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Caros Colegas,
O Código de Conduta é o principal documento em 
vigência da AKOFS, que descreve os princípios éticos 
que orientam nossas operações comerciais. Agir 
com integridade é fundamental para a identidade 
cultural de nossa empresa. Desempenharemos 
nossas funções sempre nos utilizando dos mais altos 
padrões de ética e integridade.

Espera-se que você se familiarize, compreenda e 
cumpra o Código de Conduta. Onde houver alguma 
dúvida, procure orientação do seu gerente e/ou 
colegas. Encorajamos a pronta e aberta comunicação; 
esteja alerta e comunique imediatamente quaisquer 
preocupações sobre quaisquer circunstâncias 
incomuns. Relatar suspeitas de violações não é 
apenas um direito, mas também uma obrigação de 
todos que tomam conhecimento de qualquer tipo 
de violação a este Código.

Este Código promove a tomada de decisão ética 
e responsável no nosso dia-a-dia. O compromisso 
com os princípios empresariais éticos é essencial 
para garantir que a AKOFS continue sendo um 
lugar onde temos orgulho de trabalhar, garantindo 
que a empresa esteja bem preparada para o futuro. 
 
 
 

 

 

 
Geir Sjøberg
CEO da AKOFS Offshore AS



Código de Conduta
3

Agir com integridade é 
fundamental para a identidade 
cultural de nossa empresa.

Responsabilidade dos gerentes
Os gerentes são responsáveis pela comunicação 
dos requisitos do Código de Conduta para todos 
seus subordinados diretos. Os gerentes também 
são responsáveis por promover e monitorar 
conformidade com o Código de Conduta dentro 
de suas respectivas áreas de responsabilidade.
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Escopo
Este Código de Conduta aplica-se a todos os 
funcionários (inclusive pessoal temporário) 
e diretores na AKOFS Offshore AS e suas 
subsidiárias (inclusive subsidiárias ou joint ventures 
nas quais AKOFS Offshore AS detém, direta ou 
indiretamente, mais de 50% do capital votante), 
independentemente de localidade, doravante 
denominados “AKOFS”. O Código de Conduta 
também se aplica a intermediários, lobistas e 
outros que atuam em seu nome.

A AKOFS incentiva todos os parceiros comerciais a 
aderir a padrões compatíveis com este Código de 
Conduta. Fornecedores, prestadores de serviços, 
subcontratados e outros contratados da AKOFS, 
incluindo empresas nas quais a AKOFS possui uma 
participação minoritária, devem aderir a normas 
que sejam compatíveis com as leis vigentes e o 
Código de Conduta da AKOFS. A AKOFS fará o 
seu melhor para garantir tal adesão.
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Este Código de Conduta aplica-se a 
todos os funcionários e diretores da 
AKOFS Offshore AS, suas subsidiárias 
e a todos que atuam em seu nome
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Compromisso e Responsabilidade
AKOFS conduzirá seus negócios com integridade, 
respeitando as leis, culturas, dignidade e direitos 
dos indivíduos em todos os países onde atuamos. 

Este Código de Conduta descreve os compromissos 
e requisitos mais importantes da AKOFS no que 
tange práticas comerciais éticas e conduta pessoal. 
Ele descreve o comportamento que a AKOFS 
espera de qualquer pessoa que nos represente, e 
o que os nossos funcionários, parceiros comerciais 
e outras partes interessadas podem esperar da 
AKOFS.

O Código de Conduta foi aprovado pelo Conselho de 
Administração da AKOFS Offshore AS, que também 
é responsável pela proteção, implementação e 
supervisão da gestão deste Código de Conduta. 
Todos os desvios, se existentes, devem ser 
aprovados pelo Conselho de Administração da 
AKOFS Offshore AS.

Responsabilidade pessoal
Procure sempre exercitar seu bom senso, cuidado 
e consideração em seu serviço a AKOFS. Caso 

haja diferenças entre as leis e regulamentações 
em vigor e os padrões estabelecidos neste Código 
de Conduta, será aplicado o padrão mais alto 
consistente com as leis vigentes. A violação deste 
Código de Conduta ou de legislações aplicáveis 
pode resultar em medidas disciplinares, demissão 
ou aplicação das medidas criminais cabíveis.

Espera-se que você se familiarize, aprove e 
desempenhe suas funções de acordo com os 
princípios estabelecidos neste documento. Caso 
você tenha dúvidas quanto ao conteúdo deste 
Código de Conduta ou quanto à sua interpretação, 
contate o seu gerente, seu departamento 
jurídico ou a pessoa responsável por assuntos 
de compliance da AKOFS. Caso necessite de 
aconselhamento ao se deparar com um dilema 
ético específico, você deverá consultar seu 
gerente ou outra autoridade competente.

Você deverá comunicar qualquer evidência de 
violações deste Código ou de leis aplicáveis que 
identificar. A comunicação de violações jamais 
servirá de base para medida disciplinar.
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A AKOFS conduzirá seus negócios com 
integridade, respeitando as leis, culturas, 
dignidade e direitos dos indivíduos em 
todos os países onde atuamos.

Responsabilidade dos gerentes
Os gerentes são responsáveis pela comunicação 
dos requisitos do Código de Conduta para todos 
seus subordinados diretos. Os gerentes também 
são responsáveis por promover e monitorar 
conformidade com o Código de Conduta dentro 
de suas respectivas áreas de responsabilidade.
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Corrupção 
e Suborno
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Suborno
Zero Tolerância para corrupção
A AKOFS possui uma política de tolerância zero a 
qualquer tipo de corrupção. Nossa política se es-
tende para o suborno, tráfico de influências, paga-
mentos de facilitação, redes de corrupção (nepotis-
mo) e qualquer tipo de pagamento ilegal.

Praticar suborno ou qualquer forma de corrupção, 
ou ignorar suspeitas de corrupção, pode resultar 
em crime de responsabilidade para você ou para a 
AKOFS.

Nenhum funcionário ou parceiro comercial sofrerá 
consequências adversas por se recusar a participar 
de atividades que envolvam pagamentos indevidos, 
mesmo que isso resulte em perda de negócios.

Se um pagamento for exigido de você, com a fina-
lidade de impedir ameaças à vida de qualquer pes-
soa, tais pagamentos não são proibidos, mas devem 
ser comunicados imediatamente à pessoa respon-
sável por assuntos de compliance da AKOFS.

Suborno
A AKOFS proíbe expressamente qualquer 
fornecimento, oferta ou aceitação de subornos de 
qualquer tipo ou pessoa, privada ou pública, seja 
de modo direto ou por meio de terceiros.

O suborno ocorre quando uma pessoa para si ou 
para outros, direta ou indiretamente, oferece, paga 
ou promete uma vantagem indevida de modo a 
influenciar um negócio ou uma ação, resultado 
ou decisão governamental. Solicitar ou receber 
tal vantagem indevida também configuram o 
suborno. Oferecer ou receber vantagens indevidas 
relacionadas ao cargo ou função de uma pessoa 
podem ser práticas ilegais sob as leis anticorrupção 
mesmo quando não haja intenção de influenciar 
qualquer ação, resultado ou decisão.

Vantagem indevida ou imprópria é qualquer 
benefício a que uma empresa ou indivíduo não 
tenha direito legal. O benefício pode ser qualquer 
coisa de valor, incluindo, mas não limitado a dinheiro, 
doações, favores, pagamentos por serviços não 
existentes, emprego e benefícios de emprego, 
cortesias comerciais caras ou extravagantes, como 
presentes, refeições, entretenimento e despesas de 
viagem.
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A AKOFS pode ser responsabilizada por 
subornos pagos por terceiros em nosso nome. 
É, portanto, importante para a AKOFS garantir 
que terceiros que possam representar um risco 
sejam adequadamente controlados, treinados 
e monitorados para garantir conformidade com 
nossa política de tolerância zero ao suborno. O 
uso de terceiros representantes deve ser feito de 
acordo com as políticas específicas da AKOFS.

Tráfico de Influências
A AKOFS proíbe o tráfico de influências, que é a 
oferta de uma vantagem indevida a um terceiro, 
valendo-se de sua posição de influência como 
tomador de decisões.

Pagamentos de facilitação
Pagamentos de facilitação são pequenos 
pagamentos oficiosos que visam acelerar ou 
assegurar o fornecimento de produtos ou serviços 
aos quais você ou a empresa têm direitos legais. 
Pagamento de facilitação é prática ilegal de acordo 
com várias leis anticorrupção com relevância para 
a AKOFS, sendo considerado como suborno pela 
AKOFS. É estritamente proibido para qualquer 
um que represente a AKOFS oferecer ou fazer 
pagamentos de facilitação.

Nenhum funcionário ou parceiro comercial 
sofrerá consequências adversas por se 
recusar a participar de corrupção, ainda 
que isto resulte em perda do negócio.

Sua responsabilidade:
• Não ofereça ou aceite qualquer tipo de suborno, 

propina, pagamento de facilitação ou qualquer 
outro tipo de vantagem indevida conectada a 
cargos, funções ou atribuições.

• É sua responsabilidade garantir que os paga-
mentos feitos sejam apropriados e lícitos, que 
estejam em conformidade com os procedi-
mentos contábeis e financeiros da AKOFS, que 
sejam aprovados pela pessoa competente na 
AKOFS e devidamente lançados nos livros da 
AKOFS.

• No que tange risco de corrupção, cuidados 
especiais devem ser tomados quanto ao tra-
tamento com funcionários públicos. Nenhuma 
doação, presente, hospitalidade ou entrete-
nimento deve ser oferecido a um funcionário 
público, a menos que aprovação específica 
tenha sido concedida pela pessoa responsável 
por assuntos de compliance da AKOFS. Isto se 
aplica independentemente de a vantagem ser 
oferecida diretamente ou através de um inter-
mediário.
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Conflito de 
Interesses 
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Conflito de interesses
Conflito de interesses é um conflito, ou tem 
aparência de um conflito, entre as suas obrigações 
com a empresa e os seus próprios interesses. Um 
conflito de interesse pode ocorrer quando os 
relacionamentos familiares ou pessoais de uma 
pessoa, a participação em atividades externas ou o 
interesse em outro empreendimento influenciam 
ou podem ser percebidos como influenciando 
as decisões profissionais dessa pessoa como 
funcionário. Qualquer interesse ou relacionamento 
que possa afetar indevidamente o julgamento e 
a tomada de decisões pode ser um conflito de 
interesses.

As transações comerciais devem ser efetuadas 
tendo em mente unicamente os melhores 
interesses da AKOFS e possíveis conflitos de 
interesses devem ser reportados para o gerente.

Sua responsabilidade:
• É sua responsabilidade evitar conflitos de 

interesses. Você deve agir no melhor interesse 
da AKOFS e adotar as medidas apropriadas 
para evitar situações e posições que possam 
criar ou parecer criar conflitos de interesses.

• Se você acredita que há um conflito de 
interesses real ou potencial, comunique ao seu 
gerente por escrito juntamente com todos os 
fatos relevantes.

• Você não deve participar de quaisquer 
transações ou outros acordos comerciais 
em nome da AKOFS onde você, direta ou 
indiretamente, tenha ou possa ser suspeito 
de ter um interesse pessoal, financeiro ou de 
outra natureza qualquer, ou, ainda, onde tais 
transações ou acordos comerciais possam 
ser razoavelmente considerados lesivos aos 
interesses ou reputação da AKOFS. 

• Você não deve, direta ou indiretamente, se 
beneficiar indevidamente de sua função como 
funcionário, nem se beneficiar indevidamente 
de qualquer venda, compra ou outra atividade 
da empresa.

• Você não deve ter interesses fora da empresa 
em qualquer negócio que concorra com ou 
forneça serviços a AKOFS e/ou que afete 
sua objetividade no cumprimento das suas 
responsabilidades perante a empresa.
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• Você deve evitar fazer negócios em nome 
da AKOFS com um amigo próximo ou 
parente; contudo, reconhecendo que essas 
transações ocorrem, qualquer conflito de 
interesses que não puder ser evitado deve ser 
antecipadamente reportado ao seu gerente 
por escrito.

• Em situações onde houver um conflito de 
interesses, o gerente deverá garantir que o 
indivíduo em conflito seja afastado de qualquer 
processo correlato de tomada de decisão com 
o objeto do conflito.

• Você deve garantir que todas as transações 
estejam de acordo com as políticas internas 
relevantes e a lei em vigor.

• Todas as funções de diretoria, emprego ou 
outras funções assumidas pelos funcionários 
da AKOFS em outras empresas que tenham ou 
possam ter relações comerciais com a AKOFS 
devem ser aprovados por escrito pelo gerente 
imediato.

É sua responsabilidade evitar conflitos 
de interesses. Você deve agir no 
melhor interesse da AKOFS e adotar 
as medidas apropriadas para evitar 
situações e posições que possam criar 
ou parecer criar conflitos de interesses.
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Presentes 
e cortesias 
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Presentes e cortesias
AKOFS não admite presentes nem cortesias, 
quando sua aceitação ou oferecimento possam 
influenciar decisões comerciais ou aplicação 
de normas, ou fazer com que outros entendam 
como influência. Como empresa, não esperamos 
presentes ou cortesias de qualquer um de nossos 
parceiros comercias. Presentes e cortesias podem 
ser aceitos ou oferecidos quando isto é esperado 
como cortesia comercial; no entanto, somente 
quando alinhado com as precauções e regras 
descritas abaixo.

Todos os presentes e cortesias oferecidos ou 
recebidos devem ocorrer de forma transparente 
e moderada. Outras orientações sobre presentes 
e cortesias estão regulamentadas no Manual de 
Pessoal da AKOFS.

Sua responsabilidade:
Presentes 
• Sob nenhuma circunstância, você deve aceitar 

ou oferecer um presente ou entretenimento que 
influencie o seu julgamento ou de outra pessoa.

• Os presentes não devem ser aceitos em 
situações de negociação de contrato, licitação 
ou concessão.

• Não se deve oferecer presentes a funcionários 
públicos a menos que aprovação específica e 
por escrito tenha sido concedida pela pessoa 
responsável por assuntos de compliance da 
AKOFS.

• Todo presente recebido é considerado 
propriedade da empresa e deverá ser 
devidamente registrado nos livros da companhia 
pela unidade de negócios em questão.

• Você nunca deve solicitar um presente ou 
favor para benefício pessoal de qualquer das 
partes interessadas da AKOFS em conexão à 
sua posição na AKOFS.

Cortesias
• Cortesias, despesas ou outros favores não 

deverão ser oferecidos ou aceitos quando 
puderem ser percebidos como influência 
sobre a tomada de decisão em situações de 
negociação de contrato, licitação ou concessão.

• Você apenas pode participar de eventos 
sociais e de entretenimento que estejam 
ligados ao negócio da AKOFS, desde que 
sejam considerados modestos e relevantes 
à manutenção de um interesse comercial da 



Código de Conduta
19

AKOFS. Da mesma forma, eventos organizados 
pela AKOFS devem ser modestos e relevantes 
à manutenção de um interesse comercial.

• Entretenimento e serviços oferecidos por 
um fornecedor ou cliente podem ser aceitos 
quando estiverem associados a uma reunião 
importante de negócios e o fornecedor ou 
cliente os oferecer a outros como parte normal 
de seu negócio. O custo do entretenimento 
deve ser mantido dentro de limites razoáveis e 
não deve ser aceito de forma recorrente.

• Viagem, acomodação e despesas de quem 
estiver representando a AKOFS devem sempre 
ser pagas pela empresa. Da mesma forma, 
esperamos que parceiros comerciais e clientes 
paguem por sua própria viagem, exceto quando 
de outra forma estipulado em contrato. 

• Nem você nem nenhuma pessoa ou membro 
de sua família deve solicitar ou aceitar de um 
cliente ou fornecedor da AKOFS, existente ou 
em potencial, qualquer pagamento, presentes, 
entretenimento ou outro favor com valor mais 
do que simbólico ou que você não estaria em 
condições de retribuir segundo procedimentos 
normais de despesas.

A política da AKOFS exige cautela ao 
lidar com países sancionados. A AKOFS 
deverá assegurar a aplicabilidade 
plena de todas as sanções e controles 
de exportação aplicáveis.
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Controle de 
Exportação 

e Sanções 
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Controle de exportação e sanções
Os controles de exportação e leis sancionado-
ras impõem restrições sobre a venda, embarque, 
transferência eletrônica ou divulgação de infor-
mação, software, bens e serviços entre fronteiras 
ou que envolvam partes sujeitas a sanções com-
erciais. As exportações abrangem a transferência 
eletrônica, por meio de discussões ou inspeções 
visuais, e não somente por meio de métodos 
tradicionais de embarque.

A política da AKOFS exige cautela ao lidar com 
países sancionados. AKOFS deverá assegurar 
conformidade plena com todas as sanções e con-
troles de exportação aplicáveis. Antes de entrar 
em um acordo para a entrega de equipamentos 
ou serviços para um usuário final, a AKOFS deve 
realizar uma revisão de risco do projeto / país / 
cliente antes que a decisão de seja tomada. 

Leis que impõem sanções podem proibir relações 
com determinadas partes especificamente desig-
nadas por governos para aplicação de sanções 
restritivas. Antes de efetuar um negócio com 
qualquer parte, é importante verificar se tal parte 
não está sujeita a sanções.

Sua responsabilidade:
• Você não poderá participar de qualquer 

transação que viole qualquer regime de sanções 
ou regra de controle de exportação aplicáveis.

• Você deve verificar se as sanções e leis de 
controle de exportação são aplicáveis antes de 
transferir bens, tecnologia, software ou serviços 
para além das fronteiras nacionais.

• Você também deve estar atento a negociações 
com partes que sejam inscritas na lista de 
países sancionados, bem como cidadãos destes 
países, ou partes que sejam apontadas para fins 
de sanções financeiras.
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A política da AKOFS exige cautela ao 
lidar com países sancionados. A AKOFS 
deverá assegurar a aplicabilidade plena 
de todas as sanções e controles de 
exportação aplicáveis.
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Concorrência leal 
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Concorrência leal
A legislação antitruste protege a livre iniciativa e 
proíbe o comportamento que limite o comércio ou 
restrinja a concorrência leal. Aplica-se a todos os 
níveis de negócios. Combate práticas ilegais como a 
fixação de preço, divisão de mercado, concorrência 
pública combinada ou comportamentos que visem 
obter ou manter um monopólio. A AKOFS está 
comprometida com uma concorrência leal e aberta 
e não tolera a violação das leis antitruste, tampouco 
leis e regulamentações de concorrência.

Sua responsabilidade:

• Você deve enfrentar a concorrência de 
maneira profissional.

• Você deve estar em conformidade com as leis 
antitruste e de concorrência aplicáveis a AKOFS.

• Você não deve participar ou apoiar fixação 
ilegal de preços, divisão ilegal de mercado ou 
qualquer atividade que constitua violação das 
leis de concorrência em vigor.

• Você deve buscar orientação da pessoa 
responsável por assuntos de compliance da 
AKOFS sobre assuntos que envolvam o risco 
de uma exposição antitruste para você, seus 
subordinados diretos ou a AKOFS. 
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Você deve buscar orientação da pessoa 
responsável por assuntos de compliance 
sobre assuntos que envolvam o risco 
de uma exposição antitruste para você, 
seus subordinados diretos ou a AKOFS.
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Direitos Humanos e 
Direitos do Trabalho 
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Direitos Humanos e Direitos do Trabalho
A AKOFS respeita os diretos humanos e os direitos 
do trabalho proclamados internacionalmente, e 
apoia as convenções internacionais de direitos 
humanos tais como a Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos Humanos, a Declaração 
da OIT relativa aos Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho e as Diretrizes da 
OECD para Empresas Multinacionais.

A AKOFS reconhece o direito de todos os 
funcionários de formar e se associar a sindicatos 
de sua própria escolha e tem como objetivo incluir 
e envolver os funcionários e seus sindicatos na 
tomada de decisões.

AKOFS não tolera assédio ou tratamentos degra-
dantes de qualquer forma por parte dos funcioná-
rios ou contra seus funcionários. Os funcionários 
da AKOFS podem esperar um ambiente de tra-
balho livre de assédio e discriminação com base 
na idade, sexo, orientação sexual, deficiência, raça, 
nacionalidade, opiniões políticas, religião ou etnia, 
ou qualquer outra base proibida por lei.

A AKOFS não usará trabalho infantil ou forçado e 
não tolerará condições de trabalho ou tratamento 
conflitantes com as leis e práticas internacionais.

AKOFS deve assegurar que a empresa, por meio de 
suas operações, não cause ou torne-se cúmplice 
de qualquer violação dos direitos humanos. AKOFS 
deve enfrentar e minimizar os riscos de violação 
dos direitos humanos na cadeia de abastecimento, 
nos projetos em que contribuímos e todas as 
outras partes de nossas operações.

AKOFS está empenhada em criar um ambiente 
seguro para todos os seu pessoal. AKOFS tem 
tolerância zero para qualquer pessoa que esteja 
sob a influência de drogas ou álcool durante o 
trabalho. A posse de drogas e álcool é proibida nas 
embarcações da AKOFS. Testes de drogas e álcool 
podem ser conduzidos sempre que considerado 
necessário e de acordo com as leis vigentes.
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Você deve respeitar a dignidade, privacidade 
e direitos pessoais de cada indivíduo com 
quem interagir durante o período de trabalho 
e aqueles que forem afetados por nossas 
operações comerciais.

Sua responsabilidade:
• Você deve respeitar a dignidade, privacidade 

e direitos pessoais de cada indivíduo com 
quem interagir durante o período de trabalho 
e aqueles que forem afetados por nossas 
operações comerciais.

• Você não deverá em hipótese alguma no curso 
regular das operações comerciais da AKOFS 
causar ou contribuir para a violação dos direitos 
humanos e dos direitos dos trabalhadores.

• Se você tiver conhecimento de qualquer 
situação que viole as normas da AKOFS, 
você deve notificar, por escrito, seu gerente, 
representante dos funcionários e/ou o canal 
de denúncia da AKOFS.

• Nunca trabalhe sobre a influência de drogas ou 
álcool.
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Proteção ao Meio Ambiente 
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Proteção do Meio Ambiente 
A AKOFS atuará com responsabilidade, com o ob-
jetivo de reduzir os impactos negativos diretos e 
indiretos no ambiente externo, tanto de nossas 
operações quanto dos produtos e serviços que 
fornecemos.

A AKOFS deve obedecer às leis e normas inter-
nacionais e locais em vigor, procurando minimizar 
o impacto ambiental e apoiar a sustentabilidade 
nas comunidades locais onde estamos presentes.

Sua responsabilidade:
• Você deve assumir responsabilidade pessoal 

para garantir que as operações da AKOFS 
sejam sustentáveis.

• Você deve se esforçar para entender e 
minimizar o impacto ambiental em sua área de 
trabalho.

• Você deve compartilhar as melhores práticas 
ambientais em sua área de trabalho.



Código de Conduta
35



Código de Conduta
36



Código de Conduta
37

Informação confidencial 
privilegiada 
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Informação confidencial privilegiada
Empresas de capital aberto estão sujeitas a 
uma série de leis relativas à compra e venda de 
títulos negociados publicamente, incluindo o 
chamado “insider trading” ou uso de informações 
privilegiadas. Uma pessoa se envolve em uso de 
informações privilegiadas quando negocia ações 
públicas ou outros títulos enquanto esteja de 
posse de informação específica capaz de afetar 
o preço das ações ou títulos, informação esta que 
não esteja publicamente disponível ou não seja 
conhecida no mercado. O uso de informações 
privilegiadas também pode ocorrer quando 
alguém divulga essas informações para outra 
pessoa ou influencia alguém que negocia essas 
ações ou valores mobiliários.

É infração penal negociar ações ou outros títulos 
com base em informação confidencial privilegiada. 
Orientações adicionais podem ser encontradas na 
Política de Governança Corporativa da AKOFS no 
item Procedimento sobre Informação Confidencial 
Privilegiada.

Sua responsabilidade:
• Você deve proteger a informação confidencial 

de negócios e jamais usá-la em seu próprio 
benefício, especialmente para negociar ações 
ou outros títulos, ou recomendar a outros para 
fazê-lo. 

• Você não deve espalhar boatos, enganar com 
falsas informações ou manipular preços.

• Você deve seguir as políticas da AKOFS ao 
negociar ações ou outros títulos de qualquer 
empresa da qual você possa receber informação 
confidencial por meio do seu trabalho na 
AKOFS.

• Você deve buscar orientação do seu 
departamento jurídico ou da pessoa 
responsável por assuntos de compliance de sua 
empresa em relação a todos os assuntos que 
envolvam risco de informação confidencial.
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Você deve proteger a informação 
confidencial de negócios e jamais usá-la 
em seu próprio benefício, especialmente 
para negociar ações ou outros títulos, 
ou recomendar a outros para fazê-lo.
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Lavagem de dinheiro 
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Lavagem de dinheiro
A lavagem de dinheiro ocorre quando a origem ou 
natureza criminosa do dinheiro ou bens está oculta 
em transações comerciais legítimas ou quando 
fundos legítimos são usados em apoio a atividades 
criminais. A AKOFS está comprometida com 
todas as leis de combate à lavagem de dinheiro e 
antiterrorismo. Faremos negócios somente com 
clientes e parceiros comerciais de boa reputação 
envolvidos em atividades comerciais legítimas, 
com fundos derivados de recursos legítimos.

Sua responsabilidade: 
• Você deve garantir e procurar evitar que 

as transações financeiras e atividades 
comerciais da AKOFS não sejam usadas 
para lavagem de dinheiro.

• Você deve garantir que todas as atividades 
comerciais sejam legítimas e envolvam 
fundos legítimos que derivem de fontes 
legítimas.

• Você deve realizar uma auditoria adequada 
da contraparte para compreender o 
negócio e o histórico de potenciais 
parceiros comerciais pelos quais você é 
responsável no escopo de seu trabalho na 

AKOFS e determinar a origem e o destino 
de valores e de propriedades.

• Ao receber pagamentos você deve ter 
um cuidado especial com irregularidades 
tais como: pagamentos realizados por 
alguém que não seja parte do contrato; 
pagamentos recebidos em espécie, de 
contas de bancos internacionais, de uma 
conta em um país onde o cliente não 
esteja domiciliado ou de contas que não 
sejam normalmente utilizadas pela parte 
em questão; solicitações de pagamentos 
maiores que o devido; solicitações 
para parcelar os pagamentos em lotes 
individuais ou de forma diferente daquela 
acordada em contrato.

• Você deve sempre consultar o 
departamento jurídico e/ou fiscal de sua 
empresa caso tenha dúvidas sobre a origem 
e o destino do dinheiro e da propriedade.

• Você deve denunciar transações suspeitas 
ou incidentes de lavagem de dinheiro. Não 
fazer isso pode levar a multas, demissão e 
prisão.
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Faremos negócios somente com clientes 
e parceiros comerciais de boa reputação 
envolvidos em atividades comerciais legítimas, 
com fundos derivados de recursos legítimos.
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Atividades Políticas 
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Patrocínio, Doações e Atividades Políticas
A AKOFS mantém uma posição neutra em política 
partidária e não apoia financeiramente ou de 
outra forma qualquer partido político ou seus 
candidatos. A AKOFS pode participar de debates 
públicos se isso for considerado de interesse da 
empresa.

A AKOFS pode fazer uso de patrocínio para 
promover a empresa e seu negócio. Todas as 
relações de patrocínio devem ser estratégicas e 
alinhadas com os valores da AKOFSAKOFS. As 
relações de patrocínio devem ser estruturadas 
visando ganho recíproco. Doações beneficentes a 
organizações não possuem o mesmo requisito de 
benefício mútuo.

Todos os patrocínios devem refletir os valores, a 
qualidade e o perfil da AKOFS.

Os patrocínios devem seguir a matriz de 
autorização da empresa. Não haverá conflito 
pessoal envolvido na decisão de patrocinar uma 
organização. Em situações onde houver um 
conflito de interesses, o indivíduo deve se afastar 
de qualquer processo correlato de tomada de 
decisão.

Todas as doações beneficentes devem ser 
aprovadas previamente pela pessoa responsável 
por assuntos de compliance da AKOFS e com 
base em processos de due diligence adequados. 
Nenhuma organização ou grupo político ou 
religioso pode receber doações ou ser patrocinado.
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As relações de patrocínio devem ser 
estruturadas visando ganho recíproco.
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Proteção de Propriedade 
e Ativos 
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Proteção de Propriedade e Ativos  
A propriedade e os ativos da AKOFS devem ser 
protegidos de maneira adequada. Os ativos da 
empresa devem ser usados apenas para fins 
comerciais legítimos e somente por funcionários 
autorizados ou seus representantes. Isso se 
aplica a ativos tangíveis, como equipamentos, e 
ativos intangíveis, como propriedade intelectual e 
informações confidenciais.

As informações produzidas e armazenadas nos 
sistemas de TI da AKOFS são consideradas 
propriedade da empresa. Informações que 
podem ser consideradas ilegais ou inadequadas 
não devem, em nenhuma circunstância, ser 
processadas ou baixadas. É permitido o uso 
pessoal limitado quando tal uso é legal e não afeta 
o desempenho do negócio.

Sua responsabilidade:
• Você tem a responsabilidade de proteger os 

ativos da AKOFS contra roubo, fraude e perda.

• Você deve denunciar qualquer roubo, 
desperdício ou uso indevido de ativos da 
empresa aos departamentos de TI e RH da 
AKOFS.

• Você deve denunciar qualquer fraude ou 
comportamento fraudulento à pessoa 
responsável por assuntos de compliance da 
AKOFS.

• Você deve manter arquivos e arquivos 
eletrônicos de maneira ordenada.

• O uso de sistemas de TI e serviços de Internet 
em especial deve ser governado pelas 
necessidades do negócio e não por interesses 
pessoais.
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Proteção e 
processamento de 

Dados Pessoais 
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Proteção e processamento de Dados Pessoais 
A AKOFS processa uma grande quantidade 
de dados pessoais, principalmente de seus 
funcionários, clientes, contatos de negócios e 
outros enquanto realiza os seus negócios do dia-
a-dia. A AKOFS tem o compromisso de proteger a 
privacidade de todos os indivíduos e garantir que 
os dados pessoais sejam gerenciados de forma 
responsável por toda a empresa. Todos os dados 
pessoais deverão ser mantidos estritamente 
confidenciais. O termo dado pessoal inclui, mas 
não se limita ao nome, endereço, sexo, número de 
identificação do funcionário, número de telefone, 
endereço de e-mail, informações sobre salários, 
registros de usuário de computador etc.

Leis e regulamentos em muitas jurisdições, como 
a dos EUA e da EU, impõem restrições à coleta, 
utilização, partilha e transferência de dados 
pessoais, incluindo regras sobre o apagamento dos 
mesmos. O Manual de Proteção de Dados Pessoais 
da AKOFS proporciona a base para a transferência 
de dados pessoais, incluindo a transferência de 
dados pessoais entre pessoas jurídicas localizadas 
na EEE (Espaço Econômico Europeu) para 
subsidiárias em outros países. 

A AKOFS está comprometida com o princípio de 
proporcionar às pessoas o direito de controlar 
o uso de quaisquer informações que lhes dizem 
respeito. A coleta de dados pessoais é realizada 
somente para operacionalizar e melhorar nossos 
negócios e serviços. A política da AKOFS visa 
garantir que a coleta de dados pessoais se realize 
apenas na medida em que for necessária para uma 
finalidade específica, explícita e legítima ou para 
um fim exigido por lei nas áreas em que a AKOFS 
atua. Os dados pessoais só devem ser utilizados de 
acordo com a finalidade para qual foram coletados 
e a AKOFS deve manter os dados apenas durante o 
tempo necessário para esse efeito. 

O acesso aos dados pessoais é rigorosamente 
limitado a pessoal com autorização apropriada 
e com explicita necessidade de negócio para 
receber esses dados. AKOFS deverá aplicar e 
manter as medidas técnicas e organizacionais 
adequadas para proteger os dados pessoais contra 
a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, 
a alteração, acesso ou divulgação não-autorizada, 
especialmente quando o processo envolver a 
transmissão de dados por meio de uma rede, e 
contra todas as outras formas de tratamento ilícito.
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Ninguém na AKOFS deve compartilhar dados 
pessoais com terceiros, exceto nos casos em que 
os prestadores de serviços necessitem dessa 
informação para prestar os seus serviços para nós. 
Os prestadores de serviços só poderão receber os 
dados pessoais que eles necessitem para realizar 
seus serviços.

Sua Responsabilidade:
• Você deve se empenhar para proteger os dados 

pessoais na condução dos negócios. 

• Você não processará, coletará, utilizará, arma-
zenará, transferirá ou compartilhará dados pes-
soais, salvo se estritamente necessário.

• Você deverá garantir que, caso processe, colete, 
utilize, armazene, transfira ou compartilhe qual-
quer informação pessoal; esta será efetuada de 
acordo com leis e regulamentos em vigor sobre 
proteção de dados e com o Padrão de Proteção 
de Dados da AKOFS, disponível na intranet da 
empresa.
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e Confidencialidade 
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Informação Privilegiada e Confidencialidade 
A AKOFS está comprometida em proteger 
informações privilegiadas ou confidenciais. Não 
usaremos mal as informações que pertencem a nós 
ou a qualquer um de nossos parceiros.

Todos os funcionários têm o dever de 
confidencialidade, tanto por lei como por acordo 
escrito. Este dever também se aplica após a 
conclusão do contrato de trabalho ou relação 
contratual, enquanto a informação for considerada 
de natureza privilegiada ou confidencial.

Sua responsabilidade:
• Você é responsável por manter confidenciais 

todos os assuntos que possam fornecer a 
terceiros acesso não autorizado a informações 
confidenciais.

• Você deve sempre considerar como, quando 
e com quem são discutidos os assuntos 
relacionados a AKOFS.
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Relatórios Financeiros 
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Transparência e Relatórios Financeiros 
A AKOFS comunicará, integralmente e prontamente, as informações 
relevantes ao negócio para todos seus funcionários e partes 
interessadas externas.

Todas as informações contábeis e financeiras, bem como outras 
informações, devem ser registradas de forma exata e apresentadas de 
acordo com leis, regulamentos e padrões de contabilidade em vigor.
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Declaração de Compliance
Como funcionário (incluindo pessoal temporário) 
e / ou diretor do AKOFS, será solicitado 
regularmente que você confirme que leu e se 
familiarizou com este Código de Conduta e que, 
no ano anterior, você conduziu suas tarefas. e 
responsabilidades, de acordo com os requisitos 
estabelecidos neste Código de Conduta.

Fornecedores, subcontratados, representantes e 
outras partes contratantes da AKOFS devem ter 
padrões éticos compatíveis com este Código de 
Conduta. Cabe a estas contrapartes operacionais 
assegurar que seus fornecedores, contratados e 
terceiros agindo na qualidade de representantes 
estejam familiarizados com os princípios éticos da 
AKOFS .
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Fornecedores, subcontratados, 
representantes e outras partes 
contratantes da AKOFS devem 
ter padrões éticos compatíveis 
com este Código de Conduta.
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Notificação de violação 
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Notificação de violação
Se você estiver ciente ou tiver suspeitas sobre 
qualquer conduta não profissional, deverá reportá-
la imediatamente ao seu gerente, departamento 
de RH ou outro gerente da de sua empresa em 
quem você confie.

Se você não obtiver reação ou resposta à sua 
notificação, ou se sentir incapaz de notificar de 
acordo com o supracitado, poderá notificar a 
pessoa responsável por assuntos de compliance 
da AKOFS ou enviar um email para o canal de 
alerta. Você pode entrar em contato com o canal 
de alerta por meio do e-mail whistleblowing@
akofsoffshore.com, ou reportar anonimamente 
através de nossa página externa na internet.

Todo e qualquer funcionário que sabidamente 
apresente falso testemunho com o fim de 
prejudicar outro estará sujeito à medida disciplinar.

Qualquer violação ao Código de Conduta da 
AKOFS deve ser imediatamente comunicado à 
pessoa responsável por assuntos de compliance 
da AKOFS.

A AKOFS garante que não haverá retaliação contra 
você e nenhum outro impacto sobre sua carreira 
profissional resultantes de denúncias, feitas de 
boa-fé, de possíveis violações.

mailto:whistleblowing%40akofsoffshore.com?subject=
mailto:whistleblowing%40akofsoffshore.com?subject=
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A AKOFS garante que não haverá retaliação 
contra você e nenhum outro impacto sobre sua 
carreira profissional resultantes de denúncias, 
feitas de boa-fé, de possíveis violações.



Esperamos os padrões mais altos de 
comportamento ético e integridade 
– de todos nós, em todos os lugares.

www.akofsoffshore.com


