, desenvolvemos a
experiência e as habilidades necessárias para liberar energia com segurança e
eficiência para nossos clientes. Em ambientes rasos, profundos e ultra profundos.

NOSSO CÓDIGO
Apresentando nosso Código de Conduta
Nosso Código de Conduta foi criado para ajudá-lo a entender nossos principais valores
e os padrões de comportamento esperados por todos nós com base nesses valores.

Com essa experiência, vem a responsabilidade para com nossos clientes,
fornecedores, colegas e comunidades nas quais operamos. Nossa responsabilidade,
como líder em nosso setor, é conduzir nossos negócios de acordo com os mais altos
padrões de ética, integridade e honestidade. Nossa licença para operar depende
dessa abordagem.

Nosso código se aplica a todas as entidades controladas pela Seadrill e todos os
executivos, diretores, funcionários, além de trabalhadores e contratados terceirizados.

O modo como fazemos negócios é tão importante quanto o motivo pelo qual o
fazemos, e isso significa dar o exemplo na forma como operamos e nos
comportamos com nossos stakeholders.

Na Seadrill, acreditamos que é fundamental o nosso compromisso com a conduta ética,
integridade e honestidade. Nosso código nos permite implementar esse compromisso e
define padrões de comportamento que devemos sempre cumprir.

Você deve ver este Código de Conduta como um guia moral e um manual pelo qual
todos podemos avaliar o que é certo em qualquer situação. O Código se aplica a
todos nós, não importa o que façamos ou onde trabalhemos. O não cumprimento do
Código pode ter um impacto negativo na reputação corporativa da Seadrill, e ter
consequências graves para o indivíduo envolvido.
Se você tiver alguma dúvida ou preocupação quanto ao Código, sobre como você
deve se comportar em uma situação específica ou se estiver ciente de uma situação
que acredita estar violando o Código, você deve falar com seu gerente de linha ou
um membro do Departamento de Compliance.

Também buscamos garantir que nossos parceiros de negócios representantes da Seadrill,
incluindo os fornecedores, agentes, consultores e outros indivíduos ou empresas que
prestam serviços em nome da Seadrill, cumpram o código.

Ao viver com base em nossos valores e cumprir o código, ajudamos a garantir que os
colaboradores e clientes, e também as comunidades em que operamos, possam confiar
totalmente em nós. Desta forma, estaremos protegendo a reputação e o sucesso a longo
prazo dos negócios.
O código tem um escopo deliberadamente amplo e não entra em detalhes sobre situações
ou cenários específicos. O objetivo é fornecer orientações. Dentro do código há links para
políticas e diretrizes específicas da Seadrill. Clique nelas para obter mais informações. Se
precisar de conselhos sobre uma situação específica, não hesite em conversar com seu
gerente de linha. Eles também estão aqui para ajudá-lo.

Espero que você não apenas conheça o
Código, mas também, o cumpra, se orgulhe
dele e viva ele de modo que realmente se torne
a base sobre a qual fazemos negócios.

STUART JACKSON
CEO da Seadrill
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Responsabilidades dos nossos gerentes
Seu compromisso com o código
Você é sempre responsável por cumprir nosso Código de Conduta. Esta
responsabilidade incluir fazer perguntas e denúncias se conhecer possíveis
violações de nosso código e cooperar com qualquer investigação.

Se você for gerente na Seadrill, deverá garantir que todos que trabalham para você,
direta ou indiretamente, tenham lido e se comprometido com o código.
Como um modelo positivo, os gerentes devem definir o tom certo, incentivar os
funcionários a falar, ouvir e responder adequadamente às dúvidas e ajudar a garantir
que nenhuma pessoa enfrente retaliação por fazer uma denúncia ou cooperar com
uma investigação.

As denúncias podem ser feitas para:
• seu gerente ou qualquer outro gerente
• o Diretor de conformidade ou outro membro do Departamento de
conformidade
• o Comitê de Auditoria
• O Canal de Integridade da Seadrill (onde as denúncias podem ser feitas de
forma anônima), detalhes de acesso podem ser encontrados no verso deste
código e em www.seadrill.com

Proteção contra retaliação
A Seadrill não tolera qualquer forma de retaliação contra qualquer pessoa
que realizar uma denúncia em boa fé e/ou participe de investigações de
violações conhecidas ou suspeitas dos nossos valores ou código. Denuncie
qualquer forma de retaliação sofrida por você ou alguém conhecido.
A retaliação pode ser de várias formas, por exemplo, ameaças, intimidação,
exclusão, denúncia maliciosa ou de má fé, ações disciplinares ou demissão.
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O modelo de decisão ética
Se você estiver enfrentando algum problema ético
ou dilema, faça as seguintes perguntas:
• É permitido juridicamente?
• É necessário?
• É justificável?
• Parece certo?
• Está de acordo com nossos valores?
• Cumpre o nosso Código de Conduta?
• Seria confortável se isso se tornasse público?
• Pode causar qualquer risco para mim ou a Seadrill?

CÓDIGO DE CONDUTA
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Nossos valores e o Código de Conduta
Na Seadrill, temos cinco valores principais que sustentam tudo o
que fazemos. Nossa cultura de trabalho é baseada nestes valores e
representam a nossa própria essência.
Nossos valores e o Código de Conduta andam de mãos dadas; o
código é baseado nos valores e os valores são implementados por
meio do código. É a partir deles que esperamos que você entenda
como atuar como um funcionário da Seadrill. Ao viver os valores
e o código em tudo o que faz, você estará ajudando a garantir o
sucesso a longo prazo dos negócios.

Seja consciente com a segurança
Cuidamos uns dos outros porque não queremos que nenhuma
pessoa se machuque no trabalho. Planejamos com cuidado para que tudo seja
executado com segurança. Seguimos os processos e procedimentos de acordo com o
sistema de gerenciamento. Respondemos imediatamente às condições inseguras ou
insatisfatórias.

Seja responsável
Mostramos integridade em tudo o que fazemos. Operamos de forma correta desde
a primeira vez e cumprimos o que prometemos. Colocamos desafios constantes
a nós mesmos e aos outros para encontrar formas mais inteligentes de trabalhar.
Trabalhamos de forma diligente para alcançar práticas recomendadas.

Seja inspiração
Compartilhamos conhecimento, ideias e informações uns com os outros e com os
clientes. Ouvimos os clientes e colaboradores e agimos de acordo com o que dizem.
Estimulamos o entusiasmo ao nosso redor. Recompensamos o ótimo desempenho e
é um exemplo a ser seguido. Definimos o padrão de desempenho operacional e de
segurança.

Compromisso com a saúde,
a segurança e o meio ambiente
Saúde e segurança
Na Seadrill, nos esforçamos para criar um local de trabalho seguro onde
não ocorra acidentes e nenhuma pessoa seja ferida. Esperamos que
todos os funcionários e as pessoas que trabalham conosco demonstrem
sempre um comportamento seguro. Assumimos a responsabilidade sobre a
segurança de nós mesmos e de outros por meio de um planejamento adequado
e implementação, realizando as operações de acordo com os mais elevados
padrões e respeitando o meio ambiente. Levamos um tempo para realizar inspeções
necessárias e manutenção, interrompendo as operações quando necessário e
reagindo imediatamente a atos e condições inseguras.
Política de saúde
[Pol-00-0003]

Política de segurança
[Pol-00-0005]

Sustentabilidade ambiental
Estamos comprometidos em proteger o meio ambiente e trabalhar no melhor interesse
das comunidades em que atuamos. Acreditamos que um negócio sustentável é um
negócio que tem um claro entendimento do impacto ao meio ambiente e com políticas
para reduzir esse impacto.
Todos temos a responsabilidade de tornar prioridade a proteção do meio ambiente no
qual trabalhamos. Assim como temos a responsabilidade corporativa de proteger o
meio ambiente onde fazemos negócios.

Política ambiental [Pol-00-0004]

Seja leal
Agimos de acordo com os valores da Seadrill. Respeitamos as decisões que são
tomadas. Somos os maiores defensores da Seadrill.

Seja proativo
Somos inovadores e criativos, e estamos continuamente buscando
melhores soluções. Aceitamos a mudança e não resistimos a ela.
Somos criativos e temos iniciativa, mas atendemos as políticas e os
procedimentos da Seadrill. Buscamos novas oportunidades.
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Compromisso com a conduta ética
Antissuborno e corrupção
A Seadrill tem uma atitude de tolerância zero contra suborno e corrupção.
Cumprimos todas as leis relacionadas a suborno e corrupção aplicáveis e exigimos que
todos com quem trabalhamos tenham o mesmo comportamento.

Compromisso com o nosso pessoal
Diversidade, igualdade e inclusão
Buscamos um local de trabalho no qual a diversidade é
valorizada e onde cada funcionário tem a oportunidade de
desenvolver habilidades e talentos de acordo com nossos
principais valores. Na Seadrill contratamos, promovemos
e recompensamos os funcionários com base em suas
capacidades e habilidades.
O que é assédio?
Na Seadrill, o assédio está
relacionado a qualquer forma
de conduta inadequada que
tem um efeito de criação de
um ambiente de trabalho
intimidante, hostil ou ofensivo
ou que possa ser razoavelmente
percebido para afetar a
oportunidade de emprego do
indivíduo ou oportunidades
para treinamento ou promoção.

Uso de drogas e/ou álcool
em offshore
O uso de medicamentos sem
prescrição e álcool em offshore
é totalmente proibido. Qualquer
violação desta política pode
levar à demissão imediata.
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A discriminação é proibida. Decisões relacionadas ao
trabalho devem ser tomadas com base em mérito, e não em
idade, gênero, raça, sexualidade, nacionalidade, religião
ou etnia ou qualquer outra base proibida por lei que regem
nossas operações.
Não é tolerada qualquer forma de assédio e intimidação na
Seadrill. Acreditamos que todos têm o direito de ser tratado
com dignidade e respeito. Além disso, esperamos que
todos cumpram suas responsabilidades pessoais para se
comportar de forma que não seja ofensiva para outros.

Qualquer pessoa que representa a Seadrill, seja funcionário, parceiro comercial ou
qualquer representante não pode oferecer, promover, dar ou autorizar subornos,
incentivos ou outros pagamentos e benefícios semelhantes (incluindo pagamentos de
facilitação), direta ou indiretamente, a qualquer pessoa. Essa proibição é aplicável à
oferta, promessa, doação ou autorização não apenas de dinheiro, mas qualquer coisa
de valor, para funcionários públicos e privados. A Seadrill também proíbe a todos os
nossos representantes, direta ou indiretamente, de solicitar, concordar em receber ou
aceitar qualquer forma de suborno.

Quem é um “funcionário público”?
Este termo inclui:
• funcionários eleitos ou indicados em todos os níveis do governo
• qualquer funcionário do governo ou de uma entidade controlada ou de propriedade do
governo (por exemplo, funcionários da PEMEX, Petrobras, Saudi Aramco, Sonangol, Statoil)
• funcionários de organizações públicas internacionais (por exemplo, Nações Unidas, União
Europeia, Banco Mundial)
• oficiais de partidos políticos ou candidatos a cargos públicos

Política de diversidade [Pol-00-0007]

Drogas e álcool
A Seadrill é um local de trabalho sem uso de drogas e
álcool. O uso de drogas e álcool pode afetar a segurança de
todos. É proibido o uso, a venda, a compra, a fabricação, a
distribuição, a posse ou o consumo dessas substâncias na
empresa, com exceção de medicamentos prescritos.
Um gerente sênior da empresa pode ocasionalmente
autorizar o consumo limitado de álcool nas instalações
onshore da Seadrill ou em um evento da empresa. Beba
com responsabilidade nessas ocasiões.

O que é um “pagamento de facilitação”?
Um pagamento de facilitação (também conhecido como “luvas”) geralmente é um pequeno valor
realizado para acelerar o desempenho de serviços administrativos. Um exemplo é um funcionário
portuário que solicita um pagamento adicional para liberar produtos da alfândega.
A Seadrill proíbe a realização de pagamentos de facilitação. A única exceção é quando um
funcionário tem razões verdadeiras de que sua segurança pessoal está em risco. Nessa
circunstância, um pagamento pode ser feito. No entanto, devem ser relatados imediatamente
detalhes completos do incidente e o valor pago ao Diretor de Conformidade da Seadrill.
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Trabalhando com terceiros

Conflitos de interesses

Diversas pessoas e empresas prestam serviços para a Seadrill, incluindo
agentes, consultores e fornecedores. Alguns desses parceiros comerciais
lidam com funcionários públicos em nosso nome. Por exemplo,
periodicamente nos envolvemos com despachantes, agentes de vistos,
agentes de envio e outros prestadores de serviços para auxiliar na
obtenção de permissões, licenças e registros.

Evitamos conflitos de interesses e sempre agimos no melhor interesse da Seadrill. Nunca
deixamos nossos interesses ou atividades pessoais entrarem em conflito ou parecerem
entrar em conflito com os interesses da empresa. Um conflito de interesses pode ocorrer se
um interesse pessoal tiver impacto na sua habilidade de tomar uma decisão objetiva para a
Seadrill.

Contratar terceiros para nos representar pode apresentar um risco de
suborno para a empresa e as pessoas, pois a Seadrill e seus funcionários
podem ser considerados responsáveis pela má conduta de terceiros. Sempre
seguimos a política da Seadrill antes de contratar um parceiro comercial.

A maioria dos casos de suborno que ocorreram em todo o mundo envolveram
o uso de intermediários de alguma forma. Nenhum parceiro comercial da
Seadrill terá permissão para realizar qualquer ação em nome da empresa ou
em benefício da empresa que a própria Seadrill não possa fazer legalmente.

Política de conduta ética [Pol-37-0001]

Um conflito de interesses real ou potencial pode prejudicar nossa empresa ou reputação. Por
isso, é importante denunciar o conflito de interesses assim que tomar conhecimento.

Tipos de situações em que podem ocorrer
um conflito de interesses:
• Ter outro trabalho em um concorrente, cliente
ou fornecedor
• Trabalhar com familiares próximos, na Seadrill
ou externamente (por exemplo, um cliente ou
fornecedor)
• Atuar como membro de conselho de outra
organização

O que devo fazer se acho que esteja
em um conflito de interesses real ou
potencial?
Fale com seu gerente de linha ou RH. Siga as
instruções sobre como abordar um conflito
de interesses. Se a suspeita de conflito
for relacionada a outro funcionário, faça a
denúncia em qualquer canal de denúncia da
Seadrill.

Conformidade com a diretriz de leis antissuborno
e corrupção [DIR-01-0002]

Presentes, entretenimento e benefícios
É permitido oferecer ou receber presentes, entretenimento ou benefícios para um fim
comercial legítimo de acordo com o costume comercial geralmente aceitável. No entanto,
nunca oferecemos ou aceitamos algo de valor que possa ter impacto ou ser percebido como
um impacto em nossa capacidade de tomar uma decisão comercial objetiva e profissional.
Sempre cumprimos os requisitos da Seadrill de declarar, e algumas vezes obter
aprovação prévia, para presentes, entretenimento ou benefícios oferecidos ou recebidos.
Diretrizes para presentes, entretenimento e outras cortesias comerciais
[DIR-37-0252]

Não é aceitável oferecer ou receber dinheiro (ou equivalente a dinheiro, como
cartões-presente).
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Leis de concorrência e antitruste

Doações a instituições de caridade
e projetos de cidadania empresarial
Temos orgulho dos nossos esforços para auxiliar as
comunidades com as quais trabalhamos no mundo. No entanto,
mesmo uma doação de caridade aparentemente legítima ou um
projeto de cidadania corporativa pode representar um risco de
ser visto como uma tentativa de influenciar indevidamente uma
pessoa relacionada à instituição de caridade ou ao projeto,
para persuadi-lo a agir de forma favorável à Seadrill. Sempre
verifique a política da Seadrill antes de fazer uma doação de
caridade ou iniciar um projeto de cidadania corporativa.

Direitos humanos
Buscamos desempenhar um papel positivo onde
trabalhamos, fazendo negócios de acordo com os padrões
de direitos humanos reconhecidos internacionalmente.
Apoiamos a Declaração Universal de Direitos Humanos
das Nações Unidas e estamos comprometidos em ajudar
a eliminar os abusos de direitos humanos, com trabalho
forçado e tráfego de humanos. Monitoramos nossos negócios
e cadeia de suprimento para garantir que não ocorra
nenhuma forma de escravidão ou tráfego de humanos.

Atividades políticas
São proibidas contribuições políticas ou apoio a qualquer
tipo de candidato político, partido político ou representantes
de partidos políticos em nome da Seadrill.
Nossa política sobre as principais contribuições não pretende
restringir suas contribuições políticas pessoais ou participação
em atividades políticas pessoais, fora do escopo do trabalho
com a Seadrill e usando seus próprios recursos. No entanto,
não se pode usar ou mencionar sua função na Seadrill para ter
maior credibilidade à essas atividades.
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Cumprimos as leis antitruste e semelhantes que regulam
o comportamento da concorrência. Essas leis pretendem
garantir que os mercados de produtos e serviços operem
de forma eficaz e livre de restrições indevidas sobre a
concorrência. Práticas geralmente proibidas incluem:
Ao pensar em oferecer ou
concordar em fazer uma
doação de caridade, nunca:
• faça uma doação em troca
de favores, mesmo se a
organização beneficente seja
uma instituição de caridade
legítima
• faça uma doação que confira
um benefício pessoal
• faça uma doação se houver um
benefício comercial prometido
ou implícito ou uma ameaça
em relação à solicitação de
doação

Quais são minhas
responsabilidades como
funcionário da Seadrill?
Esteja ciente das circunstâncias
em que você pode encontrar
violações dos direitos humanos,
como trabalho forçado ou infantil
por fornecedores ou clientes, e
denuncie qualquer suspeita de
violação.

Direitos humanos

• troca de informações com concorrentes
• fixação de preços
• separação de produtos, clientes ou territórios
• influenciar inadequadamente o mercado ou o resultado
de um processo de licitação

Nunca tenha uma discussão formal ou informal com
concorrentes sobre:
• preço (ou qualquer assunto que tenha impacto no preço, como
termos de licitação)
• custos da empresa, incluindo qualquer custo de componentes
ou métodos de calcular custos
• futuros planos confidenciais, incluindo aqueles relacionados às
estratégias de vendas e marketing

As associações comerciais oferecem um serviço valioso para
seus membros. Por exemplo, podem realizar programas de
pesquisa de mercado, acompanhar problemas atuais do
setor, se envolver em atividades de relações públicas, além de
coletar e distribuir estatísticas do setor. No entanto, desde que
as associações comerciais sejam compostas de um grupo de
concorrentes, deve-se tomar cuidado específico para garantir
de que não gere uma ideia de comportamento anticompetitivo.
Deixe imediatamente qualquer reunião ou evento se forem
discutidos problemas delicados de concorrência. Tenha
certeza de que sua saída foi notada e denuncie o assunto para
um membro do departamento de conformidade ou jurídico.

Procure ajuda de um membro do departamento de
conformidade ou jurídico se for convidado a participar de uma
reunião que possa estar infringindo as leis de concorrência.
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Alfândega, controles comerciais
e sanções econômicas

Compromisso com o controle e
gerenciamento financeiro

Cumprimos as leis sobre importação e exportação de bens e serviços em
todos os países nos quais a Seadrill faz negócios. Também cumprimos
todas as sanções econômicas aplicáveis. Essas sanções podem ser
complexas e frequentemente exigem análise detalhada. Se tiver dúvidas
sobre a propriedade de qualquer transação sob os regulamentos de
alfândega, comércio ou sanções econômicas, deverá consultar um
membro do departamento jurídico ou de conformidade.

Integridade financeira e precisão dos livros e
registros

O que quer dizer “sanções econômicas”?
Sanções econômicas são penalidades comerciais e financeiras aplicadas por um ou
mais países a um país, grupo ou indivíduo específico. Essas sanções podem incluir
várias formas de restrição sobre atividades comerciais e transações financeiras.

Negociação de informações privilegiadas
Como uma empresa pública, a Seadrill está sujeita a várias leis sobre
a compra de ações e outro capital aberto. A política da empresa proíbe
que os funcionários e seus membros da família de comercializar ações
enquanto estiverem em posse de informações privadas relacionadas à
Seadrill. O descumprimento pode submeter você (ou os membros da sua
família) a penalidades criminais ou civis, assim como ação disciplinar
da Seadrill, incluindo demissão. Se tiver dúvidas se possui informações
privadas, deverá entrar em contato com o gerente, um membro do
departamento jurídico ou a secretaria da empresa.

As informações são “relevantes” quando há uma grande probabilidade de que um
investidor considere a informação importante ao decidir comprar, manter ou vender
ações. Por exemplo, comunicação de lucros, ganho ou perda de um contrato, uma
fusão ou aquisição futura ou uma nova tecnologia significativa sendo desenvolvida.
As informações deverão ser consideradas “públicas” apenas quando for liberada
para o público por meio dos canais adequados e tenha passado tempo suficiente
para permitir que o mercado de investimentos absorva e avalie a informação.

Regulamento de negociação de informações
privilegiadas [DIR-37-0043]
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Todos os livros, registros e relatórios da Seadrill,
independentemente de sua natureza, devem ser
preparados com o maior cuidado e honestidade.
Devem estar completos, suficientemente detalhados
e sempre refletir com precisão nossas transações.
Agimos de acordo com a lei, qualquer exigência governamental, assim como padrões
técnicos e profissionais aplicáveis em todos os aspectos de nosso relatório.
O pessoal da Seadrill nunca deve conscientemente fazer uma declaração falsa ou
incorreta em qualquer formulário de declaração financeira ou qualquer outro tipo de
registro comercial (por exemplo, um teste de HSE ou relatório de inspeção), ou influenciar
outra pessoa a tomar esta atitude.
Se suspeitar da ocorrência de qualquer forma de atividade fraudulenta, deverá fazer a
denúncia imediatamente.
PERGUNTA: Meu colega me disse que, sob solicitação do seu gerente no país, registrou um
contrato em março, embora o contrato só tenha sido assinado em abril. Isso é aceitável?
RESPOSTA: Registros falsos ou enganosos nunca devem ser realizados, mesmo que possa
melhorar os resultados da Seadrill em um trimestre ou ano financeiro específico.

Combatendo crimes financeiros
Todos temos nosso papel na redução de crimes financeiros ao cumprir às leis
antiterrorismo e de lavagem de dinheiro aplicáveis, assim como as leis destinadas a
reduzir a oportunidade de evasão fiscal.
Faremos negócios apenas com clientes e parceiros comerciais de boa reputação
envolvidos em atividades comerciais legítimas, com fundos derivados de recursos
legítimos. Devemos estar atentos e denunciar qualquer suspeita de que o cliente ou
parceiro comercial realize uma transação inadequada.
Lavagem de dinheiro é o processo pelo qual indivíduos ou entidades tentam ocultar a origem
do dinheiro obtido ilegalmente, geralmente por meio de transferências envolvendo bancos
estrangeiros ou negócios legítimos.

CÓDIGO DE CONDUTA
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Compromisso com a comunicação e a
segurança das informações

Protegendo os bens da Seadrill
Todos temos o dever de cuidar e proteger os ativos da Seadrill
contra roubo ou perda. Isso inclui os ativos tangíveis da Seadrill,
como laptops, telefones e veículos, assim como ativos intangíveis,
incluindo segredos comerciais e informações confidenciais. Temos a
responsabilidade de usar os ativos para fins comerciais legítimos e
garantir que sejam usados apenas pelo pessoal autorizado.

Confidencialidade e informações privadas
Sempre protegemos as informações privadas e confidenciais da
empresa. Todos que têm acesso às informações privadas sobre
negócios, resultados financeiros e possíveis transações da
Seadrill devem proteger a confidencialidade das informações e
usá-las apenas para os fins comerciais adequados.

Falando em nome da nossa organização

Diretriz de tratamento e classificação das
informações [DIR-37-0179]

Proteção de dados
Respeitamos a confidencialidade de informações pessoais
de nossos funcionários e qualquer outra pessoa com a qual
trabalhamos, e também cumprimos todas as leis aplicáveis de
regulamento da proteção de dados.
Diretriz de dados pessoais [DIR-37-0341]

Comunicação eletrônica
Usamos nossos sistemas da empresa para fins comerciais.
Todos os e-mails, mensagens de texto, mensagens
instantâneas e outras comunicações eletrônicas devem ser
redigidas de maneira profissional.
Não temos qualquer expectativa de privacidade ao usar os
sistemas da empresa, pois a Seadrill tem o direito de inspecionar
todas as comunicações e os registros mantidos pelos sistemas
da empresa, dentro dos limites das leis aplicáveis. É possível
usar sistemas para uso pessoal, mas é necessário aceitar que
todas as comunicações sejam de propriedade da empresa.
Política de serviços de informação [Pol-00-0002]
Uso aceitável de sistemas e serviços de
sistema de informações [DIR- 37- 0067]
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Informações confidenciais incluem
itens como informações privadas
sobre negócios, resultados
financeiros e possíveis transações
corporativas da Seadrill.
Informações privadas incluem
ativos como patentes, marcas
registradas e direitos autorais.
Também deve proteger outras
informações privadas ou
confidenciais que estejam em sua
posse.

O que é uma comunicação
eletrônica?

Para promover e proteger nossa reputação corporativa, é
fundamental que nossas comunicações sejam claras, precisas,
consistentes e responsáveis. Como tal, apenas determinadas
pessoas autorizadas podem conversar com a mídia ou a comunidade
de investimentos. Se for contactado por qualquer uma delas, deve
encaminhar para o departamento de comunicações empresariais ou
relações com investidores, conforme adequado.
Não participe de discussões sobre qualquer negócio da Seadrill em
fóruns online públicos, pois pode causar uma violação de nossa
política de confidencialidade e submeter a Seadrill a ações legais.
Política de comunicação [DIR- POL-00-0009]

Redes sociais [DIR-37-0125]

Comunicação externa e comunicados de imprensa [DIR-37-0130]

Todos os componentes de voz,
vídeo e comunicações de dados,
assim como correio de voz,
e-mail, fax e internet.

O que são os sistemas da
empresa?
Os sistemas da empresa incluem
equipamento de comunicação
eletrônica, software, sistemas ou
outras instalações fornecidas pela
Seadrill para uso comercial.

CÓDIGO DE CONDUTA
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Nosso canal de integridade
Caso tome conhecimento de uma possível violação do código, deverá
ser feita a denúncia. Uma das formas é utilizar o Canal de Integridade da
Seadrill, que pode ser acessado usando os seguintes números:
•

Reino Unido: +0800 374199

•

Estados Unidos: +1 877 533 5310

•

Ligação gratuita: +0044 1249 661 808

A lista completa de números locais pode ser encontrada em:
https://www.seadrill.com/investors/corporate-governance/integritychannel

Também pode enviar uma denúncia online em:
wrs.expolink.co.uk/seadrill
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Nosso Código de Conduta define as nossas
expectativas sobre as pessoas e parceiros de
negócios, e nos ajuda a gerir os negócios com
total integridade. Agradecemos a todos pelo
compromisso em desempenhar sua função de
acordo com os mais altos padrões éticos. Caso
tenha dúvidas sobre o código, entre em contato
com seu gerente de linha ou um membro do
departamento de conformidade.

DEFININDO O PADRÃO
https://www.seadrill.com

