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Nossa visão e nossos valores
Nossa visão é:
Inspirar com criatividade • Desenvolver parcerias com agilidade • Criar novas
possibilidades

Nossos valores

Cuidados
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Compromisso

Coragem

Uma mensagem de
Roy Franklin,
Presidente
Na Wood, reconhecemos que alcançar um futuro sustentável é
um dos maiores desafios que nossa geração enfrenta. Nossa
visão - inspirar com criatividade, desenvolver parcerias com
agilidade e criar novas possibilidades - só é sustentável quando
adotamos nossos valores: cuidado, empenho e coragem. Estes
valores estão incorporados em nosso Código de Conduta e em
nossa abordagem de fazer o que está certo.
O Código resume a forma como todos nós devemos agir e se
aplica a todos na Wood. Cada um de nós é responsável por
conhecer, compreender e seguir nosso Código. Temos a
responsabilidade de nos comportarmos com os mais altos níveis
de integridade em todos os aspectos do que fazemos. A
confiança que construímos com nossos principais players e uns
com os outros pode ser prejudicada em certos momentos por
um de nós tomar uma decisão que se afasta de nossos valores.
Da mesma maneira, todas as boas decisões que tomamos
ajudam a manter e melhorar nossa empresa.
Em nome de todo nosso Conselho de Administração, gostaria de
agradecer a cada um de vocês por defenderem nossos valores.
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Ken Gilmartin
Diretor Executivo
Como CEO da Wood, estou empenhado em liderar com integridade,
ambição, transparência e orgulho. Juntos, podemos construir um
negócio de confiança e de sucesso que seja centrado no cliente e
orientado para as pessoas com prática ética, segurança e
sustentabilidade no centro. A prática ética significa dirigir os negócios
com honestidade e estar disposto a falar quando vemos um
comportamento que não é consistente com nosso Código de
Conduta. Sei que isto pode exigir coragem e que nem sempre é fácil
e nosso compromisso é escutar quando se denuncia. Nunca
toleraremos retaliações contra ninguém por fazer perguntas ou
comunicar preocupações de boa-fé, por isso, se tomar conhecimento
de qualquer violação real ou suspeita do Código, comunique
imediatamente suas preocupações usando um de nossos recursos
Speak Up.
Obrigado por seu empenho em Fazer o que está Certo.
Martin McIntyre
Conselheiro-geral e Secretário da Empresa
Nossos valores de cuidado, empenho e coragem são a base da
cultura que fomentamos na Wood. Nosso Código de Conduta é
nosso guia para defender esses valores e garantir a integridade e
honestidade em todas nossas transações comerciais. O Código não
pode abordar todas as questões que possamos enfrentar, mas
estabelece nossos princípios e fornece orientação sobre como lidar
com os desafios éticos e tomar as decisões certas e contém ligações
para políticas com ajuda mais detalhada.
Despenda um tempo para se familiarizar com o Código e para fazer
perguntas se não estiver seguro de seu significado ou aplicabilidade
em uma circunstância específica.
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Ao decidir como lidar com uma situação relacionada com o trabalho,
pergunte a você mesmo:
1

3

Minha ação ou escolha é consistente
com os valores da Wood ou está de
acordo com nosso Código e políticas da
empresa?

Minha ação é segura para mim e para os
outros?

Chegar ao «Sim»:
Como tomamos decisões éticas
Para inspirar outros e liderar através do exemplo tanto com colegas como com clientes
e comunidades, é esperado que você tenha bom senso e faça o que é correto.
Nossos valores dão o mote para o que é importante para nós como empresa. Guiamnos em nossos comportamentos e fornecem um conjunto comum de expectativas
onde quer que estejamos no mundo.
As decisões nem sempre são simples e o nosso Código não é um conjunto de todas as
regras, nem pode abranger todas as situações.
Se a resposta a alguma das questões acima não for «SIM» ou se for «NÃO» ou se
estiver desconfortável com alguma de suas respostas, procurar aconselhamento
usando qualquer um dos recursos «Speak Up» da Wood.
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2

4

Minha escolha é honesta, legal e ética?

Minha ação e seu resultado seriam
encarados de modo positivo pela Wood,
por minha equipe, família e comunidade?

Usar nossos Recursos «Speak Up» da Wood

1.

Você pode falar com seu
team leader sobre sua
questão ou preocupação?

SIM

NÃO

2.

Você pode falar com
outro team leader em
sua empresa?

SIM

NÃO

3.

Você pode entrar em
contato com o
Departamento
P&O ou Jurídico,
Ética &
Conformidade?

SIM

4.

Se nenhuma d e s t a s opções
Speak Up servir para você,
entre em contato com a
Linha de Assistência de
Ética da Wood

NÃO

Para qualquer tópico ou violação do Código, entre em contato com seu
team leader, seu Parceiro de Negócios de Pessoas & Organização (P&O)
local, o Departamento Jurídico, Ética & Conformidade da Wood ou a Linha
de Assistência de Ética Empresarial.
Para questões de HSSE&S, entre em contato com seu líder da linha de
serviços de HSSE&S
Para questões relativas aos meios de comunicação, entre em contato
press.office@woodplc.com
Para questões relativas a investidores, entre em contato com
investor.relations@woodplc.com
Para questões relativas às redes sociais, entre em contato com
communications@woodplc.com
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Nosso Código de Conduta:
Fazer o que está certo

1 Código de Conduta da
Wood

Finalidade

Responsabilidades dos team leaders

Na Wood («nossa Empresa»), fazer o que está certo orienta a forma como
trabalhamos e vivemos. Nosso Código nos ajuda a cumprir nossos requisitos
éticos e legais e a manter o rumo sempre que há questões ou situações onde o
caminho certo a ser seguido não é evidente. Ao respeitar o Código, você
mantém, reforça e protege nossa forte reputação, seguindo a lei e nossos
valores.

Os team leaders têm as responsabilidades acrescidas de controlar e impor
o cumprimento em suas equipes.

Aplicabilidade
Independentemente do negócio ou da localização, todos somos responsáveis
por manter a conformidade com este Código e com as políticas e
procedimentos relativos da Wood. Neste Código, «nós» ou «nosso» se refere a
colaboradores, incluindo trabalhadores e consultores de curto prazo que
trabalham na Wood, agentes e diretores. Esperamos também que nossos
parceiros comerciais, como agentes, fornecedores, contratantes,
intermediários, representantes e parceiros de joint venture, sigam os princípios
estabelecidos neste Código e em nosso Código de Conduta da Cadeia de
Fornecimento e compartilhem nosso compromisso com nossos valores.
Você poderá enfrentar uma situação em que um costume local ou a política
de um determinado cliente é aceito como normal, mas difere de nossos
valores, políticas ou legislação aplicável. Se isto ocorrer, deverá seguir o
padrão mais elevado.

Nossas expectativas comuns

Para sermos bem sucedidos, todos temos de agir com honestidade, abertura e
justiça. Temos a responsabilidade de garantir que nosso comportamento
individual e nosso trabalho cumprem as normas legais, bem como as altas
expectativas de nosso Código, políticas e valores.
É responsável por ler, compreender e recordar as informações de nosso
Código. Todos devem:
• Agir de uma forma segura, ética e consistente com as leis,
regulamentos e valores e comportamentos da Wood.
• Comunique questões sobre qualquer conduta incorreta ou violação do Código
reconhecida, suspeita ou potencial, ou faça perguntas sobre a atitude correta
usando nossos recursos «Speak Up» da Wood.
• Preencha em tempo hábil todo o treinamento sobre o Código requerido.
• Certifique-se anualmente que agiu em conformidade com o Código.
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Os team leaders devem estar empenhados nos mais altos padrões de conduta
empresarial e demonstrar o cumprimento deste Código e de nossos valores
através de suas palavras e ações.
Os team leaders devem:
• Criar um ambiente de porta aberta onde os colaboradores diretos e
outros colaboradores se sintam à vontade para fazer perguntas,
manifestar preocupações e denunciar condutas incorretas conhecidas,
suspeitas ou potenciais.
• Garantir que os membros da equipe compreendem e seguem as normas do
Código e as políticas e procedimentos da Wood.
• Garantir que os membros da equipe estão atualizados com todo
treinamento e certificação necessários.
• Comunicar de forma clara e eficaz a Política de Ética Empresarial e
Antirretaliação da Wood.
• Proteger os colaboradores, fornecedores ou quaisquer outras pessoas
que façam uma denúncia contra retaliações.
• Comunicar prontamente todos os assuntos relacionados com má conduta
ética à Linha de Assistência de Ética Empresarial, Departamento Jurídico,
Ética e Conformidade ou P&O para investigação.

Um team leader é o gerente,
supervisor ou outro indivíduo a
quem você reporta.

Investigação de participações
A Wood está empenhada em responder prontamente a todas as perguntas e
em levar a sério todas as participações e preocupações. A Wood investigará as
participações de forma profissional e rápida. Nossa Linha de Assistência de Ética
Empresarial é operada independentemente e está disponível em mais de 100
línguas 24 horas por dia, sete dias por semana, em todos os países onde
operamos. Quaisquer preocupações relacionadas com o Código são geralmente
abordadas pelo Departamento Jurídico, Ética e Conformidade ou pela Auditoria
Interna.
Pode fazer uma participação anonimamente, se preferir. Considere, contudo,
que é útil para você se identificar para que a equipe de investigação o possa
contatar para mais informações. Se lhe for pedido que contribua para uma
investigação ou auditoria, é esperado que você coopere totalmente. As
informações comunicadas são tratadas confidencialmente na medida do
razoavelmente possível e permitido pelas leis locais.
Embora nos esforcemos por resolver as questões internamente, nada neste
Código ou em qualquer outra política ou procedimento da Empresa deve ser
interpretado como impedindo você de comunicar a qualquer momento às
autoridades governamentais uma suspeita de conduta ilegal.

Pergunta

Elizabeth ouviu dois membros da equipe
planejando um jantar em um restaurante
caro. Um membro da equipe disse: «Vou
gastar tudo. Ninguém saberá porque ainda
temos dinheiro no orçamento de um
projeto». Elizabeth sabe que não é provável
que se gaste em um jantar como este, mas
está hesitante em dizer alguma coisa. O que
deve ela fazer?
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Resposta

As preocupações de Elizabeth são
válidas. Pode ser difícil falar, mas ela
deve comunicar a questão usando os
recursos «Speak Up» da Wood. Se
souber ou suspeitar honestamente que
um membro de nossa equipe violará ou
violou nosso Código, deve falar o mais
rapidamente possível.

Antirretaliação
Você deve se sentir seguro para denunciar qualquer suspeita de violação de
nosso Código. Por isso, Wood não permite atos de retaliação contra qualquer
pessoa por denunciar uma possível violação ou participar de uma investigação,
desde que a denúncia tenha sido feita de «boa-fé».
Quem retaliar contra alguém por ter denunciado ou cooperado em uma
investigação pode enfrentar uma ação disciplinar que pode, inclusive, incluir
rescisão do contrato.
Para mais informações, consultar nossa Política de Comunicação de Ética
Comercial e Antirretaliação. Para perguntas, ou para comunicar retaliações,
consulte nossos
Recursos «Speak Up» da Wood.

Consequências para as violações
As violações de nosso Código, de políticas ou da lei podem ter consequências
graves para os indivíduos envolvidos, bem como para a Wood. Este
comportamento pode colocar indivíduos e a Wood em risco de danos
corporais, prejudicar a reputação, multas e até mesmo uma possível
responsabilidade civil ou criminal.
Os colaboradores que violam a lei, nosso Código ou nossas políticas também
podem se sujeitar a processos disciplinares que pode, inclusive, incluir rescisão
do contrato. As violações cometidas por não colaboradores, incluindo terceiros
que trabalham em nosso nome, podem resultar na cessação de qualquer
relação com a Wood.

Fazer uma participação de boa fé significa fornecer todas as
informações que conhecemos, tanto quanto sabemos,
independentemente de nossa participação se revelar exata ou não.
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Cuidar uns dos outros
e de nossas comunidades
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Segurança e saúde no local de trabalho

Proteção do ambiente

Por que isso importa?

Por que isso importa?

Ao assumir a responsabilidade pessoal pela saúde e segurança, todos nós
garantimos que todos vão para casa em segurança e bem.

Preocupamo-nos com as comunidades onde operamos e nos esforçamos
por deixar um legado positivo muito tempo após a conclusão de nossas
operações. Estamos empenhados em minimizar nosso impacto no ambiente
através da conservação de recursos, da redução de resíduos e emissões e da
prevenção da poluição ambiental.

O que isso significa para mim?
Você pode demonstrar cuidado e empenho:
• Seguindo sempre as regras e os procedimentos, incluindo as Regras SalvaVidas
• Comportando-se sempre de acordo com nossos Princípios Básicos de
Segurança
• Comunicar imediatamente qualquer lesão ou doença relacionada com
nosso trabalho
• Apenas executar tarefas para as quais tem treinamento e competência para
fazer
• Comunicar sempre a seu team leader os riscos e preocupações de
saúde e segurança
• Intervir sempre e parar o trabalho se acreditar que algo é inseguro ou que
representa um risco para a saúde
• Nunca trabalhar sob a influência de drogas ilegais, álcool ou
medicamentos prescritos que afetem nossa capacidade de trabalhar em
segurança
• Nunca trazer armas pessoais que possam prejudicar outros, como
pistolas, para o local de trabalho
Para mais informações, consultar a Declaração de Política de HSSE&S e a
Política de Drogas e Álcool.

O que isso significa para mim?
Pode proteger nosso ambiente:
• Cumprindo sempre as leis e regulamentos relevantes
• Gerenciando eficazmente todos os riscos ambientais
• Eliminando, ou minimizando onde a eliminação não é possível, quaisquer
impactos ambientais negativos resultantes de nossas operações
• Trabalhando em estreita colaboração com o pessoal da Wood, reguladores
e outros intervenientes externos para promover a melhoria contínua em
nossa indústria
Para mais informações, consultar a Declaração de Política de HSSE&S.

Envolvimento comunitário
Por que isso importa?
Preocupamo-nos com as comunidades onde operamos e reconhecemos nossa
responsabilidade de respeitar, estimular e capacitar as pessoas e os locais onde
temos impacto.
O que isso significa para mim?
Os colaboradores da Wood contribuem com tempo e talentos para ter um impacto
positivo nas comunidades onde vivemos e trabalhamos. Você pode facilitar
oportunidades de parceria com a comunidade e garantir que nossos compromissos
são transparentes, éticos e sempre acordo com os valores da Empresa.
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Igualdade de oportunidades
Por que isso importa?
Dedicamo-nos a promover um ambiente de trabalho inclusivo e a tratar todos os
membros da equipe da mesma forma, com respeito e compaixão. Preocupamo-nos
com nossas pessoas e reconhecemos que quando as pessoas são cuidadas, seu
desempenho é melhor.
O que isso significa para mim?
Você desempenha um papel na criação de um ambiente de trabalho rico e
inclusivo, trabalhando em colaboração para alcançar nossos objetivos, adotar a
diversidade e incentivar as contribuições de todos nossos colegas. A Wood
tem tolerância zero em relação a discriminação por qualquer razão.
Você nunca deve tomar decisões relacionadas com o emprego ou discriminar ninguém
com base em uma característica legalmente protegida, como raça ou etnia, idade ou
sexo.
Todas as decisões sobre emprego, incluindo a contratação, promoção e
treinamento, devem ser tomadas com base no mérito, talento e idoneidade e
devem cumprir as leis locais.
Para mais informações, consultar a Política de Igualdade de Oportunidades.

Resposta
Pergunta

A equipe de Rudi está contratando para um
novo cargo e a decidir entre dois candidatos.
A primeira candidata está na casa dos 40 e
poucos anos com filhos e a outra é uma
recém-graduada. Ambas são qualificados para
o cargo. Rudi acredita que a candidata mais
velha, responsável por crianças, tem mais
probabilidades de estar comprometida com a
Wood em longo prazo e é provavelmente a
escolha certa. Esta é uma razão válida?
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Não. Não é permitida a contratação
com base em qualquer característica
protegida, como idade, sexo ou etnia.
Tomamos decisões relacionadas com o
emprego com base nas qualificações e
no mérito. O candidato que melhor se
ajustar a todas as funções e
responsabilidades do trabalho deve
receber a oferta.

Assédio

Leis do trabalho e salariais

Por que isso importa?

Por que isso importa?

Valorizamo-nos e nos respeitamos mutuamente e acreditamos que todos
devem ser capazes de trabalhar em um ambiente acolhedor sem medo ou
intimidação.

Estamos empenhados em promover os direitos humanos básicos, seguindo as leis do
trabalho locais aplicáveis, incluindo as relacionadas com a liberdade de associação e
a negociação coletiva. Nós o fazemos porque procuramos realizar nossos negócios
de uma forma que respeite a dignidade das pessoas.

O que isso significa para mim?
Contribuir para um ambiente de trabalho inclusivo e acolhedor é parte de
nosso trabalho. O assédio pode assumir muitas formas - incluindo físico, verbal
ou sexual - e a intenção por trás das palavras ou ações não importa. Não tenha
comportamentos que possam ser considerados por alguém como criando um
ambiente de trabalho indesejado, intimidante ou hostil. Atos de violência,
comentários ou gestos ameaçadores ou outros comportamentos
perturbadores na Wood são inaceitáveis.

O que isso significa para mim?
Nunca explore crianças nem permita a escravidão involuntária ou o trabalho
forçado na Wood e não trabalhe com vendedores ou fornecedores que o
façam. Cumpra todas as leis aplicáveis relativas a salários e horário de
trabalho, incluindo as que regem o salário mínimo, horas extraordinárias e
horas máximas.

Se sentir ou testemunhar qualquer forma de assédio ou violência no local de
trabalho, informe seu representante de P&O.

Escravatura moderna e tráfico de seres humanos

Para mais informações e exemplos de assédio, consultar nossa Política de
Assédio.

A Wood se esforça por proteger e melhorar a dignidade humana de nosso
pessoal e de todos os que lidam com nossa Empresa.

Alguns exemplos de comportamentos de assédio incluem:
• Bullying ou observações ou gestos intimidatórios
• Toques, gestos ou olhares de soslaio indesejados
• Exibições de materiais sexualmente explícitos
• Pedidos repetidos de encontros românticos quando a outra pessoa recusou
• Anedotas ou calúnias depreciativas ou discriminatórias

Por que isso importa?

O que isso significa para mim?
Você deve respeitar e aplicar os princípios estabelecidos na Declaração Universal
dos Direitos do Homem e se comprometer a realizar nossos negócios de uma
forma coerente com todas as leis e regulamentos aplicáveis em matéria de
emprego e direitos humanos onde quer que tenhamos operações. Você deve se
comprometer em manter as normas de emprego em conformidade com as
disposições contratuais. A Wood tem tolerância zero em relação ao tráfico de seres
humanos ou a qualquer tipo de escravatura.
Para mais informações, consultar a Política de Direitos Humanos e Escravidão
Moderna e a Declaração sobre Tráfico de Seres Humanos em nosso site.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem é um documento
internacional que declara os direitos e liberdades fundamentais a que todos os
seres humanos têm direito.
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Proteger a informação
e os bens
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Confidencialidade
Por que isso importa?
Os segredos comerciais e a informação confidencial e proprietária são bens valiosos. Protegê-los é vital para
nosso sucesso. Nossos clientes e colaboradores esperam que mantenhamos controles rigorosos sobre as
informações confidenciais que possuímos ou usamos. O compartilhamento ou uso incorreto de informações
confidenciais pode ter consequências graves, incluindo multas e sanções significativas, acusações criminais e
perda de confiança do cliente.
O que isso significa para mim?
Não revele informações confidenciais a ninguém, a menos que autorizado ou legalmente obrigado a fazê-lo. Evite
discutir informações confidenciais em locais onde possa ser ouvido, incluindo restaurantes, banheiros, táxis, aviões ou
elevadores. Não divulgue informações confidenciais a ninguém que não tenha necessidade de conhecê-las. Nunca
aceite nem use as informações confidenciais de nossos concorrentes; isto pode ser ilegal e seria considerado uma má
conduta grave. Não leve consigo informações confidenciais se seu emprego com a Wood terminar.
Se você descobrir ou suspeitar do uso ou divulgação não autorizada de informações confidenciais, notifique
imediatamente o Departamento Jurídico, Ética e Conformidade.
A informação confidencial pode assumir muitas formas, como informação técnica sobre nossos
produtos e serviços, desenhos e esquemas de engenharia, análises e previsões, listas de clientes e
fornecedores, informação financeira não pública, informação de colaboradores, know-how específico
da empresa e informação relacionada ou fornecida por nossos acionistas, clientes e outros parceiros
comerciais.

Resposta
Pergunta

A natureza do trabalho de Tatyana exige
viagens frequentes e, muitas vezes, tem de
analisar informação sobre clientes e projetos
quando está no aeroporto ou no trem.O que
Tatyana deve considerar?
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Tatyana deve garantir que está tomando as medidas
adequadas para proteger a confidencialidade de todas
as informações comerciais em sua posse e deve evitar
discutir informação confidencial em locais onde pode
ser ouvida.Ao seguir estes passos, Tatyana nos ajudarnos a proteger a informação confidencial, a manter a
confiança de nossos clientes e a proteger nossa
reputação.

Privacidade de dados
Por que isso importa?
Os sócios, acionistas, clientes e outros indivíduos nos confiam frequentemente
dados pessoais e informações confidenciais. Manter os dados pessoais em
segurança representa um elemento fundamental para manter a confiança de nossos
colaboradores, clientes e partes interessadas. Como uma empresa global, somos
obrigados a cumprir todas as leis sobre privacidade de dados em todo o mundo,
como o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE.

O que isso significa para mim?
Manter todos os dados seguros e não dar a ninguém acesso à informação pessoal sem a
devida autorização com base em uma necessidade relacionada com a empresa. Trate os
dados de terceiros com o mesmo cuidado com que trata a informação da Wood e
respeite nossas políticas de privacidade de terceiros e os requisitos de segurança da
informação. Conheça e cumpra todas as leis de proteção de dados que afetam a
aquisição, manutenção e uso de dados pessoais e siga nossas políticas e procedimentos
de proteção de dados e privacidade onde quer que a Wood faça negócios. Para mais
informações, consultar a Política de Proteção de Dados.
Se você achar que a Política de Proteção de Dados foi violada, se tomar conhecimento de
uma violação de dados ou se tiver dúvidas sobre o compartilhamento ou uso de dados
pessoais, entre em contato com o Departamento Jurídico, Ética e Conformidade ou seu
embaixador de Proteção de Dados da Wood.

Resposta

Pergunta

Peter, que trabalha em nosso departamento
de marketing, recebeu um pedido de uma
lista de contatos da Wood do coordenador de
uma conferência comercial que a Wood está
copatrocinando. Peter acha que não há
problema em fornecer a lista porque se trata
apenas de informação de contato comercial.
Será que ele tem razão?
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Não, ele não está certo. A informação
de contato comercial de um indivíduo
continua sendo dados pessoais e
temos de respeitar seus direitos de
privacidade de dados e cumprir todas
as leis de proteção de dados.

Propriedade intelectual (PI)

Segurança da informação

Por que isso importa?

Por que isso importa?

Nossa PI é um bem valioso e nos proporciona uma vantagem
competitiva. Proteger nossa PI é uma forma de melhorar, expandir e
proteger nossa presença no mercado de forma contínua.

Temos de manter nossa informação confidencial, a PI e todos os outros dados
em segurança porque são bens valiosos da Empresa. Seguir todas as medidas
de segurança e controles internos de nossos sistemas ou sistema de TI,
dispositivos eletrônicos portáteis, notebooks e outros dispositivos de
armazenamento nos ajuda a garantir que isso acontece.

O que isso significa para mim?
Proteger e fazer valer sempre nossos direitos de PI. Apenas divulgar nossa PI
para fins comerciais e sob as proteções apropriadas. Participar quaisquer
preocupações relativas ao uso indevido de nossa PI.
De acordo com nossos termos e condições normais de emprego, a Wood será
proprietária de todos os direitos de PI criada durante o tempo da Empresa,
usando materiais da Empresa ou dentro de nossas funções. Não leve com você PI
da Wood quando deixar a Empresa, mesmo que tenha criado a PI.
Para mais informações, consultar a Política de Uso Aceitável de TI.

A PI inclui bens intangíveis, como direitos autorais, patentes, marcas
registradas, direitos de base de dados, programas de computador, direitos
de design, marcas de serviço, logotipos e marcas.

Propriedade física
Por que isso importa?
Somos diariamente responsáveis pelo uso, cuidado e proteção dos bens
físicos pertencentes à Wood e a nossos clientes. Esta propriedade inclui
equipamento, veículos, instalações, fundos, ferramentas e documentação do
cliente.
O que isso significa para mim?
Tenha cuidado na forma como você usa bens pertencentes à Wood ou a nossos
clientes e os use apenas para fins comerciais, tendo o cuidado de protegê-los
contra roubo, danos ou uso indevido.
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O que isso significa para mim?
Use nossa rede e sistemas informáticos de forma ética e em conformidade com
as políticas da Wood. Embora seja permitido o uso pessoal ocasional destes
sistemas,
a Wood se reserva o direito de controlar seu uso, exceto quando proibido
pela lei local. Isto inclui todos os dados e comunicações transmitidos,
recebidos ou contidos nas contas de e-mail ou voicemail de nossa
Empresa, bem como documentos eletrônicos salvos em unidades da rede
Wood, computadores, notebooks e outros dispositivos móveis.
Tenha o cuidado de proteger adequadamente computadores, documentos e
outros materiais sensíveis, incluindo senhas da Empresa ou dispositivos de
armazenamento portáteis. Em nenhum momento você poderá usar a Internet
para fins não autorizados, ilegais ou antiéticos ou para baixar material
sexualmente sugestivo ou explícito. Tenha cuidado ao comunicar usando o email e lembre que as mensagens eletrônicas podem ser alteradas,
encaminhadas e armazenadas sem nosso consentimento.
Para mais informações, consultar as Políticas de Segurança da
Informação e Uso Aceitável de TI.

Redes sociais
Por que isso importa?
As redes sociais são uma ferramenta poderosa que pode melhorar nossa
comunicação, estratégia empresarial e reputação, mas é essencial que a
usemos de forma ponderada, respeitosa e apropriada.
O que isso significa para mim?
Usamos as redes sociais de forma ponderada, respeitosa e apropriada:
• Seguindo nossas Políticas de Redes Sociais e Utilização Aceitável de TI
• Recordando que as mensagens eletrônicas são registros permanentes e
transferíveis - e essas mensagens podem afetar muito nossa reputação
• Tendo bom senso, pensando no que se está dizendo antes de publicar e
considerando como o conteúdo teria impacto na Empresa
• Nunca dando a impressão de que você está falando ou agindo em nome da
Empresa através das redes sociais, a menos que especificamente autorizado
para fazê-lo
• Nunca revelando informação confidencial
• Respeitando os outros não publicando comentários ou imagens
discriminatórios, importunadores, inapropriados ou embaraçosos
Se você tiver dúvidas ou notar algo impróprio nas redes sociais por parte ou
relativo a um colaborador da Wood, entre em contato imediatamente o
Departamento Jurídico, Ética e Conformidade.

Pergunta

Erik, um empregado da Wood, visita
frequentemente sites de blogues quando
relaxa em casa e, recentemente, observou um
comentário racialmente ofensivo de seu
colega de trabalho sobre seu supervisor em
um site popular das redes sociais. O que Erik
deve fazer?
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Resposta

Erik deveria chamar a atenção de seu
Parceiro de Negócios P&O para este
assunto. O uso das redes sociais pelos
funcionários deve cumprir as políticas
da Empresa, incluindo nossa Política de
Assédio.

Comunicações externas
Por que isso importa?
Pode ser pedido a você para responder a perguntas de indivíduos ou
organizações externas ou receber perguntas dos meios de
comunicação social, analistas ou da
comunidade de investimento. Para preservar nossa reputação de
integridade, todas as comunicações externas devem ser precisas e feitas por
um porta-voz autorizado da Empresa.
O que isso significa para mim?
Não faça declarações públicas nem responda aos meios de comunicação,
analistas ou à comunidade de investimento, a menos que seja designado
como porta-voz da empresa autorizado a falar em nome da Wood. Coopere
totalmente com auditorias externas e investigações governamentais.
Se você receber quaisquer perguntas ou comunicações externas
solicitando informações, consulte nossos recursos «Speak Up» da
Wood para informações de contato.
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Comprometimento com
negócios honestos e justos
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Antissuborno e anticorrupção
Por que isso importa?
O suborno e a corrupção prejudicam as comunidades onde trabalhamos. Não tomaremos parte
em atividades que não apoiem as áreas em que vivemos e trabalhamos. Realizaremos todos os
negócios de forma ética, seguindo todas as leis anticorrupção. Apoiamos iniciativas criadas para
eliminar a corrupção, proteger os mercados globais e garantir que o dinheiro é trocado
legalmente.
O que isso significa para mim?
Não suborne nem tente subornar ninguém, seja um funcionário governamental ou um
parceiro comercial. Não dê a funcionários governamentais ou parceiros comerciais nada de
valor com a intenção de influenciá-los. Não dê nem receba subornos. Pense cuidadosamente
antes de fazer uma contribuição de caridade ou doar dinheiro, recursos ou tempo, pois todas
estas coisas podem ser vistas como um suborno. Informe imediatamente o Departamento
Jurídico, Ética e Conformidade qualquer pedido de um funcionário governamental ou parceiro
comercial de dinheiro ou qualquer coisa de valor, incluindo contribuições de caridade ou
políticas.
As leis anticorrupção são globais e complexas e as consequências de sua violação são
graves. Procure orientação se tiver dúvidas. Para mais informações, rever a Política
Antissuborno e Anticorrupção ou usar os recursos «Speak Up» da Wood para orientação.
Um suborno é qualquer coisa que tenha valor para a pessoa que a recebe - incluindo
dinheiro, presentes, entretenimento ou favores - que pode ser visto como uma tentativa de
influenciar as ações ou decisões dessa pessoa, obter ou manter negócios ou adquirir qualquer
tipo de vantagem imprópria.
Os funcionários governamentais incluem funcionários do governo federal, estatal ou local,
candidatos políticos e até funcionários de empresas que são propriedade de um governo.

Pergunta

Ishak está trabalhando em um grande projeto com um cliente de outro país e
precisa da aprovação de um inspetor governamental antes de poder avançar.
Para fazer avançar o processo, o cliente sugere que ofereçamos ao inspetor um
presente, como uma viagem paga a uma estância balnear próxima. Ishak não
tem a certeza se esta é a coisa certa a fazer, mas não quer atrasar o projeto. O
que Ishak deve fazer?
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Resposta

Ishak deve falar imediatamente com seu team leader ou
com seu Departamento Jurídico, Ética e Conformidade.
Isto não é permitido dentro de nossas políticas e parece
um suborno. Não é assim que fazemos negócios.
Atuamos sempre de forma ética e legal e nunca nos
envolvemos em subornos nem realizamos qualquer ação
que possa ser vista como suborno.

Atividades políticas e contribuições
Por que isso importa?
Embora sejamos livres de participar pessoalmente no processo político
legalmente, em nosso tempo livre, com nossos próprios fundos e
equipamento, a Wood é politicamente neutra.
O que isso significa para mim?
Não use sistemas de TI, impressoras, aparelhos de fax ou instalações da Wood
para difundir uma mensagem política ou apoiar uma causa política. Não faça
contribuições a partidos políticos, líderes ou candidatos que usem fundos da
Wood ou em nome da Wood. Se optar por participar pessoalmente em
atividades políticas,se certifique que sua participação cumpre as políticas da
Empresa e deixe claro que suas opiniões e ações pessoais não representam a
Wood.
As contribuições políticas incluem qualquer coisa de valor, incluindo o
tempo, fornecido com o objetivo de promover, apoiar ou influenciar atividades
políticas, organizações ou eleições a qualquer nível.
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Presentes e hospitalidade
Por que isso importa?
Nos esforçamos para construir relações saudáveis e duradouras
definidas pela confiança e integridade, com base em nosso trabalho
de qualidade e reputação ética.
A troca de ofertas comerciais ou entretenimento é, muitas vezes, uma
forma de construir ou fortalecer boas relações de trabalho com clientes
ou fornecedores, mas devemos usar nosso bom senso para garantir que
não fazemos nada que possa ser visto como impróprio ou como
suborno.
O que isso significa para mim?
Nunca dê nem aceite presentes, favores, entretenimento, dinheiro ou
equivalentes de dinheiro (como cartões-presente ou vouchers) que se
destinem a nos influenciar ou que possam ser vistos como pretendendo
influenciar a nós ou a fornecedores, funcionários governamentais ou
parceiros comerciais.
Lembre-se, as regras de ofertas e hospitalidade que se aplicam a nossas
interações com funcionários governamentais são mais rigorosas do que as
que se aplicam aos parceiros comerciais. Siga as regras de ofertas e
hospitalidade e a legislação relevante nos países onde operamos. Seja
cauteloso quanto ao timing de quaisquer presentes ou entretenimento; por
exemplo, nunca dê nem receba presentes durante um processo de licitação.
Se estiver em uma situação em que não tenha a certeza se uma troca é
apropriada, consulte a Política de Presentes e Hospitalidade.

Pergunta

Um vendedor que trabalha com a unidade de
negócios de Norman convidou-o para uma viagem de
caça em um fim de semana. Ele deve aceitar o
convite?
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Resposta

Ele deve considerar se o valor é demasiado e se aceitar o convite
pode criar um aspecto de parcialidade ou violar a política da Wood.
Deve também se perguntar se a aceitação influenciaria qualquer
decisão de dar futuros negócios a este fornecedor. Se a resposta
for sim a qualquer uma destas perguntas, então não deve aceitar o
convite.

Terceiros e intermediários comerciais
Por que isso importa?
Terceiros e intermediários comerciais desempenham um papel importante
para nos ajudar a realizar nossos negócios em nível global, incluindo nos
ajudar a organizar negociações e serviços e a representar nossos interesses de
forma mais eficiente do que seria possível de outra forma. No entanto,
representam um risco significativo para nossa organização. Somos, em última
análise, responsáveis pelas ações de qualquer pessoa que aja em nosso nome.
O que eles fazem pode afetar negativamente nossa reputação e resultar em
sanções penais para Wood.
O que isso significa para mim?
Ao longo da duração de qualquer relação comercial, a Wood deve
monitorar nossas contrapartes comerciais para garantir que estamos
colaborando de forma ética e segura. As regras em torno da colaboração
com terceiros ou intermediários comerciais são rigorosas.
A Wood colabora de forma ética e segura com terceiros e intermediários
comerciais:
• Envolvendo-se em uma competição justa e aberta
• Garantindo que os fornecedores ou outros terceiros são conceituados e
qualificados
• Garantindo que a contratação de um fornecedor ou outro terceiro não cria
um conflito de interesse real ou aparente
• Avaliando e aprovando fornecedores e outros terceiros de acordo com
nosso Código de Conduta da Cadeia de Fornecimento
• Avaliando e aprovando intermediários comerciais de acordo com nossa
Política de Intermediários Comerciais, incluindo a obtenção de aprovação
de gerenciamento e Conformidade
Os intermediários comerciais são terceiros que realizam atividades em
nome da Wood, incluindo agentes de vendas, revendedores,
distribuidores, introdutores e patrocinadores nacionais, bem como
consultores de processamento, como transitários, despachantes
aduaneiros e consultores de processamento de vistos.
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Conflitos de interesse
Por que isso importa?
Acreditamos em manter nossos interesses pessoais separados dos interesses da
Wood. Um conflito de interesse pode afetar nosso julgamento e prejudicar nossa
reputação e a imagem da Empresa.
O que isso significa para mim?
Evite situações em que seus interesses pessoais sejam - ou aparentem ser
incompatíveis com os melhores interesses da Wood. Evite os tipos de situações em
que um conflito pode surgir:
• Lendo e compreendendo a Política de Conflitos de Interesse
• Colocando os interesses da Wood à frente dos seus
• Recordando que ter um conflito não é necessariamente um problema, mas
deve participar se souber de um conflito real ou potencial
• Divulgando imediatamente o conflito a seu team leader, representante
de P&O ou Conformidade
Uma vez divulgado, a Wood tem a oportunidade de resolver quaisquer
conflitos de forma rápida e profissional.

Resposta

Pergunta

Jin é o supervisor principal de um novo
projeto de engenharia e seu cunhado, um engenheiro
qualificado, está procurando um emprego. Jin deveria
considerar contratar seu cunhado?
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Código de
Conduta da

Não. Esta situação cria a aparência
de um conflito. O cunhado de Jin pode estar
perfeitamente qualificado para o cargo, mas Jin deve
revelar a relação para que se possa fazer uma análise
independente de seu cunhado.

Fraude

Lavagem de dinheiro e evasão fiscal

Por que isso importa?

Por que isso importa?

Estamos empenhados em realizar nosso negócio com alta integridade,
nunca levando ou participando de atividades desonestas ou fraudulentas.
Nossa reputação depende da integridade de nossas ações e de nossas
relações comerciais. As atividades fraudulentas não só não são éticas como
também podem constituir uma violação da lei.

Estamos empenhados em ajudar na luta global contra lavagem de dinheiro e
evasão fiscal. Estas atividades são prejudiciais para as comunidades globais em
todo o mundo.

O que isso significa para mim?
Nunca participe de atividades desonestas ou fraudulentas, como mentiras ou
roubo, na execução de seu trabalho na Wood. O reconhecimento de sinais de
alerta faz parte de seu trabalho.
Os exemplos de fraude incluem:
• Desonestidade e desvio de fundos
• Apropriação indevida de ativos de clientes, fornecedores, contratantes
ou da Wood, incluindo dinheiro, fornecimentos, equipamento ou
quaisquer outros bens
• Uso indevido da posição na Wood para fazer aquisições para uso pessoal
• Tratamento ou comunicação não autorizada de transações comerciais
• Falsificação de documentos comerciais, relatórios de inspeção,
registros ou demonstrações financeiras
Caso você suspeite de atividade fraudulenta, comunique imediatamente
sua suspeita ao departamento de Auditoria Interna, Jurídico, Ética e
Conformidade ou à Linha de Assistência de Ética Empresarial.

O que isso significa para mim?
Seja diligente em sua análise de potenciais clientes, fornecedores e outros
parceiros que desejem fazer negócios com a Wood. Cuidado com os sinais de
alerta que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro ou evasão fiscal,
incluindo:
• Informação sobre o cliente ou fornecedor que não pode ser verificada
• Clientes ou fornecedores que não estejam devidamente registrados para efeitos
fiscais
• A vontade de uma parte de pagar acima do preço de mercado
• Pedidos de pagamentos feitos para uma conta bancária que não esteja em
nome do cliente ou do fornecedor
• Pedidos de pagamentos feitos para um país diferente do país de residência do
cliente ou do fornecedor
• Pedidos de pagamentos em moedas que não as especificadas na fatura
• Aprovação do pagamento dada por alguém que não faz parte do contrato
• Pagamentos efetuados através de outros canais que não as relações comerciais
normais
• Pedidos de pagamento em excesso ou de pagamento em dinheiro
Caso você suspeite que uma das partes com que está lidando está lavando
dinheiro, comunique imediatamente sua suspeita ao Departamento Jurídico, Ética e
Conformidade ou à Linha de Assistência de Ética Empresarial. Além disso, se você
suspeitar de atividades de evasão fiscal, comunique imediatamente sua suspeita ao
Departamento Fiscal do Grupo.

A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual pessoas ou grupos tentam ocultar fundos ilegais ou tentam de outra forma fazer com que as fontes de fundos gerados
através de atividades criminosas como o terrorismo, a fraude e o tráfico de drogas pareçam legítimas.
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Livros e registros financeiros precisos
Por que isso importa?
A Wood é legalmente obrigada a fornecer aos investidores e partes interessadas informações completas,
oportunas e precisas sobre nosso negócio. Todas as nossas operações comerciais devem ser transparentes.
O que isso significa para mim?
Todas as pessoas envolvidas na criação, processamento e registro dessas informações nos livros e registros da
Wood são consideradas responsáveis por sua integridade. Nossos livros e registros devem refletir completa e
precisamente nossas transações comerciais, de acordo com nosso sistema de controle interno e as normas de
contabilidade financeira aplicáveis. Você deve sempre apresentar a documentação contratual apropriada, de
acordo com a Política de Contratação.
Se você observar irregularidades contábeis ou violações dos controles internos, deve comunicar
imediatamente sua observação à Auditoria Interna, Departamento Jurídico, Ética e Conformidade ou à Linha
de Assistência de Ética Empresarial.

Registros empresariais e comunicações empresariais precisos
Por que isso importa?
Nosso gerenciamento de registos, vendas, licitações e práticas de marketing devem ser precisas, honestas
e éticas para manter relações comerciais saudáveis e proteger nossa reputação junto de nossos clientes,
do público e do governo.
O que isso significa para mim?
Seja dono de sua assinatura. Nunca comprometa a integridade de qualquer registro comercial
apresentando conscientemente uma declaração falsa ou imprecisa. Cumpra todas as leis e regulamentos
aplicáveis
e preserve quaisquer registros relevantes no caso de a Empresa
Resposta
necessitar deles para litígio, auditorias ou investigações.

Pergunta

Thomas, que trabalha offshore, testemunhou seu colega, John,
preenchendo e registrando relatórios de inspeção de trabalhos que
nunca foram feitos. O que deve Thomas fazer?
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Thomas deve denunciar e informar seu supervisor. A não
comunicação adequada pode ter consequências graves, como as
autoridades governamentais encontrarem os relatórios falsos
durante uma auditoria de rotina ou um risco de segurança
subjacente que passa despercebido e resulta em lesões ou danos
ambientais.

Cabe a você se certificar que todos os dados que submete nos registros da
Wood - incluindo pessoal, documentação de tempo e despesas e relatórios de
testes de inspeção de clientes ou da Wood - são honestos e completos. Deve
ser verdadeiro ao representar a qualidade e os detalhes dos produtos,
serviços e capacidades da Wood.

Pergunta
Janie, responsável por estimativas de projetos, tem trabalhado
recentemente em alguns custos de estimativas de projetos. Ao
reunir os custos, observou alguns erros que o cliente cometeu
no pedido de documentos de proposta que inflacionaram
desnecessariamente os custos para o cliente. Ela duvida que o
cliente se aperceba desta questão e, uma vez que significará
mais rendimentos para a Wood, não tem a certeza se deve
dizer alguma coisa.

Resposta

Janie deve comunicar sua descoberta ao cliente. Zelamos
pelos interesses de nossos clientes e lhes damos sempre
informações verdadeiras e precisas.
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Informação privilegiada e abuso de informação privilegiada
Por que isso importa?
Comprar ou vender ações da Wood, ou ações de nossos parceiros, com base
em informação que não é do conhecimento público é ilegal e pode prejudicar
as relações com os investidores.
O que isso significa para mim?
Durante seu trabalho para a Wood, você poderá saber informação que é
considerada informação privilegiada. Você não deve comprar ou vender ações da
Wood ou ações de nossos parceiros quando tiver informações internas não
públicas relacionadas com o valor ou a rentabilidade da Wood ou de qualquer
outra empresa.
As informações internas podem estar relacionadas com uma variedade de
tópicos, incluindo:
• Novos produtos ou descobertas significativas
• Novas relações comerciais e contratos
• Rescisão dos contratos existentes
• Conflitos comerciais
• Projeções de lucros ou perdas futuros
• Notícias de uma fusão ou venda pendente ou proposta
• Mudanças importantes no gerenciamento
Você deve proteger a informação de que tomou conhecimento sobre a Wood,
bem como outras empresas, incluindo nossos clientes e parceiros.
Informação privilegiada é informação não pública que é
considerada «importante» ou informação que um investidor razoável
consideraria importante ao decidir se compra, detém ou vende
ações.

Pergunta

Diego tem trabalhado longas horas em uma licitação para
um potencial projeto de mudança da indústria. Ele está tão
entusiasmado por compartilhar notícias sobre a proposta e
todo seu trabalho árduo que conta a sua amiga Leticia.
Diego fez algo de errado?
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Resposta

Sim. Falar a um amigo sobre informação não pública
importante é uma violação de nosso Código e pode violar as
leis sobre informação privilegiada. Leticia poderia comprar
ações da Wood e ter uma vantagem injusta no mercado
porque tem informações que outros investidores não têm.
Se você souber ou acreditar que houve abuso de informação
privilegiada, deve comunicar imediatamente o que sabe ao
Departamento Jurídico, Ética e Conformidade.

Leis da
concorrência
Por que isso importa?

Estamos sujeitos a várias leis da concorrência nos países onde fazemos
negócios. Estas leis foram criadas para garantir que as empresas
competem para fornecer serviços de qualidade a preços justos.
Garantimos a confiança de nossos clientes e da comunidade empresarial
global, compreendendo e seguindo todas as leis de concorrência
aplicáveis.
O que isso significa para mim?
Garanta que se envolve com nossos fornecedores e clientes de forma lícita,
para refletir nossos valores e cumprir as leis da concorrência. As leis da
concorrência podem ser complexas e são aplicadas a todos os níveis de
nosso negócio.
As leis da concorrência proíbem geralmente a fixação de preços, a
divisão de territórios e a aceitação de termos contratuais com
concorrentes que tenham um impacto negativo no mercado. Se um
concorrente tentar discutir qualquer um destes tópicos com você, se
oponha imediatamente, interrompa a conversa e comunique o incidente
ao departamento Jurídico, Ética e Conformidade ou a um team leader.
Para mais orientações, consulte nossa Política de Cumprimento da Lei da
Concorrência.

Resposta

Pergunta
Louis está entusiasmado por participar da Conferência SPE
Offshore Europe. Quando chega, Louis vê Mateo, um
antigo colega da Wood que agora trabalha para um
concorrente. Louis o convida para jantar na esperança de
pôr em dia o que aconteceu em sua vida e seus novos
projetos. O que deve Louis ter em mente?
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Embora Louis tenha todo o direito de pôr em dia os
assuntos pessoais com Mateo, ele não deve de modo
algum falar sobre clientes, estratégias, contratos ou
projetos em desenvolvimento da Wood. Da mesma
forma, Louis não deve fazer perguntas a Mateo sobre o
empregador de Mateo para obter informações sobre a
licitação.

Regulamentações comerciais
Por que isso importa?
Devemos estar conscientes dos controles de exportação, restrições comerciais,
sanções e leis antiboicote quando lidamos com certos países, entidades e
indivíduos e cumprir todas as regras e regulamentos locais, nacionais e
internacionais que regem nossa atividade comercial internacional. O não
cumprimento destas leis complexas pode ter consequências graves para a Wood.
O que isso significa para mim?
Se seu trabalho envolver venda, expedição, transferência eletrônica ou
divulgação de informações técnicas, software, bens ou serviços através das
fronteiras nacionais na Wood ou com terceiros, deverá conhecer as leis e
regulamentos relevantes.
As sanções podem restringir ou proibir as transações com determinados países,
empresas ou indivíduos. Nenhum trabalho deve ser prosseguido com países,
empresas ou indivíduos sancionados sem aprovação prévia por escrito por parte
do departamento Jurídico, Ética e Conformidade.
Para mais informações, consulte a Política de Sanções, Controles de Exportação e
Antiboicote.
Uma «exportação» pode ocorrer quando um produto, serviço,
tecnologia, software ou peça de informação é enviado para uma pessoa
em outro país. Uma exportação também pode ocorrer quando a
tecnologia, informação técnica ou software é fornecido de qualquer
forma (incluindo verbalmente ou online, no caso de informação) a um
cidadão não norte-americano localizado nos Estados Unidos ou em
outro país.

Pergunta

A gerente da Yanisa lhe pediu para enviar documentos técnicos
para um novo projeto a nosso parceiro comercial no país onde
vai ser concluído. Yanisa sabe que certos produtos e dados
devem ser licenciados ou aprovados antes de serem
exportados, mas não tem certeza que seja este o caso com este
projeto. O que deve ela fazer?
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Resposta

Yanisa não deve adivinhar. Deve entrar em contato com
o departamento Jurídico e Conformidade para obter
aconselhamento para garantir que todos os
procedimentos de exportação são seguidos.

Contratação governamental
Por que isso importa?
Quando governos nacionais, estatais ou locais ou entidades governamentais
são nossos clientes ou quando fundos governamentais estão envolvidos em
um projeto, temos de obedecer a regras mais restritivas.
O que isso significa para mim?
É sua responsabilidade se certificar que está familiarizado com as políticas e
procedimentos da Wood.
Também é responsável por:
• Conhecer e cumprir todos os requisitos contratuais.
• Garantir que todos os relatórios, certificações e declarações para o
governo são atuais, exatos e completos.
• Compreender as regras da cobrança de tempo e custos de um projeto
• Atribuir de todas as alocações de tempo e custos à categoria
adequada e ao contrato apropriado.
• Manter registros de acordo com os requisitos contratuais.
• Manter registros escritos ou outra documentação até que o período
de retenção requerido tenha terminado.
• Usar bens públicos apenas para fins específicos.
Também é importante proteger qualquer informação classificada pelo
governo que adquira. Deverá disponibilizar esta informação apenas ao
pessoal que possui a autorização governamental apropriada, com base no
princípio da necessidade de saber. Para mais informações, consultar o
Suplemento do Governo do Código de Conduta ou entrer em contato com
o departamento Jurídico, Ética e Conformidade se tiver dúvidas.
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