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Prezados colegas,

Na Newpark, sempre estivemos comprometidos com o avanço tecnológico e pretendemos continuar 
assim. Ao mesmo tempo, nos comprometemos com o fornecimento de produtos e serviços 
superiores ao mercado, que atendam às necessidades de nossos clientes. Agir com integridade, de 
maneira ética e honesta, é um componente essencial ao nosso contínuo sucesso como empresa. 
Integridade é um de nossos Valores Fundamentais e continua a ser o alicerce sobre o qual nossa 
empresa foi e é construída. Este Código reflete as expectativas da Newpark de que todos os 
colaboradores e indivíduos associados à Newpark estejam se comportando com o máximo de 
integridade em todos os negócios que fazemos. 

Para permanecer atualizado no ambiente em constante mudança aonde conduzimos nossos 
negócios, estamos introduzindo o Código de Ética e Conduta nos Negócios da Newpark (o “Código”). 
Este Código é uma atualização e substitui o Manual Corporativo de Conformidade e Ética nos 
Negócios. Acreditamos que esta versão atualizada transmita de maneira mais clara e direta todos 
os valores fundamentais e expectativas da Newpark em relação a todos os colaboradores e 
indivíduos associados à empresa. O Código também reconhece que a Newpark faz negócios no 
mundo todo e que nossos colaboradores estão sujeitos às leis de muitos países. Além disso, que 
nossos colaboradores enfrentam dilemas éticos em muitas culturas distintas. Dessa forma, embora 
o aspecto e a linguagem do Código possam ser diferentes do Manual, o princípio orientador 
permanece o mesmo: Nunca se deve sacrificar a integridade em busca de resultados.

O Código estabelece os padrões jurídicos, éticos e de conformidade que se aplicam aos nossos 
relacionamentos com clientes, parceiros externos e nossos colegas de trabalho. A essência do Código 
é a que as pessoas utilizem seu melhor juízo e façam o que considerem certo, independentemente se 
a situação específica que estão presenciando está ou não coberta pelo Código. Precisamos trabalhar 
conjuntamente para manter a reputação de nossa empresa em todos os momentos, sejam em 
negócios grandes ou pequenos, atendendo às exigências legais aplicáveis, agindo de maneira ética 
e tomando decisões nos negócios que sejam consistentes com nossas políticas e valores. Às vezes, 
na execução de nossos negócios, podemos nos deparar com situações complexas e a forma correta 
de agir nem sempre é clara. Nestes casos, outras fontes – incluindo este Código – poderão fornecer 
a orientação necessária para se chegar a uma decisão correta.

Cada um de nós compartilha a responsabilidade de conduzir os negócios seguindo os mais altos 
padrões legais e éticos da Newpark. Gostaria, pessoalmente, de enfatizar o quão importante é que 
cada um de nós apoiemos esses padrões éticos ao conduzirmos os negócios da Newpark ao redor 
do mundo. Para assegurar que continuemos a cumprir os altos padrões que estabelecemos, peço 
a todos que dediquem um tempo para rever o novo Código e familiarizar-se com ele. Somos todos 
responsáveis por entender e aceitar os requisitos estabelecidos neste Código, estando também 
obrigados a falar abertamente e tomar as ações necessárias caso nos deparemos com algo que 
conflite com nossos valores e princípios. Nossa reputação por agir de forma ética e honesta 
é essencial para o sucesso da Newpark. 

Obrigado por seu compromisso contínuo e dedicação em sustentar os altos padrões 
de conduta honesta e ética.

Atenciosamente,

Paul Howes, Presidente e Diretor Executivo

UMA MENSAGEM  
DE PAUL HOWES
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SUAS ESCOLHAS DETERMINAM NOSSO SUCESSO 
Não poderíamos fazer negócios sem você. Você é mais que um colaborador; é nossos olhos e ouvidos durante as 

operações e negócios. Você nos representa junto aos clientes, desenvolve novas ideias que nos ajudam a crescer, 

tomando, diariamente, decisões que afetam diretamente o futuro da Newpark.

Algumas escolhas são mais difíceis do que outras e, não importa há quanto tempo você faz negócios, sabemos que 

algumas respostas nem sempre são tão óbvias. É por isso que desenvolvemos este Código de Ética e Conduta nos 

Negócios (“Código”). Pense nele como o início de uma conversa sobre como tomar decisões corretas. O Código 

descreve a legislação e os princípios que orientam como devemos agir e com quem devemos entrar em contato 

em caso de dúvidas ou preocupações sobre decisões que não foram tomadas de maneira ética ou em conformidade  

com as políticas da Newpark.

Esperamos dos nossos colaboradores e parceiros de negócios, que 

ajam sempre de maneira honesta e ética. Nossa empresa mantém um 

firme compromisso de agir de acordo com nossos Valores Principais 

de Integridade, Respeito, Excelência e Responsabilidade, que 

garantem que nossos clientes recebam os melhores produtos e 

serviços que podemos oferecer e que você, nosso colaborador, 

tenha um local de trabalho seguro onde possa progredir. 

Como usar o Código
Use o Código como uma fonte importante de orientação. É impossível 

elaborar uma política que abranja todas as legislações e regulamentos 

existentes, por isso, incentivamos que você utilize o bom senso ao 

fazer negócios. Se algo não parecer correto, provavelmente não é.

O Código faz referência a várias políticas da Newpark e, ainda, faz 

referências à política completa. Para obter maiores informações sobre 

as políticas que estão mencionadas no Código, sugerimos que você 

leia a nossa política completa (que pode ser encontrada no Newpark 
Well (ou intranet)). Caso tenha outras dúvidas sobre alguma política, 

você pode:

• Entrar em contato com o departamento responsável pela política 

que gerou dúvidas; ou

• Entrar em contato com um dos responsáveis pelo controle da 
Ética e Conformidade na Newpark, cujos contatos estão listados 

ao fim deste documento.

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste Código ou sobre outras 

políticas subjacentes, incentivamos que você as discuta com seu gerente, 

o Representante de RH local, com o Departamento Jurídico ou, ainda, 

você pode entrar em contato com a linha direta de ética. 

Contamos com você para se manifestar caso tome conhecimento 

de alguma situação que considere preocupante. Você tem um papel 

fundamental em nosso sucesso e estamos aqui para apoiá-lo na 

tomada de decisões éticas, que sejam favoráveis para você e para 

a Newpark.

A quem se aplica o Código 
A conduta ética e em conformidade com a lei, diante de qualquer 

pessoa, é uma preocupação da Newpark. É por isso que o Código 

se aplica a todos: colaboradores da Newpark, de nossas empresas 

subsidiárias ou afiliadas e das joint-ventures em que temos uma 

participação controladora (tudo a que nos referirmos como a 

“Newpark” ou a “Empresa”). A Newpark também espera que seus 

agentes, consultores, parceiros de negócios terceirizados e/ou 

qualquer representantes que negociem em nome da Newpark ajam 

conforme os padrões impostos por este Código.

Quais são as consequências  
da violação do Código?
Seguir o Código é obrigatório. Levamos muito a sério a necessidade 

de agir em conformidade com o Código. Todas as possíveis denúncias 

ao Código serão investigadas a fundo. Violações ao Código podem 

gerar graves consequências, incluindo medidas disciplinares para 

quem violou o Código, podendo levar, inclusive, a demissão e, 

possivelmente, a ações para reparação de eventuais danos cíveis e/ou 

ações de responsabilização criminal.
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TOMADA DE DECISÃO ÉTICA

Nosso Código explica todos os padrões de 
conduta que devo seguir/conhecer?
Nosso Código tenta abranger o máximo de situações que você poderá 

enfrentar em suas atividades comerciais e oferece as diretrizes a serem 

aplicadas, utilizando o bom senso. No entanto, evidentemente, o Código 

não consegue tratar de todas as situações com as quais podemos nos 

deparar. A Newpark também possui outras políticas e regulamentos, que 

fornecem maiores detalhes sobre os padrões de conduta especificamente 

apresentados no Código. Em alguns casos, essas políticas e regulamentos 

são específicos, por estarem relacionados à legislação local, sendo as 

exigências, nestes casos, mais rigorosas dos que as previstas no Código. 

Nestes casos, você deve sempre seguir as exigências mais rigorosas.

O que fazer quando houver diferenças 
entre a legislação local e os costumes?
Como uma organização global, a Newpark está sujeita às leis e 

regulamentos de todos os países onde tenha operações. Como a Newpark 

tem sua sede nos Estados Unidos da América, com ações negociadas 

na Bolsa de Valores de Nova York, nossos colaboradores, ao redor do 

mundo, também estão sujeitos à legislação americana, não importa onde 

realizem suas operações. Você e todos que estejam trabalhando em nome 

da Newpark devem cumprir as leis que regulam nossos negócios e as 

condutas éticas definidas neste Código. A obrigação de cumprir estas leis 

e regulações existe, ainda que as leis ou costumes do seu país sejam menos 

rígidos. Se as leis ou costumes do seu país exigirem uma conduta mais 

rígida, siga sempre a conduta que for mais rígida.

Se você se deparar com uma situação em que haja um conflito entre 

as leis aplicáveis de dois ou mais países, é extremamente importante 

que você consulte imediatamente o Departamento Jurídico para 

entender como resolver o conflito de forma adequada.

Se a resposta for “sim” para qualquer das perguntas anteriores,  
não vá em frente

Esta situação/fato é incoerente com nossos 
valores e nosso compromisso com a ética nos 
negócios??
Esta situação/fato poderá afetar 
negativamente a segurança ou a qualidade 
dos nossos produtos??
Esta situação/fato é ilegal??
Esta situação/fato poderia afetar, 
negativamente, terceiros interessados em 
nossos negócios ou parceiros comerciais??

Podem surgir situações em que não esteja tão claro qual é a atitude correta a ser tomada. Nestes casos, você deve se 

fazer algumas perguntas, para chegar a uma decisão sensata e ética:

Esta situação/fato poderá refletir, de forma 
negativa, sobre a Newpark e/ou sobre você??

Além de cumprirem este Código, colaboradores, 
agentes, consultores e fornecedores da Newpark 
Drilling Fluids S.p.A. e suas subsidiárias também 
devem aderir ao Suplemento da Newpark 
Drilling Fluids S.p.A. ao Código de Ética e 
Conduta nos Negócios.

ATENÇÃO

!
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INTEGRIDADE 
TODOS OS DIAS
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NOSSOS VALORES

A integridade é a base de quem somos e do que representamos. Ela nos ajuda a desenvolver confiança e 

respeito em todos os nossos relacionamentos. Na Newpark, nunca sacrificamos a integridade em prol de 

resultados.

Agir com 
Honestidade, 
Ética e 
Responsabilidade 
em todos os aspectos 
dos nossos negócios.

INTEGRIDADE SIGNIFICA: 

Evitamos conflitos de interesse
Durante a realização de qualquer negócio da Newpark, esperamos 

que todos os nossos colaboradores ajam de modo justo e honesto 

e tomem decisões sempre em benefício da Newpark. As decisões 

comerciais devem ser tomadas livres de qualquer conflito de 

interesses. Um colaborador nunca deve:

• Usar o seu cargo para influenciar alguém ou obter uma vantagem 

pessoal, que possa ser considerada inapropriada;

• Utilizar informações confidenciais da Newpark em seu próprio 

benefício; ou

• Obter qualquer vantagem a partir de informações internas 

da Newpark.

É importante que você saiba identificar o que pode gerar um conflito 

de interesses, sabendo, inclusive, quando tal conflito, caso já tenha 

ocorrido ou esteja em vias de acontecer, deve ser informado para que 

seja analisado e as medidas corretivas sejam tomadas. 

Embora o Código não consiga abranger todos os tipos de conflitos de 

interesses, há vários tipos de relacionamentos pessoais que podem gerar 

conflitos de interesses relacionados à lealdade em relação à Newpark.

RELAÇÕES PESSOAIS
Você não pode ser o responsável imediato – supervisor – de um 

parente próximo (que seja empregado da Newpark) ou supervisionar a 

relação comercial/contratual existente entre a Newpark e um parente 

próximo ou com uma empresa que pertença a um parente próximo, 

ou seja, sob a gestão deste parente na condição de consultor, agente, 

fornecedor ou qualquer outro tipo de parceiro de negócios. Além 

disso, é considerado conflito de interesses caso você participe, em 

nome da Newpark, de um processo seletivo para a contratação de 

um novo empregado, fornecedor ou parceiro de negócios que seja 

seu parente próximo ou uma empresa que pertença, ou seja operada, 

por ele (seu parente próximo). Para obter maiores informações sobre a 

política da Newpark referente a relações pessoais, consulte a Política 
de Nepotismo.
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RELAÇÕES FINANCEIRAS
Pode ser considerado um conflito de interesses, ainda que de forma 

aparente, uma relação financeira em que você, ou seu parente 

próximo, tenha participação, seja ela qual for, nos negócios de um 

concorrente, cliente ou qualquer outro tipo de parceiro comercial 

como, por exemplo, fornecedores ou distribuidores da Newpark. Se 

você tiver participação (ações ou qualquer outro tipo de interesse) em 

alguma empresa privada ou se detiver mais de 1% das ações de uma 

empresa de capital aberto listada em uma bolsa de valores, que seja 

reconhecidamente concorrente, cliente ou parceiro de negócios da 

Newpark, você deve informar, por escrito, para seu supervisor direto ou 

para um Representante de Recursos Humanos para fins de análise. 

EMPREGOS E ATIVIDADES EXTERNAS
Empregos, consultorias e outros serviços externos em um 

concorrente, fornecedor ou distribuidor da Newpark quase sempre 

irão criar um conflito de interesses. Em algumas ocasiões, realizar um 

trabalho externo para uma pessoa ou empresa que não faça negócios 

com a Newpark também poderá gerar um conflito de interesses, 

caso este trabalho externo interfira em suas responsabilidades como 

empregado da Newpark. Use sempre o seu bom senso e, quando 

estiver em dúvida se uma atividade profissional externa gerará ou não 

conflito de interesses, consulte seu supervisor.

ATUAÇÃO EM DIRETORIAS DE OUTRAS 
EMPRESAS
Embora atuar na diretoria de outra empresa possa ser adequado em 

alguns casos específicos, em certas ocasiões, assumir uma posição 

na diretoria de outra empresa, que não seja Newpark, poderá, 

potencialmente, criar um conflito de interesses. Por exemplo, não é 

permitido, em nenhuma hipótese, atuar na diretoria de um de nossos 

concorrentes, clientes, fornecedores ou distribuidores.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
Caso você fique ciente de alguma oportunidade de negócios que 

possa interessar a Newpark, você não pode se beneficiar desta 

oportunidade, seja pessoalmente ou em benefício de outra pessoa 

ou empresa. Podem ser exemplos de Oportunidade de Negócios: 

você, ou seu parente próximo, participam de uma licitação em um 

projeto no qual você sabe que a Newpark está cogitando participar ou 

assinam um contrato de locação ou compra de uma propriedade que 

você sabe que a Newpark tem interesse em adquirir ou alugar. 

Para os fins desta política, “Parente Próximo” significa: cônjuge, 

companheiro(a), pais, irmãos, filhos, qualquer outro parente que more 

na mesma casa e qualquer outro familiar que possa criar um conflito 

de interesses, ainda que aparente.

VOCÊ SABIA? 

É sua obrigação divulgar possíveis conflitos de interesses quando 
eles surgirem. Dessa forma, a Newpark pode analisar a situação, 
garantindo que os interesses da Empresa estejam protegidos de 
um modo que não seja excessivamente restritivo aos interesses 
ou atividades externas de seus empregados. 

Relatar um conflito de interesses em potencial não significa 
que você não estará autorizado a realizar a atividade/negócio 
que pretendia fazer. Esse tipo de informação apenas permite 
uma comunicação transparente com a Empresa, a fim de garantir 
que a Newpark tome uma decisão considerando este possível 
conflito de interesses. 

Evite atividades que aparentam ser um conflito de interesses, 
mesmo que o conflito real não exista. Quando estiver em dúvida, 
seja sempre precavido e informe qualquer possível conflito de 
interesses ao seu gerente ou ao departamento adequado da 
Empresa. Em caso de outras dúvidas sobre conflitos de interesses 
ou sobre como relatá-los, consulte um dos Responsáveis pela 
Ética e Conformidade, listados neste Código.
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INTEGRIDADE SIGNIFICA: 

Competimos de modo justo
Promovemos práticas comerciais justas. Não é somente o que é 

considerado como certo a ser feito, mas também o que é exigido 

por lei. Significa cumprir todas as leis de concorrência aplicáveis aos 

nossos negócios em todo o mundo. Embora as leis de concorrência 

variem ao redor do mundo, todas, geralmente, têm como objetivo 

comum proteger a competição ao proibirem determinadas condutas 

anticompetitivas. 

Você deve entender as leis de concorrência aplicáveis ao seu trabalho. 

A violação das leis de concorrência pode gerar consequências muito 

graves, incluindo multas para a Newpark e multas e penas de prisão 

para as pessoas envolvidas. 

ACORDOS ENTRE CONCORRENTES
A maioria das leis de concorrência proíbe certos tipos de acordos, 

incluindo verbais e/ou informais, entre concorrentes. A melhor forma 

de assegurar que sua conduta não é contrária a estas leis é evitar 

qualquer tipo de discussão com concorrentes a respeito de preços 

ou de qualquer assunto que possa afetar preços ou participação no 

mercado. 

Se você participar de reuniões em associações comerciais: certifique-

se de que você compreende claramente todas as regras sobre a 

discussão de certos assuntos com concorrentes que poderão ser 

objeto destas reuniões. Se algum participante destas reuniões iniciar 

alguma conversa que tenha, em seu conteúdo, informações comerciais 

confidenciais (como preços, participação no mercado, planos de 

negócios futuros e etc.), abandone a conversa imediatamente e 

busque orientação do Departamento Jurídico sobre o que fazer  

em seguida.

MONOPOLIZAÇÃO
Devemos sempre nos esforçar para obter a liderança em nosso 

mercado, vendendo produtos superiores aos demais, oferecendo 

o melhor serviço e usando nossos recursos da maneira de modo 

mais eficiente. Em todo caso, nunca é permitido obter, ou manter, 

a liderança em nosso mercado a partir de práticas ilegais ou ilícitas.

RELACIONAMENTOS COM FORNECEDORES E 
CLIENTES
Também lidamos de modo honesto com nossos fornecedores e 

clientes. Não fazemos comentários maldosos a respeito de nossos 

concorrentes para os clientes e devemos evitar acordos com nossos 

fornecedores e clientes que restrinjam, de forma inadequada, a 

competição. 

Em caso de dúvidas sobre como as leis de concorrência se aplicam 

ao seu trabalho, consulte a Política sobre Lei Antitruste e de 
Concorrência ou entre em contato com o Departamento Jurídico.

Há certas ocasiões em que acordos com 
concorrentes são aceitáveis, como quando a 
Newpark faz contratos de compras ou vendas de 
produtos com os nossos concorrentes. Antes de 
discutir com um concorrente a respeito desse tipo 
de acordo ou de qualquer outro assunto, entre em 
contato com o Departamento Jurídico para obter 
orientação.

ATENÇÃO

!
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INTEGRIDADE SIGNIFICA:

Proibimos suborno e corrupção
Adotamos uma prática de tolerância zero em relação ao suborno e 

corrupção e obedecemos integralmente todas as leis aplicáveis nos 

EUA e em todos os países onde realizamos negócios. Este mesmo 

comportamento, e comprometimento, é esperado de nossos 

fornecedores, distribuidores, parceiros de negócios e representantes. 

Há leis antissuborno em vários países aonde conduzimos negócios, 

como no Reino Unido, na Itália e no Brasil.

Como a Newpark é uma empresa com sede nos EUA, a Lei Norte-
Americana de Combate às Práticas de Corrupção no Exterior 
(“FCPA”) determina o modo como fazemos negócios ao redor do 

mundo e proíbe subornos para funcionários públicos estrangeiros.  

O termo “funcionário público estrangeiro” tem um significado amplo 

e inclui “qualquer pessoa agindo em cargo oficial para ou em nome 

de qualquer governo, departamento ou agência não dos EUA; assim 

como qualquer funcionário de um empreendimento ou empresa de 

propriedade de um governo; e qualquer candidato a cargo político 

não dos EUA”. A FCPA também exige que as empresas mantenham 

livros e registros que reflitam de modo preciso e correto, todas as 

transações por elas realizadas. Além disso, exige que as empresas 

estabeleçam controles financeiros adequados, para atender a estas 

exigências de registro das transações financeiras.

A Lei Antissuborno do Reino Unido (“UKBA”) e outras leis 

aplicáveis vão além das interações da Newpark com funcionários 

públicos estrangeiros e proíbem todos os tipos de suborno, incluindo 

o suborno em contexto comercial.

Nunca ofereça, faça ou autorize pagamentos em dinheiro ou em algo 

de valor para assegurar uma vantagem comercial. Isto é válido onde 

quer que você esteja realizando negócios, ainda que aceitável ou 

normal na cultura do local. Exemplos de comportamentos inaceitáveis 

incluem (entre outros):

• Oferecer ou aceitar propinas;

• Dar ou aceitar dinheiro; 

• Oferecer ou aceitar presentes, viagens ou qualquer tipo de 

entretenimento acima do valor nominal ou habitual;

• Fazer doações beneficentes ou políticas para um funcionário do 

governo a fim de garantir um tratamento diferenciado; ou

• Contratar familiares de funcionários do governo com o propósito 

de obter vantagens comerciais.

Nunca ofereça ou aceite algo de valor para garantir vantagens 

comerciais, seja diretamente (você mesmo), ou indiretamente,  

por meio de terceiros (agentes, parceiros de negócios, subcontratados  

e etc.).

Levamos o suborno e a corrupção muito a sério. A violação das leis 

antissuborno resultará em medidas disciplinares, incluindo demissão. 

Além disso, estas violações poderão gerar penalidades criminais e 

civis para a Newpark e os empregados que estiverem envolvidos. 

Estas penalidades podem ser multas em valores significativos e/ou 

penas de prisão, para todos os envolvidos. Em caso de dúvidas ou 

perguntas, não faça suposições. Consulte a Política Antissuborno e 
Anticorrupção, o Guia Antissuborno e Anticorrupção ou entre em 
contato com o Departamento Jurídico.

Como as leis antissuborno e anticorrupção 
se estendem às ações de nossos agentes e 
de terceiros que agem em nosso nome, tome 
um cuidado especial ao contratar e trabalhar 
com agentes e terceiros que representarão a 
Newpark. Siga os procedimentos internos para a 
aprovação de agentes e terceiros antes de iniciar 
discussões sobre contratação ou trabalho em 
conjunto. Nossas expectativas relacionadas à 
proteção e gestão de relações com terceiros são 
discutidas em mais detalhes na seção Agentes e 
Representantes do Código (página 14). Em caso 
de dúvidas sobre as políticas da Empresa para 
a aprovação de agentes e terceiros, entre em 
contato com o Departamento Jurídico. 

ATENÇÃO

!
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INTEGRIDADE SIGNIFICA: 

Temos bom senso em relação a 
presentes e outros entretenimentos

PRESENTES
Há ocasiões em que, em um contexto comercial, é aceitável oferecer 

e aceitar presentes de clientes, fornecedores ou distribuidores. 

Por exemplo, um pequeno símbolo de apreço por uma boa relação 

de trabalho (como um gesto de afeição durante a época de festas 

ou para comemorar um evento especial) costuma ser aceitável se 

estiver de acordo com práticas comerciais razoáveis. O princípio mais 

importante a ser lembrado é que, quando se trata de dar ou aceitar 

presentes, é preciso sempre ter bom senso. Embora seja impossível 

criar regras específicas para cada tipo de presente que você está 

sujeito a receber, você deve seguir as diretrizes abaixo ao dar ou 

aceitar presentes no contexto comercial.

Alguns presentes quase sempre são adequados

• É possível oferecer ou aceitar presentes de valor pequeno. 

Exemplos de pequenos presentes apropriados são, entre 

outros: canetas, canecas, camisetas, calendários e outros itens 

promocionais.

Alguns presentes nunca são adequados

• Nunca é permitido oferecer ou aceitar dinheiro. 

• Nunca ofereça ou aceite um presente em troca de um negócio 

ou de termos favoráveis para uma venda ou compra. Em outras 

palavras, não ofereça presentes como suborno nem aceite 

subornos.

• Respeite sempre as políticas relacionadas a presentes de nossos 

clientes e parceiros de negócios. Antes de oferecer um presente, 

verifique a possibilidade de dar este presente, informando-se sobre 

a política de presentes do cliente ou parceiro de negócios.

• Nunca ofereça ou aceite um presente que possa ser considerado 

inapropriado, ou que possa, ainda que de forma aparente, ter um 

impacto negativo na imagem da Newpark. Use sempre seu bom 

senso sobre o que constitui um presente inadequado. 

• Nunca ofereça ou aceite um presente que seja ilegal.

VOCÊ SABIA? 

“Pagamentos Facilitadores” são pequenos 
pagamentos concedidos a funcionários do 
governo para agilizar serviços rotineiros. 
Exemplos comuns incluem (entre outros): 

• Registro de veículos;

• Obtenção de vistos;

• Liberação alfandegária;

• Emissão de autorizações; ou 

• Fornecimento de proteção policial. 

Embora algumas leis permitam esses tipos 
de pagamentos em situações limitadas, as 
leis de outros países em que operamos, 
incluindo o Reino Unido e o Brasil, proíbem 
tais pagamentos. Os colaboradores da 
Newpark não podem fazer pagamentos 
facilitadores em nenhuma quantia.1

1  A única exceção a essa regra abrange os casos de ameaça 

iminente à saúde ou ao bem-estar de algum colaborador 

ou seu familiar. Se você for solicitado ou se sentir 

pressionado a fazer um pagamento facilitador, entre em 

contato com o Diretor Jurídico imediatamente. 
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ENTRETENIMENTO
Contamos também com seu bom senso ao considerar se deve ou não 

oferecer ou aceitar um convite de um espetáculo, peça, show e/ou 

almoços/jantares (“Entretenimento”) de ou para um cliente, fornecedor, 

distribuidor ou parceiro de negócios. O Entretenimento aceitável é sempre 

algo razoável, costumeiramente oferecido e que, em nenhuma hipótese, 

cause um impacto negativo na imagem da Newpark. Por exemplo, uma 

refeição em um restaurante, com preços razoáveis, com o objetivo de 

discutir negócios geralmente é uma forma aceitável de Entretenimento. 

Antes de oferecer ou aceitar um presente ou um convite para 

Entretenimento, sempre se pergunte se oferecer ou aceitar este 

Entretenimento “parece certo”. Lembre-se de nunca oferecer ou 

aceitar um presente ou convite de Entretenimento se:

• A intenção de qualquer uma das partes (a pessoa que está 

oferecendo ou a que está aceitando) for de influenciar o resultado 

de uma decisão comercial;

• Houver expectativa de recebimento de algo de valor em troca; ou

• Exceder as práticas comerciais aceitas.

Para obter informações mais detalhadas, consulte a Política 
de Relatório de Despesas Comerciais, de Viagem e de 
Entretenimento e a Política de Presentes Comerciais da Newpark. 
Em caso de dúvidas ou para receber mais orientação, consulte o 

Departamento Jurídico.

INTEGRIDADE SIGNIFICA: 

Trabalhamos com os melhores 
parceiros de negócios, que 
compartilham nosso compromisso 
com a conduta ética nos negócios 

FORNECEDORES
As relações com nossos fornecedores baseadas na confiança, respeito 

e no compromisso de conduta ética nos negócios são essenciais para 

o sucesso de nossa Empresa. Conseguimos oferecer os melhores 

produtos e serviços, em parte, graças às nossas sólidas relações com 

nossos fornecedores. Exigimos de nossos fornecedores os mesmos 

padrões de conduta ética nos negócios aos quais nos submetemos e 

esperamos que eles ajam de modo ético e dentro das leis aplicáveis, 

bem como com os princípios que norteiam este Código. 

Estamos comprometidos em comprar somente peças e produtos 

que contenham minerais adquiridos por meio de uma cadeia de 

suprimento livre de qualquer tipo de conflitos, bem como evitamos o 

uso de minerais provenientes de países que tenham conflitos armados 

financiados (por exemplo, República Democrática do Congo ou DRC) 

e esperamos que nossos fornecedores sigam este mesmo padrão. 

Se você suspeitar ou souber que algum de nossos fornecedores não 

está agindo de acordo com nossos princípios, é seu dever informar 

isto a um dos Responsáveis pela Ética e Conformidade, listados 
neste Código. 

Antes de oferecer presentes, viagens ou qualquer 
tipo de entretenimento a um funcionário do 
governo, obtenha aprovação por escrito do 
Departamento Jurídico.

ATENÇÃO

!
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AGENTES E REPRESENTANTES 
Em algumas circunstâncias, contratamos terceiros para nos auxiliar 

a conduzir nossos negócios. Essas relações podem ser complexas. 

Consideramos agentes e/ou representantes qualquer terceiro 

autorizado a representar a Newpark ou a agir em nome dela. Qualquer 

parceiro de negócios que represente a Empresa ou interaja em nome 

dela com um funcionário do governo, como um consultor que 

oferece serviços de marketing, desembaraço aduaneiro, expedição de 

mercadorias e/ou outros serviços, também é considerado um agente 

ou representante. Esperamos que nossos agentes e representantes 

respeitem os mesmos valores que esperamos de nossos empregados. 

Acordos que possuam como remuneração, comissões e/ou 

honorários, só podem ser celebrados com empresas - ou pessoas - 

cujo serviço tenha uma finalidade comercial legítima. Estes acordos 

não poderão ser celebrados com empresas da qual façam parte 

políticos e/ou funcionários públicos, em a Newpark tenha interesse 

em realizar negócios com a agência governamental e/ou empresa 

pública em que estes políticos e/ou funcionários públicos estejam 

vinculados. A Newpark sempre realizará – e registrará – os pagamentos 

aos seus agentes e representantes por meios transparentes. Isso 

significa que os pagamentos nunca deverão ser realizados em dinheiro 

e serão sempre realizados no país onde está localizada a sede deste 

agente e/ou representante (nunca para uma filial ou conta bancária em 

fora do país-sede). Qualquer proposta de exceção a essa política deve 

ser enviada por escrito pelo Presidente da região para a aprovação 
do Diretor Jurídico e do Diretor Financeiro.

Sempre que contratamos ou fazemos negócios com um agente ou 

representante, devemos investigar profundamente sua reputação 

– assim como das pessoas que fazem parte de sua empresa e são 

potenciais representantes - para determinar sua pertinência antes 

de celebrar qualquer acordo. Qualquer novo acordo com agentes, 

representantes e/ou distribuidores ou renovações de acordos já 

existentes devem ser enviados, com antecedência, para a análise do 

Departamento Jurídico. 

Se seu cargo exigir que você ajude a escolher 
terceiros, lembre-se de que devemos tomar nossas 
decisões de modo justo e objetivo. Ao escolher 
entre terceiros, sempre selecione o terceiro que 
melhor se adequará às necessidades da Newpark, 
com base em avaliações imparciais, como:

• Preço

• Qualidade

• Atendimento ao cliente

• Confiança; e

• Compromisso com a conduta ética nos 
negócios.

Nunca deixe que influências ou interesses pessoais 
afetem sua decisão.

ATENÇÃO

!
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INTEGRIDADE SIGNIFICA: 

Atender à legislação de comércio 
internacional e transnacionais
Realizamos operações em várias partes do mundo. Muitos países 

têm leis e regulamentos próprios que restringem as exportações e 

importações de certos produtos, serviços e tecnologias. Além disso, há 

leis que proíbem Newpark de fazer negócios com determinados países 

e/ou indivíduos. As consequências do não cumprimento dessas leis 

são severas e os empregados responsáveis por atividades comerciais na 

Newpark devem conhecer e atender estas leis. Nossa capacidade de 

atender a projetos globais depende, exclusivamente, do conhecimento 

e atendimento de toda legislação aplicável nestes casos.

LEIS DE CONTROLE DE COMÉRCIO
Como uma empresa global, devemos cumprir todas as leis e 

regulamentos de importação e exportação aplicáveis, incluindo 

eventuais restrições e/ou licenças necessárias, e conhecer o país 

de origem dos itens exportados e importados. As importações 

e exportações feitas em nome da Newpark devem sempre estar 

em conformidade com os regulamentos de comércio aplicáveis. 

O governo dos EUA mantém controles rigorosos sobre a exportação 

de mercadorias, serviços e dados técnicos dos Estados Unidos e 

sobre as reexportações a partir de outros países. As regras que 

abordam as exportações podem ser complexas e sofrer alterações 

com frequência. Em caso de dúvidas, a qualquer momento, entre em 

contato com o Departamento Jurídico.

Ao trabalharmos com fornecedores, devemos estar atentos ao 

atendimento da legislação aplicável e em contato constante com 

estes fornecedores para entender o modo como os serviços serão 

prestados e/ou os produtos serão transportados.

LICENÇAS DE EXPORTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
DO PRODUTO
Como uma empresa que exporta produtos e serviços ao redor do 

mundo, somos responsáveis por obter determinadas licenças e 

realizar, corretamente, as classificações de produtos nos termos de 

cada um dos países onde fazemos negócios. As regras podem ser 

amplas e complexas. Todas as unidades de negócios que participam 

da importação e exportação de produtos e serviços devem entender 

a classificação e os requisitos necessários para os produtos e 

serviços envolvidos. A Newpark tem recursos disponíveis para 

auxiliar no cumprimento destes requisitos. Em caso de dúvidas sobre 

a classificação e/ou requisitos de produtos ou serviços, entre em 

contato com o Departamento Jurídico.

CONFORMIDADE COM LEIS ANTIBOICOTE 
Como uma empresa sediada nos EUA, a Newpark está sujeita às leis, 

aos regulamentos e às políticas do EUA que proíbem a participação 

de nossa Empresa em boicotes econômicos internacionais de certos 

indivíduos ou países. Obedecemos sempre às leis antiboicote 

americanas. Como as violações das leis antiboicote americanas podem 

gerar graves consequências, desde multas ao cumprimento de penas 

criminais, caso você receba uma solicitação para boicotar uma pessoa 

e/ou empresa, não atenda este pedido e informe imediatamente 

o Departamento Jurídico, para que a medida adequada seja tomada. 

Fique atento não somente as solicitações óbvias de participação 

em boicotes, mas também para as solicitações, de certas empresas, 

sondando nossas atividades comerciais em outros países. Essas 

solicitações podem estar presentes em documentos rotineiros, como 

cartas de crédito ou autorizações.
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CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO  
E O TERRORISMO
Lavagem de dinheiro é o ato de realizar - ou tentar - realizar uma 

transação financeira cujo objetivo desta transação é, em parte ou no 

todo, ocultar ou mascarar a natureza, o local, a fonte, a propriedade 

ou o controle dos lucros de uma atividade ilícita específica. Estas 

transações também são utilizadas como fundos ilegítimos para apoiar 

crimes e/ou terrorismo. Nós realizamos nossos negócios em total 

conformidade com as leis e regulamentos contra lavagem de dinheiro, 

a realização de atividades terroristas e/ou a subversão da democracia. 

Proibimos o uso de recursos da Newpark para financiar e praticar 

atividades ilícitas, incluindo atividades destinadas a atingir os objetivos 

do terrorismo.

Só é permitido estabelecer relações comerciais com clientes, 

funcionários, parceiros e fornecedores que realizem suas atividades 

comerciais legais e cujas rendas são derivadas de fontes legítimas. 

A Newpark estabeleceu regras e procedimentos para garantir a devida 

identificação de clientes e a seleção - e avaliação - de fornecedores 

ou parceiros com os quais queremos fazer negócios. Familiarize-se 

com estas regras e procedimentos.

Preocupações a respeito de transações que não sejam comuns, com 

valores altos e/ou que pareçam suspeitas, assim como perguntas 

sobre lavagem de dinheiro devem ser direcionadas ao Diretor 
Financeiro ou ao Departamento Jurídico.
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INTEGRIDADE SIGNIFICA: 

Seguimos as regras relativas à 
negociação de valores mobiliários
As leis de valores mobiliários estabelecem que é ilegal a compra e/ou 

venda de valores mobiliários (incluindo ações, debêntures e opções 

de compra e/ou venda de ações) com informações privilegiadas sobre 

os negócios e/ou atividades desta empresa ou fornecer “dicas” de 

investimento, com base nestas informações privilegiadas, a outras 

pessoas. Segundo a lei e as políticas da Newpark, é terminantemente 

proibido negociar os valores mobiliários da Newpark, ou de qualquer 

outra empresa, com base em informações privilegiadas obtidas a 

partir do seu trabalho na Newpark, sobre a própria Newpark e/ou 

sobre suas operações. Esta política não se aplica a compras periódicas 

de ações ordinárias da Newpark de acordo com nosso Plano de 
Compra de Ações por Funcionários, embora se aplique à venda das 

suas opções e às vendas de ações ordinárias adquiridas de acordo 

com o plano de compra de ações.

Segundo a lei e nossa política interna, você não tem permissão para 

compartilhar ou “dar dicas” de informações privilegiadas a outras 

pessoas (incluindo familiares, colegas de trabalho ou amigos). Isso 

inclui nunca recomendar a compra ou venda de valores mobiliários 

quando você possuir informações privilegiadas que o impeçam 

de comprar e vender valores imobiliários para você mesmo. 

Você é responsável pelas transações realizadas por seus familiares ou 

pessoas que residem em sua casa, inclusive de pessoas que pedem 

conselhos ou que estão sujeitos à sua influência ou controle.

Na Newpark, acreditamos que é inadequado e impróprio que 

nossos colaboradores se envolvam em transações especulativas 

envolvendo nossos valores mobiliários. Como resultado, não participe 

de negociações em curto prazo, vendas a descoberto, transações 

envolvendo valores mobiliários derivativos (incluindo opções de 

compra e venda) e transações de cobertura contra riscos (hedge) 

relacionadas a ações da Newpark. Também desestimulamos a compra 

de valores mobiliários da Newpark com margem. 

Segundo a lei e a nossa política interna, essas obrigações continuam a se 

aplicar a suas transações envolvendo os valores mobiliários da Newpark 

mesmo após o término do seu vínculo empregatício. Se você possuir 

informações privilegiadas, quando seu vínculo empregatício se encerrar, 

você não poderá negociar os valores mobiliários da Newpark até que 

essas informações se tornem públicas ou não sejam mais privilegiadas.

Para obter informações adicionais, consulte o Departamento Jurídico. 

VOCÊ SABIA? 

Informações privilegiadas referem-se a informações privadas que 
um investidor provavelmente consideraria importante ao decidir 
comprar ou vender um valor mobiliário. Exemplos incluem:

• Informações sobre ganhos reais ou projetados ou sobre 
posição financeira;

• Mudanças significativas em níveis de operações;

• Discussões sobre transações importantes, como aquisições ou 
perdas, concessões ou cancelamentos de grandes contratos;

• Desenvolvimento de novos produtos ou serviços; e

• Mudanças na estratégia, processos judiciais significativos 
e mudanças nas gerências sênior.

Lembre-se desta regra de ouro: se algo de que você ficou sabendo 
o leva a querer negociar ações ou outros valores mobiliários, 
as informações provavelmente são privilegiadas.
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NOSSOS VALORES

Quando se trata de nossa força de trabalho, gostamos de promover um local de trabalho em que nossos 

funcionários tratem uns aos outros com dignidade e respeito. Estendemos esses mesmos princípios a nossas 

interações com nossos clientes, fornecedores e com as comunidades sobre as quais exercemos impacto. 

Lidar de modo 
justo e aberto 
com funcionários, 
clientes, 
fornecedores 
e com a 
comunidade.

RESPEITO SIGNIFICA: 

Um ambiente de trabalho  
positivo e sem assédio

UM LOCAL DE TRABALHO SEM ASSÉDIO
Sabemos que você dá o melhor de si no trabalho quando se sente 

apoiado e seguro, por isso é importante para nós que seu ambiente 

de trabalho esteja sempre livre de assédio. A Newpark proíbe assédio 

ou intimidação de qualquer espécie e espera que todos com os 

quais trabalhamos, incluindo fornecedores e parceiros de negócios, 

mantenham esse compromisso. Isso inclui (entre outros) assédio 

baseado em:

• Raça

• Cor

• Sexo

• Religião

• Nacionalidade

• Idade

• Informação genética

• Deficiência física ou mental

• Orientação sexual; ou

• Qualquer outra característica protegida pela legislação aplicável.
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A Empresa leva o assédio muito a sério. Caso descubramos que 

um indivíduo assediou, ou tolerou o assédio realizado por alguém, 

tomaremos todas as medidas necessárias para que este indivíduo 

seja submetido aos procedimentos disciplinares cabíveis. É de 

responsabilidade de todos na Newpark reportar preocupações a 

respeito de assédio no local de trabalho. Lembre-se de que a Newpark 

proíbe comportamento retaliatório, de qualquer espécie, contra alguém 

que faça, de boa-fé, uma denúncia de assédio ou discriminação. Em 

caso de dúvidas, consulte as políticas de Recursos Humanos locais ou 

entre em contato com seu Representante de Recursos Humanos. 

LOCAL DE TRABALHO SEM VIOLÊNCIA
Proibimos toda violência ou ameaça de violência contra colegas 

de trabalho, visitantes e qualquer pessoa que esteja em nossas 

instalações ou em contato com nossos funcionários. Se você 

testemunhar ou ficar sabendo de um ato ou ameaça de violência que 

afete o local de trabalho, denuncie imediatamente.

Para manter um local de trabalho sem violência, o uso ou posse de 

armas ou o contrabando é estritamente proibido nas instalações da 

Newpark na extensão máxima permitida pela lei aplicável. A legislação 

aplicável envolvendo armas pode variar de acordo com o local. Todos 

os funcionários são responsáveis por conhecer e compreender a 

política da Empresa relacionada ao seu respectivo local de trabalho. 

VOCÊ SABIA? 

O assédio pode tomar diferentes formas.  
Ele inclui palavras ou conduta que 
atrapalham o desempenho de outros no 
trabalho ou criam um ambiente de trabalho 
ameaçador ou hostil. Alguns exemplos 
de assédio incluem (mas não são limitados  
a estes):

• Fazer piadas, comentários ou investidas 
sexuais inoportunas ou ofensivas;

• Exibir ou distribuir fotos, e-mails ou 
textos inadequados; ou

• Praticar bullying ou qualquer outra 
forma de intimidação.

Lembre-se de que o assédio não precisa ser de 
natureza sexual ou ocorrer entre um gerente 
e um subordinado. Qualquer indivíduo cujo 
comportamento inadequado afete sua capacidade 
de fazer seu trabalho pode ser um assediador, 
seja ele um supervisor, colega de trabalho ou até 
mesmo alguém que não seja funcionário, como 
um fornecedor ou contratado. Se você se sentir 
desconfortável, não tenha medo de se manifestar.

ATENÇÃO

!
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DIVERSIDADE E PRÁTICAS TRABALHISTAS 
JUSTAS
A Newpark é uma empresa que oferece oportunidades iguais a 

todos. Estamos comprometidos em atrair e reter os melhores 

profissionais e promover um ambiente transparente e de confiança, 

capacitando cada um de nós a contribuir ao máximo para satisfazer as 

necessidades de nossos clientes. Conquistamos mais quando pessoas 

com experiências variadas, diferentes talentos e ideias trabalham 

juntas, em um ambiente onde todos podem contribuir e aplicar 

plenamente seus talentos.

Isso significa que cumprimos todas as leis e regulamentações 

locais, estaduais e federais em todos os países nos quais fazemos 

negócios. Proibimos todas as formas de discriminação ilícita e criamos 

acomodações razoáveis para as deficiências e as crenças e práticas 

religiosas dos funcionários. 

Para obter mais informações, consulte suas políticas locais de 
Recursos Humanos ou entre em contato com seu Representante de 
Recursos Humanos.

MÍDIA SOCIAL
Somente colaboradores autorizados podem usar as mídias sociais da 

Newpark para fins comerciais. Se você utiliza mídia social em sua vida 

pessoal, tenha o cuidado de não associar suas opiniões à Newpark. Tenha 

bom senso e siga estes princípios ao se comunicar em sua vida pessoal:

• Lembre-se de proteger sempre as informações confidenciais 

da Empresa, de seus colegas de trabalho, de nossos clientes 

e parceiros de negócios. Nunca compartilhe planos sobre o 

futuro e produtos da Empresa, nem informações financeiras, 

segredos comerciais e qualquer outra informação que não esteja 

disponibilizada ao público. 

• Seja transparente sobre sua identidade. Se houver qualquer 

possibilidade de confundirem sua opinião pessoal com a da 

Newpark, deixe claro que seus comentários são suas opiniões e que 

você não está falando em nome da Empresa.

• Evite fazer declarações ou observações que podem ser 

consideradas maliciosas, obscenas, que causem terror ou intimidem 

ou menosprezem seus colegas de trabalho, nossos clientes 

ou nossos parceiros de negócios.

Em caso de dúvidas, consulte a Política sobre Mídia Social ou um de 

nossos recursos de Ética de Conformidade.

Parte da promoção de um ambiente de trabalho 
seguro inclui manter nosso local de trabalho livre 
de álcool e de drogas ilícitas. É contra a política da 
Empresa apresentar-se ao trabalho alcoolizado ou 
sob o efeito de drogas (legais e ilegais). Também é 
contra a política da Empresa e contra a lei possuir, 
usar ou traficar drogas ou outras substâncias 
enquanto estiver nas instalações da Empresa ou 
ao realizar negócios em nome da Empresa. 

Em caso de dúvidas, consulte a Política de Armas 
e Contrabando ou um de seus Representantes de 
HSE.

ATENÇÃO

!
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RESPEITO SIGNIFICA: 

Protegemos as informações 
dos colaboradores
Levamos sua privacidade muito a sério. Devemos proteger as 

informações pessoais e privadas uns dos outros. Às vezes, temos que 

coletar e manter certas informações sobre nossos colaboradores, 

clientes e fornecedores, mas reunimos somente as informações 

necessárias de acordo com as leis aplicáveis nos EUA e nos países 

onde fazemos negócios. Disponibilizamos essas informações apenas 

a colaboradores autorizados, que precisem utilizá-las para realizar 

nossas operações. Esperamos que os colaboradores autorizados, 

com acesso a informações pessoais e privadas, tenham bom senso e 

discrição ao lidarem com este tipo de informação, atendendo sempre 

as políticas da Empresa relacionadas à privacidade de dados pessoais. 

Em caso de dúvidas, consulte as Políticas de TI ou um de nossos 

recursos de Ética de Conformidade.

VOCÊ SABIA? 

Exemplos de informações pessoais que 
podem estar sujeitas a leis locais e globais de 
privacidade de dados incluem (entre outros):

• Endereços e números de telefone 
domésticos,

• Números da previdência social,

• Dados bancários,

• Resultados de verificação de 
antecedentes criminais,

• Prontuários médicos; ou

• Resultados de exames de detecção 
de drogas. 
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RESPEITO SIGNIFICA: 

Apoiamos a proteção dos  
direitos humanos 
Estamos comprometidos em realizar negócios com absoluto respeito 

aos direitos humanos e a dignidade das pessoas e esperamos que 

nossos fornecedores compartilhem estes mesmos princípios, onde 

quer que realizem operações. 

VOCÊ SABIA? 

“Direitos Humanos” refere-se aos direitos 
fundamentais, liberdades e o tratamento 
igualitário aos quais todas as pessoas 
têm direito. As leis de diferentes países 
podem variar, mas os princípios de direitos 
humanos universalmente aceitos incluem: 

• Proibição do uso de trabalho forçado ou 
involuntário;

• Proibição do uso de trabalho infantil 
(proibimos o uso de trabalhadores 
menores de 15 anos de idade e o 
envolvimento de quaisquer funcionários 
com menos de 18 anos em trabalho 
perigoso ou que possa ter um impacto 
negativo em seu desenvolvimento físico 
ou mental.);

• Proibição do uso de punição física aos 
trabalhadores; 

• Respeito ao direito dos colaboradores 
de se organizar e negociar coletivamente 
em conformidade com as leis locais e 
práticas estabelecidas;

• Conformidade com as leis e os 
regulamentos de remuneração 
aplicáveis; e 

• Proibição de discriminação com 
base em raça, religião, idade, gênero, 
nacionalidade, etnia ou orientação 
sexual.

Se você suspeitar ou souber de um abuso 
de direitos humanos dentro de nossas 
operações ou por parte de um de nossos 
fornecedores, você tem o dever de informar 
isso ao seu supervisor ou aos Responsáveis 
pela Ética e Conformidade, listados neste 
Código adequado.
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NOSSOS VALORES

Demonstramos excelência em todos os aspectos de nosso trabalho e com todos que encontramos: clientes, 

acionistas, fornecedores, colegas de trabalho, parceiros e as comunidades.

Desempenho 
superior, inovação 
e qualidade em tudo 
que fazemos.

EXCELÊNCIA SIGNIFICA: 

Fornecer produtos e serviços 
de qualidade aos nossos clientes
Nossa filosofia de qualidade é a conquista da excelência no 

atendimento das necessidades de nossos clientes, por meio do 

desenvolvimento de uma cultura corporativa, que vise continuamente 

à melhoria da qualidade de nossos produtos e serviços, bem como 

dos processos comerciais que dão suporte aos serviços e produtos. 

Desenvolvemos todos os nossos produtos e serviços pensando em 

nossos clientes. Nossa meta é ir além das exigências dos padrões e 

manter uma cultura focada na melhoria contínua e no gerenciamento 

dos processos que são importantes para nossos negócios. Somos 

todos responsáveis por garantir que os produtos com os quais 

trabalhamos e os serviços que oferecemos atendam a esses padrões. 

Como parte desse compromisso, devemos implementar e seguir 

processos eficazes e incentivar um diálogo aberto com nossos 

clientes. Em caso de dúvidas, consulte um dos Responsáveis pela 
Ética e Conformidade, listados neste Código. 
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NOSSOS VALORES

Acreditamos que, para termos sucesso em longo prazo, devemos nos responsabilizar uns pelos outros, 

pelos nossos clientes, pela Empresa e por nossas comunidades. Responsabilidade significa agir de maneira 

responsável, com domínio sobre nossas ações e garantindo o sucesso da Newpark.

Ter bom senso 
e assumir a 
responsabilidade 
por nossas ações.

RESPONSABILIDADE SIGNIFICA: 

Cuidamos da saúde, da segurança 
e do meio ambiente de nossos 
colaboradores, clientes e vizinhos
O compromisso com a saúde, a segurança e o meio ambiente é uma 

parte importante de nossa cultura: é essencial para o que fazemos 

e para o modo como operamos. Estamos comprometidos com as 

metas de prevenção contra poluição, acidentes pessoais e doenças, 

cumprindo todas as leis e regulamentos relevantes. Há muitas leis e 

regulamentos de saúde e segurança que se aplicam ao nosso negócio. 

Além das leis que abrangem nossa fabricação e produção, há leis que 

regem o manuseio, armazenamento e transporte de matérias-primas, 

produtos e resíduos.

Nossa Empresa desenvolveu políticas, procedimentos e programas de 

treinamento para ajudar a manter a Newpark em conformidade com as 

leis e os regulamentos relevantes e garantir que nossos colaboradores, 

clientes e vizinhos tenham um ambiente saudável e seguro.
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SAÚDE E SEGURANÇA
Acreditamos que a segurança é de máxima importância e que é de 

responsabilidade de todos. Manter um ambiente de trabalho seguro 

e saudável depende muito do seu compromisso pessoal com sua 

segurança e com a das outras pessoas. Lembre-se:

• Siga os procedimentos de saúde e segurança da Newpark e cumpra 

sempre as políticas aplicáveis sobre saúde e segurança. 

• Esteja sempre ciente do que há ao seu redor.

• Relate imediatamente qualquer problema relacionado à saúde ou 

segurança.

• Nunca participe de um serviço ou projeto que você não se sinta 

qualificado ou suficientemente treinado a realizar. 

• Você tem autoridade e responsabilidade de interromper o trabalho 

de um colega, contratado ou visitante se observar qualquer 

comportamento ou condição que você julgue arriscado.

Acreditamos na comunicação aberta com nossos colaboradores sobre 

questões de saúde e segurança. Em caso de preocupações ou sugestões 

de melhoria relacionadas à saúde e segurança, incentivamos você 

a informá-las ao seu gerente ou ao seu representante local de HSE. 

Em caso de dúvidas, consulte as Políticas Individuais sobre Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente (“HSE”) ou seu representante de HSE. 

MEIO AMBIENTE
Nossa meta é oferecer produtos e serviços que proporcionem 

desempenho superior e, ao mesmo tempo, minimizem o impacto sobre 

o meio ambiente. Procuramos proteger o meio ambiente contra danos e 

favorecer os ecossistemas nos quais operamos. Para cumprir essa meta, 

estamos comprometidos em realizar operações em total conformidade 

com todas as leis ambientais aplicáveis e com nossos próprios requisitos, 

que são bastante rigorosos, além de fazer melhorias contínuas em 

nossos sistemas de gestão de HSE. Se suas responsabilidades de trabalho 

tiverem alguma relação com leis e regulamentos ambientais, siga 

nossas políticas internas e relate problemas de falta de conformidade 

à gerência. Além disso, quando tiver autorização, envie oportunamente 

informações completas e precisas atendendo ao dispostos nestas leis, 

regulamentos e permissões.

Em caso de dúvidas, consulte seu representante de HSE.

RESPONSABILIDADE SIGNIFICA: 

Causar um impacto positivo 
em nossa comunidade

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
Acreditamos na importância de promover relações positivas por 

meio do apoio à nossas comunidades vizinhas. Incentivamos 

nossos colaboradores a participarem de suas comunidades locais 

e contribuírem com organizações beneficentes com seus próprios 

fundos. No entanto, antes de usar fundos da Newpark para realizar 

doações para entidades beneficentes, os colaboradores devem 

obter, internamente, as aprovações necessárias, conforme detalhado 

na Política de Contribuições Beneficentes. Em caso de dúvidas, 

consulte um dos Responsáveis pela Ética e Conformidade, listados 
neste Código .

ATIVIDADES POLÍTICAS
Incentivamos nossos colaboradores a participarem de processos 

políticos, mas é preciso manter sempre as atividades políticas 

pessoais separadas das atividades de trabalho. Nunca use recursos 

da empresa para apoiar atividades políticas pessoais nem sugira que 

sua posição política pessoal é a posição apoiada pela Newpark. Em 

certas ocasiões, a Empresa pode fazer contribuições políticas ou 

envolver-se em atividades políticas corporativas por meio de lobistas 

registrados ou comitês de ação política. Como essas atividades são 

estritamente regulamentadas pelo governo, você só pode se envolver 

em atividade política em nome da Empresa se suas atividades forem 

especificamente autorizadas pelo Diretor Jurídico.
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RESPONSABILIDADE SIGNIFICA: 

Proteger os ativos corporativos  
e se comunicar de modo 
responsável e produtivo
A proteção dos bens e insumos da Newpark, incluindo os físicos 

e financeiros, bem como nossa propriedade intelectual e de 

informação, é uma importante responsabilidade, que cabe a todos 

nós. Como princípio geral, lembre-se de usar bens da Empresa apenas 

para fins comerciais.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
Informações confidenciais e exclusivas são um ativo valioso para a 

Newpark. Consideramos confidencial toda informação que não tenha 

sido divulgada ao público. Tenha muito cuidado ao trabalhar com 

informações consideradas confidenciais ou ao discutir sobre elas.

Os colaboradores não devem divulgar ou usar informações 

confidenciais a menos que sejam necessárias para a realização de 

seu trabalho dentro da Empresa. Além disso, nunca compartilhe 

informações confidenciais com alguém de fora da Empresa se 

não tiver recebido autorização prévia para fazer isso por parte do 

Presidente Regional, exceto com relação as comunicações necessárias 

para atender exigências judiciais ou legais dos governos federais, 

estaduais e municipais. Essa obrigação vigorará durante todo o seu 

período como empregado da Newpark e até mesmo depois. 

Se você tiver conhecimento de informações exclusivas ou 

confidenciais sobre um fornecedor, cliente ou parceiro de negócios 

durante o curso do seu trabalho, siga os mesmos princípios  

aplicáveis à proteção de informações confidenciais da Empresa.  

Os colaboradores não devem tentar obter informações confidenciais 

de terceiros, sejam eles fornecedores, clientes ou concorrentes, sem 

entrar em contato antecipadamente com o Departamento Jurídico.

VOCÊ SABIA? 

Provavelmente, você se depara com 
informações confidenciais o tempo todo no 
decorrer do seu trabalho. Alguns exemplos 
de informações confidenciais incluem  
(entre outros):

• Software, sistemas, bancos de dados, 
documentação e outros dados 
computacionais;

• Dados financeiros (incluindo 
investimentos, lucros, preços,  
custos e contabilidade);

• Planos de aquisição, listas de 
fornecedores ou preços de compra;

• Informações técnicas relacionadas a 
processos, formulações e técnicas;

• Programas e estratégias de marketing, 
publicidade e vendas;

• Informações sobre aquisições 
e alienações;

• Informações pessoais (incluindo 
registros de remuneração, recrutamento 
e treinamento);

• Planos comerciais estratégicos;

• Listas de fornecedores e clientes;

• Sistemas, programas ou  
procedimentos; ou

• Informações privadas que poderão ser 
usadas por concorrentes da Newpark  
ou prejudicar a Newpark ou seus 
clientes se forem divulgadas.
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COMUNICAÇÕES COMERCIAIS
Esperamos que nossos colaboradores tenham bom senso ao se 

comunicarem internamente e com clientes e fornecedores. Na 

comunicação interna e para fora da Empresa, tenha cuidado para não 

fazer declarações falsas ou deturpadas sobre a Empresa, seus colegas 

de trabalho ou nossos fornecedores. Tenha sempre em mente que o 

que você escreve pode ser visto, ainda que esta não seja sua intenção, 

por um público maior. Se não tiver certeza sobre o envio de um 

e-mail, pergunte a si mesmo como você se sentiria se todos que você 

conhece lessem o e-mail.

Consultas ou solicitações externas de informações devem ser dirigidas 

aos canais adequados. É extremamente importante fornecermos 

sempre informações transparentes e baseadas nos fatos corretos 

sobre a Newpark para o público, a mídia e nossas partes interessadas, 

bem como para colaboradores e agências do governo. A fim de 

garantir a transmissão de uma mensagem coerente e precisa, a 

Empresa autoriza que determinados colaboradores falem em nome 

dela. Portanto, solicitações dessa natureza devem ser encaminhadas 

ao Presidente Regional , que providenciará as aprovações necessárias 

aos setores adequado da Empresa. Em caso de dúvidas, entre em 

contato com um dos Responsáveis pela Ética e Conformidade, 
listados neste Código. 

USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
É essencial usar sempre com responsabilidade os sistemas de 

informação da Empresa. O uso responsável de computadores  

e da Internet tem um papel fundamental na proteção dos ativos 

de informação da Empresa. Como regra geral, use os sistemas 

de informação da Empresa apenas para finalidades comerciais.

Às vezes, o uso pessoal ocasional de sistemas da Empresa pode ser 

adequado, contanto que você o use com bom senso e não permita 

que esse uso pessoal prejudique suas responsabilidades no trabalho. 

No entanto, isso pode variar de acordo com seu local de trabalho, 

que pode ter restrições mais específicas. Sendo assim, consulte suas 

Políticas de TI locais.

Há certos princípios a serem seguidos ao usar os sistemas da Empresa. 

• Nunca use sistemas da Empresa para participar de atividades 

ilícitas, inadequadas ou que não estejam em conformidade com as 

Políticas de TI da Empresa.

• Nunca faça o download de programas ou dispositivos não 

autorizados em seu computador nem visite sites não autorizados.

• Seja extremamente cauteloso ao lidar com informações 

confidenciais. 

Em caso de dúvidas, consulte as Políticas de TI da Empresa 

publicadas no Newpark Well (ou intranet) ou fale com um 

representante do Departamento de TI. 

Algumas vezes pode ser apropriado ou necessário 
divulgar informações confidenciais privadas por 
motivos comerciais específicos ou conforme 
exigido por leis e regulamentos aplicáveis. Nesse 
caso, você deve obter orientação e aprovação do 
Departamento Jurídico antes de compartilhar 
essas informações.

ATENÇÃO

!
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RESPONSABILIDADE SIGNIFICA: 

Criar e manter registros  
comerciais precisos
Estamos comprometidos em seguir as boas práticas e procedimentos 

em relação aos registros e informações ao realizarmos nossos 

negócios. O cumprimento de leis e regulamentos sobre 

gerenciamento de registros nos ajuda a proteger nossa reputação 

de honestidade e transparência. Isso significa:

• Manter registros comerciais precisos;

• Gerenciar registros com cautela; 

• Criar, manter e descartar registros de acordo com as diretrizes 

específicas descritas nas políticas da Newpark;

• Preservar informações necessárias para investigações, litígios 

e outras decisões especiais da Empresa;

• Nunca alterar, ocultar ou falsificar registros da Empresa; e

• Se notar um erro ou engano em um registro, sua responsabilidade 

é relatá-lo.

Em caso de dúvidas, consulte suas Políticas e procedimentos locais 
para registros e informações (quando aplicável) ou entre em contato 

com o Departamento Jurídico. 

CRIAÇÃO DE SÓLIDOS CONTROLES 
INTERNOS 
Devemos estabelecer e manter um sistema sólido de controles 

internos que nos permita relatar certas informações financeiras e 

comerciais ao público e aos órgãos reguladores de maneira precisa, 

completa e oportuna. Registros precisos ajudam nossa Empresa a agir 

de modo responsável. Somos todos responsáveis por garantir que 

nossas entradas financeiras e todos os nossos registros comerciais 

sejam corretos e precisos.

Além disso, somos responsáveis por manter uma quantidade razoável 

de detalhes e por reter toda documentação comprobatória. Se 

você descobrir um erro em um registro financeiro ou suspeitar que 

um registro financeiro tenha sido alterado intencionalmente, é seu 

dever relatar isso ao Diretor Financeiro ou a um representante 
de auditoria interna imediatamente.

Em caso de dúvidas ou preocupações sobre a precisão ou completude 

de quaisquer outros registros comerciais, informe isso prontamente 

ao seu gerente ou a qualquer um dos Responsáveis pela Ética  
e Conformidade, listados neste Código .

É importante ter cuidado ao criar e gerenciar 
registros corporativos em seu trabalho cotidiano. 
Garanta que toda a sua comunicação, incluindo 
e-mails, seja sempre precisa e que não possa ser 
interpretada de maneira equivocada. Familiarize-
se com o cronograma de retenção de registros da 
Empresa para que você possa entender que tipos 
de registros deve manter, por quanto tempo e 
como deve descartar os registros dos quais não 
precisar mais. Lembre-se também de que registros 
físicos e eletrônicos são permanentes e não 
podem ser apagados ou destruídos. 

ATENÇÃO

!
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RESPONSABILIDADE SIGNIFICA: 

Cooperar com auditorias, 
investigações e litígios da Newpark
No caso de uma auditoria, investigação ou processos, judiciais ou não, 

de qualquer natureza, os colaboradores e parceiros da Empresa e os 

terceiros que ajam em nome da Empresa devem cooperar plenamente, 

da seguinte forma:

• Trabalhar junto ao Departamento Jurídico para responder a este 

processo, judicial ou não, ou a solicitações do governo e de outras 

agências externas; 

• Sempre dizer a verdade ao responder a uma auditoria ou a uma 

investigação; e

• Nunca alterar ou destruir registros em razão da existência de um 

processo, de uma investigação ou uma auditoria.

Deixar de cooperar totalmente em auditorias, investigações e 

processos, judiciais ou não, da Empresa pode acarretar medidas 

disciplinares, incluindo demissões.
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CONCLUSÃO
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QUANDO VOCÊ DEVE SE MANIFESTAR?
Fazer perguntas e levantar preocupações são duas das responsabilidades mais importantes como colaborador da 

Newpark. Devemos estar atentos para reconhecer e evitar conduta ilícita e antiética. Ao relatar preocupações e fazer 

perguntas, você ajuda a Empresa a evitar possíveis más condutas, muitas vezes antes que elas realmente ocorram. 

Incentivamos você a levantar suas dúvidas e preocupações antes que elas se tornem problemas.

A Empresa pode tomar medidas disciplinares contra colaboradores que não relatem conduta em desacordo com 

o Código, conhecidas ou suspeitas, ou que façam alegações que sabem que são falsas. As medidas disciplinares  

incluem a possibilidade de demissão.

Há várias formas de fazer uma pergunta ou uma denúncia sobre ética e conformidade na Newpark. Sempre que 

você fizer uma pergunta ou uma denúncia, faremos o máximo possível para garantir que as informações fornecidas 

permaneçam confidenciais. 

RESPONSÁVEIS PELA ÉTICA E CONFORMIDADE
Geralmente, é melhor começar com seu gerente ou supervisor, mas 

você pode procurar qualquer um dos seguintes Responsáveis pela 

Ética e Conformidade:

• O Diretor Jurídico ou um advogado do Departamento Jurídico: 

para qualquer assunto relacionado ao Código, aos requisitos legais 

ou à má conduta ética;

• O Diretor Financeiro ou um Representante de Auditoria Interna: 

para assuntos contábeis, controles contábeis internos ou questões 

de auditoria; ou

• O Vice-presidente de Recursos Humanos ou seu Representante 
de Recursos Humanos: para todos os assuntos relacionados ao 

trabalho.

• A Linha Direta de Ética da Newpark: apesar de incentivarmos você 

a falar diretamente com um dos recursos acima, sinta-se à vontade 

também para levantar dúvidas ou preocupações usando a linha direta 

de ética da Empresa. Quando você faz uma pergunta ou denúncia 

por meio da linha direta, tem a opção de fazer isso de forma 

anônima. É possível fazer denúncias para a Linha Direta de Ética 

todos os dias da semana em qualquer horário, de dia ou de noite. 

Para entrar em contato com a linha direta de ética da Newpark: 

Pelo SITE: http://newpark.silentwhistle.com/ethfeedback/index.jsp

Pelo TELEFONE: 

Dentro dos EUA: 877-641-6311 

Fora dos EUA: 

• 678-999-4550 (Argélia)

• 1-800-881-011 877-641-6311 (Austrália)

• 0-800-890-0288 877-641-6311 (Brasil)

• 1-800-2255-228 877-641-6311 (Canadá)

• 800-360-312 877-641-6311 (Chile)

• 2510-0200 877-641-611 (Egito)

• 06-800-011 877-641-6311 (Hungria) 

• 00-117-877-641-6311 (Índia)

• 800-172-444 877-641-6311 (Itália)

• 561-283-1034 (Kuwait)

• 678-999-4550 (Líbia)

• 000-911 877-641-6311 (Nova Zelândia)

• 0808-03-4288 877-641-6311 (Romênia)

• 561-283-1034 (Tunísia)

• 877-641-6311 (Reino Unido)

Se o número do seu local não aparece acima, consulte o cartaz da 

linha direta de ética no seu local de trabalho ou visite a página de 

conformidade ou o site da Empresa para ver o número da sua Linha 
Direta de Ética local. 
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O QUE ACONTECE APÓS O MEU CONTATO 
COM A LINHA DIRETA DE ÉTICA?
Você pode fazer denúncias por meio da linha direta de ética ligando 

para o número local e falando com um operador externo, que 

registrará sua denúncia no sistema, ou você pode visitar o site da 

linha direta de ética e registrar uma denúncia on-line. Você pode 

deixar suas informações de contato ou fazer uma denúncia anônima. 

Se deixar as informações de contato, um representante da Empresa 

poderá conversar com você diretamente sobre sua denúncia. A 

empresa revisa todas as denúncias que chegam por meio da Linha 
Direta de Ética.

VOCÊ ESTÁ PROTEGIDO CONTRA 
RETALIAÇÃO
Proibimos estritamente a retaliação contra colaboradores que 

informem preocupações ou façam alegações de má conduta. Na 

Newpark, temos orgulho de manter uma cultura que apoia você 

em caso de dúvidas ou preocupações. A retaliação pode ocorrer 

de muitas formas diferentes e se dá, especialmente, quando os 

colaboradores são tratados com distinção após levantarem suas 

preocupações. Na Newpark, não permitiremos que seu emprego seja 

afetado de modo adverso como resultado da manifestação de uma 

preocupação ou do fornecimento de informações no decorrer de uma 

investigação.

NUNCA SE DEVE SACRIFICAR A INTEGRIDADE 
EM PROL DOS NEGÓCIOS. 
A conduta de um único colaborador pode prejudicar as reputações 

arduamente conquistadas dos indivíduos e da Empresa. Esperamos 

que este Código e as políticas citadas ao longo dele auxiliem 

você a tomar atitudes com bom senso ao realizar seu trabalho 

para a Newpark. Em caso de dúvidas sobre as políticas de ética e 

conformidade da Empresa, sinta-se à vontade para entrar em contato 

com qualquer um dos Responsáveis pela Ética e Conformidade 

citados neste Código. 

RECURSOS ADICIONAIS 
The Newpark Well:

http://info.newpark.com/compliance

Site externo da Empresa:

http://www.newpark.com/interests/investors/corporate-

governance/governance-documents

Portal de treinamento on-line:

http://www5.integrityatwork.net/integrity/logon/c_logons/IICen/

logon.asp

35Código de Ética e Conduta nos Negócios da Newpark

Newpark_CBEC-por-BR.indd   35 3/14/17   6:08 PM

http://info.newpark.com/compliance
http://www.newpark.com/interests/investors/corporate-governance/governance-documents
http://www.newpark.com/interests/investors/corporate-governance/governance-documents
http://www5.integrityatwork.net/integrity/logon/c_logons/IICen/logon.asp
http://www5.integrityatwork.net/integrity/logon/c_logons/IICen/logon.asp


CERTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO
Reconheço que recebi, li e entendi integralmente o Código de Ética e Conduta nos Negócios da Newpark (o “Código”) 

e, ao assinar abaixo, certifico, de forma irrevogável e irretratável, que agirei de forma ética, que é consistente com 

os Valores Fundamentais da Newpark, assim como com o Código e outras políticas, leis e procedimentos citados no 

Código. Entendo que é minha a responsabilidade de seguir as políticas, as práticas e as orientações estabelecidas 

no Código e que minha conformidade é uma condição para minha relação empregatícia.

Entendo que o Código foi desenvolvido para servir como um guia das políticas e práticas da Newpark na condução 

de negócios de maneira ética. Entendo que as políticas da empresa fornecem detalhes adicionais e estão disponíveis 

se solicitados.

Entendo que a Newpark poderá alterar as políticas descritas no Código a qualquer tempo.

Entendo que as modificações das políticas atuais estarão disponíveis na intranet da empresa ("The Well”, disponível em 

http://info.newpark.com/compliance), ou que posso solicitar uma cópia das políticas atuais ao meu supervisor, aos 

Recursos Humanos ou ao Departamento Jurídico.

Assinatura

Nome em letra de forma

Data

Local de trabalho
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SEDE CORPORATIVA

9320 Lakeside Blvd., Suite 100

The Woodlands, TX 77381

281.362.6800 newpark.com
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