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Mensagem de Tim Andree, Presidente Executivo
e CEO da Dentsu Aegis Network

Na Dentsu Aegis Network, nossa visão é ajudar os clientes a inovar na
maneira como as marcas são construídas. Para tanto, é necessário
manter incansavelmente o foco no alto desempenho e ajudar nossos
clientes a ter sucesso em um mundo onde o cenário competitivo muda
constantemente.
A nossa força como rede é o nosso talento de categoria mundial
e nossas habilidades superiores concebidas para construir marcas
numa economia digital dinâmica, orientada para o consumidor. Para
oferecer as maiores oportunidades de sucesso aos nossos clientes e
colaboradores, nossa empresa opera com os mais altos padrões de
governança, integridade, ética e compliance, e todos nós adotamos um
conjunto comum de princípios corporativos.
Este guia consiste em um resumo desses princípios corporativos, que,
juntamente com nossos valores, definem como oferecemos o melhor de
nossas habilidades e como agimos nos mais altos padrões profissionais.
Para obter sucesso e construir confiança com nossos clientes,
fornecedores e sociedade, estamos comprometidos em estabelecer
accountability clara sobre como operamos.
Esperamos que todos que trabalham na Dentsu Aegis Network ou
em nome dela compreendam e vivam de acordo com estes Princípios
Corporativos Globais.

Tim Andree
Presidente Executivo e CEO, Dentsu Aegis Network
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Nossos Princípios
Corporativos Globais
A Dentsu Aegis Network está comprometida em conduzir
negócios com honestidade e integridade. Isso significa manter
os mais altos padrões de trabalho e comportamento para
proteger os interesses de todas as partes envolvidas. Estes
Princípios Corporativos Globais refletem os fundamentos
desse objetivo e estão enraizados em nossos valores e em
nosso Código de Conduta.
Este documento oferece uma descrição de alto nível de como
nos esforçamos para nos comportar na operação de nossos
negócios e em nossas interações com clientes, fornecedores
e outras partes interessadas.
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Nossos valores
Nossos valores são um conjunto compartilhado de crenças que
impulsionam nosso comportamento e nos unem além das marcas e
geografias individuais que compõem nossa empresa. Eles personificam
o que defendemos, como pensamos e o que nos torna diferentes e
melhores. São esses valores que impulsionam nossa visão de “inovar a
forma como as marcas são construídas” e impulsionam nossa cultura
de alto desempenho, além de nos ajudar a expandir nossos negócios
globalmente, garantindo que nossos clientes e colaboradores desfrutem
de uma experiência consistente, independentemente do mercado.

Há cinco valores que nos guiam em tudo o que fazemos:
Agilidade
Somos ágeis, rápidos e flexíveis, o que permite
nos adaptar às mudanças nas circunstâncias e às
expectativas dos clientes.
Pioneirismo
Somos inovadores e temos iniciativa para assumir
riscos, construindo um legado da indústria para
oferecer novas oportunidades para nossos
clientes.
Ambição
Promovemos uma cultura de pioneirismo e
curiosidade em que a determinação e a paixão
implacáveis são recompensadas e a complacência
é rejeitada.
Responsabilidade
Nós assumimos responsabilidade individual e
coletiva por nossos pensamentos e ações.
Colaboração
Trabalhamos com nossa rede global e parceiros
locais em todo o mundo para oferecer uma
experiência de marca consistente e as melhores
soluções.
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Nosso Código de Conduta
O Código de Conduta da Dentsu Aegis Network ajuda nossos colaboradores
a entender e viver nossos valores no contexto de suas obrigações
de trabalho, para que possamos manter os mais altos padrões de
comportamento. Este código define o comportamento esperado de cada
um de nós, o que os colegas podem esperar uns dos outros e como devemos
nos comportar em relação a clientes, partes interessadas e terceiros
relacionados ao nosso negócio. Temos a responsabilidade individual e
coletiva para garantir a adoção deste código e o cumprimento de todas as
leis, regulamentos e políticas internas nos mercados em que operamos.
Todos os que trabalham na Dentsu Aegis Network ou para ela são obrigados
a se comportar de acordo com este código.

Como devemos agir em relação uns aos outros
--Em primeiro lugar, os valores da Dentsu Aegis Network personificam
o que defendemos e comunicam as expectativas em torno do nosso
comportamento diário no local de trabalho.
--Tratamos uns aos outros com respeito e não toleramos assédio, intimidação,
abuso ou outro comportamento ofensivo no local de trabalho.
--Somos uma empresa que oferece oportunidades iguais e nunca
discriminamos com base em idade, gênero, raça, religião, nacionalidade,
orientação sexual, deficiência ou qualquer outra classificação protegida
pela lei aplicável.
--Proporcionamos um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos
os nossos colaboradores, em que acidentes, lesões ou condições inseguras
de trabalho devem ser relatados imediatamente, para que possamos
tomar as providências adequadas.
--Processamos e protegemos os dados dos colaboradores em conformidade
com as leis aplicáveis.
--Nosso comportamento é profissional e responsável ao representar nossa
empresa ou nossos clientes, seja no local de trabalho ou em eventos de

trabalho externos.
--O consumo de álcool nas atividades de trabalho ou com os colegas é
controlado e responsável, e não permitimos o uso de drogas ilegais ou que
possam afetar as obrigações de trabalho de maneira inadmissível.
--Seguimos todas as políticas e procedimentos internos aplicáveis, incluindo
todos aqueles que são necessários para que a Dentsu Aegis Network
cumpra os requisitos legais e reguladores.

Como devemos agir com nossos clientes
e fornecedores
--Envidamos esforços para construir relacionamentos de longo prazo com
nossos clientes e proteger seus interesses, sendo profissionais, diligentes e
responsáveis.
--Tratamos nossos fornecedores de forma justa e garantimos que apenas as
empresas que atendem aos nossos padrões façam parte de nossa cadeia
de suprimentos.
--Operamos de acordo com princípios de concorrência justa e legal.
--Tratamos todas as informações comercialmente sigilosas relacionadas
aos nossos clientes e fornecedores de forma segura e confidencial.
--Somente utilizamos dados pessoais para fins legais e em conformidade
com todas as leis, regulamentações e padrões do setor.
--Ao lidar com terceiros, temos uma abordagem de tolerância zero
ao suborno de qualquer forma, seja diretamente ou através de um
intermediário.
--Não oferecemos nem aceitamos presentes, entretenimento ou
hospitalidade que sejam inadequados, que superem o valor definido por
nossas políticas internas ou que possam fazer com que qualquer pessoa
desempenhe suas funções de maneira inadequada.
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Nosso Código de Conduta
Como devemos agir em relação aos nossos
acionistas e outras partes interessadas
--Operamos de acordo com princípios de boa governança estabelecidos.
--Respeitamos todas as leis locais e internacionais e os códigos relevantes
do setor.
--Nossos relatórios financeiros e de manutenção de registros são honestos e
precisos.
--Tomamos medidas para prevenir fraudes e lavagem de dinheiro nas
operações de nossos negócios.
--Nunca nos envolvemos em transações de compartilhamento com base em
informações privilegiadas, nem fornecemos informações para que outras
pessoas venham a fazê-lo.

Mantendo os mais altos padrões
--Esperamos que nossos colaboradores levantem quaisquer preocupações
ou suspeitas de irregularidades, incluindo uma possível violação deste
código e/ou outras políticas internas. Existem várias maneiras de
abordar essas questões, inclusive com gerentes diretos, membros de
nossas equipes de Recursos Humanos, Departamento Jurídico, Ética e
Compliance ou usando a linha externa Speak Up.
--Temos um processo justo e consistente para investigar incidentes ou
preocupações, o que garante que todas as informações relevantes sejam
devidamente consideradas.
--A violação dos padrões descritos neste código pode resultar em ato
disciplinar, incluindo até a rescisão do contrato de trabalho.

--Nunca aproveitamos o investimento pessoal ou oportunidades
corporativas disponíveis como resultado de uma contratação, nem nos
envolvemos em atividades que entrem em conflito com os interesses de
qualquer empresa que faça parte da Dentsu Aegis Network.

Como devemos agir em relação às nossas
comunidades
--Todos nos dedicamos a ter um impacto positivo nas comunidades em que
operamos.
--Somos engajados em atividades regulares de impacto social e apoiamos
iniciativas para promover maior responsabilidade social e ambiental entre
nossos colaboradores, clientes e fornecedores.
--Nosso objetivo é o mais alto padrão de práticas comerciais sustentáveis
e proteção ambiental, agindo de acordo com os padrões legais e
internacionais.
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Nossa estrutura de Ética e Compliance
Investimos bastante em atendimento e recursos para implementar,
administrar e aprimorar continuamente um programa e uma estrutura ativa
e inovadora de Ética e Compliance. Ele traduz nosso Código de Conduta
em políticas e procedimentos práticos, estruturas internas de governança,
relatórios e esforços de monitoramento e iniciativas de treinamento.
Essa estrutura é baseada em iniciativas lideradas por profissionais
dedicados de compliance interna de maneira consistente e coordenada nos
níveis global, regional e local. Ela é baseada na orientação de melhores
práticas desenvolvida pela Transparência Internacional, pelo Instituto de
Ética Empresarial e pela Câmara de Comércio Internacional e leva em
consideração os requisitos das leis e regulamentações nacionais que se
aplicam às nossas operações globais, tais como:

--Lei de Suborno do Reino Unido de 2010 (UK Bribery Act 2010)
--Lei de Práticas de Corrupção Estrangeira dos EUA de 1977
(US Foreign Corrupt Practices Act 1977)
--Lei de Finanças Criminais do Reino Unido de 2017
(UK Criminal Finances Act 2017)
--Lei de Escravidão Moderna do Reino Unido de 2015
(UK Modern Slavery Act 2015)
--Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE (GDPR)
(EU General Data Protection Regulation)

Nossa estrutura global de Ética e Compliance nos ajuda a:
--identificar riscos de ética, de reputação e de compliance que
possamos enfrentar;
--aconselhar as empresas e colaboradores sobre a mitigação desses
riscos potenciais;
--projetar e implementar processos, controles, comunicações e
treinamento para proteger os negócios dos riscos identificados nos
níveis global, regional e local;

gerenciamento contínuo dos riscos identificados;
--investigar e resolver qualquer questão relacionada à ética ou
compliance à medida que surgirem;
--apoiar os negócios com a verificação e gerenciamento de riscos
relacionados a terceiros.
Nossa estrutura de Ética e Compliance é parte integrante de nossas
três linhas de defesa para gerenciar riscos corporativos mais amplos
no negócio.

Liderando pelo exemplo
Nossa alta administração comunica regularmente nosso compromisso
de fazer negócios com integridade e reforça nossa tolerância zero
a suborno, corrupção e comportamentos antiéticos em geral. Esse
compromisso também é demonstrado através da participação em
comissões anticorrupção da Câmara de Comércio Internacional local,
em fóruns sobre compliance da indústria de mídia e na Iniciativa de
Parceria contra a Corrupção, do Fórum Econômico Mundial.
Todos os membros de nossas equipes de liderança locais, regionais e
globais são solicitados anualmente a certificar que cumprem todas
as leis, regulamentos, nosso Código de Conduta e políticas internas
relevantes. Nossos líderes de negócios também presidem e participam de
reuniões regionais e locais de comitês de risco e compliance, onde obtêm
um profundo reconhecimento pela gestão de riscos e pela importância
da compliance em geral.
Espera-se que todos os nossos funcionários ajam de acordo com o
nosso Código de Conduta, estejam familiarizados com todas as políticas
que sejam relevantes para eles e concluam o treinamento específico
de compliance e políticas durante a integração e através de sessões
regulares de treinamento.

--monitorar, revisar e relatar a eficácia dessas medidas preventivas e o
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Speak Up
A confiança é uma parte essencial do nosso sucesso. Mas sabemos que
às vezes é preciso coragem para relatar um problema. É por isso que
incentivamos os funcionários a se manifestarem. Fazer isso nos ajuda a
resolver qualquer problema de maneira rápida e eficiente e a garantir a
entrega de nossos compromissos a todas as partes interessadas.

--oferta ou recebimento real ou potencial de subornos;
--não cumprimento deliberado das obrigações contratuais;
--ambientes de trabalho inseguros.

Sabendo quando falar
Os colaboradores são encorajados a relatar qualquer motivo de
preocupação ou suspeita de irregularidades.

Comunicando um problema

Exemplos de comportamento antiético ou inadequado
que esperamos que sejam comunicados pelo nosso
pessoal incluem:

Algumas preocupações podem ser difíceis de se lidar. Os
colaboradores são encorajados a abordar primeiro o problema com a
pessoa envolvida, falar com seu gerente direto ou contatar Recursos
Humanos.

--qualquer contravenção das nossas políticas ou Código de Conduta;
--violações de leis e regulamentos;
--comportamento antiético ou inadequado (seja no trabalho ou fora
dele), incluindo discriminação, tratamento injusto, intimidação ou
assédio de qualquer tipo;
--retaliação por levantar preocupações;
--abuso de poder na empresa para ganho pessoal ou para beneficiar
amigos ou parentes injustamente;

Se eles acham que não podem discutir a preocupação com as
pessoas diretamente envolvidas ou que suas questões não foram
tratadas satisfatoriamente, nossas equipes dos Departamentos
Jurídico, Ética e Compliance ou Auditoria Interna podem ajudar.
Nosso pessoal também pode entrar em contato com nossa linha
externa de atendimento Speak Up, operada por uma empresa
especializada independente, caso se sinta desconfortável em discutir
suas questões através de canais internos.

--presentes, hospitalidade ou despesas excessivas sem justificativa
comercial apropriada;
--fraude, seja em relação a demonstrações financeiras, parceiros de
negócios ou ativos da empresa;
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Agindo com integridade e cumprindo as leis
Leis e regulamentos

Contribuições a políticos

Prezamos os mais altos padrões éticos. Nosso objetivo é conduzir os
negócios de forma justa e transparente, confiando na qualidade de
nosso trabalho e na integridade de nossos colaboradores para oferecer
nossos serviços.

Contribuições políticas são restritas pelas leis locais em alguns países.
Portanto, nenhum recurso ou bens de nenhuma de nossas empresas
pode ser oferecido ou concedido como contribuição para fins políticos
sem aprovações superiores específicas.

Antissuborno e anticorrupção

Antitruste e concorrência

Todas as formas de suborno no desempenho de nossas atividades
comerciais globais, em relação a pessoas físicas, outras empresas ou
funcionários do governo, são estritamente proibidas.

Todos nós temos um papel a desempenhar para garantir uma
concorrência justa. Qualquer conduta relacionada a concorrentes que
possa violar leis antitruste e de concorrência não é permitida.
O cumprimento das leis de concorrência significa evitar acordos ou
entendimentos com qualquer concorrente em áreas como fixação
de preços, licitação, esquemas, territórios de vendas, participação no
mercado ou termos e condições de venda. Nenhuma discussão em
relação à lei de concorrência pode ocorrer com qualquer autoridade de
concorrência sem o envolvimento de nossa equipe jurídica.

Terceiros
Tomamos todas as medidas razoáveis para garantir que indivíduos
ou empresas não prometam, recebam ou aceitem subornos quando
trabalham em nosso nome. Isso inclui subornos pagos em nosso
nome ou no escopo de seus próprios negócios, mas que podem estar
intimamente relacionados ao nosso envolvimento.
Quando necessário ou apropriado, informamos terceiros e parceiros de
negócios sobre nossas políticas e nossa abordagem de tolerância zero
para suborno e corrupção.

Funcionários públicos

Denúncia de má conduta potencial
Nossa empresa é mais forte quando trabalhamos juntos. Se alguém
suspeitar ou descobrir quaisquer violações de regulamentos, leis ou
políticas em relação às nossas operações, às de nossas afiliadas ou
a terceiros agindo em nosso nome, nossos colaboradores deverão
informar imediatamente.

Nunca oferecemos vantagem financeira ou outra para qualquer
funcionário público com a intenção de influenciá-los a favorecer
nossa empresa. Facilitação ou pagamentos de propina também são
proibidos. A equipe jurídica será consultada em situações em que
os colaboradores verifiquem pagamentos estranhos, suspeitos ou
irregulares solicitados por um funcionário público.
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Conflitos de interesse
Estamos comprometidos em agir com integridade em todos
os momentos. Por isso é importante que nossos colaboradores
permaneçam atentos em relação a qualquer potencial conflito de
interesses e comuniquem qualquer questionamento ou solicitem
aconselhamento imediatamente.
Em termos simples, um conflito de interesses pode ocorrer quando
um colaborador, consultor, representante contratado, colaborador
temporário ou outra parte agindo em nosso nome tem interesses
externos que poderiam se beneficiar do conhecimento adquirido ou das
atividades desempenhadas por nós.

Por exemplo, seria essencial divulgar se um colaborador:
--tem um amigo ou membro da família que é proprietário de um
fornecedor em potencial e o colaborador está em posição de
influenciar a decisão de compra;
--gerencia um relacionamento com fornecedores e negocia tarifas
reduzidas para seu benefício pessoal;
--tem um amigo ou membro da família que toma decisões em uma
oferta de cliente em que o colaborador está trabalhando (ou vice-versa);

Responsabilidades da liderança
Em um cenário em que um colaborador tem interesses externos que
poderiam interferir na capacidade de cumprir adequadamente sua
função, os membros da liderança local, regional e global deverão
divulgar anualmente tais interesses. Dessa forma, quaisquer possíveis
conflitos de interesse podem ser identificados e gerenciados
adequadamente.

Transações com partes relacionadas
Outro exemplo de conflito de interesses é uma transação com partes
relacionadas, que podem incluir a celebração de contratos (como
contrato de trabalho, fornecimento de serviços ou compra de bens)
com membros da família, sócios pessoais próximos ou indivíduos com
participação acionária em uma empresa da Dentsu Aegis Network.
Quando houver um caso potencial ou real de uma transação com
partes relacionadas, a equipe jurídica deve ser informada com
antecedência da assinatura do contrato e a aprovação do gerente
direto será necessária antes da assinatura do contrato em questão.

--tem participação em uma empresa que é objeto de uma potencial
aquisição;w
--estabelece uma empresa concorrente enquanto ainda está
trabalhando na Dentsu Aegis Network.
A gerência sênior será solicitada a preencher uma declaração de interesses
anual que garanta que eventuais conflitos de interesse sejam detectados
antecipadamente e possam ser administrados de maneira proativa.
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Protegendo nossos ativos
e prevenindo fraudes
Temos vários controles implementados para ajudar a minimizar o risco de fraude ou outras
irregularidades, seja para proteger os ativos da empresa ou para garantir que não sejam
celebrados acordos indesejáveis em relação à negociação de serviços de clientes ou
fornecedores. Nunca usaremos nossa posição ou as informações, bens ou benefícios a nós
disponibilizados no âmbito corporativo para ganho pessoal, seja para nós mesmos, nossos
parentes, amigos ou terceiros.

Esperamos que todo nosso pessoal e contratados venham a:
--agir com honestidade e integridade em todos os momentos;
--cumprir todas as leis locais relevantes e nossas políticas;
--garantir que nossos recursos, equipamentos e dados sejam usados de acordo com sua
função e não usados de maneira inadequada;
--garantir a devida segurança ao manuseio de dinheiro e ao uso de recursos da empresa,
estejam eles envolvidos com pagamentos a fornecedores ou recebimentos de clientes;
--relatar quaisquer deficiências que identificarem no desempenho de suas funções, como
pontos fracos nos controles internos;
--denunciar qualquer suspeita de atividade ilícita ou fraudulenta, usando a linha direta
externa Speak Up, se necessário.
É nossa política buscar uma ação agressiva contra praticantes de fraude, incluindo a rescisão
do contrato de trabalho e processos criminais. Temos responsabilidade interna de denunciar
e investigar todas as ocorrências de fraude conhecidas ou suspeitas, independentemente da
materialidade.
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Trabalhando com propriedade intelectual
Protegendo informações confidenciais

Protegendo a propriedade intelectual

Grande parte do trabalho que fazemos com nossos clientes exige o
compartilhamento de informações confidenciais e geralmente envolve
o uso ou a criação de propriedade intelectual. Consequentemente,
os serviços que realizamos serão protegidos por acordos de
confidencialidade, que levamos muito a sério. Acordos de não
divulgação e contratos de clientes, fornecedores e proprietários de
mídia nos obrigam a proteger informações confidenciais. Isso significa
não as usar para outros fins além dos quais elas foram fornecidas e não
as compartilhar com terceiros sem a permissão de ambas as partes do
contrato em questão.

A propriedade intelectual é um dos nossos ativos mais valiosos.
Nosso objetivo como empresa é proteger e comercializar nossos
direitos de propriedade intelectual. Da mesma forma, respeitamos os
direitos de outras empresas e usamos apenas materiais criados por
terceiros com as devidas permissões.

Definindo o que entendemos por informações
confidenciais

Garantimos que todos os funcionários, especialmente aqueles que
trabalham em áreas criativas, tenham conhecimento de trabalho
adequado sobre as melhores práticas em propriedade intelectual.
Isso inclui foco em trabalhar de perto com os clientes em questões
de liberação de propriedade intelectual.

Informações confidenciais existem em muitas formas. As informações
podem ser consideradas confidenciais se uma parte divulgadora
a indicar como tal, ou se for possível deduzir de acordo com as
circunstâncias da divulgação que esse é o caso.

Exemplos de informações confidenciais incluem:
--contratos assinados;

--estratégias de preços;

--briefing de clientes;

--modelos comerciais;

--dados de clientes;

--condições comerciais;

--dados pessoais;

--dados relativos a campanhas.

--estratégia de lançamento de
produtos,
14

Brindes e hospitalidade
de empresas
Os colaboradores da Dentsu Aegis Network podem somente oferecer, dar ou
aceitar brindes, entretenimento e hospitalidade válidos comercialmente para
ou de terceiros que tenham um propósito comercial legítimo.
Participar de qualquer tipo de entretenimento ou desfrutar de hospitalidade
que vá contra os princípios do nosso Código de Conduta, que ponha em
questão a integridade da empresa ou que ofereça risco de prejuízo à nossa
reputação, não é permitido.
Qualquer brinde, entretenimento ou hospitalidade oferecido ou aceito com
valor acima do limite estabelecido em cada mercado deve ser comunicado com
antecedência e aprovado por um gerente direto.
Todos os brindes, entretenimento ou hospitalidade oferecidos a funcionários
públicos precisam ser aprovados com antecedência.
Pagamentos indevidos não devem ser confundidos com despesas razoáveis
e limitados a brindes, entretenimento e outras despesas relacionadas à
promoção de serviços ou à celebração de um contrato. Esses pagamentos
são aceitáveis, sujeitos à conformidade com a nossa Política de Brindes,
Entretenimento e Hospitalidade.
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Protegendo
dados
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Lidando com dados pessoais e protegendo a privacidade
Na Dentsu Aegis Network, nos especializamos em alavancar dados e
insights de audiência para oferecer uma vantagem competitiva aos
nossos clientes. Para oferecer nossos serviços de transformação,
investimos em inovação de dados e análise, plataformas de dados e
capacidade tecnológica. E, com dados tão fundamentais para o sucesso
dos objetivos de negócios de nossos clientes, priorizamos a proteção de
dados e a conformidade com privacidade em todas as nossas operações
globais.
O uso responsável e legal dos dados é fundamental para nossos
negócios. Essa prática norteia as decisões que tomamos e nos permite
fazer um trabalho criativo, persuasivo e inovador para nossos clientes.
Nossos colaboradores e clientes nos confiam seus dados pessoais
e levamos o uso e a proteção desses dados muito a sério. Portanto,
esperamos que todos em nossa empresa entendam os fundamentos da
proteção de dados e privacidade.

Enfrentando os conceitos básicos de
proteção de dados
Estabelecemos um conjunto de Princípios de Privacidade Global que
descrevem como nossos colaboradores devem lidar com os dados que
recebem. Agir responsavelmente com dados pessoais é, em grande
parte, devido ao senso comum, mas esses sete princípios centrais
descrevem as regras que nosso pessoal deve obedecer:

1. Uso justo, lícito e transparente das informações pessoais garantimos que as pessoas conheçam e autorizem a coleta e uso de
suas informações pessoais. Somente usamos informações pessoais
de acordo com as instruções relevantes de clientes ou fornecedores.
2. Uso de informações pessoais somente para fins específicos,
explícitos e legítimos - usamos informações pessoais somente
conforme permitido pelas leis de proteção de dados e dentro
dos limites estabelecidos nas nossas políticas de privacidade,
notificações ou contratos com clientes e fornecedores.
3. Levantamento suficiente de informações pessoais - apenas
coletamos e mantemos informações pessoais necessárias para
cumprir o objetivo especificado.
4. Informações pessoais precisas - trabalhamos com clientes e
fornecedores para garantir que as informações pessoais usadas para
fins de marketing sejam precisas e atualizadas.
5. Manutenção de informações pessoais - não mantemos informações
pessoais por mais tempo do que o necessário para a finalidade para a
qual foram coletadas.
6. Segurança de dados - temos as medidas adequadas para impedir
o uso ilegal ou não autorizado, o acesso ou a perda acidental de
informações pessoais.
7. Accountability - somos responsáveis pelas informações pessoais
deixadas sob nosso controle e designamos pessoas responsáveis
pelo cumprimento desses princípios e das leis de proteção de dados
aplicáveis.
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Lidando com dados pessoais e protegendo a privacidade
Para garantir que a Dentsu Aegis Network esteja em conformidade com
o GDPR e demais leis de privacidade e atenda às expectativas de nossos
clientes, mantemos as seguintes medidas em vigor:
--

um grupo de profissionais dedicados, incluindo nosso diretor global
de Proteção de Dados, uma rede de Chief Data Officers, advogados
especializados em proteção de dados, especialistas em dados,
equipe de segurança patrimonial e equipes de tecnologia que
trabalham para garantir a privacidade e a conformidade de dados
nos nossos negócios globais;

--

treinamento sobre proteção de dados direcionado para nossos
funcionários, que inclui módulos de e-Learning, recursos online e
treinamento presencial para os grupos de maior risco;

--

um framework interno de governança de dados para examinar como
os dados dos clientes e de outros estão sendo usados e protegidos
quando estão sob nossa custódia;

--

políticas e controles de segurança de dados já implementados
globalmente, que são continuamente testados e melhorados para
acompanhar os regulamentos e os requisitos para governança em
constante mudança;

--

controles para garantir que apenas utilizemos dados de acordo com
as instruções dos nossos clientes.
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Mantendo dados em segurança
A tecnologia é uma ferramenta poderosa quando usada corretamente.
Para garantir que o uso de tecnologia não viole a legislação ou os
requisitos contratuais, temos políticas, padrões e procedimentos em
vigor que proporcionam uma estrutura para o que podemos e não
podemos fazer com os dados.
Nosso programa de segurança passa por revisões regularmente e está
alinhado aos padrões do setor, incluindo ISO 27001 e NIST. No caso
improvável de um incidente de segurança de dados, existem processos
para isolá-los e gerenciá-los até a conclusão.
Esperamos que todos os nossos colaboradores entendam suas
responsabilidades ao usar dispositivos de tecnologia móveis ou fixos.

Algumas de nossas regras básicas incluem:
--quaisquer dados relacionados às nossas empresas não podem ser
transferidos para fora de nossos dispositivos de tecnologia sem as
aprovações ou protocolos apropriados em vigor;
--nossos dispositivos de tecnologia não devem ser usados diretamente
ou em conexão com qualquer ato ilegal ou que possam ser
considerados por outros como ameaçadores ou inadequados;
--quaisquer informações a serem publicadas, distribuídas ou
compartilhadas de outra forma sobre nós, nossos clientes ou nossos
serviços, incluindo publicações em mídias sociais e outros sites,
requerem as aprovações prévias adequadas.
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Código de Utilização para Informações de Cliente
Os clientes precisam ter total confiança em nossa capacidade de
proteger suas informações comerciais confidenciais. É por isso que
temos um Código de Utilização para Informações de Cliente.

Políticas mais detalhadas, orientação interna e iniciativas de
treinamento dão suporte às áreas de foco mencionadas.

Este código define as regras, procedimentos e salvaguardas que
implementamos globalmente para garantir a proteção, segurança e
tratamento adequado de informações confidenciais ou sigilosas de
clientes.
Para proteger nossos clientes e demonstrar nosso compromisso com a
confidencialidade em todos os aspectos de nossos serviços, o sistema
descrito em nosso código para salvaguardar as informações de nossos
clientes abrange as seguintes áreas:

1. Procedimentos de gestão e organização
2. Confidencialidade e prevenção de acesso
não autorizado
3. Protocolos de confidencialidade de pessoal
4. Estrutura e segurança da informação
5. Segurança em geral do escritório
6. Contatos externos
7. Proteção de dados e privacidade
8. Governança e compliance
20

Entregando
a nossos
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4

21

Nossa visão: inovar a forma como as marcas são construídas
Para nós, inovação não é apenas fazer melhor as coisas, mas fazê-las
de forma diferente. Isso quer dizer buscar um foco incansável no alto
desempenho e ajudar nossos clientes a vencer em um mundo onde o
cenário competitivo muda constantemente e as formas estabelecidas
de trabalho geralmente não são mais adequadas.
Nosso talento de categoria mundial e nossos recursos de ponta ajudam
a construir as marcas de nossos clientes em uma nova economia digital
voltada para o consumidor.

Inovando no ritmo
Ajudamos nossos clientes a permanecer à frente em um cenário
de rupturas e incertezas. Nossa falta de legado, combinada com
investimento em estruturas, sistemas e plataformas escaláveis, nos
permite uma rápida adaptação às oportunidades de mercado. Nosso
tamanho e agilidade são essenciais para isso. Desenvolvemos e
aceleramos nossas capacidades por meio da aquisição e integração
de empresas digitais líderes.
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Accountability
A Dentsu Aegis Network representa 70 dos 100
maiores anunciantes do mundo e, com muitos deles,
construímos parcerias antigas e estáveis.
Para muitos anunciantes, a demonstração de
accountability de seus parceiros pode ser um
importante fator de confiança.
Vemos a confiança como chave para o crescimento
bem-sucedido em longo prazo.
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Accountability
Nossa abordagem de rede para accountability se estende
a cinco áreas específicas:
1. Cadeia de suprimentos: Responsabilidade comercial e estratégica
pela aquisição de serviços de mídia, serviços de criação e tecnologia,
em parceria com nossos clientes, para permitir os resultados
corretos. Isso inclui a responsabilidade de entregar e igualmente a
adoção contínua de métricas de desempenho digital (por exemplo,
visibilidade, segurança de marca e fraude em anúncios), pois elas
pertencem ao escopo dos serviços, conforme definido em contrato.
2. Governança de dados: Demonstração de controles apropriados de
armazenamento e uso de dados (ou seja, GDPR) no que se refere a
instruções sobre as quais nossas empresas atuam em relação aos
nossos serviços. Esses serviços são sempre estabelecidos em estreita
parceria com os nossos clientes para garantir total clareza em torno
da propriedade da accountability e compliance com os regulamentos
de dados apropriados.

4. Resultados do negócio: Alinhamento e concordância sobre quais
resultados nossos serviços devem e não devem ser entregues, contra
os quais somos responsáveis como parte de nossa estrutura de
remuneração. Poderíamos ser responsabilizados caso os resultados
ficassem aquém do esperado, mas também poderíamos ter uma
vantagem caso ficassem além do esperado.
5. Relacional: Ser responsável pelos relacionamentos que
desfrutamos com nossos clientes é um fator crítico de confiança.
Bons relacionamentos são, em última análise, fundamentados
na integridade, onde ambas as partes se comprometem, a todo
momento, a manter um diálogo aberto, honesto e proativo entre si no
decorrer dos negócios.

3. Divulgação financeira: O fornecimento de comprovantes específicos
e contratualmente acordados, às vezes com o envolvimento de
auditores profissionais terceirizados, para validar a entrega de
serviços de acordo com o contrato específico do cliente.
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Governança corporativa
A boa governança corporativa está no centro de nossa organização.
Ela se baseia em clareza, accountability e responsabilidade e fortalece
a crença de nossos clientes e fornecedores em nós como um parceiro
confiável.

Contratos de cliente
Um contrato de cliente sempre será a estrutura da base de nossos
relacionamentos com clientes. Ele define nossos serviços, obrigações
financeiras, remuneração e requisitos de segurança de dados. Não
é preciso dizer que a compliance e a accountability em relação às
condições contratuais dos nossos clientes são um componente
fundamental da boa governança corporativa e de nossos processos
internos de compliance.
Para ajudar colaboradores e clientes a entender como cumprir nossas
obrigações contratuais, temos um programa de compliance de
contratos. Esse programa oferece ao nosso pessoal o conhecimento
essencial necessário para facilitar as obrigações contratuais da
empresa e do cliente.

Compliance de contrato
A equipe de Compliance e Contratos dos Clientes Globais, o Comitê
Global de Compliance e os Comitês locais de Risco e Compliance têm a
tarefa de garantir as melhores práticas e cumprimento das obrigações
contratuais, bem como maior conformidade com políticas, leis e
regulamentos em toda a nossa empresa.
Com isso, demonstramos a compliance do contrato e, acima de tudo,
reforçamos ainda mais um ambiente de boa governança corporativa.
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Trabalhando com terceiros
Nossa empresa é o lar de muitas das melhores mentes extraídas de
uma gama cada vez maior de setores e especialidades. Mas, às vezes,
precisamos procurar fora da rede e usar recursos de terceiros.

Tais recursos podem ser:
- proprietários de mídia e fornecedores;
- empresas de tecnologia;
- empresas de dados;
- agências de pesquisa;
- auditores;
- consultores;
- filiais que não são propriedade da Dentsu Aegis Network.
Antes de tomar quaisquer providências com muitos desses terceiros,
uma due diligence jurídica, comercial e de reputação é realizada para
garantir que eles atendam aos nossos padrões operacionais e que sejam
capazes de executar os serviços ou fornecer os bens para os quais forem
contratados.

Garantindo que terceiros atinjam nossos padrões
Nossos clientes querem a tranquilidade habitual de sempre desfrutarem
dos melhores serviços e produtos de qualidade. Portanto, esperamos
que terceiros com quem trabalhamos cumpram nossos exigentes
padrões.

Nossos princípios de aquisição
- Quando apropriado, do ponto de vista do risco e da regulamentação,
os terceiros são verificados a partir de uma perspectiva de
compliance e para garantir que quaisquer pagamentos feitos a eles
estejam de acordo com a legislação contra lavagem de dinheiro,
impostos, sanções e outras regulamentações relevantes.
- Todos os pagamentos feitos a terceiros estão sujeitos a verificação
independente. O pagamento só é liberado se a entrega de bens ou
serviços tiver cumprido as obrigações contratuais.
- Terceiros usam dados pessoais de acordo com nossas políticas e
aprovações internas relevantes. Dessa forma, fica garantido que os
dados pessoais de nossos clientes sejam gerenciados de acordo com
as leis de privacidade e proteção de dados.
- Quaisquer conflitos de interesses entre nossos colaboradores ou
clientes e terceiros serão divulgados e aprovados.
- Mantemos os direitos apropriados com terceiros para garantir
que eles sejam responsáveis pela prestação de serviços conforme
acordado e contratado.

Terceiros são uma parte vital do ecossistema da mídia. Ao garantir
que temos os processos comerciais, contratuais e de compliance
adequados, podemos ter certeza de que estamos trabalhando com
empresas nas quais nós e nossos clientes podemos confiar.
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Tratando
as pessoas
com respeito
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Tratando as
pessoas com
respeito
Nossa empresa é tão forte quanto o nosso pessoal.
O crescimento futuro e o sucesso de nossa empresa
estão sendo construídos pelas pessoas brilhantes,
talentosas e únicas que empregamos.
Temos orgulho de ser uma empresa inclusiva e
acreditamos que nossa diversidade nos ajudará a
continuar oferecendo o mais alto nível de serviço aos
nossos clientes hoje, amanhã e nos próximos anos.
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Nossa proposta de valor para colaboradores
Criando uma experiência única para o nosso
pessoal
Estamos comprometidos em ajudar nossos colaboradores a serem os
melhores possíveis. E conseguimos isso de várias maneiras. Criamos um
ambiente de trabalho que oferece convívio com pessoas diferentes,
com novas maneiras de pensar e os melhores desafios de clientes.
Oferecemos oportunidades inigualáveis para acelerar as carreiras e
permitir que as pessoas descubram novas experiências e, acima de tudo,
a chance de produzir trabalhos que podem definir uma carreira.

Nossa proposta de valor para colaboradores é uma maneira de expressar
o que nos diferencia e como isso molda nossa estratégia de pessoas. Não
importa onde o nosso pessoal trabalhe na rede e qual o papel que ele
desempenha, a forma como trabalhamos em grupo é caracterizada por
esses valores consistentes.
Tudo o que fazemos na Dentsu Aegis Network é projetado para ajudar
nossos colaboradores a atingirem seus próprios objetivos pessoais, desde
a maneira como desenvolvemos nossos programas de treinamento
e desenvolvimento até o apoio a mudanças internas. Investir no
desenvolvimento de desempenho é de importância estratégica para nós.

“Seja parte de algo a mais”
Na Dentsu Aegis Network, acreditamos que nenhum de nós seja tão bom quanto todos
nós. Exaltamos o brilho individual e aproveitamos o nosso impacto coletivo para inovar
mais rápido, ter um desempenho melhor e abraçar o potencial de um mundo disruptivo.
Juntos podemos fazer mais, realizar mais e fazer parte de algo a mais.

Mais aceleração

Mais oportunidades

Mais impacto

Não vamos desperdiçar
potencial. Nossa ambição é um
catalisador para o progresso e
nosso espírito colaborativo faz
com que inovemos no ritmo da
economia digital.

Encorajamos novas ideias
através de experiências mais
ricas e equipes diversas –
dando-lhes a oportunidade de
inovar em toda a nossa rede
global.

Criamos uma cultura na qual
as pessoas podem deixar sua
marca. Nosso time faz a inovação
acontecer e ter um impacto
positivo nas marcas, na sociedade
e nos outros todos os dias.
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Cuidando das nossas pessoas
Acreditamos que o bem-estar e a eficácia de nosso pessoal dependem
de um ambiente de trabalho positivo, respeitoso e solidário.
Para começar, estamos comprometidos em seguir a legislação
trabalhista local de onde quer que seja.

Observamos as leis que incluem:
--a liberdade de associação;
--a privacidade pessoal;
--o direito de participar de negociação coletiva;
--a proibição do trabalho forçado, compulsório e infantil;
--a eliminação de quaisquer práticas de emprego indevidas.

Ajudando nosso pessoal a crescer
Todos os nossos negócios são dedicados a alcançar altos níveis de
desempenho, e a melhor maneira de conseguir esse objetivo é capacitar
nosso pessoal para fazer o mesmo.
Temos o compromisso de ajudar nossos colaboradores a desenvolver
novas habilidades e realizar todo o seu potencial. Por sua vez, isso
nos ajudará a impulsionar o crescimento e o desempenho e a criar um
negócio perfeitamente compatível com o mercado em rápida evolução
no qual operamos.
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Discriminação e assédio
O que nos torna únicos é o que nos torna excepcionais. Para criar uma
cultura de excelência, as pessoas precisam se sentir confiantes para
trabalhar livremente, sem medo. Ao proporcionar um ambiente de
trabalho onde haja respeito e que seja livre de discriminação e assédio,
podemos garantir que todos se sentem mais confiantes para ir além.
Estamos comprometidos com práticas de trabalho justas. Ao oferecer
oportunidades iguais com base no mérito, podemos garantir o sucesso
dos negócios, ajudar as pessoas a progredir e fortalecer as comunidades
nas quais operamos.

Definindo assédio

Tratando todos igualmente
Nós respeitamos as pessoas de todas as esferas da vida. Recrutamos,
contratamos, treinamos, pagamos, promovemos e proporcionamos
outras condições de trabalho sem considerar raça, religião,
nacionalidade, gênero, orientação sexual, idade, deficiência ou outra
característica protegida por lei.
Não toleramos assédio ou comportamento discriminatório de
qualquer tipo. Tomamos uma posição firme contra o preconceito e a
discriminação com base nas características de uma pessoa.

O assédio ocorre de várias formas. Por isso, é importante que nosso
pessoal saiba reconhecê-lo.
Uma definição útil de assédio é conduta verbal ou física indesejada
que cria um ambiente de trabalho intimidador, ofensivo ou abusivo. Isso
inclui comportamento direcionado a outra pessoa por causa de suas
características pessoais.
O assédio sexual de qualquer tipo é inaceitável. Investidas sexuais
indesejadas, pedidos de favores sexuais e conduta verbal ou física de
natureza inadequada nunca serão tolerados.
O assédio pode ocorrer fora do local de trabalho em viagens de
negócios, eventos organizados pela empresa ou funções atendidas
no decorrer dos negócios. Capacitamos todas as pessoas que
foram expostas a esse tipo de comportamento para denunciá-lo
imediatamente e sem medo de repercussão.
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Saúde e segurança no ambiente de trabalho
Todo mundo tem o direito de se sentir seguro no trabalho.
Os mais altos padrões de saúde e segurança são essenciais para
o desempenho de nossos negócios e a responsabilidade primordial
do gerenciamento em todos os níveis. Colaboradores felizes, saudáveis
e confiantes trabalham mais e conseguem mais. É por isso que estamos
comprometidos em conduzir nossos negócios de maneira a garantir
altos padrões de saúde e segurança para todos os colaboradores,
clientes, fornecedores e visitantes de cada um de nossos locais.

Nosso pessoal pode contar com:
--um ambiente de trabalho seguro e saudável;
--instalações adequadas para o bem-estar;
--informação, instrução, treinamento e supervisão necessários para
garantir a saúde e a segurança de colaboradores, clientes, fornecedores
e visitantes de nossos locais de negócios;
--cumprimento dos requisitos legais locais;
--programas de ação efetivos que são amplamente comunicados para
lidar com qualquer emergência;
--a administração em todos os níveis, cujos deveres e papéis estão
claramente definidos.
Todos os colaboradores estão cientes de que são obrigados a trabalhar
com segurança e a cooperar com a empresa em todos os assuntos
que afetam sua saúde e segurança no trabalho, e de que os clientes,
fornecedores e visitantes dos escritórios da empresa também sejam
informados.
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Impacto
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Criando uma economia digital que funcione para todos
As melhores empresas melhoram a sociedade. À medida que
continuamos nossa jornada para nos tornarmos 100% em economia
digital até 2020, estamos dando passos maiores para ajudar a moldar
um mundo digital que funcione para todos. Os benefícios potenciais
da economia digital são enormes, e é responsabilidade de empresas
como a nossa disponibilizar esses benefícios para toda a sociedade.

A sociedade é uma das principais partes interessadas do nosso
negócio e essas ações fazem parte da responsabilidade pessoal
e coletiva que levamos muito a sério.
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Estratégia de impacto social
Esta é a nossa ambição...

Construir uma economia digital que funcione para todos.
Vamos usar ideias e dados para ressaltar oportunidades, desigualdades, inovações e soluções
para os maiores desafios da sociedade. Vamos estimular as pessoas a abraçarem o potencial da
economia digital e criar uma sociedade mais eficiente, efetiva e justa.

... implementada através
de 3 áreas...

Skills
digitais

Líderes do
amanhã

Vamos compartilhar nossas
habilidades e capacidades
digitais, preparando a próxima
geração para aproveitar as
vantagens da economia digital.

... e tudo isso é
sustentado pelo nosso
próprio comportamento
organizacional.

Vamos orientar aqueles
que fazem as mudanças
acontecerem e empreendem,
ajudando-os a construir uma
economia digital mais diversa.

Digital para a
sociedade
Vamos transformar o papel das
marcas na economia digital
usando o poder de parcerias
contínuas para gerar melhores
resultados para a sociedade e
oportunidades comerciais de
longo prazo também.

Desempenho ambiental excelente

Pessoas que se dispõem a compartilhar seu tempo e seu talento com a sociedade
Uma equipe diversa e inclusiva que quer fazer a diferença
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Criando uma economia digital que funcione para todos
Nossa estratégia de impacto social define nosso compromisso de criar
uma economia digital que funcione para todos. É assim que funciona:

Por meio da liderança
Medimos a capacidade de inclusão da economia digital por meio de
uma pesquisa anual chamada The Digital Society Index. Essa pesquisa
classifica as economias em quão bem elas estão compartilhando
os benefícios do digital em toda a sociedade. Avalia como os países
estão alcançando o crescimento a partir do digital, quão inclusivo
é esse crescimento e até que ponto existe um ambiente confiável
e propício ao crescimento. O índice também fornece uma lente de
consumo sobre o progresso, ajudando a entender como as empresas
e os governos estão garantindo que a economia digital funcione
para todos. Destinado a liderança de empresas e formuladores de
políticas, pretende-se estimular o debate e a ação.

Habilidades digitais
Habilidades digitais alimentam negócios digitais. Como resultado, o
ritmo em que a transição para a economia digital se dará será ditado
não pela tecnologia, mas pelas pessoas que a utilizam. Estamos
agindo através do nosso programa de escolas-modelo, o The Code. O
programa ajuda os jovens a adquirir habilidades digitais e comerciais,
além de fornecer insights sobre como é uma carreira em nosso setor.

Líderes do amanhã
Para criar uma sociedade digital inclusiva e incentivar a inovação,
estamos investindo em orientação experiente, desenvolvimento
de habilidades e assistência para captação de recursos aos
empreendedores. Estamos nos concentrando em empreendedores
do sexo feminino que têm menos oportunidades do que seus colegas
do sexo masculino. Entregue através de nosso principal programa de
aceleração empresarial, Female Foundry, damos a jovens mulheres
uma chance melhor de sucesso no futuro.

Digital para a sociedade
Enfrentar os maiores desafios da sociedade requer colaboração.
Estamos trabalhando com nossos parceiros e clientes para mudar
o papel das marcas na economia digital, para criar consciência,
confiança e melhores resultados para a sociedade. Também
colaboramos com a indústria por meio de iniciativas como o Common
Ground, para apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) das Nações Unidas. Usando nossas habilidades, capacidades e
conhecimentos, podemos criar experiências humanas mais ricas, que
ajudam todos a progredir em direção a essas metas globais.

Comportamento organizacional
Estamos estabelecendo os padrões com os quais uma empresa
de economia digital deve operar. Estamos comprometidos em
conduzir os negócios com integridade e os mais altos padrões éticos,
respeitando os direitos humanos e protegendo os interesses tanto
dos colaboradores quanto da sociedade. Também temos ambições
nas seguintes áreas:
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Meio ambiente
Nossa agenda ambiental se concentra em fazer nossa parte para
permanecermos dentro da meta de 2,0 graus acordada pelos
líderes mundiais na conferência COP 21 em Paris, em 2015. Isso
representa uma meta de redução de 40% de carbono no período
de 2015 a 2020. Temos a ambição de adquirir 100% de energia
renovável até 2020.

Voluntariado
Encorajamos todos os colaboradores a retribuir às comunidades
onde estamos sediados. Nosso foco é o voluntariado baseado em
habilidades e temos a meta de 50% de nosso pessoal se voluntariar
para ajudar no mínimo 500 instituições de caridade entre 2015
e 2020. Muitos colaboradores e equipes superam esse número,
trabalhando regularmente para apoiar muitas organizações
comunitárias, instituições de caridade e causas.

Uma força de trabalho diversificada e inclusiva
Nossa empresa fica fortalecida ao abraçar diferentes experiências
e novas perspectivas. Estamos comprometidos com a promoção da
igualdade de oportunidades e diversidade e a construção de uma
empresa com uma força de trabalho diversificada e uma cultura
inclusiva. Por sua vez, isso aumentará o desempenho e permitirá que
a criatividade floresça. Todos com quem trabalhamos são tratados
exclusivamente com base em suas habilidades, permitindo que nos
concentremos em alcançar altos padrões de desempenho e conduta
de todos os colaboradores. Nós nos dedicamos a criar um local
de trabalho aberto a todas as culturas e grupos, onde todos têm
chances iguais de êxito em todos os níveis.
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