
 

 

POLÍTICA DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

 

OBJETIVO 

Declarar a decisão corporativa que visa a incorporar a abordagem da diversidade e inclusão 

como princípio de gestão empresarial da ISA CTEEP e o seu relacionamento com os diferentes 

públicos, em sintonia com o propósito "Conexões que Inspiram" e, dessa forma, contribuir para 

a concretização da nossa estratégia de construir um futuro baseado na geração de valor 

sustentável.  

 

DECLARAÇÕES 

• Reconhecemos, respeitamos e valorizamos as diferenças de todos os seres humanos. 

 

• Valorizamos a diversidade e a inclusão como alavanca da nossa gestão empresarial, a 

realização de nossos objetivos estratégicos, o fortalecimento da produtividade 

organizacional, a geração de valor e o melhor desempenho da organização. 

 

• Promovemos igualdade de tratamento e equidade em oportunidades, remuneração e 

condições de trabalho, reconhecendo gênero, multiculturalismo e condições universais 

de acessibilidade, ao longo do ciclo de talentos.  

 

• Acreditamos na diversidade humana como uma oportunidade de troca, inovação e 

enriquecimento. 

 

• Reafirmamos nosso compromisso empresarial com o reconhecimento das necessidades 

de nossos stakeholders e a criação de alternativas para promover condições de 

equidade. 

 

• Estabelecemos medidas para prevenir, abordar e punir o assédio sexual e moral no local 

de trabalho. 

 

• Desenvolvemos ações preventivas contra qualquer tipo de discriminação no local de 

trabalho.  

 

• Promovemos a conciliação entre vida profissional, pessoal e familiar. 

 





• Promovemos a implantação de um sistema de gestão para diversidade e inclusão a fim 

de definir objetivos, estratégias e planos, bem como contribuir para a melhoria contínua 

dos processos. 

 

• Desenvolvemos processos eficazes de formação, comunicação, conscientização, 

participação e mensuração do conhecimento e compreensão sobre o tema, visando 

fortalecer a gestão necessária para a implementação dessa política. 

 

 

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

• As funções e responsabilidades específicas relacionadas à aplicação dessa política são 

aquelas declaradas nos sistemas de gestão para diversidade e inclusão ou equivalente, 

e nos processos e procedimentos que a complementam em cada uma das empresas da 

ISA CTEEP. 

 

 

Aprovada no Conselho de Administração ISA CTEEP em 5 de abril de 2022. 

 

 

 

Rui Chammas 

Diretor-Presidente 
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