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Nosso compromisso com o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, 
equilibrada e com igualdade de oportunidades, precisa se refletir em nosso 
comportamento cotidiano. Neste contexto, nossos valores são elementos 
essenciais para nortear a conduta e os negócios da Companhia.

Este Código de Ética e Conduta tem o objetivo de descrever nossas regras  
de conduta e disseminar os princípios éticos do Grupo OceanPact.

Cada um de vocês tem a responsabilidade de estar familiarizado com o 
Código, praticá-lo no dia a dia e aplicá-lo em todas as relações de trabalho.

Se, no desenvolvimento de suas atividades, você se deparar com uma 
situação de difícil decisão ou suspeitar de alguma violação das regras 
descritas no Código, a área de Compliance e o nosso Canal de Denúncias 
estarão disponíveis para ajudá-lo, em estrita confidencialidade.

Espero que o Código de Ética e Conduta continue fazendo parte da nossa 
rotina, contribuindo para o crescimento individual e maturidade de cada  
um de nós que formamos o Grupo OceanPact.

A imagem positiva do Grupo é um patrimônio de seus acionistas, 
administradores e Colaboradores, fruto do compromisso de todos.

Boa leitura!

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Flavio P. de Andrade
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1. O QUE É O CÓDIGO  
DE ÉTICA E CONDUTA?

É um documento que reúne as principais orientações 
éticas para a condução dos nossos negócios, ou 
seja, descreve as principais orientações em relação 
ao comportamento ético que esperamos de nossos administradores e 
Colaboradores. Acreditamos que esses princípios e valores são essenciais 
para orientar as decisões e atitudes em nossas atividades.

2.   A QUEM SE APLICA?
A todos os administradores, colaboradores e terceiros 
agindo em nome do Grupo OceanPact.

É responsabilidade de todos conhecer e aplicar 
integralmente este Código de Ética e Conduta, fortalecendo 
os princípios e valores estabelecidos neste documento.

3. MISSÃO
Ajudar a sociedade e os nossos clientes a conhecer, usar e 
explorar o litoral, os oceanos e suas riquezas garantindo 
sua proteção e preservação.

4. VISÃO
Ser referência mundial em conhecimento e entrega de 
serviços no mar, fazendo sempre do jeito certo.
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• Dá para fazer: Se puder ser feito com segurança, nós faremos. 
Não temos medo das dificuldades e não medimos esforços 
para fazer o que for preciso. Estamos sempre disponíveis e 
preparados para agir rapidamente;

• O jeito certo: O que precisa ser feito, nós fazemos bem feito, 
de forma sustentável e justa. Cumprimos o que prometemos e 
entregamos o combinado, respeitando as pessoas, as normas e 
o meio ambiente;

• Gostamos do que fazemos: Temos iniciativa, vibramos pelas 
conquistas, trabalhamos em equipe, valorizamos as pessoas  
e um bom ambiente de trabalho. Queremos crescer e 
melhorar, sempre;

• Confiança: Trabalhamos com ética e transparência, em 
ambiente de confiança, e cultivamos essa confiança com 
nossos Colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros;

• Inovação: Temos a cabeça aberta para incentivar a criatividade 
e a inovação. Procuramos permanentemente novas soluções, 
serviços e processos;

• Resultados: Buscamos resultados positivos de forma 
consistente para nós, para nossos clientes, e para o meio 
ambiente — sempre do jeito certo.

Reiterando o comprometimento das empresas do Grupo 
OceanPact, ressaltamos a importância do comportamento ético, 
correto, justo e respeitoso, de acordo com as diretrizes expostas 
na missão e visão da empresa.

A base deste Código de Ética e Conduta  
são os seguintes valores:

5. VALORES
Os valores da nossa empresa norteiam toda forma de conduta  
em nossas atividades. 
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6. CONDUTA INTERNA
A empresa requer que seus Colaboradores:

• Adotem uma conduta profissional, honesta e íntegra, 
zelando pela imparcialidade, coerência nas decisões 
internas e externas, mantendo o comprometimento 
com os resultados do seu trabalho;

• Informem qualquer risco à integridade das pessoas e ao meio ambiente, 
ao negócio, à imagem, à reputação e ao patrimônio da empresa, 
diretamente ao seu superior hierárquico ou à área responsável;

• Preservem a cordialidade e não cometam qualquer ato que possa ser 
interpretado como injúria, calúnia, difamação ou preconceito; 

• Não pratiquem nem compactuem com qualquer forma de trabalho 
infantil, forçado, análogo ao escravo ou degradante; 

• Ajam com honestidade, impessoalidade, respeito e de maneira 
transparente em suas atividades, sem obter vantagens indevidas, de 
forma a assegurar a construção de relações íntegras, contributivas e 
duradouras entre a empresa e seus públicos de interesse; e

• Respeitem a propriedade intelectual desenvolvida pela empresa  
e a de terceiros.

7. RELACIONAMENTO COM PARCEIROS 
INSTITUCIONAIS E DE NEGÓCIOS

A empresa requer que seus Colaboradores:

• Ajam de forma justa e transparente, preservando a 
confidencialidade das informações da empresa;

• Exijam dos Colaboradores e dos prestadores de serviços o respeito 
aos princípios éticos e aos compromissos de conduta definidos neste 
Código, enquanto perdurarem os contratos; e

• Não insinuem, solicitem, exijam, aceitem, nem prometam ou ofereçam 
qualquer tipo de favor, vantagem ou benefício, doação, gratificação ou 
propina como contrapartida por atividades suas ou de terceiros.
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8. SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
As operações da empresa exigem o pleno cumprimento  
das normas de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde).

Por esta razão, a empresa requer que seus Colaboradores:

• Zelem pela defesa da vida, pela integridade física e segurança própria  
e das pessoas com quem se relacionam, das instalações que utilizam,  
assim como pela preservação do meio ambiente; e

• Conduzam suas atividades com responsabilidade social e ambiental, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

9. USO DE ÁLCOOL E DROGAS
É terminantemente proibida:

• Compra, venda, transferência, uso ou posse de 
drogas e bebidas alcoólicas durante a execução das 
atividades comandadas pela OceanPact ou a seu 
serviço, conforme diretrizes constantes na Política de 
Álcool e Drogas. 

Em caso de descumprimento desta política poderão ser aplicadas as 
penalidades previstas no Procedimento de Consequências. 

10. RELAÇÕES COM ACIONISTAS  
E INVESTIDORES

O relacionamento do Grupo OceanPact com acionistas e 
investidores deve ser pautado:

• Pela adoção de práticas de governança corporativa 
que assegurem a manutenção constante de seus 
princípios éticos e de transparência junto aos seus diversos públicos. 
Para tanto, a Companhia foca na comunicação precisa, transparente, 
tempestiva e objetiva, permitindo o acompanhamento das atividades 
e desempenho da Companhia, assegurando a observância das leis que 
regem as companhias abertas.
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11. RELAÇÕES COM CLIENTES  
E FORNECEDORES

• Não é permitido o tratamento preferencial a qualquer 
cliente ou fornecedor por critérios pessoais;

• Os Colaboradores devem agir com imparcialidade  
e transparência;

• Não ofereçam ou aceitem recompensa ou qualquer tipo de benefícios;

• Caso ocorra alguma reclamação, solicitação ou sugestão por parte do 
cliente e/ou fornecedor, essa comunicação deverá ser encaminhada  
ao departamento de Compliance, Riscos e Controles Internos; e

• Comuniquem ao superior hierárquico condutas ou comportamentos 
inadequados por parte de clientes e fornecedores.

12. RELAÇÕES COM AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS 
E AGENTES PÚBLICOS

Quando em contato com autoridades governamentais 
e agentes públicos nacionais ou estrangeiros, os 
Colaboradores estão proibidos de:

• Prometer, oferecer ou receber, direta ou 
indiretamente, vantagem indevida a agente público, 
ou a terceira pessoa a ele relacionada, para obter 
ou manter negócios ou qualquer vantagem comercial;

• Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 
prática de atos ilícitos; e

• Utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos 
atos praticados.
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13. RELAÇÕES COM CONCORRENTES
• A OceanPact respeita seus concorrentes, e se 

compromete a não fazer acordos comerciais com 
concorrentes com o intuito de combinar preços, 
dividir clientes ou mercados, ou, trocando em 
miúdos, limitar a concorrência.

• Assim, a Companhia não tolera que seus Colaboradores mantenham 
tratativas que visem atitudes anticoncorrenciais ou forneçam 
informações estratégicas, confidenciais ou simplesmente prejudiciais 
aos negócios da OceanPact.

14. CONTRIBUIÇÕES A PARTIDOS 
POLÍTICOS, ENTIDADES DE 
CARIDADE E PROGRAMAS SOCIAIS

• Os recursos, ativos, serviços ou instalações da 
empresa não podem ser disponibilizados a nenhum candidato a cargo 
público em qualquer jurisdição, a partido ou comitê de ações político-
partidárias, ou a entidades de caridade e programas sociais vinculados 
a atividades político-partidárias.

• Doações a entidades de caridade ou outras entidades devem  
ser desprovidas de quaisquer interesses político-partidários  
ou que possam comprometer ou colocar em risco a gestão e os  
resultados da empresa.
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15. RESPEITO À DIVERSIDADE  
E À IGUALDADE

• É vedado qualquer tratamento discriminatório no 
que diga respeito a gênero, cor, raça, religião, idade, 
limitação e/ou deficiências físicas, orientações 
sexuais, nacionalidade, opinião política ou afiliação sindical;

• Não será tolerado nenhum tipo de discurso ou prática discriminatória;

• Não promovam ou participem de atividades político-partidárias 
durante o horário de trabalho ou utilizem os recursos da empresa com 
esta finalidade;

• Não promovam ou participem de atividades religiosas durante o 
horário de trabalho ou façam uso dos recursos da empresa com esta 
finalidade; e

• Não realizem qualquer tipo de propaganda político-partidária ou 
religiosa nas dependências da empresa.

Como forma de demonstrar nosso compromisso com as pessoas, 
declaramos que as ações da nossa Empresa estão alinhadas com os 
conceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

16. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
Para preservar a segurança da informação, a empresa 
requer que seus Colaboradores:

• Não divulguem, repassem, utilizem ou comentem 
quaisquer informações da empresa, estratégicas 
ou relativas a atos ou fatos relevantes, com repercussão comercial, 
econômica ou financeira não tornadas públicas para proveito próprio 
ou de terceiros;

• Não causem danos à imagem e à reputação da Empresa e de sua força 
de trabalho por meio de ações indevidas e/ou impróprias, inclusive em 
redes sociais, internet ou outro meio eletrônico;

• Observem os protocolos de segurança relacionados com a utilização 
de Sistemas de Tecnologia da Informação e equipamentos;
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• Não compartilhem senhas nem permitam o acesso não autorizado a 
sistemas da empresa;

• Comuniquem imediatamente ao Gerente de Tecnologia da Informação 
qualquer desaparecimento ou suspeita de perda de informação e/ou 
equipamentos que contenham informações da empresa; e

• Não alterem nem destruam documentos originais de valor probatório, 
mantendo-os em arquivo pelos prazos definidos em lei.

17. USO E PROTEÇÃO  
DE ATIVOS EMPRESARIAIS

• Os ativos e recursos da Companhia devem ser 
utilizados somente para os seus serviços e 
operações, sendo vedado o uso para finalidade 
particular, de interesse de terceiros ou incompatíveis com os  
seus interesses. 

• Todos os Colaboradores têm a responsabilidade de proteger e 
salvaguardar os bens e equipamentos da Companhia, utilizando-os  
com zelo e responsabilidade exclusivamente para uso profissional e 
com observância das políticas aplicáveis, e protegendo-os de perda, 
dano, mau uso ou desperdício.

• Os Colaboradores estão cientes de que a correspondência recebida 
ou enviada por meio de equipamentos ou da rede da Companhia 
é de propriedade da OceanPact, assim como os dados e arquivos 
armazenados na rede, em equipamentos e sistemas da empresa, os 
quais, em todos os casos, poderão ser monitorados, sendo reservado à 
Companhia o direito de realizar inspeções e verificações periódicas ou 
aleatórias.

• A Companhia e seus Colaboradores zelarão pela integridade e 
proteção das informações e sistemas de informática da Companhia, 
e por sua utilização responsável que evite o surgimento e exploração 
de fragilidades de segurança.
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18. REGISTROS CONTÁBEIS, FISCAIS  
E FINANCEIROS

Nenhuma operação de cunho econômico, financeiro ou 
patrimonial envolvendo a Companhia será realizada sem 
o adequado registro nos livros comerciais ou fiscais.

• Todas as transações e pagamentos realizados pela OceanPact ou em 
seu nome serão informados adequadamente às áreas responsáveis para 
que sejam devidamente apurados, justificados e lançados nos registros 
contábeis, desde o início. Além disso, toda documentação de suporte 
para as transações deverá ser mantida e arquivada de acordo com os 
prazos legais.

19. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
Todos os profissionais da Companhia devem aderir ao Código de Ética e conduta 
e às diretrizes nele referenciadas, inclusive relatando eventuais violações em 
seu ambiente de trabalho. A aplicação de sanções devido a transgressões às 
normas deste Código será apreciada caso a caso e deverá considerar: 

•  a natureza e a gravidade da transgressão; 

• o cargo do transgressor e suas responsabilidades; 

• o histórico do transgressor e as circunstâncias atenuantes; 



11

• os meios utilizados e os fins almejados; 

• os riscos envolvidos; e 

• as possíveis consequências da sanção.

20. POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO E ANTISSUBORNO
Nossa política é manter um compromisso global, coordenado, para cumprir 
todas as leis de prevenção de corrupção e de suborno nos países onde 
realizamos ou pretendemos realizar negócios, proibindo pagamentos 
indevidos ou qualquer outra conduta inapropriada.

• Todos os Colaboradores, assim como todas as pessoas ou entidades 
contratadas, devem cumprir esta Política e monitorar seu cumprimento 
contínuo ao promover ou realizar negócios da empresa.

20.1 REGRAS GERAIS
É proibido suborno e corrupção.

• Em nenhuma circunstância um membro da 
Diretoria, funcionário ou terceiro, agindo como 
nosso representante (“Colaborador”), oferecerá, 
pagará, fará oferta, promessa ou autorização de 
pagamento de qualquer valor a governos, funcionários da administração 
pública direta ou indireta, pessoas ou entidades, membros do setor 
privado, com a intenção de  induzir o destinatário a usar indevidamente 
seu cargo para obter vantagem imprópria de negócios. 
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• Qualquer Colaborador está somente autorizado a pagar taxas oficiais  
de serviço publicadas em tabelas de taxas, com pagamento 
adequadamente documentado. 

• Se um Colaborador acreditar que sua vida, segurança física ou 
liberdade esteja em perigo devido a uma exigência de pagamento, 
o Colaborador deve proteger sua vida e segurança física e 
imediatamente relatar o incidente ao Comitê de Auditoria e 
Compliance da Empresa; e

• A infração a qualquer das previsões constantes deste documento 
por parte de um Colaborador resultará em ação disciplinar e, se 
aplicável, poderá ensejar a demissão e comunicação de sua conduta 
às autoridades competentes. Se for constatado que ocorreu 
infração a esta Política por parte de terceiros, a infração poderá 
levar à suspensão ou ao término de qualquer acordo relevante e/ou 
comunicação às autoridades competentes.

20.2 BRINDES, PRESENTES, REFEIÇÕES  
E HOSPITALIDADES
Brindes, refeições ou hospitalidades poderão ser 
oferecidos e recebidos sem que haja qualquer intuito 
de obter vantagens indevidas, e se todas as seguintes 
condições forem satisfeitas:

I) Brinde: ter valor limitado ao equivalente a US$100.00, oferecido 
abertamente e de forma transparente.
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II) Hospitalidade: consideramos permitido que as partes interessadas 
convidem e participem de eventos de confraternização promovidos 
em locais públicos e privados, desde que divulgados abertamente e de 
forma transparente, não sendo permitido o custeio de hospedagem e 
transporte aéreo para participação em tais eventos;

III) Almoços e jantares: não poderão ultrapassar o valor de US$100.00 por 
pessoa e devem ser oferecidos abertamente e de forma transparente; e

IV) Todas as exceções a essas regras, principalmente no caso de 
recebimento de brindes e hospitalidades, deverão ser levadas ao 
conhecimento do Comitê de Auditoria e Compliance para avaliação.

É mandatório que todos os Colaboradores cumpram esta Política em todas 
as ocasiões.

Em caso de esclarecimentos ou dúvidas urgentes sobre se qualquer conduta 
constitua violação a esta Política, contate o Departamento de Compliance, 
Riscos e Controles Internos da Empresa.

20.3 PROCEDIMENTO
A) COMITÊ DE AUDITORIA E COMPLIANCE  

E CANAL DE DENÚNCIAS:

Se você quer denunciar um caso (de fraude, corrupção, 
assédio, lavagem de dinheiro, discriminação, conflito de 
interesses, segurança, meio ambiente, saúde ou ações e 
omissões contrárias à lei ou aos preceitos das Políticas da OceanPact e do 
seu Código de Ética e Conduta) que possa causar danos à empresa, aos seus 
colaboradores, clientes, acionistas ou demais públicos de contato, acesse o 
nosso Canal de Denúncias.

Para garantia do anonimato e imparcialidade no recebimento das denúncias, 
nosso Canal de Denúncias é externo, independente e disponível em três 
idiomas (português, inglês e espanhol), 24 horas por dia.

Sua identificação é opcional e asseguramos que todo o processo  
é conduzido com total confidencialidade.

O Canal de Denúncias trata todos os casos de forma confidencial, e toda 
denúncia é recebida e tratada cuidadosamente pela equipe responsável.
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0-800-891-4636

denuncias.oceanpact@resguarda.com

As denúncias de potenciais violações reportadas por meio do Canal  
serão encaminhadas à Área de Compliance, Riscos e Controles Internos  
da Companhia

A Companhia veda qualquer medida que possa representar retaliação 
ou ameaça contra profissional que tenha reportado de boa-fé qualquer 
potencial violação ou colaborado com qualquer processo de apuração 
interno. Qualquer pessoa que sofra ou suspeite que alguém esteja sofrendo 
algum tipo de represália ou ameaça deverá informar imediatamente a 
Companhia sobre tal fato, por meio do Canal de Denúncia.

A Companhia ressalta, ainda, que caso a denúncia seja referente a um 
membro do Comitê de Auditoria e de Compliance ou do Conselho de 
Administração, o membro em questão não participará da investigação 
ou do procedimento de apuração e aplicação das medidas cabíveis, 
conforme aplicável.

B) INVESTIGAÇÕES:

Todas as denúncias realizadas serão recebidas pelos 
integrantes do Comitê de Auditoria e Compliance, 
garantindo assim a transparência do processo de 
investigação.

O Comitê de Auditoria e Compliance tem o compromisso 
de preservar o anonimato do(a) denunciante, de modo a evitar eventuais 
retaliações contra ele(a).

Para acompanhamento do andamento das investigações é imprescindível 
que o(a) denunciante possua o número de protocolo gerado.
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21. QUEM PROCURAR EM CASO DE DÚVIDAS?
O Código de Ética e Conduta e a Política Anticorrupção e Antissuborno 
devem ser consultados sempre que você tiver dúvidas sobre como agir em 
uma situação de trabalho, ou mesmo fora dele.

Se você ficar em dúvida sobre o que fazer, faça as seguintes perguntas para 
si mesmo(a):

• É legal?

• Está em conformidade com nossas políticas?

• Reflete os valores e princípios do Grupo OceanPact?

Se a resposta for NÃO, não aja. Caso persista a dúvida, consulte seu líder 
imediato ou utilize nosso Canal de Denúncias.

21.1 DEFINIÇÕES:
COLABORADOR – Para fins deste Código de Ética e 
Conduta e Política Anticorrupção e Antissuborno são 
considerados como Colaboradores: funcionários, 
estagiários, aprendizes, fornecedores, parceiros, diretores 
ou qualquer indivíduo agindo como nosso representante.

CORRUPÇÃO – Ato com a finalidade de obter vantagens em relação a outros 
por meios considerados ilegais ou ilícitos.

SUBORNO – Ação de induzir alguém a praticar determinado ato em troca de 
dinheiro, bens materiais ou outros benefícios.

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, ASSÉDIO MORAL E ASSÉDIO SEXUAL – 
Caracterizam-se por gestos, palavras, atitudes ou ações ofensivas, 
explícitas ou sutis, desqualificadoras, discriminadoras, humilhantes ou 
constrangedoras, decorrentes das relações de trabalho, que atentem contra 
a dignidade da pessoa e sejam potencialmente capazes de comprometer 
sua carreira profissional, causar dano à sua integridade física ou psíquica, 
podendo ocasionar ainda deterioração do ambiente de trabalho.
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21.2 LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS
NACIONAL:

• Lei nº 12.846, de 10 de agosto de 2013 (dispõe sobre a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
administração pública nacional ou estrangeira);

• Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015 (regulamenta a Lei nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013);

• Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

• Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92);

• Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93);

• CGU nº 909/2015.

INTERNACIONAL:

• Foreign Corrupt Practices Act (FCPA);

• Pacto Global das Nações Unidas (ONU);

• Convenção Interamericana da OEA contra a corrupção;

• Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE);

• UK Bribery Act.
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TERMO DE ADESÃO E CIÊNCIA AO CÓDIGO DE 
CONDUTA E ÉTICA E POLÍTICA DE ANTICORRUPÇÃO  
E ANTISSUBORNO DO GRUPO OCEANPACT

Eu, 
DECLARO, pelo presente termo, que li e compreendi as diretrizes 
estabelecidas pelo Código de Conduta e Ética, e Política de Anticorrupção 
e Antissuborno do Grupo OceanPact (“Código”). Declaro que aceitei e 
aderi, neste ato, às disposições constantes do Código e da Política, 
obrigando-me a observá-lo integralmente, sem qualquer ressalva, e que, 
em caso de dúvida, consultarei o departamento de Compliance, Riscos e 
Controles Internos ou meu superior hierárquico previamente à tomada de 
qualquer atitude. Assumi expressamente responsabilidade pessoal pelo 
cumprimento das regras constantes desses documentos, obrigando-me 
a pautar minhas ações e o exercício de atividades referentes ao Grupo 
OceanPact sempre em conformidade com tais regras, sujeitando-me, ainda, 
às penalidades cabíveis.

IMPORTANTE

Após a leitura deste documento os colaboradores deverão encaminhar  
“O TERMO DE ADESÃO E CIÊNCIA AO CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA E POLÍTICA 
DE ANTICORRUPÇÃO E ANTISSUBORNO DO GRUPO OCEANPACT” devidamente 
assinado e digitalizado para a área de Compliance através do endereço de 
e-mail: compliance@oceanpact.com.

LOCAL E DATA ASSINATURA
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