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Mensagem da Diretoria 

 

Os valores centrais que compartilhamos de honestidade, integridade, respeito e confiança nas 
pessoas, sustentam tudo o que fazemos e formam o alicerce dos princípios da Interoil Representação 
Ltda.. Todos os nossos negócios são conduzidos de acordo com estes princípios. Dessa forma, 
conseguimos nos manter como empresa bem sucedida, consistente e íntegra ao longo de 43 anos de 
atuação no mercado de óleo e gás no Brasil e no exterior. 

Acreditamos ser necessário oferecer aos nossos colaboradores, onde quer que estejam executando 
as suas atividades, todas as informações e auxilio necessários para o perfeito cumprimento dos 
padrões de comportamento praticado por nós e esperados de todos aqueles que tenham qualquer 
relação com a Interoil. Este manual traduzas expectativas da nossa empresa em relação às atitudes e 
práticas profissionais adotadas na execução dos nossos negócios e fornece informações e 
orientações sobre a postura esperada daqueles que trabalham conosco nas mais diversas situações 
cotidianas. O conteúdo desse material é baseado nas nossas crenças e no nosso compromisso com a 
conduta ética em todos os níveis da empresa. 

Todos os nossos colaboradores devem ler e entender este Manual, cumprir seus termos e seguir o 
espírito aqui presente. A cultura ética e a reputação da Interoil são definidas pelas nossas ações e 
pelas decisões que tomamos todos os dias. Através do nosso compromisso individual com este 
Manual defendemos o legado da Interoil e garantimos a manutenção de nossa imagem como 
empresa de referência. 

Agradecemos a todos pela colaboração e pelo comprometimento com a manutenção da reputação 
da Interoil nos mais elevados padrões de ética e integridade. 

 

Cordialmente, 

 

A Diretoria 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. OBJETIVOS 
 

A Interoil está comprometida com seus princípios e valores e adota este Manual de Ética e Conduta 
como diretriz de conduta empresarial, fornecendo orientações para guiar nossas decisões diárias nos 
negócios. 

Este Manual não fornece todas as respostas. Nenhum documento ou política escrita pode prever 
todos os dilemas ou dar a orientação apropriada para todas as situações. É de responsabilidade de 
cada um de nós nos familiarizarmos com os valores, políticas e procedimentos que se aplicam aos 
nossos negócios, bem como buscar aconselhamento quando for necessário. Por isso, em caso de 
dúvidas ou se houver suspeitas, preocupações ou situações que possam indicar condutas 
empresariais ilegais ou antiéticas, práticas contábeis questionáveis, controles internos, assuntos 
relacionados à auditoria ou preocupações que possam colocar a imagem e reputação da Interoil em 
risco, entre em contato com o seu líder imediato, outro de sua confiança ou com o responsável pela 
área de Integridade. Na hipótese de existir algum desconforto no posicionamento explícito, ou caso 
existam razões para manter o anonimato no relato, estimulamos a utilização do canal de denúncia. 

Lideramos, em todos os níveis hierárquicos, pelo exemplo, demonstrando compromisso com nossos 
Valores e procuramos agir com integridade e ética. 

Este Manual é aplicável a todos os colaboradores da Interoil, em todos os níveis e sem exceção, bem 
como terceiros em geral, parceiros de negócios e todos os públicos com os quais nos relacionamos.  

1.2. Missão, Visão e Valores  
 

MISSÃO 

Com um pensamento empreendedor, a Interoil objetiva liderar o desenvolvimento e a estruturação 
do mercado de Óleo e Gás no Brasil. Buscamos desenvolver nossos talentos, bem como desenvolver 
nossas relações com confiança e valorização do indivíduo. 

VISÃO 

Ser reconhecida como a empresa nº 1 no desenvolvimento de novos negócios no mercado de Óleo e 
Gás no Brasil. Além disso, objetivamos ser sempre vistos como o parceiro que ajuda os clientes a 
crescer através de soluções inteligentes baseadas na nossa experiência e liderança.  

VALORES 

Nós, da Interoil, compartilhamos um conjunto de valores centrais – honestidade, integridade e 
confiança. Também acreditamos firmemente em: 
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• Focar no futuro dos nossos clientes; 

• Adotar pensamento empreendedor; 

• Desenvolver os talentos dos nossos colaboradores; 

• Integridade e responsabilidade em nossas ações; 

• Confiança e valorização do indivíduo; 

 

1.3. Responsabilidades 
 

Dos colaboradores:  

• Ler, compreender e aplicar este Manual de Ética e Conduta no seu cotidiano de trabalho, bem 
como todas as políticas e procedimentos da empresa; 

• Sempre cumprir a lei;  

• Comunicar situações que indiquem ou caracterizem violação do Manual ou de qualquer outra 
política da Interoil; 

• Cooperar e manter sigilo sobre qualquer situação sensível a qual tenha tido conhecimento ou 
tenha sido envolvido, reportando somente para os canais adequados estabelecidos pela 
Interoil; 

• Seguir as orientações do Manual de Ética e Conduta, pois são comportamentos que nós 
esperamos uns dos outros e que consideramos apropriadas no nosso ambiente de negócios. 

 

Dos Sócios, Administradores e Gestores: 

Como líderes, nossa conduta deve servir de exemplo, tanto para com os nossos colaboradores 
quanto para com os nossos terceiros clientes e perante a comunidade. 

Por isso, é importante encorajar atitudes que estejam de acordo com o Manual de Ética e Conduta e 
estimulamos:  

• Reflita todas às vezes em que você se deparar com um conflito entre nossos padrões de 
conduta e nossos objetivos comerciais. É importante que os nossos valores e padrões de 
conduta devam ser colocados em primeiro lugar. 

• Lidere pelo exemplo e estimule sua equipe a agir com integridade em todas as situações e 
negociações; 
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• Não encubra ou ignore qualquer problema ou suspeita de natureza ética. Procure lidar com a 
situação de forma rápida, buscando direcionamento e auxílio, se necessário. Oriente nossos 
clientes e fornecedores a fazerem o mesmo; 

• Não questione, repreenda ou pressione as pessoas, sejam colaboradores, clientes ou 
fornecedores por levantarem questões de natureza ética, ou por fazerem relatos de quaisquer 
situações às pessoas ou departamentos responsáveis. 

Dos Terceiros: 

Nossos terceiros são fornecedores, distribuidores, representantes, consultores ou quaisquer outros 
que prestem serviços (atuem em nome) ou que tenham algum tipo de relacionamento com a Interoil. 
Nós esperamos que nosso relacionamento seja baseado em transparência e integridade e neste 
Manual de Ética e Conduta. Buscamos o engajamento de todos aqueles que se relacionam conosco a 
conhecerem o nosso Manual de Ética e Conduta. 

Conhecer e cumprir o Manual de Ética e Conduta é premissa para fazer negócios conosco. 

 

2. MANUAL DE ÉTICA E CONDUTA 
 

2.1. Conformidade com Normas e Regulamentos 
 

A Interoil por atuar no Brasil e globalmente, conhece e atende às normas requeridas pela lei norte-
americana Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Convenção da OECD contra a corrupção 
(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), Lei nº 12.846/2013 e demais 
legislações aplicáveis. 

Todos os colaboradores devem respeitar e estar em conformidade com as políticas internas, leis e 
regulamentos aplicáveis a Interoil, bem como a este Manual.  

 

2.2. Conflito de Interesses 
 

Nossos interesses pessoais não podem se confundir com os interesses da Interoil. Evitaremos 
situações que possam ou pareçam criar conflito entre nossos interesses pessoais e os da Interoil. Por 
isso, nossas decisões devem ser isentas, imparciais, guiadas pelo bom senso e motivadas pela 
objetividade, lealdade, transparência, sendo estritamente baseadas nos interesses da empresa e não 
em nossos pessoais.  

Os interesses pessoais envolvem os de nossos familiares, amigos, organizações das quais nós ou 
pessoas de nosso relacionamento pessoal façam parte. Procuraremos evitar, nos afastar e comunicar 
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situações de conflito de interesses ou que aparentem ou deem a impressão de conflito de interesses, 
mesmo que as circunstâncias não sejam provocadas ou intencionais.   

Estas são algumas situações que ilustram conflitos de interesse e não são admitidas pela Interoil: 

■ Utilizar informações confidenciais para tomar decisões que gerem vantagens pessoais diretas 
ou indiretas; 

■ Manter relacionamento íntimo com subordinação direta de Líder-Liderado(a); 

■ Aceitar cargo, tarefa ou responsabilidade externa de natureza pessoal que possa afetar o 
desempenho e produtividade na empresa, ou que auxilie atividades de concorrentes; 

■ Utilizar os recursos da Interoil para atender a interesses particulares; 

■ Receber benefícios pessoais inadequados por conta de sua posição na empresa. 

 

2.2.1 Parentesco 

Nós aceitamos a contratação de colaboradores ou terceiros que tenham parentesco, mesmo direto 
(pais, irmãos, cônjuges e filhos), desde que estas pessoas não tenham atividades, funções ou 
responsabilidades diretamente relacionadas, para que situações de aparência de conflito ou conflito 
de interesses propriamente ditos sejam evitadas.  

Qualquer situação que envolva parentes de colaboradores, empresas dirigidas ou formadas por ex-
colaboradores ou seus parentes pode vir a gerar uma situação ou aparência de conflito de interesses. 
Nós analisaremos cada caso cuidadosamente de modo a evitar interpretações equivocadas ou gerar 
riscos para a Interoil.  

 

2.2.2. Brindes e Presentes  
 

Entendemos que a troca de brindes e presentes comerciais, bem como a participação em eventos 
corporativos faz parte da rotina de negócios da Interoil. Por isso, a oferta ou aceite de brindes ou 
presentes devem estar inseridos no contexto de negócios, em práticas institucionais legítimas, de 
modo a evitar quaisquer situações de aparente conflito de interesses, que possam ser interpretados 
como algo que possa comprometer ou influenciar nossas decisões ou, de alguma forma, que possa 
criar uma obrigação de retribuição.  

A oferta de brindes poderá ser realizada, sempre dentro do contexto de negócios e desde que 
respeite os limites e itens determinados por lei e pelas empresas com as quais nos relacionamos, 
observando também: 
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■ O limite de valor de valor de R$ 100,00 (cem reais) ou USD 100,00 (cem dólares), aplicados a 
empresas nacionais ou estrangeiras, respectivamente; 

■ Respeito aos costumes locais; 

■ Cumprimento das leis aplicáveis; 

■ Respeito às normas internas de casa empresa com as quais nos relacionamos. 

 

2.3. Relacionamento com o Governo  

 

Entendemos que o relacionamento com o governo é a interação da Interoil ou terceiros agindo em 
seu nome com órgãos ou agentes públicos. 

Quando do relacionamento com o governo, os colaboradores da Interoil ou terceiros, devem 
resguardar a imagem e reputação da empresa, lembrando-se sempre dos princípios contidos neste 
Manual.  

Devemos evitar privilégios de qualquer natureza e conduzir os negócios com transparência, lealdade 
e compromisso com este Manual.  

 

2.4. Não Tolerância à Corrupção e Prevenção a Fraude  

 

A Interoil não tolera nenhuma ação relacionada a suborno, comissões ilícitas ou pagamentos 
indevidos de qualquer natureza. Por isso, não compactuamos com a corrupção ou tráfico de 
influências em qualquer nível.  

É nossa responsabilidade zelar para que todos os registros contábeis e financeiros sejam verdadeiros, 
completos e detalhados, bem como garantir que todas as transações que realizarmos sejam 
transparentes e precisas.  

Todas as nossas operações devem incluir informações e documentos suportes claros que as 
identifiquem e que não deixem dúvidas quanto a motivação dos pagamentos, despesas ou 
reembolsos. 

 

2.5. Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 

 

A Interoil não dá apoio financeiro ou oferece qualquer tipo de assistência a quem quer que esteja 
envolvido em atividades criminosas. Da mesma forma, não ajudaremos, executaremos, 
compartilharemos ou seremos coniventes com procedimentos por meio dos quais indivíduos ou 
empresas tentem ocultar recursos advindos de atividades criminosas ou tentem fazê-los parecer 
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lícitos. Por isso, empenhamo-nos para cumprir a lei de prevenção de lavagem de dinheiro, normas 
correlatas e não financiamos o terrorismo. 

 

2.6. Cumprimento de Regras Trabalhistas  
 

Cumpriremos todas as legislações trabalhistas, manuais, regulamentações e convenções aplicáveis 
que dizem respeito à remuneração, jornada de trabalho e segurança.  

Colaboradores e terceiros que tenham atividades profissionais paralelas às suas funções exercidas na 
Interoil deverão se atentar para que não haja conflito ou concorrência com as suas atribuições 
regulares na Interoil. Desta forma, não poderão ser utilizados quaisquer recursos, meios, facilidades 
ou benefícios da Interoil para esta atividade paralela, tampouco o horário de trabalho acordado em 
contrato.  

Além disso, estas atividades paralelas não poderão estar relacionadas aos concorrentes comerciais 
da Interoil ou funções por eles exercidas, tampouco causar ou aparentar conflito de interesses.  

Não aceitamos mão de obra escrava e trabalho infantil, seja em nome da Interoil ou por parte de 
nossos parceiros de negócios. 

 

2.7. Meio ambiente 
 

A Interoil preocupa-se com questões ambientais e por isso procura minimizar o impacto ambiental 
de nossas atividades e cumpre as leis, diretrizes e padrões de mercado.   

Apoiamos ativamente as iniciativas de nossos terceiros e clientes em manter seus serviços e 
produtos em conformidade com os padrões de uma empresa comprometida com o meio ambiente.  

 

2.8.1 Saúde e Segurança  
 

Zelamos para que o nosso ambiente de trabalho seja saudável e seguro, sem violência ou influências 
negativas que possam nos desviar de nossas responsabilidades. Valorizamos a vida e preservamos a 
saúde, por isso agimos de acordo com as normas de segurança do trabalho e meio ambiente, tanto 
na Interoil quanto em quaisquer ambientes que requeiram o cumprimento de normas específicas de 
segurança. 

Por isso esperamos que nossos terceiros propiciem as condições necessárias para garantir a 
segurança de trabalho aos seus colaboradores.  
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Não arriscaremos nossa própria segurança ou a dos demais trabalhando sob o efeito ou influência 
de: 

• substâncias ilegais; 

• entorpecentes; 

• álcool. 

Esta postura não será aceita durante o horário de trabalho, nas dependências da Interoil ou por 
nossos colaboradores e terceiros nas dependências de nossos clientes. 

Portar ou transportar drogas e armas de nenhuma espécie não são permitidos nas dependências a 
empresa. No caso de armas, abre-se exceção apenas para as pessoas autorizadas pela lei e mediante 
justificativa por sua condição profissional. 

 

2.8. Não Tolerância a Discriminação e Apoio a Diversidade 
 

A Interoil respeita a diversidade e proíbe qualquer ato de discriminação por raça, sexo, religião, 
credo, nacionalidade, deficiência, idade, condição sexual, incapacidade física ou mental ou qualquer 
outra característica protegida pela lei. 

Acreditamos que todos da Interoil, dentre colaboradores, terceiros e clientes tratem todas as 
pessoas com honestidade, dignidade e respeito.    

 

2.9. Assédio e Abuso de Poder  
 

O respeito mútuo é premissa para a Interoil, por isso não toleramos assédio de qualquer natureza, 
seja verbal, moral, sexual, ou situações que configurem pressões, intimidações ou ameaças com 
quem quer que nos relacionamos, independentemente de nível hierárquico, social ou interesse 
comercial. Não admitimos o uso da posição de liderança para solicitar favores e serviços pessoais aos 
seus liderados ou demandas que conflitem com as orientações da empresa, ou com as leis e 
regulamentos vigentes. 

Todo aquele que fizer parte do círculo de relacionamentos da Interoil e que se sentir discriminado ou 
desrespeitado, deve procurar ajuda nos canais informados neste Manual.  

 

 



 

 

12 

 

2.10. Medidas de Incentivos e Consequências  
 

A Interoil reconhece as atitudes de seus colaboradores que reforcem seus Valores e os princípios de 
conduta deste Manual e pode dar incentivos em retribuição. 

Não serão toleradas violações da lei ou a este Manual, bem como omissões por seus colaboradores, 
em qualquer nível hierárquico. Aplicaremos, nestes casos, as medidas disciplinares adequadas e os 
terceiros, além de perderem o contrato com a Interoil, arcarão com as demais penalidades nos 
termos do contrato firmado e da legislação aplicável.  

A Interoil apoia integralmente seus colaboradores e terceiros quando precisarem buscar orientações 
e relatar preocupações. Fazer perguntas e comunicar nossas preocupações nos ajudam a manter a 
nossa cultura de ética.  

Se você quiser fazer uma pergunta ou compartilhar uma preocupação, a Interoil recomenda que você 
contate: 

ØSeu supervisor ou gerente direto 

Ø Departamento Jurídico 

Ø Canal de comunicação da Interoil, através do email: compliance@interoil.com.br 

 

2.11. Garantia de não Retaliação e Respeito Mútuo  
 

Asseguramos que não haverá retaliação a todos que fazem manifestações de “boa-fé”. Por isso, 
sempre ouviremos suas sugestões, preocupações, suspeitas e questionamentos e tomaremos as 
ações necessárias para atender e responder satisfatoriamente o seu contato.  

A Interoil não tolera nenhuma medida de retaliação contra qualquer pessoa por fazer uma denuncia 
de “boa fé” ou participar da investigação de uma denúncia. Exemplos de “medidas de retaliação” 
incluem demissão, rebaixamento de cargo, medidas disciplinares ou maus tratos. 

O termo “boa-fé”, nesse contexto, demonstra a tentativa sincera de confirmar o Manual de Ética e 
Conduta, as leis aplicáveis e regras da Interoil, de forma a contribuir para um ambiente de trabalho 
transparente.  

2.12. Relacionamento com a Imprensa e Comunicação 
 

Nosso diálogo é aberto e transparente.  Para garantir a consistência, credibilidade e transparência 
das informações e comunicações, verbais ou escritas da Interoil, somente porta-vozes autorizados 
poderão esclarecer dúvidas ou falar com o público em nome da empresa.  
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2.13. Zelo pela Imagem do Grupo  
 

É dever de todos os colaboradores e terceiros da Interoil zelar pela imagem, valores e reputação 
dentro e fora empresa, incluindo sites e redes sociais. Portanto, para cumprir a Lei, e este Manual, 
devemos tomar os seguintes cuidados: 

 

• Em ambientes externos ao da Interoil, enquanto estiverem usando qualquer identificação da 
empresa, ou em situações que você represente a Interoil, seja cordato e aja com respeito, 
integridade e ética.  

• Na publicação de informações e opiniões em sites e redes sociais da internet, que possam 
relacioná-lo, ainda que indiretamente com a Interoil, atente-se para manter conduta ética 
adequada, o respeito, reputação da empresa e sigilo profissional e deixar claro que as 
declarações são opiniões pessoais, não relacionadas com a empresa. 

• Em conversas em ambientes públicos, sempre que assuntos confidenciais relacionados a Interoil 
forem abordados, não mencione informações que possam atentar contra o sigilo profissional e a 
ética. Evite tratar de assuntos internos em ambientes inadequados e na presença de terceiros. 

 

2.14. Concorrência Livre e Justa  
 

Não realizaremos acordos formais ou informais com nossos concorrentes para manipular preços ou 
licitações públicas e privadas. A Interoil observa e cumpre todas as leis concorrenciais e demais 
legislações que protegem a competição livre e justa. 

 

2.15. Uso de Ativos da Empresa 
 

Os Ativos tangíveis (tais como objetos, equipamentos e instalações) e intangíveis (tais como recursos 
eletrônicos, recursos de informática, informações e serviços) estão disponíveis para serem utilizados 
exclusivamente para a execução dos negócios da empresa. Não devemos fazer uso de outros ativos 
para execução dos trabalhos da Empresa, tais como particulares, públicos ou de outra empresa, nem 
tampouco devemos fazer uso dos mesmos para outros fins, a menos que autorizado pelas pessoas 
competentes. Os Ativos devem ser acessados e utilizados conforme as práticas, instruções e normas 
vigentes.  

As informações geradas, recebidas e/ou armazenadas em Ativos da Empresa, em especial nos 
recursos eletrônicos e de informática, são Ativos da Empresa e não são considerados particulares, 
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como, por exemplo, arquivos eletrônicos e mensagens eletrônicas tais como SMS e e-mails. Assim, 
tais informações não podem ser enviadas para outros recursos que não os da Empresa, nem 
tampouco informações particulares podem ser enviadas para recursos da Empresa.  

Softwares disponibilizados pela Empresa devem ser utilizados exclusivamente para execução dos 
negócios da Empresa, não devendo ser utilizados outros Softwares, a menos quando autorizado. 
Softwares não podem ser copiados para fora da empresa. Da mesma forma, Softwares de fora da 
empresa não podem ser copiados e/ou instalados em Ativos da Interoil sem a autorização formal 
pela área competente. 

As senhas e outros meios de autenticação para acessar os Ativos (como crachás), são pessoais (não 
podem ser usados por mais de uma pessoa), intransferíveis (uma pessoa não pode transferir para 
outra), sigilosas (não podem ser divulgadas) e de inteira responsabilidade do respectivo colaborador. 

Os Ativos da Empresa, incluindo informações geradas dentro de nossas unidades, são de propriedade 
da Interoil e não podem ser divulgados, doados, descartados ou dispostos de outra forma sem a 
devida autorização, a menos que legalmente exigidos.É nossa responsabilidade zelar pelo bom uso e 
conservação do patrimônio da empresa.   

 

2.16. Monitoramento 

 

A empresa pode usar circuito fechado de TV e outras tecnologias para monitorar seus ambientes. A 
empresa também pode monitorar os recursos eletrônicos e de informática, tais como rede, 
computadores, arquivos eletrônicos, e-mails. 

É proibido comercializar qualquer mercadoria que não diga respeito aos negócios da Interoil nas suas 
dependências ou nas do cliente. 

 

2.17. Propriedade e Confidencialidade das Informações  
 

A empresa é proprietária de todas as informações produzidas no desempenho de suas atividades, 
por pessoas ou recursos eletrônicos ou de informática.  Trabalhos de natureza intelectual produzidos 
para a Interoil ou informações estratégicas geradas na empresa, são de propriedade exclusiva da 
empresa 

Respeitamos nossos integrantes, clientes, fornecedores e outros, mantendo o sigilo de seus 
cadastros, informações, operações e serviços contratados.O colaborador é responsável por respeitar 
a propriedade e confidencialidade das informações a que tenha acesso, sejam da empresa ou de 
terceiros disponibilizadas para a empresa. Por exemplo, o colaborador não deve acessar informações 
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desnecessárias às suas atividades, deve compartilhar somente com as pessoas devidamente 
envolvidas, e deve alertar a empresa de qualquer irregularidade que tenha conhecimento. 

As informações da empresa e de terceiros disponibilizadas para a empresa podem ser divulgadas 
somente com as devidas autorizações.  

 

2.18. Uso de Informações Privilegiadas  
 

Por vezes poderemos ter acesso a informações confidenciais e privilegiadas que podem influenciar 
decisões de investimento ou gerar uma vantagem indevida. Todos nós, independentemente do nível 
hierárquico ou posição na Interoil, não nos utilizaremos destas informações para tirarmos proveito 
ou obtermos qualquer vantagem, bem como não divulgaremos estas informações para terceiros, 
mesmo que seja um familiar ou amigo próximo. 

 

2.19. Patrocínios e Doações Filantrópicas  
 

A Interoil tem o compromisso de contribuir positivamente com a comunidade nas regiões onde atua 
de modo a cooperar com o crescimento econômico social do local. Nossos patrocínios e doações 
filantrópicas não serão destinados ou utilizados como meio de obtenção de benefícios, 
favorecimentos, concessões financeiras, recomendações ou outras influências.  

 

2.20. Financiamento e atividades políticas 
 

Os colaboradores da Interoil e seus acionistas podem decidir apoiar partidos, campanhas políticas ou 
candidatos a cargos públicos individualmente. Estas serão ações isoladas, pessoais e totalmente 
independentes e, portanto, não se confundem com os interesses da Interoil.  

A Interoil não apoia ou participa de quaisquer atividades políticas, seja diretamente ou por meio de 
terceiros.   

 

2.21. Apresentação Pessoal 
 

A Interoil preza por sua imagem e reputação e os nossos colaboradores e terceiros são os que melhor 
nos representam. Por isso, a distância entre a sua imagem pessoal e a imagem da Interoil é tênue. 
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É importante que nossos colaboradores e terceiros vistam-se com sobriedade, tanto nas 
dependências da Interoil, quanto em nossos clientes. Lembre-se que, por vezes, temos que estar 
presentes em lugares em que equipamentos de segurança são exigidos e o nosso vestuário deve ser 
confortável, condizente e apropriado com o local.  

 

3. CUMPRIMENTO E VIOLAÇÃO  
 

Lideramos, em todos os níveis hierárquicos, pelo exemplo, demonstrando compromisso com nossos 
Valores e procuramos agir com integridade e ética, de acordo com este Manual. 

Por isso é responsabilidade de todos nós ler, compreender e aplicar o Manual de Ética e Conduta no 
seu cotidiano de trabalho, bem como, as demais políticas e procedimentos da empresa.  

O não cumprimento do nosso Manual ou de outras políticas da Interoil poderá trazer sérias 
consequências, tanto para nossa Interoil, quanto para o(s) envolvido(s).  Além de prejudicar o a nossa 
boa reputação, uma conduta que viola o nosso Código poderá também violar a lei, e expor as 
pessoas envolvidas a ações cíveis e criminais. 

A Interoil leva a sério qualquer violação a este Manual. Isso significa que a Interoil poderá tomar 
medidas disciplinares, inclusive demissão, contra qualquer pessoa que deixar de cumpri-lo. 

Em caso de dúvidas ou se houver suspeitas, preocupações ou situações que possam indicar condutas 
indevidas ou antiéticas, práticas questionáveis, controles internos ou preocupações que possam 
colocar a imagem e reputação da Interoil em risco, entre em contato com o Canal de Comunicação 
Interoil, através do email: compliance@interoil.com.br. As comunicações feitas são tratadas com 
independência e confidencialidade 
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TERMO DE ADESÃO 
 

 

 

 

Eu_________________________________________________________________________ (nome), 
__________________________________________________________ (cargo) da empresa 
_____________________________________________________ declaro ter recebido a via física 
e/ou digital do Manual de Ética e Conduta da Interoil, bem como ter conhecimento do conteúdo e 
diretrizes contidas desse documento de modo a conduzir os negócios de acordo com os interesses da 
Interoil com ética e transparência.  

 

 

Rio de Janeiro, ______ de _________________ de 20_____. 

 

 

_________________________________ 

(assinatura) 

 

 


