Direito de falar
0800 891 8807 ou https://wrs.expolink.co.uk/wpp
Todos os que colaboram com a WPP e com as respetivas empresas devem sentir
que podem expressar as suas preocupações, por exemplo, se acreditarem que
houve uma violação das políticas da WPP ou dos Códigos de Conduta da WPP.
Recomendamos que analises primeiro as preocupações com o teu superior imediato
ou com outros diretores. No entanto, sabemos que por vezes isso não é possível e
queremos assegurar-te que existe sempre uma forma de te expressares.
A WPP disponibiliza uma linha de apoio gratuita, Direito de falar, para os
colaboradores, trabalhadores independentes, consultores, prestadores de serviços e
terceiros comunicarem as suas preocupações sobre práticas empresariais ou
comportamentos na WPP ou das suas empresas operadoras. Trata-se de um
serviço operado de forma independente, que protege o anonimato das pessoas que
não querem ser identificadas.
Que tipo de preocupações posso expressar através da linha Direito de falar?
Podes utilizar a linha Direito de falar para comunicar as preocupações que
considerares que não podem ser expressas diretamente junto dos diretores, quer
sejam sobre acordos comerciais inapropriados, privacidade de dados, segurança,
suspeitas de práticas de corrupção, alegados subornos, fraude ou saúde e
segurança. Além disso, podes utilizá-la se pretenderes comunicar preocupações
sobre o tratamento inaceitável de pessoas por exemplo, se estiverem a ser vítimas
de discriminação, bullying ou assédio.
Como posso comunicar preocupações através da linha Direito de falar?
A utilização da linha Direito de falar é voluntária e totalmente confidencial. Este
serviço está disponível 24 horas por dia através do número:

0800 891 8807 ou https://wrs.expolink.co.uk/wpp
A linha Direito de falar é gerida pela Expolink, uma empresa não relacionada com a
WPP. A Expolink opera a linha Direito de falar para a WPP a nível mundial e está
disponível em vários idiomas.
Tem em conta o seguinte:
1. Não é necessário forneceres o nome quando telefonares para a linha Direito
de falar, a não ser que pretendas fazê-lo.
2. A chamada não será gravada.
3. A Expolink passará a tua reclamação para um membro sénior da equipa
jurídica da WPP:
4. A Expolink não conservará informações relacionadas com a chamada depois
de as mesmas serem recebidas pela WPP.
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Se preferires não falar com alguém na linha Direito de falar, podes enviar as tuas
preocupações online através da ligação abaixo:
https://wrs.expolink.co.uk/wpp
Todas as preocupações expressas, quer através da linha de apoio, quer online,
serão tratadas de forma confidencial e analisadas de modo imediato e cuidado e, se
for caso disso, investigadas.
Outras informações
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 poderem expressar preocupações genuínas,
sem receio de represálias.
Deves ter em conta que por motivos legais, se expressares preocupações, não
poderemos fornecer um relatório sobre a forma como será realizada a investigação
subsequente.
Os Códigos de Conduta da WPP estão disponíveis aqui:
http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/
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