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Prezados Funcionários e Partes Interessadas:
Este ano estamos orgulhosos de celebrar o 20º aniversário da Hornbeck Offshore em prestar serviços de transporte
marítimo à indústria de energia e outras. A todos os homens e mulheres que auxiliaram a Hornbeck a se tornar a
“Empresa de Escolha”, gostaria de aproveitar a oportunidade para refletir sobre as qualidades que contribuíram ao
sucesso da Hornbeck, e que nos distinguiram entre tantas outras empresas.
Já no início reitero que não temos medo de desafios ou trabalho duro. Somos qualificados, experientes, conscientes,
criativos e engenhosos. Nós trabalhamos em equipe para solucionar problemas e atingir metas. Estamos dedicados a
prestar serviços de qualidade com entusiasmo, profissionalismo e integridade.
Acreditamos que as coisas têm que ser feitas de forma correta. Nós avaliamos os riscos e planejamos o nosso trabalho
com responsabilidade. Medimos duas vezes e cortamos uma vez só. Trabalhamos com ética e em conformidade com
a lei. Estamos cientes que trabalhar com segurança, em um ambiente saudável, não é apenas o caminho certo para
nós, nossos colegas da tripulação, nossas famílias e nossas comunidades, mas é essencial para manter a confiança
de nossos clientes e das partes interessadas.
Não temos medo de aprender com os nossos erros. Somos humildes e nos aperfeiçoamos continuamente. Adotamos
alterações ao mesmo tempo em que permanecemos fiéis aos nossos princípios de orientação, conforme explicitado em
nossa Declaração da Missão, Valores Fundamentais, e Código de Conduta.
Esta é a nossa cultura. Ela pertence a todos vocês tanto quanto pertence a mim. É essencial que cada um de vocês
conduza a sua cultura dentro de sua esfera de influência – à medida que você planeja o seu trabalho e interage com
os seus colegas da tripulação e do trabalho, bem como com os nossos clientes, vendedores e outros parceiros
comerciais.
À medida que segue o adágio, “Sucesso é quando o preparo encontra a oportunidade”. À medida que avançamos,
enfrentando os desafios atuais do mercado, eu incentivo cada um de vocês a pensar sobre o que pode ser feito hoje
para ajudar a organizar as nossas operações – e as operações de nossos clientes – para obter sucesso hoje e no
futuro.
Como sempre, eu incentivo vocês a continuar a dar um feedback sobre as práticas ambientais e de segurança, e criar
outras ideias, questões e preocupações – em particular quaisquer preocupações referentes a ações que acreditarem
inconsistentes com o nosso Código de Conduta ou Valores Fundamentais. A detecção antecipada de questões
potenciais de conformidade é a chave de nossa habilidade de aprimoramento e responder apropriadamente.
Você poderá entrar em contato conosco de modo confidencial e seguro via a Linha de Apoio à Ética, fazendo um
relatório online em www.hoscompliance.com ou por telefone em 1-800-506-6374 (EUA), 0800-891-1667 (Brasil), 001800-840-7907 (México), ou 888-805-3405 (Trinidad). Você poderá permanecer anônimo se assim o desejar. Não iremos
tolerar a retaliação contra qualquer funcionário que elaborar um relatório em boa fé.
Eu lhes agradeço pela dedicação contínua à Hornbeck Offshore, e por trabalhar de uma forma que reflita os nossos
valores e o compromisso em ser a “Empresa de Escolha”.
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