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Criadores,
 
Conforme continuamos a crescer, inovar e criar marcas que encantam as pessoas, é nossa 
responsabilidade seguir os mais elevados padrões éticos. Embora nosso setor esteja em 
constante evolução, valores como honestidade, integridade e respeito servirão de base para 
como conduzimos nossos negócios. Com foco especial em nosso valor de “A atitude certa nem 
sempre é a mais fácil”, gostaria que cada um de vocês dedicasse um momento para ler os nossos 
PCN (Padrões de conduta nos negócios) e compreender como operamos e incorporamos esses 
padrões ao nosso dia a dia na Oath. 

Os PCN são uma parte fundamental de nossa cultura e vitais para oferecer suporte aos valores 
de nossa empresa e melhorar nosso relacionamento com nossos clientes e pares. Se tiver 
alguma dúvida sobre os PCN, entre em contato com a equipe do Departamento de ética e 
conformidade. Se desejar, também é possível entrar em contato anonimamente.

E-mail: ECO@oath.com
Telefone: 833-ASK-OATH, 833-275-6284 (EUA)
On-line: Formulário da Web para denúncias (todos os idiomas)
 
Obrigado.

-TA.

Carta do TA
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Nossos Padrões de 
conduta nos negócios

Fazemos negócios com ética e integridade. Respeitamos 
pessoas e propriedades. Evitamos conflitos de interesses e 
concorremos de forma justa. Fazemos a coisa certa.

Todos os funcionários e diretores da Oath compartilham este 
compromisso e aplicam os “PCN” (Padrões de conduta nos 
negócios) ao trabalho. Caso veja algo que fuja de nossos PCN, 
manifeste-se (consulte a página 9, Sobre denúncias). 

Lembre-se de que os PCN:

• Aplicam-se a todos os funcionários
• São sua responsabilidade
• São como fazemos negócios 

Se vir algo que acredite violar os PCN, lembre-se:

• Sempre denuncie preocupações
• A denúncia pode ser anônima
• Retaliação é proibida
 
Consulte mais informações na página 9.

A Oath Inc., suas subsidiárias e empresas afiliadas  
(em conjunto, chamadas de “Oath”) estão comprometidas em 
atuar de acordo com os mais elevados padrões de ética e 
integridade. Bem como de sua empresa controladora, a Verizon.

Este livreto fornece orientações gerais. Ele não contempla todas 
as leis ou políticas que se aplicam à Oath ou a cada funcionário. 
Pergunte em sua unidade de negócios sobre políticas e 
procedimentos específicos que sustentam esses padrões em 
nossos negócios. 

Nada nos PCN proíbe os funcionários de discutirem os termos e 
condições de trabalho e/ou o exercício de atividades protegidas 
por lei.

O Departamento de ética e conformidade supervisiona a 
aplicação dos PCN e interpreta os PCN no contexto dos fatos 
e circunstâncias específicos que possam ocorrer. O Comitê de 
auditoria da Diretoria da Verizon é responsável pela supervisão 
final do Departamento de ética e conformidade.

Podemos modificar os PCN periodicamente. Consulte a  
versão mais atual em nosso site Portal de políticas ou de  
Ética e conformidade.



7

Os PCN são a base para tudo o que fazemos. Mas não 
substituem o bom senso e podem não abordar todas as 
situações. Se não tiver certeza sobre algo, pergunte-se  
o seguinte:
 
• Há uma lei ou regra sobre isto?
• Isso é abordado nos PCN ou em políticas da empresa?
• Devo solicitar orientação ou aprovação?
• Parece ser a coisa certa a fazer?
• Como isso pareceria para a pessoa que eu mais respeito?
• Como isso refletiria na mídia e para nossos acionistas?

Se as leis locais entrarem em conflito com os PCN ou se a sua 
unidade de negócios tiver políticas ou práticas mais restritivas, 
você deve cumprir a legislação local ou práticas ou e da unidade. 

Má conduta não pode ser justificada como a alegação de ter 
cumprido ordens de alguém em um escalão mais alto. Ninguém, 
independentemente de nível ou cargo, tem autoridade para agir 
de forma ilegal ou que viole os PCN.

Todos os funcionários e diretores devem seguir os PCN e 
suas políticas de apoio como parte de vínculo empregatício ou 
prestação de serviços à Oath. Os PCN fornecem políticas e 
diretrizes. Eles não criam um contrato com funcionários nem 
garantem o emprego por nenhum período.
 

Responsabilidade do supervisor
Lidere dando exemplo. Demonstre comprometimento pessoal 
com os PCN. Confirme se as pessoas subordinadas a você 
estão cientes de suas obrigações nos termos dos PCN.

Crie um ambiente em que os funcionários se sintam à vontade 
para fazer perguntas e relatar preocupações. Assegure também 
que ninguém jamais sofra qualquer forma de retaliação por 
relatar de boa-fé algum problema real ou aparente, mesmo que 
posteriormente se constate se tratar de algo impreciso.

Relate quaisquer violações reais ou em potencial dos PCN ao 
seu supervisor, Recursos humanos, um Conselheiro PCN ou ao 
Departamento de ética e conformidade.

Gestão de terceiros
Ajude parceiros de “joint ventures”, agentes ou outras pessoas 
que trabalhem para nós a tomar conhecimento das disposições 
dos PCN aplicáveis à transação ou ao relacionamento.

Use os PCN
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Se souber de uma possível violação (ou uma que possa vir a 
acontecer), manifeste-se imediatamente. Se solicitado, coopere 
com a investigação. Não toleramos retaliação de qualquer 
tipo por denúncias feitas de boa-fé ou por cooperar com uma 
investigação. 

Também saiba que nada nos PCN – inclusive a redação do texto 
relacionado à confidencialidade – tem a intenção de limitar sua 
capacidade de levantar uma preocupação, fazer uma denúncia 
de boa-fé sobre possíveis infrações por meio de nossa Linha 
direta de PCN ou outros canais de denúncia, bem como de 
cooperar em investigações internas ou governamentais.

Você pode relatar violações ao seu supervisor, Recursos 
humanos, um Conselheiro PCN ou Departamento de ética e 
conformidade. Consulte o adendo local específico do país para 
obter informações adicionais sobre denúncias.
 

Entre em contato conosco
E-mail: ECO@oath.com
Telefone (EUA): 833-ASK-OATH, 833-275-6284 
On-line: Link do formulário da Web
Cartas: Oath Ethics & Compliance, 22000 AOL Way,  
Dulles, VA 20166, EUA

Investigação de denúncias
O Departamento de ética e conformidade e o Departamento 
jurídico supervisionam a investigação de preocupações 
relatadas. Dependendo do resultado da investigação, a Oath 
pode tomar ações disciplinares, que pode incluir rescisão do 
contrato de trabalho. 

Aceitamos denúncias anônimas conforme permitido por lei. 
Denúncias, inclusive as anônimas, feitas por funcionários fora 
dos EUA serão analisadas de acordo com os regulamentos 
locais de privacidade, bem como com outras leis aplicáveis. 
Observe que em algumas circunstâncias pode ser mais fácil para 
a empresa investigar ou fornecer feedback se você se identificar.

Todos os funcionários devem cooperar com as investigações 
de forma plena e honesta. Isso significa que você não deve 
interferir nem obstruir uma investigação conduzida pela 
empresa ou em nome dela por um terceiro ou uma agência 
governamental. Não toleramos retaliação contra qualquer 
funcionário que faça uma denúncia de boa-fé ou coopere com 
uma investigação. Se você se envolver em retaliação, interferir 
ou obstruir uma investigação, pode estar sujeito a ações 
disciplinares, inclusive rescisão do contrato de trabalho. 

Ainda tem dúvidas? 
Consulte nosso site de Ética e conformidade e fique à vontade 
para conversar com seu supervisor, Recursos humanos, um 
Conselheiro PCN ou o Departamento de ética e conformidade.

Sobre denúncias



10



11

Nosso ativo mais valioso são os nossos talentosos e dedicados 
funcionários. Tratamos a todos de forma justa e com respeito. 
Oferecemos a todos os funcionários oportunidade iguais de 
obter sucesso. 

Se você sofrer qualquer tipo de discriminação ou assédio, siga 
estas etapas: 

• Notifique a pessoa que o comportamento dela é indesejado 
e peça que ela pare imediatamente.

• Denuncie imediatamente o incidente ao seu supervisor, 
Recursos humanos, um Conselheiro PCN ou Departamento 
de ética e conformidade. 

 
Supervisores que recebem denúncias devem notificar 
imediatamente os Recursos humanos, um Conselheiro PCN ou 
Departamento de ética e conformidade.

Relatórios de assédio, incluindo assédio sexual,  
são investigados prontamente e minuciosamente para se 
chegar a uma conclusão razoável. Todas as denúncias serão 
mantidas em confidenciais na medida do possível. 

Diversidade e inclusão
Oferecemos oportunidades iguais de emprego. Criamos, 
gerenciamos e valorizamos a diversidade em nossa força 
de trabalho. 

Não tomamos decisões relacionadas a empregos com base 
em qualquer característica protegida por lei, como raça, cor, 
nacionalidade, descendência, status da cidadania, religião, sexo, 
deficiência, orientação sexual, gênero, identidade e expressão 
de gênero, idade, condição médica, informações genéticas, 
status militar e de veterano ou qualquer outra categoria 
protegida conforme estabelecido por lei aplicável.

Sobre assédio
Estamos comprometidos com um local de trabalho livre de 
assédio. Isso significa que a Oath não tolera nenhuma forma 
de assédio ilegal por parte de nenhum funcionário, gerente, 
prestador de serviços, fornecedor ou qualquer terceiro contra 
qualquer pessoa em nosso local de trabalho. Assédio inclui 
qualquer conduta, intencional ou não, que cria um ambiente 
de trabalho intimidador, ofensivo ou hostil. O assédio pode 
ter diversas formas, incluindo ações físicas, comentários por 
escrito ou falados, vídeos ou fotos e insinuações. Também 
pode ocorrer quando a pessoa assediada não é o destinatário 
direto de comportamentos ou observações impróprios. Assédio 
sexual pode incluir propostas sexuais indesejadas, solicitação 
de favores sexuais ou outra conduta visual, verbal ou física de 
natureza sexual. 

É estritamente proibido e não toleramos assédio com base em 
raça, cor, nacionalidade, descendência, status da cidadania, 
religião, sexo, deficiência, orientação sexual, gênero, identidade 
e expressão de gênero, idade, condição médica, informações 
genéticas, status militar e de veterano ou qualquer outra 
característica protegida por lei aplicável.

É estritamente proibido retaliar alguém que tenha feito uma 
denúncia de boa-fé sobre assédio ou discriminação, bem como 
alguém que tenha cooperado com uma investigação sobre 
discriminação ou assédio. Qualquer pessoa que se envolva em 
algum tipo de assédio ou retaliação em violação desta política 
pode estar sujeita a ações disciplinares, incluindo rescisão do 
contrato de trabalho.

Local de trabalho profissional
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Ambiente de trabalho seguro e saudável
Promova um ambiente de trabalho seguro e saudável. Tome 
precauções para proteger nossas instalações e sistemas. Para 
proteger nosso ambiente de trabalho, tenha em mente o seguinte: 
 
• Não ameace, pratique 'bullying' nem se envolva em violência 

ou hostilidade.
• Proteja áreas ou informações sigilosas contra acesso não 

autorizado e notifique a Segurança de qualquer atividade 
suspeita.

• Trate propriedades da Empresa com responsabilidade, 
honestidade e de acordo com as políticas aplicáveis. 

• A Oath é um local de trabalho livre de drogas e não permite 
drogas ilegais nem substâncias controladas em nosso 
ambiente de trabalho, mesmo quando a lei local permitir. 

• Não abuse de álcool nem de medicamentos controlados ao 
trabalhar ou participar de funções de negócios.

• Você deve relatar imediatamente qualquer condição ou 
atividade insegura, incidentes ou acidentes pessoais no 
local de trabalho ao seu supervisor ou à Segurança. 

A Oath não tolera ‘bullying’, conduta violenta nem ameaças 
de violência entre os funcionários. Qualquer um que esteja 
envolvido nesse tipo de conduta ou que traga materiais ou 
objetos que representem uma ameaça ao local de trabalho 
pode estar sujeito a ações disciplinares, incluindo rescisão do 
contrato de trabalho. 

Enquanto estiver em instalações da Oath ou fazendo negócios 
pela Empresa, ninguém pode possuir, usar, vender, distribuir, 
armazenar, administrar nem fabricar drogas ilegais ou substâncias 
controladas. Além disso, ninguém pode abusar de álcool ou 
abusar, vender, distribuir, armazenar ou fabricar medicamentos 
controlados enquanto estiver realizando o seu trabalho, seja em 
nossas instalações ou participando de eventos promovidos pela 
Empresa. Qualquer um que fizer isso pode estar sujeito a ações 
disciplinares, incluindo rescisão do contrato de trabalho. 

Todos os funcionários têm o dever de cumprir todas as leis 
ambientais, trabalhistas, de saúde e de segurança e todos os 
procedimentos de segurança e emergência no local de trabalho. 
Espera-se que você esteja familiarizado com todas as normas 
de segurança ocupacional locais aplicáveis ao seu cargo. 
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Mundo seguro e saudável
Considere os efeitos sociais e econômicos de nossas ações e 
decisões de negócios. Assegure que suas ações:

• Protejam as pessoas e o meio ambiente
• Respeitem os direitos humanos
• Respeitem e apoiem as comunidades e culturas com as 

quais trabalhamos 
• Respeitem a liberdade de expressão
• Respeitem os direitos de funcionários e consumidores

Não nos envolvemos em práticas incompatíveis com os direitos 
humanos como trabalho forçado, tráfico humano, escravidão ou 
minerais de zonas de conflito.

Temos o compromisso de garantir que nossos funcionários 
trabalhem em condições de trabalho seguras na Oath. Temos 
o compromisso de cumprir leis ambientais e de segurança e 
saúde ocupacional, bem como com práticas ambientalmente 
responsáveis em todo o mundo. 

Se tiver dúvidas sobre esta disposição dos PCN, consulte seu 
supervisor.
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Registros e divulgação financeiros
Usamos registros financeiros para gerenciar nossos negócios e 
cumprir responsabilidades com acionistas, funcionários e outras 
partes interessadas. Somos todos responsáveis por registrar 
as informações de forma clara, precisa e honesta sobre todos 
os registros da Empresa que produzimos, como registros de 
despesas, demonstrativos financeiros, contratos e documentos 
de divulgação pública.

Se tiver alguma preocupação sobre questões de contabilidade 
ou auditoria questionável, relate-a ao Controlador ou 
Departamento de ética e conformidade da Oath. Se a 
questão envolver o Controlador ou o Departamento de ética e 
conformidade, envie sua denúncia ao Diretor jurídico. 
 
A seguir, alguns exemplos de questões que você deve relatar:

• Fraude, suspeita ou real, ou erro deliberado na preparação ou 
auditoria de qualquer registro de demonstrativo financeiro

• Deficiências ou falta de conformidade com controles 
contábeis internos da Empresa

• Falsidade ideológica ou declarações falsas relacionadas a 
um tópico contido em registros ou relatórios financeiros ou 
de auditoria da Empresa 

• Outras questões que impeçam relatórios completos e 
honestos sobre a condição financeira de nossa Empresa

A integridade de nossos registros financeiros é um componente 
fundamental da conformidade da Oath com nossos requisitos 
contábeis, tributários, de divulgação pública e outros requisitos 
relacionados.

A Oath está comprometida em manter registros financeiros 
precisos e completos e divulgar corretamente essas 
informações de forma completa, justa, precisa, oportuna e 
compreensível em relatórios e documentos protocolados 
pela Verizon junto à “SEC” (Comissão de Valores Mobiliários) 
dos Estados Unidos ou divulgados publicamente de outra 
forma. Nossos dirigentes financeiros seniores e o CEO têm 
responsabilidades especiais nos termos de nosso Código de 
ética que promove esse compromisso.

Informações, privacidade,
recursos, ativos



16



17

Informações confidenciais
Nossos negócios dependem de proteger informações exclusivas, 
não públicas e confidenciais da Oath e da Verizon, bem como 
informações que outros nos confiam como parte de nossos 
negócios. Cada um de nós é responsável por proteger essas 
informações e evitar divulgações não autorizadas ou impróprias.
 
Exemplos de informações confidenciais podem incluir: 

• Planos de negócios
• Segredos comerciais
• Resultados financeiros
• Dados de cartões de crédito de consumidores
• Informações restritas e/ou privilegiadas (como relatórios 

internos, políticas, procedimentos ou outros comunicados 
confidenciais relacionados a negócios internos)

• Propriedade intelectual
 
Com frequência, informações confidenciais são divulgadas 
inadvertidamente em conversas, casuais ou sociais, ou em 
redes sociais (por exemplo, ao descrever uma atividade 
confidencial em uma descrição de cargo no LinkedIn ou ao 
publicar uma fotografia de um projeto não público). Tome 
cuidado para evitar tais divulgações.

Obtenha as aprovações adequadas antes de divulgar 
informações exclusivas ou confidenciais da Oath, da Verizon ou 
de seus clientes, consumidores ou outros parceiros de negócios.

Você não deve discutir informações exclusivas e confidenciais 
com ninguém, nem mesmo com familiares e amigos, que não 
seja funcionário ou membros da Diretoria da Oath ou da Verizon, 
nem com consultores que tenham uma real necessidade 
de conhecer essas informações como parte de suas 
responsabilidades profissionais. 

Seu dever de preservar informações confidenciais não prejudica 
sua capacidade de cooperar em uma investigação, discutir 
termos e condições de vínculo empregatício ou exercer uma 
atividade protegida por lei.

Solicitações de fora da empresa sobre a Oath ou a Verizon  
podem ser feitas pela mídia, imprensa financeira, analistas 
de investimentos ou outro na comunidade financeira. Essas 
comunicações devem ser feitas apenas por meio de funcionários 
designados. Se você receber alguma solicitação, não faça 
nenhum comentário e encaminhe o solicitante da seguinte forma: 

• Relações com investidores para solicitações de analistas
• Comunicações corporativas para solicitações da imprensa
• Departamento jurídico para solicitações governamentais
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Negociações com informações privilegiadas/
negociações de valores mobiliários
Sempre proteja as informações privilegiadas. Não negocie 
valores mobiliários da empresa enquanto estiver ciente de 
informações privilegiadas ou se notificado sobre uma restrição 
em negociações. Se tiver alguma dúvida se uma transação 
específica que envolva valores mobiliários da Verizon ou 
de outra empresa é permitida, entre em contato com o 
Departamento jurídico antes de realizar a negociação.
 
“Informações privilegiadas” são “informações relevantes não 
públicas”, um tipo de informação confidencial que devemos 
proteger. Informações privilegiadas incluem informações que 
não foram divulgadas publicamente e que um investidor razoável 
consideraria importantes ao decidir se compra, vende ou 
mantém um valor mobiliário. 

Funcionários não devem comprar nem vender valores 
mobiliários enquanto estiverem cientes de “informações 
privilegiadas”. Você pode tomar ciência de “informações 
privilegiadas” sobre a Oath ou a Verizon, bem como de 
empresas que façam negócios conosco. Você pode estar 
fazendo negociações ilegais com informações privilegiadas se 
comprar ou vender valores mobiliários enquanto estiver ciente 
dessas informações ou se repassá-las a terceiros que comprem 
ou vendam valores mobiliários.

Negociações com informações privilegiadas é um crime grave que 
pode acarretar graves penalidades criminais e civis para a Oath, a 
Verizon e o indivíduo. Esta seção dos PCN foi adotada para evitar 
essa conduta e também a aparência de conduta imprópria.

Empréstimos pessoais
Empréstimos pessoais da Empresa para qualquer dirigente 
(conforme definido pelas leis de títulos mobiliários) são ilegais e 
estritamente proibidos. Empréstimos pessoais da Empresa para 
qualquer outro funcionário devem ser aprovados por escrito 
com antecedência pelo Departamento jurídico.
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Recursos da empresa
Use os recursos de nossa empresa com muito cuidado, 
profissionalismo e bom gosto. Não use os recursos da empresa 
para ganho pessoal. 

A Oath permite uso pessoal limitado de seus recursos 
tecnológicos. Esse uso pessoal não deve ser excessivo, 
ilegal ou para conduzir atividades de negócios comerciais 
ou políticas não relacionadas à Oath. Exceto em locais em 
que a lei determine de outra forma, funcionários não têm a 
expectativa de privacidade em relação a quaisquer informações 
armazenadas eletronicamente. 

Documentos e comunicados criados, armazenados ou 
transmitidos usando recursos tecnológicos da Oath 
presumivelmente são relacionados a negócios e você não 
deve ter uma expectativa de privacidade em relação a tais 
informações, sendo elas marcadas ou não como “pessoais”. 
A Oath tem o direito de monitorar a utilização desses ativos 
na extensão máxima permitida por lei e de preservar, coletar, 
usar e divulgar as informações criadas ou armazenadas 
nesses sistemas de tecnologia da informação para fins de 
negócios legítimos, incluindo, por exemplo, para responder a 
investigações governamentais ou conforme o necessário em 
procedimentos jurídicos.

Se você utilizar dispositivos pessoais ou contas de e-mail 
pessoais para conduzir negócios da Oath, a Oath tem o 
direito de preservar, coletar, usar e divulgar informações 
criadas ou armazenadas nesses ativos ou contas para fins de 
negócios legítimos, incluindo, por exemplo, para responder 
a investigações governamentais ou conforme o necessário 
em procedimentos jurídicos ou conforme o necessário em 
procedimentos jurídicos. 

Funcionários sediados fora dos Estados Unidos também devem 
consultar sua política de Tecnologia da informação local sobre 
o uso dos recursos tecnológicos e as regras de privacidade 
aplicáveis.
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Comunicações
Comunicações eletrônicas, como e-mails, mensagens 
instantâneas e correio de voz, podem ser rápida e amplamente 
distribuídas. Ao redigir e-mails e enviar outras comunicações 
eletrônicas ou digitais, seja preciso, cuidadoso e profissional. 
Diga somente o que quer dizer. 
 
Todas as comunicações oficiais feitas em nome da Empresa  
devem ser previamente aprovadas por Comunicações 
corporativas ou Relações com investidores. 

A Oath possui requisitos específicos sobre como 
comercializarmos produtos e serviços. Seja fidedigno em 
avaliações e endossos e analise apenas com base em sua 
experiência real com o produto. Expresse claramente que 
você é funcionário da Oath e informe quaisquer outros vínculos 
relevantes entre a avaliação e o fabricante do produto que 
possam afetar o peso ou credibilidade da avaliação.

Não use ativos tecnológicos da Oath para transferir, postar ou 
comunicar informações ou imagens maliciosas, sexualmente 
explícitas, ameaçadoras ou intimidadoras, informações ou 
imagens que depreciem colegas de trabalho, clientes ou 
fornecedores, bem como informações ou imagens que possam 
constituir assédio ou 'bullying'. Exemplos dessas condutas 
podem incluir mensagens ofensivas, publicações para prejudicar 
intencionalmente a reputação de alguém ou mensagens que 
contribuam para um ambiente de trabalho hostil com base 
em descendência, status de cidadania, religião, raça, sexo, 
deficiência, orientação sexual, gênero, identidade e expressão 
de gênero, idade, condição médica, informações genéticas, 
status militar e de veterano ou qualquer outra característica 
protegida por lei ou políticas da Empresa.
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Ativos tecnológicos, privacidade e 
informações
Ativos tecnológicos
Ativos tecnológicos – como redes, computadores, telefones 
celulares (incluindo telefones pessoais na rede da Empresa) e 
outros dispositivos eletrônicos, bem como serviços eletrônicos 
como e-mail, mensagens instantâneas, correio de voz, acesso 
à Internet e pacotes de colaboração – são ferramentas 
importantes na condução de nossos negócios diários. Aplique 
as políticas de segurança de informações da Oath para 
proteger esses ativos.
 
Privacidade
Somos obrigados a proteger a segurança e a privacidade das 
informações pessoais coletadas por nossa Empresa, inclusive 
informações sobre nossos clientes (por exemplo, informações 
de cartões de crédito), funcionários (por exemplo, endereços 
residenciais) e parceiros de negócios (por exemplo, estratégias 
confidenciais de negócios). Isso inclui cumprir leis de privacidade, 
leis e políticas de proteções de dados, bem como qualquer 
acordo entre a Oath e seus clientes e parceiros de negócios.

Proteções de sistemas
As instalações de informações eletrônicas de nossa Empresa, 
incluindo todos os computadores e redes de telecomunicações, 
são fundamentais para as nossas operações diárias. Todos 
os funcionários compartilham a responsabilidade por sua 
segurança. Por exemplo, tenha cuidado ao baixar arquivos de 
fontes desconhecidas, coopere com os esforços da Empresa 
para controlar e proteger o acesso aos nossos sistemas e não 
tente testar (a menos que faça parte de sua função de TI) ou 
comprometer as medidas de segurança de nossa Empresa.

Registros de negócios
A Oath tem um Programa de gerenciamento de registros 
em toda a empresa que ajuda os funcionários em suas 
responsabilidades de identificar com precisão registros para 
armazenamento, destruição, ou preservação de “Guarda legal”, 
de acordo com as leis aplicáveis. Devemos manter registros 
completos e precisos pelo período adequado. Isso se aplica a 
todas as informações registradas criadas ou recebidas durante 
a condução de nossos negócios, seja em formato eletrônica ou 
dados e documentos em papel. 

Os funcionários devem revisar e avaliar seus registros de 
acordo com as orientações fornecidas pelo Programa de 
gerenciamento de registros. Os supervisores são responsáveis 
por supervisionar e garantir a transição dos documentos em 
papel e eletrônicos após a saída de um funcionário da Empresa 
ou sua transferência dentro da própria Empresa. Um funcionário 
que supervisiona prestadores de serviço ou consultores é 
responsável por garantir que a Oath tenha acesso aos registros 
criados ou mantidos em seu nome. Qualquer funcionário que 
recebe uma instrução de “Guarda legal” do Departamento 
jurídico deve imediatamente preservar ou “guardar” os 
documentos conforme instruído.
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Nossas propriedades intelectuais, incluindo segredos 
comerciais, patentes, marcas comerciais e obras com direitos 
autorais, foram criadas por meio de investimentos significativos 
feitos pela Oath e outras empresas. Como uma líder no setor 
de mídia on-line e informações, a Oath tem o compromisso 
de proteger nossas propriedades intelectuais e respeitar os 
direitos de propriedade intelectual de terceiros.

Não adquira os segredos comerciais, informações exclusivas, 
não públicas ou confidenciais de terceiros utilizando meios 
ilícitos ou inadequados, como furto, invasão de propriedade, 
solicitação de vazamentos ou violação de um acordo de não 
divulgação.

Não utilize ativos da Empresa para reproduzir nem distribuir 
propriedade intelectual de outras empresas sem as devidas 
autorizações ou além do que é permitido por uma licença ou 
pela lei.

A cópia ilegal de mídias de entretenimento e outros materiais 
protegidos por direitos autorais é uma questão séria que 
prejudica toda a comunidade de mídia. Fazer download 
ou upload de material com direitos autorais por redes de 
compartilhamento entre pessoas utilizando ativos da Empresa 
sem autorização do proprietário dos direitos autorais é uma 
infração que não será tolerada.

Propriedade 
intelectual
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Visão geral
Espera-se que os funcionários atuem com o máximo de 
integridade com relação à Oath e à Verizon e evitem situações 
que criem um conflito real ou potencial de interesses. Um 
conflito real de interesses ocorre quando um interesse pessoal 
ou familiar interfere em nossa capacidade de tomar decisões 
de negócios idôneas e objetivas em nome da Empresa. Mesmo 
quando não houver intenção imprópria, apenas a aparência de 
um conflito pode prejudicar a Empresa.

Embora seja impossível incluir todas as situações que possam 
criar um conflito de interesses real ou em potencial, esta seção 
discute algumas das situações mais comuns, que incluem 
presentes e entretenimento, participações financeiras em 
outras empresas, trabalhar com familiares, trabalhar para outras 
empresas e concorrer com a Oath ou a Verizon.

Alguns termos a saber:

Família próxima ou pessoas que vivem sob o mesmo teto
Algumas dessas regras se aplicam a membros de sua 
“família próxima” ou “pessoas que vivem sob o mesmo teto”. 
“Família próxima” significa pais, irmãos, cônjuge, parceiro(a) 
doméstico(a), sogros, cunhados ou filhos. Pessoas que vivem 
sob o mesmo teto significam qualquer pessoa (que não seja um 
funcionário doméstico) que compartilha a residência com você.

Parceiros de negócios e empresas concorrentes
Algumas regras abaixo fazem referência a “parceiros de 
negócios” e empresas “concorrentes”. Em geral, um “parceiro de 
negócios” é qualquer pessoa física ou jurídica que esteja fazendo 
ou procurando fazer negócios com a Oath ou a Verizon, bem 
como com a qual a Oath ou a Verizon pretenda fazer negócios. 
Por exemplo, parceiros de negócios podem ser clientes e 
consumidores ou fornecedores e empresas que prestam serviços 
à Oath. Um “concorrente” é qualquer empresa que fornece 
produtos ou serviços que sejam oferecidos pela Oath ou Verizon 
(ou que a Oath ou Verizon pretendam fornecer). Concorrentes 
também podem ser empresas que podem prejudicar nossos 
produtos, serviços ou proposta de valor. Se não tiver certeza se 
uma empresa é uma parceira de negócios ou concorrente, entre 
em contato com o Departamento de ética e conformidade.

Evite todos os  
conflitos de interesses
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Presentes e entretenimento 
Você, ou seus familiares próximos e pessoas que vivem sob 
o mesmo teto, pode periodicamente receber ou oferecer 
presentes ou entretenimento a clientes, consumidores, 
parceiros de negócios ou concorrentes da Oath ou da Verizon. 
Eles podem ter um propósito genuíno de negócios, como 
demonstrar amizade, apreço ou gratidão, ou criar boa vontade 
e melhorar um relacionamento de negócios. Mas alguns 
presentes e entretenimento podem configurar um suborno, o 
que é ilegal. A Oath proíbe estritamente subornos. 

Dar ou receber subornos é ilegal e prejudicaria relacionamentos 
da Oath com parceiros de negócios e clientes. 
 
• Nunca aceite nem ofereça presentes ou entretenimento 

quando isso puder influenciar de forma inadequada ou 
mesmo parecer influenciar de forma inadequada uma 
decisão de negócios, sua ou do beneficiário. 

• Consulte o Departamento jurídico sobre qualquer 
pagamento ou presente que lhe seja solicitado ou oferecido 
e que você acredite que possa ser suborno, solicitação de 
suborno ou impróprio de alguma outra forma. 

 
As políticas da Oath sobre presentes e entretenimento 
podem ajudá-lo a evitar cruzar esse limite. Consulte o Guia de 
presentes e entretenimento e as políticas de relacionadas de 
ética governamental, anticorrupção, contribuições políticas e 
lobby da Oath disponíveis no site de Ética e conformidade. 

Suborno comercial acontece quando algo de valor é dado, 
por exemplo, presentes ou entretenimento, com a intenção de 
influenciar de forma inadequada uma decisão de negócios, como 
aquisições de negócios para a Oath ou um parceiro de negócios. 
 
É um presente ou entretenimento?
Entretenimento é definido como uma refeição, conferência ou 
evento cultural, esportivo ou de outro tipo em que o doador 
e o beneficiário participam. Se os dois não participarem, é 
considerado um presente. 

A seguir, as regras básicas para presentes e entretenimento. 
Como presentes e entretenimento luxuosos têm mais 
probabilidade de causar um conflito de interesses aparente ou 
real, em algumas circunstâncias, eles são proibidos. Em outras, 
é necessário obter aprovação antes de dar ou receber esses 
tipos de presente ou entretenimento. 

Sempre assegure que presentes e entretenimento sejam 
lançados de forma adequada em livros e registros da Oath.
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Regras da Oath para presentes e entretenimento
Essas regras se aplicam a você, seus familiares próximos, 
pessoas que vivem sob o mesmo teto e qualquer outra pessoa 
que você possa designar para dar ou receber um presente ou 
entretenimento em seu nome.

Aplique essas regras se o presente ou entretenimento for 
financiado pela Oath ou com recursos pessoais. As restrições 
ao uso de recursos pessoais não se aplicam apenas se:

• você tiver um relacionamento pessoal preexistente com a 
pessoa dando ou recebendo o presente ou entretenimento; 

• você dar ou receber o presente ou entretenimento devido ao 
seu relacionamento pessoal em vez de sua afiliação à Oath; 

• o presente ou entretenimento não tiver uma influência 
inadequada aparente ou real em uma decisão de negócios;

• o presente ou entretenimento não violar nenhuma lei ou regra.

As regras de presentes e entretenimento não se aplicam a 
doações para uma instituição beneficente idônea e claramente 
estabelecida se feitas sem a expectativa de conquistar ou 
manter negócios.

As subdivisões da Oath podem ter requisitos mais restritivos. 
Você deve cumprir quaisquer requisitos adicionais aplicáveis 
à sua função ou impostos por sua unidade de negócios ou 
escritório local.

Onde essas regras exigirem aprovação de seu supervisor e do 
Departamento de ética e conformidade, o CEO deve obter essa 
aprovação do Departamento de ética e conformidade.
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Troca de presentes com parceiros de negócios ou concorrentes
• Você pode dar ou receber (se não os solicitar) determinados 

presentes não monetários de parceiros de negócios 
ou concorrentes se eles forem razoáveis e habituais, 
proporcionais às circunstâncias e com uma finalidade 
genuína de negócios. Sempre tenha discernimento ao 
considerar como um presente seria visto pelos outros.

• Não peça um presente a um parceiro de negócios ou 
concorrente, seja direta ou indiretamente.

• Não aceite nem dê presentes em dinheiro ou equivalentes 
(por exemplo, vales-presente) de/para um parceiro de 
negócios ou concorrente (mesmo que você não tenha 
pedido o presente).

• Não aceite nem dê um presente não monetário com valor 
acima de US$ 250 de/para qualquer parceiro de negócios 
ou concorrente sem aprovação de seu supervisor e do 
Departamento de ética e conformidade da Oath. Se quem 
der ou quem o receber o presente estiver fora dos Estados 
Unidos, qualquer presente com um valor superior ao nominal 
na jurisdição estrangeira requer aprovação de seu supervisor 
e do Departamento de ética e conformidade da Oath.

• Não aceite nem dê presentes não monetários que somados 
tenham valor acima de US$ 500 de/para um parceiro de 
negócios ou concorrente em um mesmo ano civil sem 
aprovação de seu supervisor e do Departamento de ética 
e conformidade. Se quem der ou quem receber o presente 
estiver fora dos Estados Unidos, qualquer presente de uma 
única fonte cujo valor seja superior ao nominal na jurisdição 
estrangeira requer aprovação de seu supervisor e do 
Departamento de ética e conformidade.

Entretenimento com parceiros de negócios ou concorrentes
• Você pode oferecer ou aceitar entretenimento para/

de parceiros de negócios ou concorrentes se estiver em 
conformidade com as leis aplicáveis, você e o parceiro 
de negócios ou concorrente participarem do evento, o 
valor do evento for razoável, habitual e proporcional às 
circunstâncias, houver uma finalidade negócios genuína e não 
for incomumente luxuoso ou ofertado muito frequentemente 
(para sugerir alguma finalidade além dos negócios).

• Não aceite pagamento de viagens ou despesas de hotel 
de um parceiro de negócios ou concorrente acima de US$ 
250 (ou US$ 500 se estiver somando todos os valores 
pagos por um parceiro de negócios ou concorrente em um 
ano civil), a menos que seu supervisor e o Departamento 
de ética e conformidade tenham aprovado previamente a 
viagem e os custos do hotel. Se quem der ou quem receber 
estiver fora dos Estados Unidos, quaisquer despesas 
de viagem ou hotel acima do valor nominal na jurisdição 
estrangeira requer aprovação de seu supervisor e do 
Departamento de ética e conformidade.

• O entretenimento deve ocorrer de maneira que não viole 
outras disposições dos PCN.

• O entretenimento deve ocorrer de maneira que não viole 
outras disposições dos PCN nem prejudique a reputação 
da Empresa (por exemplo, um evento em um local de 
entretenimento adulto não seria apropriado).
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Presentes e entretenimento para agentes públicos 
A expressão “agente público” é definida amplamente. Ela inclui 
não apenas funcionários governamentais e eleitos para cargos 
oficiais, mas também pode incluir funcionários de empresas de 
propriedade integral ou parcial de um governo ou de instituições 
que recebam subsídios governamentais, como universidades e 
hospitais, partidos políticos e seus dirigentes, candidatos a cargos 
políticos e organizações públicas internacionais. Em países em que 
fazemos negócios, determinadas empresas que são privadas nos 
Estados Unidos, podem ser de propriedade ou controladas pelo 
governo (por exemplo, empresas de telecomunicação, veículos de 
imprensa), o que torna os funcionários dessas empresas agentes 
públicos nos termos da lei.
 
• Não compre refeições, dê presentes nem ofereça algo, 

mesmo de valor nominal, a nenhum agente público, nem 
aceite qualquer presente ou algo de valor de um agente 
público sem obter primeiro aprovação por escrito do 
Departamento jurídico.

• Obtenha uma aprovação antecipada do Departamento de 
ética e conformidade ou do Departamento jurídico antes 
de participar de uma refeição de negócios ou conferência 
patrocinada por uma entidade governamental ou um 
agente público.
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Um conflito de interesses também pode ocorrer se você tiver 
uma participação financeira – como um investimento – em um 
parceiro de negócios ou concorrente da Oath ou da Verizon. 
Assegure que investimentos em ou relacionamentos com outras 
empresas não gerem um conflito de interesses real ou aparente 
entre seus interesses pessoais e os interesses da Oath ou da 
Verizon. A seguir, algumas diretrizes:
 
• Investimentos em fundos de investimentos mútuos com 

participações em parceiros de negócios/empresas 
concorrentes são permitidos.

• Investimentos em carteira, como contas de compensação 
diferida, com participações em parceiros de negócios/
empresas concorrentes são permitidos desde que você não 
tome nem influencie decisões de investimento individuais.

• Se tiver um cargo de nível de vice-presidente ou acima 
na Oath (um “Executivo”), você deve obter aprovação 
por escrito do Departamento de ética e conformidade 
antes de fazer um investimento em qualquer parceiro de 
negócios/empresa concorrente superior a US$ 100.000 
que represente mais de 5% de seus ativos líquidos totais ou 
mais de 1% do valor da outra empresa.

• Se você for um Executivo que fez investimentos antes 
de começar na Oath, foi promovido para o nível ou se o 
investimento se valorizou durante seu período de trabalho na 
Oath excedendo o limite de US$ 100.000, esse investimento 
pode gerar um conflito de interesses real ou aparente e deve 
ser analisado pelo Departamento de ética e conformidade.

• Não participe como “Amigos e familiares” em uma oferta 
pública de qualquer parceiro de negócios ou concorrente, 
nem compre ações agrupadas de um parceiro de negócios 
ou concorrente.

• Independentemente de seu cargo, você não pode investir 
em uma empresa se, em virtude de seu trabalho na Oath, 
tiver acesso a informações relevantes não públicas da outra 
empresa.

• É maior a probabilidade de um conflito se você estiver 
envolvido em negociações ou no gerenciamento de 
um relacionamento com um parceiro de negócios ou 
concorrente em que você (ou alguém próximo de você, 
como seu cônjuge) tenha investido ou tenha participação 
financeira (por exemplo, seu cônjuge trabalha para a 
empresa em questão). 

• Obtenha aprovação por escrito do Departamento de ética 
e conformidade antes de investir ou adquirir participação 
financeira em um parceiro de negócios ou concorrente caso 
você possa influenciar a decisão da Oath ou da Verizon de 
fazer negócios com a empresa em questão.

• Não participe de nenhuma decisão de negócios relacionada 
a uma empresa na qual você, um familiar próximo ou pessoa 
que vive sob o mesmo teto tenha uma participação financeira.

Investimentos/ 
participações financeiras
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Trabalho com outras empresas  
ou como autônomo
Em seu tempo livre, você talvez deseje prestar serviços para 
outra empresa, talvez para ajudar um novo negócio de um 
familiar ou atuar em um conselho diretor ou conselho consultivo. 
Assegure que o trabalho externo ou outros serviços não entrem 
em conflito com as suas obrigações na Oath e na Verizon. Em 
geral, você pode ser pago por serviços externos, a menos que 
isso crie um conflito de interesses. Alguns tipos de serviço 
devem ser aprovados com antecedência.
 
• Todo trabalho externo não deve interferir em sua 

capacidade de realizar suas funções na Oath nem violar 
qualquer acordo que você tenha com a outra empresa.

• Você não deve trabalhar (com ou sem remuneração) para 
qualquer parceiro de negócios ou concorrente da Oath ou 
da Verizon, a menos que primeiro obtenha aprovação por 
escrito de seu supervisor e do Departamento de ética e 
conformidade.

• Se desejar atuar no conselho diretor ou consultivo de uma 
empresa sem fins lucrativos, primeiro você deve obter  
aprovação por escrito de seu supervisor e do Departamento  
de ética e conformidade. 

• Em geral, você pode ser pago por serviços externos, a 
menos que isso crie um conflito de interesses. Se seu 
trabalho externo estiver relacionado ao seu trabalho na 
Oath (por exemplo, atuar no conselho consultivo de um 
parceiro de negócios), você não pode ser remunerado 
por esse serviço, inclusive com opções de ações ou outra 
remuneração patrimonial, a menos que obtenha aprovação 
prévia do Departamento de ética e conformidade.

• Você não precisa de permissão para realizar trabalho 
voluntário para uma organização sem fins lucrativos, 
inclusive atuar como membro da diretoria da organização se 
esse trabalho não interferir ou entrar um conflito em suas 
obrigações na Oath e na Verizon.

• Se atuar em um conselho externo de uma empresa com 
fins lucrativos, você está sujeito a determinadas regras e 
restrições.

 

• Você não pode participar de nem influenciar qualquer 
relacionamento ou transação entre a empresa externa e 
a Oath ou a Verizon. Se, em algum momento, a empresa 
externa tornar-se uma parceira de negócios ou concorrente 
da Oath ou da Verizon, ou suas responsabilidades 
interferirem em suas obrigações na Oath, pode ser 
solicitado que você renuncie ao seu posto em tal conselho 
diretor ou consultivo. Por fim, se você já atuava no conselho 
diretor ou consultivo de uma empresa com fins lucrativos 
antes de entrar na Oath, ainda precisará obter aprovação 
para continuar nessa função.

Concorrência com a Oath e a Verizon
Os funcionários não devem concorrer com a Oath ou a Verizon 
e não devem usar propriedades, recursos, informações 
exclusivas, privilegiadas ou confidenciais da Empresa, bem 
como o cargo na Empresa, para obter ganhos pessoais ou 
concorrer com a Oath ou Verizon. Você não pode aproveitar 
(nem direcionar para alguém) uma oportunidade de negócios 
descoberta por meio do uso dos recursos da Oath ou da 
Verizon, a menos que a Empresa já tenha recebido a oferta da 
oportunidade e tenha recusado.

Relacionamentos familiares ou pessoais
Os funcionários podem ter parentes ou relacionamento 
pessoais próximo com indivíduos que também trabalham 
na Oath. Isso não necessariamente resulta em um conflito 
de interesses. Porém, às vezes essas situações podem ser 
problemáticas. Por exemplo, não é adequado contratar ou 
tentar influenciar de forma imprópria outro funcionário para 
contratar um familiar, pessoa que vive sob o mesmo teto ou 
alguém com quem você já se envolveu romanticamente. De 
forma semelhante, um conflito de interesses pode ocorrer se 
você tiver uma relação de subordinação ou trabalhar na mesma 
área de um familiar, pessoa que vive sob o mesmo teto ou 
alguém com quem você tenha um relacionamento romântico. 
Possíveis conflitos de interesses envolvendo relações pessoais 
ou familiares devem ser relatados ao Departamento de ética 
e conformidade para serem analisados e uma ação adequada 
deve ser tomada para resolver o conflito.
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Visão geral
A Oath tem o compromisso de negociar de forma justa e ética 
com clientes, funcionários, parceiros de negócios, concorrentes, 
agentes públicos e agências governamentais. Não buscamos 
tirar vantagem impróprias por meio de práticas de negócios 
ilegais e antiéticas. Agimos com integridade em todos os 
momentos de nosso trabalho. 
 
Estamos comprometidos com uma cultura de integridade, 
honestidade, incorruptibilidade e negociação justa em tudo que 
fazemos. Um único ato desonesto e de fraude podem prejudicar 
muito a reputação de nossa Empresa. A Oath não tolera atos de 
desonestidade e fraude, que podem ter várias formas.

Somos fidedignos e honestos em todas as declarações 
feitas ao realizarmos nossos trabalhos. Quando a Oath relata 
informações e prepara documentos que representam os 
negócios de nossa Empresa (como folhas de ponto, relatórios 
de despesas e demonstrações financeiras corporativas), 
devemos fazê-lo com honestidade, fidedignidade e atenção. A 
Oath não tolera demonstrações intencionalmente falsas.  
Além disso, fornecer afirmações falsas ao governo não apenas 
contraria estes PCN, mas também pode ser ilegal e acarretar 
consequências graves. 

Cada funcionário deve negociar de forma justa e ética 
com nossos clientes, funcionários, parceiros de negócios, 
concorrentes, agentes públicos e agências governamentais. 
 
São exemplos de negócios injustos e antiéticos que nossa 
Empresa não tolera, entre outros:

• Fazer declarações falsas e enganosas para induzir um 
terceiro a celebrar em um contrato ou tomar uma ação.

• Cometer espionagem industrial para adquirir segredos 
comerciais de um concorrente.

• Solicitar ou oferecer suborno ou propinas para conquistar 
ou conceder um negócio.

• Fazer comentários falsos, enganosos ou ilegítimos sobre 
produtos ou serviços de concorrentes.

• Fazer alegações infundadas ou enganosas sobre a Oath  
ou seus produtos.

 
Os supervisores têm responsabilidade adicional de manterem-
se em alerta a possíveis condutas fraudulentas ou ilícitas 
em suas áreas de responsabilidade e de colocar em prática 
procedimentos para descobrir e impedir tais atos infracionais.

Sempre atue de forma honesta
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Antissuborno e corrupção
A Oath proíbe expressamente dar, oferecer, autorizar, solicitar ou 
aceitar subornos em qualquer circunstância. Isso inclui suborno de 
funcionários de entidades comerciais e de agentes públicos. Essas 
ações são antiéticas e, em muitos casos, ilegais. A expressão 
“agente público” é definida amplamente. Consulte “Presentes para 
agentes públicos”. 

A maioria dos países em que a Oath conduz negócios tem  
leis antissuborno que proíbem o pagamento de suborno a agentes 
públicos – e, em alguns casos, a funcionários do setor privado 
– para obter uma vantagem comercial. Algumas se aplicam a 
todos os funcionários da Oath, independentemente de onde você 
trabalhe ou more. A seguir, alguns exemplos importantes:
 
• Nos Estados Unidos, a “FCPA” (Lei sobre Práticas de Corrupção 

no Exterior) aplica-se a todos os funcionários da Oath, 
independentemente da localização ou cidadania. Ela proíbe 
estritamente o pagamento de suborno a agentes públicos. 

• No Reino Unido, uma lei conhecida como Lei Antissuborno do 
Reino Unido, de 2010, proíbe suborno comercial e suborno de 
agentes públicos estrangeiros e domésticos, recebimento de 
suborno e uma entidade corporativa, como a Oath, não evitar 
um suborno. Em algumas circunstâncias, a lei se aplica a ações 
realizadas fora do Reino Unido. 

 
Há leis criminais com graves consequências caso seja descoberto 
que um funcionário ou a nossa Empresa as tenha violado. Nossa 
Empresa é responsável não apenas por nossa própria conduta, 
mas também pode ser responsabilizada pela conduta de parceiros 
de negócios que atuam em nosso nome (incluindo os agentes, 
consultores e parceiros de “joint ventures”). A Oath tem regras 
rígidas que regem presentes e entretenimento (consulte Presentes 
e entretenimento) e os funcionários devem cumpri-las. Também 
temos recursos publicados no site de Ética e conformidade: Guia 
de presentes e entretenimento da Oath e políticas relacionadas 
de ética governamental, anticorrupção, contribuições políticas e 
lobby. Embora entretenimento de negócios com agentes públicos 
possa ser permitido em determinadas circunstâncias limitadas, 
leis e regras com relação a essas exceções são complexas. 
Muitos agentes públicos não podem aceitar nenhum convite de 
entretenimento de negócios, inclusive refeições. Mesmo onde 
um agente público possa, em determinadas circunstâncias, 
aceitar convites de entretenimento de negócios, não deve haver a 
intenção de subornar o agente para que faça algo pela Oath.

Por esses motivos, funcionários não devem fazer nem aceitar 
qualquer convite de entretenimento de negócios ou presentes para 
ou de um agente público sem primeiro consultar o Departamento 
jurídico ou o Departamento de ética e conformidade. Entre outras 
coisas, os funcionários devem consultar e obter aprovação por 
escrito do Departamento jurídico antes de fazer qualquer uma das 
seguintes ações:

• Prometer ou dar algo de valor (como dinheiro, presente, viagem) 
para um agente público, incluindo agente público estrangeiro 
(seja diretamente ou por meio de um intermediário). 

• Realizar negócios (por exemplo, contratar, estabelecer uma 
“joint venture” ou parceria, investir) com um oficial do governo.

• Contratar um agente, representante, consultor ou outro 
terceiro ou estabelecer uma “joint venture” ou parceria ou fazer 
investimento para realizar trabalhos para a Oath que possam 
envolver fazer pagamentos ou realizar negócios de alguma 
outra forma com um agente público. 

 
Também é crucial que qualquer pagamento ou fornecimento de 
algo de valor a um agente público seja registrado de forma precisa 
em nossos livros e registros. Não fazer isso pode resultar em 
violações e penalidades adicionais para você e nossa Empresa.

O Guia de presentes e entretenimento da Oath e políticas 
relacionadas de ética governamental, anticorrupção, contribuições 
políticas e lobby contêm instruções especiais para os funcionários 
que trabalham nos Departamentos jurídico ou financeiro devido à 
importância da função deles como guardiões de nossa Empresa.

Lavagem de dinheiro
Lavagem de dinheiro é uma tentativa de ocultar ou disfarçar 
a receita de atividades criminais por meio de uma série de 
transações de negócios que seriam legítimas de outra forma. 
Assegure que produtos e serviços sejam analisados antes 
da liberação para determinar se algum recurso poderia ser 
suscetíveis à lavagem de dinheiro. A Oath proíbe o envolvimento 
proposital em transações que facilitem lavagem de dinheiro ou 
resultem em desvios ilegais.
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Relacionamentos com terceiros
Nós nos esforçamos para criar relacionamentos positivos e 
duradouros com nossos prestadores de serviços e fornecedores, 
em que cada um de nós deve manter os mais elevados padrões 
de ética e integridade. Em seus contatos com terceiros, siga os 
PCN e estabeleça um tom para os fornecedores e prestadores 
de serviços consistente com esses padrões. 

Concorrência justa
As leis antitruste e de concorrência foram criadas para 
proteger consumidores e incentivar a concorrência livre e justa 
proibindo restrições inadequadas à concorrência. Sempre 
devemos adotar condutas que proporcionem concorrência 
vigorosa, porém justa, contra nossos concorrentes e tratamento 
razoável de nossos parceiros de negócios e clientes. As leis de 
concorrência são complexas e variam de país para país. Violar 
essas leis pode acarretar consequências muito graves, não 
apenas para nossa Empresa, mas também para funcionários 
(incluindo multas cíveis e penalidades criminais).
A seguir, alguns exemplos de acordos que levantam questões 
de concorrência e podem ser ilegais:

Combinação de preços
Você não deve acordar com concorrentes os preços que 
cobramos, incluindo descontos, termos de crédito, descontos 
promocionais ou termos e condições de um contrato. Você 
também não deve trocar informações de preços, segredos 
comerciais, exclusivas ou confidenciais (como planos e 
estratégias de negócios) com concorrentes sem primeiro 
consultar o Departamento jurídico.

Alocação de mercados e clientes
Você não deve dividir nem alocar mercados ou clientes onde 
deveríamos concorrer com nossos concorrentes — por 
exemplo, ao dizer que venderemos o produto “X” ao cliente em 
uma área, enquanto nossos concorrentes venderão o produto 
“Y” em outras áreas, ou que participará da licitação do contrato 
“X” e nosso concorrente participará da licitação do contrato “Y”.
 
Boicote
Você não deve acordar com concorrentes a exclusão de outro 
concorrente de fazer negócios ou a entrada em associações 
ou grupos comerciais. Você também não deve acordar com 
concorrentes boicotes ou a recusa de negociar com quaisquer 
parceiros de negócios ou clientes. 

Fixação de preços de revenda
Você não deve acordar com clientes os preços mínimos ou 
máximos pelos quais eles revenderão nossos produtos ou 
serviços sem antes consultar o Departamento jurídico.

Venda “casada”
Quando fazer isso puder prejudicar a concorrência, pois 
impediria ou dificultaria a concorrência de um rival, você não 
deve exigir que um cliente compre um produto que não deseja 
adquirir para que possa comprar o produto que desejado.

Fraudes em licitações
Não faça acordos com concorrentes para se envolver em 
condutas que resultem em fraudes em licitações, incluindo, 
entre outras coisas, acordos sobre valores ou participação ou 
não em licitações, acordos para o sucesso, fracasso, atraso 
ou outros impactos em uma licitação, ou acordos sobre um 
componente relevante de uma licitação.

Sempre consulte o Departamento jurídico antes de celebrar 
acordos ou compartilhar informações com concorrentes ou 
clientes que possam restringir a concorrência. Você também 
deve envolver o Departamento jurídico se estiver trabalhando 
em uma fusão, aquisição, desinvestimento, “joint venture” ou 
outros acordos de negócios que possam levantar questões 
de concorrência.
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Exportações, importações, sanções
Transações internacionais, incluindo a remessa de produtos, 
tecnologia e software, estão sujeitas a várias leis e 
regulamentações dos Estados Unidos e de outros países, 
incluindo regras sobre exportação, importação, embargos 
e boicotes. As leis de exportação dos Estados Unidos se 
aplicam a exportações entregues eletronicamente via Internet, 
e-mail ou download, bem como produtos físicos. A divulgação 
de informações técnicas além das fronteiras de um país ou 
para um indivíduo com cidadania de outro país também é 
regulamentada. Os funcionários devem estar cientes de que tais 
regras podem proibir ou exigir determinadas condutas, podendo 
resultar em penalidades civis e/ou criminais se violadas.

Sanções
Alguns países, como Estados Unidos e a Austrália, impõem 
sanções a transações com determinados países, entidades e 
outras pessoas proibidas. Temos o compromisso de garantir 
que nossa Empresa não faça negócios com esses países, 
pessoas ou entidades proibidas. Por exemplo, os Estados 
Unidos mantêm embargos comerciais abrangentes contra vários 
países, o que se estendem aos seus governos e cidadãos. Além 
disso, também há programas de sanções limitadas aplicáveis 
a vários países, organizações e indivíduos. Se planejar se 
envolver em qualquer transação comercial internacional, você 
deve primeiro obter aprovação do Departamento jurídico ou do 
Departamento de ética e conformidade.

Leis antiboicote
Não é permitido que empresas dos Estados Unidos participem 
de boicotes internacionais. Se receber uma solicitação para 
participar de qualquer boicote internacional, você deve relatar 
tais solicitações ao Departamento jurídico ou Departamento de 
ética e conformidade.

Leis de exportação/importação
Muitos países, incluindo os Estados unidos e a União Europeia, 
restringem a exportação e importação de itens militares, bem 
como itens de “utilização dupla”, que são itens que têm tanto 
uso militar quanto comercial. Exemplos de itens com os quais 
nossa Empresa pode lidar incluem tecnologia de criptografia ou 
itens criptografados, determinados computadores de tecnologia 
de ponta e certos equipamentos de telecomunicações (como 
telefones via satélite). Em termos mais gerais, a nossa Empresa 
está proibida nos termos das leis dos Estados Unidos de exportar 
quaisquer itens para determinados países ou determinadas 
“partes proibidas” que estejam sujeitas às leis de sanções.

Para garantir conformidade com todas as leis aplicáveis, 
os funcionários devem consultar o Departamento jurídico 
ou Departamento de ética e conformidade antes de dar 
continuidade a qualquer transação ou remessa internacional 
que possa envolver essas leis. Especificamente, funcionários 
da Empresa devem notificar imediatamente o Departamento 
jurídico se ficarem sabendo de alguma atividade que envolva 
exportação e/ou reexportação de itens, prestação de serviços 
ou outras transações com a Síria, Sudão, Irã, Cuba, Coreia do 
Norte ou a região da Crimeia da Ucrânia.
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Proteções especiais
A Oath tem o compromisso de estimular um ambiente on-line 
seguro para usuários de todas as idades. Trabalhamos para 
evitar que pessoas façam uso inadequado de nossos serviços 
para prejudicar crianças. 

Política
Os funcionários estão livres para se envolverem em atividades 
políticas voluntárias pessoais e contribuírem com recursos 
pessoais para candidatos e partidos de qualquer forma que 
seja consistente com as leis aplicáveis. Os funcionários, no 
entanto, não podem utilizar recursos da Empresa (por exemplo, 
dinheiro, fornecedores, equipamentos) para suas atividades 
políticas pessoais. Conforme estipulado nas seções acima 
sobre presentes e antissuborno, os funcionários não podem 
fazer contribuições políticas nem beneficentes com a intenção 
inadequada de influenciar um agente público ou privado 
em suas relações comerciais com a Oath, como quando a 
contribuição é solicitada por um cliente em potencial. 

Nos termos das leis dos Estados Unidos, a Oath, como todas as 
corporações, está proibida de fazer contribuições políticas para 
candidatos federais dos Estados Unidos e comitês de partidos 
políticos federais. Nossa Empresa pode contribuir com candidatos 
e comitês políticos em determinados estados, desde que 
essas contribuições estejam de acordo com a legislação local. 
Qualquer uso de recursos da Empresa para atividades políticas da 
Empresa, incluindo contribuições legais, requer aprovação prévia 
do Departamento de ética e conformidade da Oath.
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