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Sobre nosso Manual

O Manual de Boas Práticas de Inclusão, publicado pela área de Comunicação, 
Cultura, Clima & ASG, tem o intuito de auxiliar todo o nosso Time de Gigantes 
a construir um ambiente mais seguro, diverso, respeitoso, acolhedor e, 
consequentemente, inclusivo, seja para aqueles e aquelas que já estão conosco 
há um tempo ou para as pessoas que acabaram de chegar em nossos escritórios, 
centros de distribuição, lojas e call center.

Em 2021, a Pague Menos assumiu compromissos com as pautas de Diversidade 
e Inclusão e continua a dar passos concretos. Por isso, para assegurar avanços, 
alguns instrumentos surgiram, dentre eles:

Cartilha e Manifesto de Diversidade e Inclusão da Pague Menos 2021: 
posicionamento da Pague Menos quanto ao tema, apresentando as quatro 
frentes de diversidade do primeiro ciclo de trabalho e o papel das lideranças;

Política de Diversidade e Inclusão: documento que formaliza o nosso 
posicionamento e compromisso com as nossas frentes de Diversidade e 
Inclusão;

Código de Conduta e Canal Confidencial: diretrizes que regem as relações 
e os comportamentos da companhia, buscando assegurar um ambiente 
corporativo respeitoso, transparente e ético;

Programas de Inclusão: foram desenvolvidos alguns programas com o 
objetivo de valorizar e empoderar as frentes de diversidade, além de promover 
a inclusão de pessoas pertencentes a cada frente de diversidade.

Para ter acesso a esses materiais, 
escaneie o QR Code ao lado.

Programa de Representatividade: composto pela Comissão de 
Diversidade e Inclusão e os 4 grupos de afinidade: Equidade Racial, 
Equidade de Gênero, Inclusão de Pessoas com Deficiência e Integração 
de Gerações;

Programa Trainee Operações e PDI Acelerado: ambos programas com 
o intuito de aumentar os percentuais de pessoas que fazem parte de 
nossas frentes de diversidade em cargos de alta gestão;

Conheça os programas:
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Acessível e inclusivo: para quem?

Cada Gigante tem um papel fundamental nessa 
jornada de Diversidade e Inclusão, por isso, esse 
Manual busca ser um guia para todos e todas 
colocarem em prática no dia a dia, servindo como 
auxílio no aprendizado de uma comunicação 
mais acessível e inclusiva, assim como, no 
respeito da pluralidade que encontramos em 
nosso ambiente corporativo.

6

Programa de Acessibilidade: adaptação de toda a estrutura física e 
psicossocial da Pague Menos aos Princípios do Desenho Universal;

Programa de Atração e Seleção Inclusivos: assegurar um processo 
seletivo totalmente inclusivo para Pague Menos.

Para começarmos a pensar e refletir sobre a nossa comunicação do dia a dia, é 
preciso, antes, compreender um conceito essencial, o qual tem um importante 
papel na inclusão, que é o Desenho Universal. Mas, para isso, vamos retomar um 
conceito que explicamos em nossa Cartilha de Diversidade e Inclusão:

Partindo desse princípio, de que convivemos com pessoas diversas, que possuem 
diferentes crenças, personalidades e, principalmente, características, podemos 
iniciar um aprofundamento das questões que regem o Desenho Universal. Um 
ambiente inclusivo, ao mesmo tempo que é formado pelas pessoas diferentes que 
ali convivem, é também caracterizado pela forma como essas pessoas o acessam. 

A diversidade consiste no conjunto 
de características singulares ou 
particulares que compõem os diferentes 
indivíduos da sociedade, tornando-os 
únicos. Nesse sentido, um ambiente 
diverso é aquele que é formado por 
pessoas diferentes, formando uma 
comunidade heterogênea ou plural.

“

”
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Então, a questão principal é a defesa de um mundo com acesso universal, sem 
segregações, um mundo para todos e todas.

Quando tratamos desse tema, não falamos apenas para pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida, o Desenho Universal traz 7 princípios que são 
capazes de democratizar e transformar os ambientes onde normalmente 
convivemos, tornando possível que qualquer pessoa o acesse, independe da sua 
diversidade humana – seja você criança ou adulto, alto ou baixo, gestante, pessoa 
com mobilidade reduzida, pessoa surda, etc –, sem que seja necessária uma 
adaptação ou um projeto especializado.

A ideia do Desenho Universal é, justamente, evitar a necessidade de criação 
de ambientes e produtos especiais, assegurando que todos e todas possam 
utilizar com segurança e autonomia os diversos espaços construídos e objetos 
disponibilizados. O espaço que habitamos reflete as diferenças que existem entre 
cada pessoa, ou seja, a não necessidade de adaptação de um ambiente é uma 
forma de normalizar as diversidades humanas.

Foi nessa perspectiva que, em 1985, o Ronald Mace se juntou com um grupo de 
profissionais, pesquisadoras e pesquisadores de áreas diversas (arquitetura, 
design de produto, engenharia, design ambiental) se juntaram e criaram os 7 
princípios do Desenho Universal, com o objetivo de orientar designers para 
melhor integrar recursos que atendam às necessidades do maior número possível 
de pessoas, de todas as idades e habilidades.

E aí, vamos conhecer quais são os 7 princípios?

Por exemplo, portas com sensores que se abrem automaticamente ou equipamentos 
de autoatendimento em alturas estabelecidas dentro de uma faixa ideal de alcance 
manual, permitindo o manuseio por pessoas sentadas ou em pé.

Princípio 1: uso equiparável - igualitário
Espaços e objetos projetados para serem utilizados por pessoas com diferentes 
capacidades, tornando os ambientes iguais para todas as pessoas, evitando segregar 
ou estigmatizar determinados grupos.

Por exemplo, tesoura que se adapta a pessoa destras e canhotas ou caixa eletrônico 
com feedback visual, tátil e auditivo, com abertura para cartão afunilada e descanso 
para as mãos.

Princípio 2: uso flexível - adaptável
Produtos ou espaços que atendem pessoas com diferentes habilidades e diversas 
preferências, sendo adaptáveis para qualquer uso.



Manual de Boas Práticas de Inclusão

8

Por exemplo, um manual de instruções com imagens e desenhos ao invés de textos 
ou uma esteira/escada rolante em um espaço público.

Princípio 3: uso simples e intuitivo - óbvio
De fácil entendimento para que uma pessoa possa compreender independente de 
sua experiência, conhecimento, habilidades de linguagem, nível de concentração, 
eliminando, assim, complexidade desnecessária.

Por exemplo, utilizar diferentes recursos da comunicação, tais como símbolos e 
letra em relevo, braile e sinalização auditiva.

Princípio 4: informação de fácil percepção - conhecido
A informação é transmitida de forma a atender as necessidades de quem a recebe, 
independente das condições do ambiente ou das habilidades sensoriais das pessoas, 
utilizando diferentes formas de apresentação.

Por exemplo, recurso de “desfazer” em programas de software que permite que 
o usuário corrija um erro sem ser penalizado ou elevadores com mais sensores, 
em diversas alturas, que permitam que as pessoas entrem sem correr o risco das 
portas se fecharem no andamento.

Princípio 5: tolerância ao erro - seguro
Previsto para minimizar os riscos e possíveis consequências de ações acidentais ou 
não intencionais.

Por exemplo, lâmpadas de toque ou de voz operadas sem interruptor ou maçanetas 
do tipo alavanca em portas, que são de fácil utilização, podendo até ser abertas 
com o cotovelo.

Princípio 6: baixo esforço físico - sem esforço
Para ser usado eficientemente, com conforto e com o mínimo de fadiga.

Por exemplo, poltronas para pessoas obesas em cinemas, aviões, etc. ou balcões 
em altura ideal para o alcance de pessoas sentadas, em pé ou mais baixas.

Princípio 7: dimensão e espaço para aproximação e uso - abrangente
Estabelece dimensões e espaços apropriados para o acesso, o alcance, a manipulação 
e o uso, independentemente do tamanho o corpo, da postura ou mobilidade do 
usuário.
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Boas Práticas de Inclusão

Após conhecer os 7 princípios do Desenho Universal e entender que a 
acessibilidade e a inclusão não são voltadas apenas para grupos de diversidade 
e, sim, para todos e todas, visando um ambiente seguro e confortável, sem 
distinções e segregações, buscando normalizar as diferentes diversidades 
existentes, podemos pensar em como podemos ser mais inclusivos na nossa 
comunicação do dia a dia corporativo.

Quer se tornar uma pessoa aliada nessa jornada de Inclusão?! Conhecer é o 
primeiro passo para trilhar essa jornada!

A nossa linguagem cotidiana é pautada 
em diversos vieses inconscientes, os 
quais foram construídos em uma lógica de 
“anormalização” das diferenças, ou seja, 
aquilo que foge do padrão, do normal, não é 
tão bem aceito. Dessa forma, procurar mudar 
e desconstruir essa lógica com a utilização 
de uma comunicação e um discurso não 
excludente é uma das maneiras de identificar 
nossos preconceitos para estabelecer 
relações mais inclusivas e saudáveis.

Então, para continuarmos construindo uma 
Pague Menos mais diversa e plural, vamos 
dar mais algumas dicas para você!

Cursos na UP Farma

Em outubro de 2021, lançamos o curso de 
Comunicação Não Violenta na Escola Varejo no 
Futuro, na UP Farma, e, em novembro, o curso 
de Comunicação Inclusiva, onde trouxemos 
várias dicas de como construir uma comunicação 
corporativa, entre colaboradores, colaboradoras 
e suas lideranças, mais empática, acessível e 
representativa, sendo o respeito a base para que a 
inclusão ocorra também nas nossas ações. Além 
de trazer pilares importantes e fundamentais 
para a criação de conexões mais profundas e 
reais entre as pessoas.

Para acessar os 
cursos, escaneie o 

QR Code acima!
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Muitas frases e termos são bastantes comuns no nosso dia a dia, mas é preciso 
fazer esse processo de mudança, compreender o que pode vir a ofender alguém 
e encontrar novas formas de nos comunicar.

Que tal se atentar a frases sexistas*?

Você já ouviu expressões capacitistas*?
*Discriminação e preconceito social contra pessoas com 
alguma deficiência.

“Esse cargo precisa viajar, então 
é complicado para mulher”

“Vai dar conta de conciliar os filhos, 
a casa e a vida profissional?”

“Maternidade vai 
atrasar sua carreira”

“Prefiro trabalhar com homens, 
eles são mais diretos e racionais”

“Deve estar de TPM...”

“Seu marido não liga de 
você trabalhar fora?”

“Mulher tem que 
se dar o respeito”

“Tem que se comportar 
como uma mocinha”

“Você não vai arrumar 
ninguém desse jeito”

“O que ela quis dizer...”

“A gravidez vai atrapalhar 
seu crescimento na empresa”

*Discriminação baseada no gênero e/ou sexo de uma pessoa, 
sobretudo contra mulheres e meninas.

“Só pode ser autista!”

“Consegue fazer isso sem a ajuda de 
ninguém?”

“Deus vai te curar!”

“Dói muito?”

“Você é mongol?!”

“Parece mais um cego perdido em 
tiroteio!”

“Pare de dar uma de João sem braço.”

“Mesmo com uma deficiência, você é 
muito inteligente!”

Manual de Boas Práticas de Inclusão
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Seja qual for a sua diversidade, seja ela dimensional, perceptiva, motora ou 
cognitiva, isso nunca deveria ser um fator limitante ou rotulador para determinar 
o que você é ou não capaz de fazer. O fato é que a nossa linguagem consegue 
expressar, explícita ou implicitamente, o respeito ou a discriminação em relação 
às pessoas com deficiência, por isso é necessário entender de onde vem as 
expressões que sempre falamos e questioná-las.

A coisa tá preta!

Vamos trocar algumas expressões racistas?

Termo racista: Que tal falar:

A situação está complicada/difícil

Até tenho amigos que são negros! Vamos repensar nosso 
comportamento?

Cabelo cacheado ou crespoCabelo ruim

Tom/cor bege ou rosa claroCor de pele

Difamar/caluniarDenegrir

Doméstica

Índio

Funcionária/auxiliar do lar

Indígena/povos indígenas

Admiro o que você fez e 
gostaria de fazer igualInveja branca

Mercado clandestino/lista 
proibida/humor ácido

Mercado negro/lista negra/
humor negro

Confusão, bagunçaSamba do crioulo doido
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Para avançarmos na jornada de Inclusão, é importante entendermos qual a diferença 
entre 3 conceitos: preconceito, discriminação e racismo. Você já ouviu falar? O 
preconceito é uma opinião que formamos das pessoas antes de conhecer e conviver 
com elas, ou seja, um juízo baseado em estereótipos.
A discriminação é a prática do preconceito. É a tomada de atitudes ou comportamentos 
que prejudiquem ou gerem dor e desconforto. Já o racismo é um sistema de 
opressão que hierarquiza as pessoas, atribuindo poder e prestígio a um grupo 
étnico-racial em detrimento de outro. Deu para entender?

Em nosso dia a dia, podemos observar e cometer várias microagressões, 
intencionais ou não, que são manifestações sutis de preconceitos, de formal verbal 
ou comportamental. Por isso, a construção de uma Pague Menos mais inclusiva, 
além de passar pelos 7 princípios do Desenho Universal, também passa pelo cuidado 
com a forma que nos comunicamos.
O Manual de Boas Práticas de Inclusão tem o objetivo de ser um pontapé para 
repensarmos as nossas atitudes e a nossa comunicação, além de servir como 
um ótimo livro para deixarmos por perto para revisitar sempre que necessário. 
A jornada de Inclusão é repleta de aprendizados e estamos comprometidos. 
Afinal, uma Pague Menos mais segura, diversa e inclusiva é responsabilidade de 
todos e todas nós!

Vamos conhecer algumas frases que 
expressam etarismo*?
*Preconceito baseado na idade das pessoas.

“Nossa, você não parece a idade 
que tem!”

“Você não tem mais idade para 
usar isso!”

“Desculpa perguntar, mas quantos 
anos você tem?”

“Você não entende isso, porque já 
está velho (a).”

“Já está ficando gagá.”



Manual de Boas Práticas de Inclusão

13



Manual de Boas Práticas de Inclusão

14



Manual de Boas Práticas de Inclusão

15



Manual de Boas Práticas de Inclusão

16


	Sobre nosso Manual
	Acessível e inclusivo: para quem?
	Boas Práticas de Inclusão

