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SEGURANÇA, INTEGRIDADE, INOVAÇÃO, 
DESEMPENHO E COLABORAÇÃO

O QUE VALORIZAMOS,
COMO NOS COMPORTAMOS

CÓDIGO DE CONDUTA 
PARA FORNECEDORES
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ÉTICA NA CONDUTA DE NEGÓCIOS E 
OBEDIÊNCIA À LEI

Nós estamos comprometidos em trabalhar com 
honestidade, integridade e em obediência a todas as leis 
aplicáveis em todas as jurisdições em que nós operamos.

Nós exigimos que os nossos fornecedores façam da 
mesma forma.

Suborno e Corrupção

A Subsea 7 está comprometida na prevenção de 
corrupção e não irá tolerar suborno. Nossa política é bem 
direta. Nós não iremos oferecer, pedir ou aceitar suborno, 
nem vamos usar ou permitir que façam tais coisas para 
nós ou quando se trabalha em nossos projetos. Isso inclui 
oferecer qualquer pagamento indevido ou benefício para 
qualquer pessoa, incluindo qualquer autoridade pública, 
para obter novos negócios, reter negócios existentes, ou 
garantir qualquer vantagem indevida.

Nós não fazemos nenhuma exceção para os chamados 
pagamentos de facilitação - tipicamente pagamentos de 
pequeno valor para autoridade pública para garantir ou 
acelerar o desempenho da ação necessária ou de rotina, a 
que o pagador já tem direito.

Nós exigimos o mesmo de você.

Presentes razoáveis e hospitalidade que não se destinam 

normais e parte importante para o crescimento da relação 
de trabalho. Mas não permitimos presentes e hospitalidade 

nossas organizações fazem juntas.

Nós exigimos o mesmo de você.

Competição e Antitruste

Nossa politica estabelecida é para competir de maneira 
justa e ética em total obediência às leis de competição e 
antitruste nas jurisdicções em que a SUBSEA 7 opera.

outras coisas, que você deve:

• Respeitar nosso direito de escolher quais fornecedores 

concorrência 

• Ter cuidado em não nos fornecer informação sobre as 
ofertas e preços de nossos competidores.

SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E 
QUALIDADE (HSEQ)

A Subsea 7 está comprometida com um local de trabalho 
livre de incidente, todo dia, em qualquer lugar. Nosso 
desempenho depende de nossa capacidade de melhorar 
continuamente a qualidade do serviço que fornecemos 
a nossos clientes, enquanto protegemos as pessoas, 
minimizamos o impacto no meio ambiente e prejuízo a 
nossos ativos.

A Subsea 7 exige um compromisso ativo em relação às 
normas de HSEQ de todo o nosso pessoal e fornecedores 
em todas as atividades de trabalho. Segurança é um de 
nossos valores fundamentais e nós acreditamos que, 
trabalhando junto com integridade, iremos criar um local 
livre de acidente de trabalho todo dia, em todo o lugar.

Se Você trabalha em um de nosos sites, nós exigimos que 
você garanta o cumprimento das nossas Solicitações de 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Fornecedor.

COMO NÓS TRABALHAMOS JUNTOS

John Evans
Chief Operating Officer

Nosso código de conduta para Fornecedores estabelece os princípios de conduta ética que 
você (como nosso Fornecedor) concorda que devem ser mantidos quando estiver trabalhando 
conosco (Subsea 7). O código foi escrito de uma maneira que acreditamos ser mais apropriada 
para você e para as interações entre as nossas duas empresas. Ele complementa o Código de 
Conduta da Subsea 7, no qual você pode encontrar maiores orientações, caso você precise.

Quando uma organização pede para que você concorde com o Código de Conduta dela, 
isso pode parece uma imposição – nós sabemos, na medida em que já fomos nós mesmos o 
destinatário final destas solicitações. Você pode muito bem ter seu próprio Código de Conduta, 
que você e seus empregados são comprometidos a defender. Da mesma forma, algumas 
solicitações não levam em conta o fato de que o comportamento de uma empresa é, em última 
análise, guiado por seus valores e culturas, não apenas por acordos contratuais – embora 
honrar tais compromissos seja extremamente importante.

Nós confiamos em você para apoiar seus compromissos contratuais conosco e estamos 
seguros da sua capacidade de demonstrar que você tem o seu próprio Código de Conduta, 
que estabelece padrões equivalentes e os quais são incorporados dentro de sua organização.

Nossos valores de segurança, integridade, inovação, desempenho e colaboração sustentam 
tudo o que nós fazemos, incluindo quem escolhemos para fazer negócios e como nossas 
duas organizações trabalham juntas. Nós não pedimos a você para que compartilhe os nossos 
valores, apenas que os respeitem.

Dito isso, apenas se nós não comprometermos a segurança quando trabalharmos com você, 
nós consideramos que honestidade, equidade e integridade são valores universais e desejamos 
que eles caracterizem a maneira pela qual nossas duas organizações trabalhem juntas.

Nós exigimos esses padrões de você, mas você também pode esperar o mesmo da gente e 
nós solicitamos que você nos diga se alguém não está conseguindo manter tais padrões.

Por favor garanta que todo o seu pessoal e seus subcontratados que estão envolvidos no 
fornecimento de bens ou serviços para Subsea 7 operem com as normas, pelo menos de 
maneira tão elevada como os estabelecidos em nosso Código de Conduta para Fornecedores.

Obrigado.

Joseph Leroy
VP Operational Functions 



PRÁTICAS DE EMPREGO

Nós estamos comprometidos com práticas de emprego 
justas em toda a empresa e em toda a nossa cadeia de 
fornecedores. Elas incluem, no mínimo, o cumprimento 
dos requisitos legais nacionais em matéria de salários e 
horas de trabalho. Nós também apoiamos os padrões 
da Organização Internacional do Trabalho em relação ao 
trabalho infantil e sua idade mínima.

Nós exigimos que você apoie os mesmo padrões 
na maneira de lidar com seus empregados, agentes 
contratuais e subcontratados.

EQUIDADE E RESPEITO ENTRE CLIENTE E 
FORNECEDOR

Nós nos esforçamos para honrar nossas obrigações 
contratuais, incluindo pagamento imediato dos montantes 
devidos, em conformidade com os termos de nossos 
acordos com nossos fornecedores.

Em troca, nós também exigimos que todas as faturas, 
os pedidos de pagamento, variações ou prorrogações 

precisão os nossos acordos contratuais e as nossas 
transações comerciais.

E SE HOUVER UMA FALHA DE APOIO A ESSAS 
NORMAS?

Se você tiver uma preocupação séria sobre um 
comportamento que é inconsistente com esse Código de 
Conduta para Fornecedores, existe um número de opções 
disponíveis para você:

• Em geral, primeiro procure resolver suas preocupações 
com o gerente sênior da Subsea 7, responsável por seu 
relacionamento

• Alternativamente, você pode entrar em contato com 
nosso VP de Operações de Funções ou com o nosso 
Head de Compliance e Ética.

• Se você não se sentir confortável em mostrar a sua 
questão ou preocupação em algum desses canais, você 

os detalhes abaixo).

Proibimos retaliação contra qualquer pessoa que 
levantar uma preocupação de boa-fé ou sobre as bases 
de uma crença razoável e essas preocupações podem 

permite, de maneira anônima.

disponível durante 24 horas por dia, 7 dias na semana e 
também pelo email a subsea7@safecall.co.uk.

Austrália  1800 052 971

Brasil 0800 891 7813

França 0800 00 99 20

Holanda

 

0800 020 1196

Noruega

 

800 19821

Cingapura

 

800 448 1542

Reino Unido

 

0800 055 6712

EUA

 

877 224 3830

Outros

 

+44 207 696 5952

JUNTOS NÓS 
SEMPRE FAZEMOS 
O QUE É CERTO
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” 
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Nota: Ao longo desse documento “Nós” e “nosso” 
se referem à Subsea 7, e “você” e “seu” se referem 
a sua organização, como nosso fornecedor.

Egito 0800 000 0059

EAU 8000 4413376

Malásia 1800 220 054

RAS 800 844 2067


