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1. OBJETIVOS  

 

Esta política visa estabelecer diretrizes e compromissos relacionados aos temas Diversidade, 

Equidade e Inclusão, para que a atuação da Up Brasil seja pautada pelo respeito, pela equidade, pela 

inclusão e pela valorização à diversidade humana no desenvolvimento de suas atividades e na 

igualdade das oportunidades. 

 

 

2. ABRANGÊNCIA – PÚBLICO ALVO 

 

Esta política se aplica a todos os colaboradores da Up Brasil, além de prestadores de serviços, 

parceiros, clientes e usuários. 

Esta política aplica-se a todas as unidades da Up Brasil: Uberlândia, São Paulo, Vitória e demais 

unidades regionais. Todos os colaboradores devem conhecer e estar comprometidos com as 

regras estabelecidas nesta política. São ainda responsáveis por disseminar e praticar as diretrizes 

aqui contidas. 

Todos os clientes, prestadores de serviços, estabelecimentos parceiros, usuários e fornecedores 

devem conhecer e observar esta política para orientar sua conduta e evitar conflitos e violações. 

Os stakeholders externos serão acionados através dos canais de comunicação da Up Brasil (redes 

sociais, app e site). 

Este documento considera também todos os fatores que dizem respeito aos direitos humanos. 

 

3. SIGLAS E NOMENCLATURAS – GLOSSÁRIO  

 

Diversidade: A diversidade é o conjunto de características ou o conjunto de pessoas cujas 

características são diferentes, o que os torna singulares. É a gama de diferenças humanas, sejam elas 

sociais ou culturais, incluindo (mas não se limitando a) raça, etnia, gênero, identidade de gênero, 

orientação sexual, idade, classe social, deficiência, religiosidade, nacionalidade e crenças políticas. A 

diversidade está relacionada à representatividade de diferentes grupos que formam o nosso quadro de 

colaboradores. 

Equidade: garantia da universalização de acesso aos direitos fundamentais com imparcialidade. 

Reconhecer as desigualdades e agir em busca da justiça e da igualdade. 

Inclusão: conquista de um ambiente de trabalho onde todos os indivíduos são tratados com 

justiça e respeito, têm igual acesso a oportunidades e recursos e podem contribuir para o sucesso de 

uma organização. 

Direitos humanos: de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), os direitos 

humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, 



 

 
 

 
 

nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Eles incluem o direito à vida e à 

liberdade, de opinião e expressão, ao trabalho, à educação, entre outros. Todos(as) têm garantidos 

esses direitos, sem discriminação. 

Viés inconsciente: associações implícitas, sejam sobre pessoas, lugares ou situações, que, muitas 

vezes, são baseadas em informações equivocadas, imprecisas ou incompletas e incluem as histórias 

pessoais que trazemos para a situação. Seu resultado é o julgamento rápido sobre as pessoas, sem 

considerar fatos e dados ou sem considerar o impacto do nosso histórico e dos valores pessoais sobre 

esse julgamento. 

Discriminação: ocorre quando há uma atitude adversa perante uma determinada característica. 

Uma pessoa pode ser discriminada por causa da sua raça, do seu gênero, da sua orientação sexual, da 

sua nacionalidade, da sua religião, da sua situação social, do seu nível educacional, dentre outras 

características. 

Stakeholders: clientes, fornecedores, prestadores de serviços, parceiros estabelecimentos, 

usuários, colaboradores, comunidades, sociedade civil e organizações não governamentais que 

possuem algum vínculo e/ou interesse direto ou indireto com a Up Brasil. 

 

4. REFERÊNCIAS NORMATIVA 

 

• Código de Conduta e Ética Up Brasil 

• Política de Sanções e de Consequências 

• GR – 0042-002-Guide Ethique Up France 

 

5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

Embaixadores Diversidade Up 

 

Com o papel de ser protagonista na formalização do processo de adesão à diversidade, criamos um 

time de embaixadores de Diversidade e Inclusão, que serão aliados no programa. 

A equidade é um dos valores da Up Brasil. Prezamos por relações em que haja respeito a todos 

e todas. E é por isso que estamos lançando o Programa Diversidade, Equidade e Inclusão.  

O Programa Diversidade, Equidade e Inclusão foi criado para reforçar o compromisso da 

Up Brasil em ser uma empresa em que há representatividade e em que as pessoas são bem-vindas em 

todas as suas especificidades. 

A proposta é diversificar os talentos da equipe em relação a gêneros, raças, etnias, orientações 

sexuais, deficiências e gerações. Nesse sentido, será criado o time de Embaixadores Diversidade 

Up, composto por 12 membros, sendo um líder, um co-líder e 10 embaixadores aliados. 

      Esse time será formado a partir de inscrições voluntárias dos colaboradores e a seleção será 

feita por votação dos membros da diretoria, respeitando a diversidade e a pluralidade entre as 

pessoas, com a formação de um time multidisciplinar. A seguir, estão os papéis de cada membro 

do time: 



 

 
 

 
 

 

• Líder: garantir a execução do planejamento (ações a serem implementadas para o programa). 

Também será catalizadora de denúncias e reclamações sobre qualquer situação que fere os 

pilares do Programa, os valores, a missão e o Código de Conduta e Ética, dando apoio e 

acolhimento às pessoas. 

• Co-Líder: ser um apoiador do líder e substituto em momentos de ausência do líder. 

• Embaixadores aliados: elaborar os planos de ação e monitorar os resultados de cada frente 

da régua de sensibilização e de voluntariado, além dos eventos de conscientização, apoiando 

na disseminação e no engajamento para a execução dos projetos.  

• Colaboradores em geral: incentivo à adesão ao voluntariado e ao engajamento de todos. 

 

A Up Brasil formaliza o seu compromisso com a promoção da Diversidade, Equidade e Inclusão e 

define também esses temas como prioritários para o fortalecimento de políticas e processos para 

garantir os direitos, o respeito, a valorização e a equidade de todos(as): 

• Inclusão e desenvolvimento de pessoas com deficiência 

• Diversidade etária (equidade de gerações) 

• Equidade de gêneros (foco no empoderamento feminino) 

• Equidade racial 

• Respeito aos direitos LGBTQIA+ 

• Equidade social/educacional (contratação e promoção por habilidades e não exclusivamente 

por currículos ou títulos acumulados na carreiras) 

• Tolerância à diversidade religiosa 

• Respeito às diferenças físicas, como por exemplo: uso de tatuagem, piercing, cabelo colorido, 

pessoas obesas (gordofobia) e outras. 

• Xenofobia – respeito às diferenças das pessoas em relação às regiões de origem e/ou de 

trabalho. 

• Ideologia política – respeito a diversidade das ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de 

mundos  de um indivíduo ou de um grupo, orientado para suas ações sociais e, 

principalmente, políticas. 

 

 

Papel dos embaixadores Diversidade Up em cada tema: 

 

• Etnia: 

❖ Fortalecer a igualdade independentemente da etnia. 

• Pessoas com deficiência: 

❖ Valorizar as diferenças e incentivar as pessoas com deficiência a trabalharem na Up Brasil. 

• Gerações: 

❖ Incentivar os jovens que estão iniciando no mercado de trabalho e valorizar os profissionais 

mais experientes. Trabalhar sempre em parceria e sinergia. 

• LGBTQIA+: 

❖ Garantir o trabalho em um ambiente seguro e de respeito às diferenças. 

 



 

 
 

 
 

• Gênero: 

❖ Garantir o empoderamento feminino e a igualdade de oportunidades entre todos. 
 

 

6. DIRETRIZES 

 

Diretrizes estratégicas para a valorização da Diversidade e da Promoção de uma empresa mais 

inclusiva: 

 

• Compromisso institucional: respeitar e valorizar a singularidade de todos os 

colaboradores e stakeholders, promover um ambiente de trabalho inclusivo e combater a 

discriminação e o preconceito em todas as suas formas. 

• Liderança pelo exemplo: tomar decisões livres de julgamentos discriminatórios, sendo 

baseadas exclusivamente em fatores objetivos e factuais. Promover ambiente de trabalho 

inclusivo. Fomentar a comunicação não violenta a partir de uma escuta ativa. Formar e 

desenvolver equipes diversas em qualquer área da Up Brasil. Posicionar-se ao presenciar 

condutas discriminatórias e contrárias às diretrizes e inspirar as pessoas pelo exemplo. 

• Promoção de processos inclusivos: promover políticas e assegurar práticas e processos 

internos inclusivos em toda a jornada da experiência do colaborador: atrair, contratar, 

promover, reconhecer e reter os melhores talentos. 

• Valorização da diversidade dos colaboradores e dos stakeholders: reconhecer e 

valorizar as individualidades das pessoas, com a criação de um ambiente que não tolera o 

preconceito e a discriminação. A Up Brasil se compromete a desenvolver e manter uma 

equipe diversificada e inclusiva, proporcionando chances iguais de reconhecimento e 

evolução na carreira, independentemente de raça, cor, etnia, nacionalidade, idade, gênero, 

religião, deficiência, orientação sexual, opiniões políticas ou crenças. 

• Execução de processos administrativos que valorizem os direitos humanos e as 

relações de trabalho: proibir o trabalho infantil e a proteção dos direitos das crianças e 

dos adolescentes, proibição do trabalho forçado e/ou análogo à escravidão, adoção de 

medidas disciplinares em caso de assédio e abuso, liberdade de associação sindical, 

negociação coletiva e mecanismos para reclamação, respeito às horas trabalhadas, aos 

salários e aos benefícios, garantia de local de trabalho seguro e saudável e segurança no 

local de trabalho. 

• Paridade salarial e equivalência de benefícios: buscar equivalência salarial e de 

benefícios em relação à proporção do salário de um(a) colaborador(a) em relação a outro 

que trabalhe em cargo idêntico, com as mesmas descrições de atividades independente de 

gênero, etnia ou gerações.  

 

Compromissos da Up Brasil com Diversidade, Equidade e Inclusão 

 

• Promover um ambiente de respeito a todos: reconhecer e valorizar as individualidades 

dos colaboradores e dos stakeholders. 



 

 
 

 
 

• Construção de um ambiente de confiança: garantir um ambiente de segurança 

psicológica, em que as pessoas tenham liberdade para ser elas mesmas e liberdade de 

expressão de ideias e pensamentos por meio da conversa aberta e transparente. 

• Nenhuma tolerância a preconceito, discriminação e assédio: respeitar a dignidade e os 

direitos humanos. Qualquer violação a esta política está sujeita a penalidades previstas no 

Código de Conduta e Ética da Up Brasil. 

• Promoção de Diversidade, Equidade e Inclusão: estimular o diálogo para ampliar a 

conscientização dos colaboradores e aumentar o engajamento de todos os nossos 

stakeholders no combate à discriminação por meio de campanhas internas e externas, 

palestras e ações educativas. 

• Exercer na prática o posicionamento do programa: abraçar o respeito e a inclusão no 

dia a dia da empresa. 

• Disseminar o conhecimento sobre os temas ligados ao Programa Diversidade: 

implantar processos e conteúdos educativos para orientar e educar as pessoas 

• Respeito às diversas ideologias políticas: conjunto de ideias, de pensamentos, de 

doutrinas ou de visões de mundo de um indivíduo ou de um grupo, orientado para suas 

ações políticas. 

  

 

 

7. SANÇÕES 

 

 

A Up Brasil não tolera a violação aos seus valores, ao Código de Conduta, às normas e políticas 

internas, bem como à legislação vigente, esperando que seus colaboradores estejam comprometidos 

com o cumprimento das diretrizes internas e com os mais elevados padrões éticos e de integridade. 

 

Tipos de Consequências: 

• Advertência verbal 

• Advertência escrita 

• Suspensão disciplinar 

• Rescisão de contrato de trabalho 

• Rescisão de contrato de trabalho por justa causa 

 

• A líder do programa (diretora de P&P) será acionada por Riscos & Compliance para denúncias 

que tenham aderência aos temas ligados aos pilares do Programa Up Diversidade. 

 

 

8. ANEXOS E DOCUMENTAÇÕES  

 

Cartilha Up Diversidade.  

 

 

 



 

 
 

 
 

 

9. VIGÊNCIA E REVISÃO 

 

Esta política estará vigente a partir do dia 24 de dezembro de 2022, com revisão anual ou sempre 

que necessário, de acordo com a área responsável. 

 

 

10. CONTROLES E VERSÕES 

 

 

Data Versão Tópico Alterado Editado por Aprovador 

20/10/2022 1 Criação da Política Time Up Diversidade Codir 

 

 


