
Right to Speak (Direito de falar) 
0800 883 6219 wpp.ethicspoint.com ou wppmobile.ethicspoint.com 

 

Na WPP, queremos que todos saibam que podem expressar as suas 
preocupações e como fazer isso.  

 

Por essa razão, disponibilizamos uma linha de apoio confidencial e gratuita – 

Direito de falar – para colaboradores, freelancers, consultores, prestadores de 
serviços e terceiros comunicarem as suas preocupações sobre práticas 

empresariais ou comportamentos na WPP ou nas suas empresas operadoras.  

 
Trata-se de um serviço operado de forma independente, que protege o 

anonimato das pessoas que não querem ser identificadas. 

 
Como posso comunicar preocupações através da linha Direito de falar? 

A utilização da linha Direito de falar é voluntária e totalmente confidencial. Esse 

serviço está disponível 24 horas por dia de uma destas formas: 0800 883 6219, 

wpp.ethicspoint.com ou wppmobile.ethicspoint.com 
 

Para facilitar o acesso móvel, use o código QR abaixo: 

 
 

A linha Direito de falar é administrada pela NAVEX Global EthicsPoint, uma 

empresa terceirizada independente da WPP, que opera esse serviço no mundo 
todo em vários idiomas.  

 

Caso prefira comunicar suas preocupações online, use o link a seguir: 

wpp.ethicspoint.com 
 

A WPP não tolera comportamentos de retaliação contra as pessoas que 

comunicarem 
preocupações. 

 Estamos empenhados em proporcionar uma forma segura e confidencial para as 

pessoas expressarem preocupações genuínas, sem receio de represálias. 
 

Observação:  

• Caso prefira comunicar a sua preocupação por telefone, saiba que a 

chamada não será gravada.  

http://wpp.ethicspoint.com/


• Se desejar, poderá manter o anonimato.  

 

O que acontece depois de comunicar a minha preocupação?  

• Quando a preocupação for registrada, ela será criptografada pela NAVEX 

Global e compartilhada de forma segura com a Group Chief Counsel e 
com a General Counsel, Corporate Risk da WPP para ser analisada e 

investigada, por meio da função de Business Integrity da WPP.  

• Para atualizar seu relato a qualquer momento com novas informações, 

acesse a plataforma NAVEX Global EthicsPoint da maneira que preferir. 

Você pode também conferir o status do seu relato por meio da plataforma 
NAVEX Global EthicsPoint. 

 

 
Os Códigos de Conduta da WPP estão disponíveis aqui: 

http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/  

 

 
 

http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/

