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1. OBJETIVO 
Estabelecer diretrizes e compromissos, bem como dar transparência e comunicar para todos os nossos 

stakeholders, a atuação da Pague Menos no que se refere a construção de um ambiente cada vez mais 

diverso e inclusivo. 

 

2. ABRANGÊNCIA 
Esta Política será implementada e aplicada em toda a Pague Menos e em conformidade com todas as 

leis, regulamentos e regras de governança aplicáveis. Dessa forma, esta Política de Diversidade e 

Inclusão se valerá especialmente para: 

• Todos os colaboradores Pague Menos; 

• Unidades de Negócios: matriz, call center, escritórios, centros de distribuição e lojas; 

• Empresas e instituições parceiras; 

• Fornecedores; 

• Comunidades do entorno das nossas unidades de negócios; 

• Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras; 

• Prestadores de Serviços e mão de obra temporária; 

• Sindicatos; 

• Governo; 

• Clientes; 

• Investidores. 

 

3. DESCRIÇÃO DA POLÍTICA 
3.1- Introdução 
 

A missão da Pague Menos é encantar pessoas promovendo a saudabilidade através de atitudes 

inovadoras e cidadãs. Este encantamento nasce do nosso compromisso de cuidar de todas as 

pessoas que fazem parte dos nossos mais de 40 anos de história. Afinal, cuidar de pessoas é o que 

nos faz gigantes.   

E como forma de assegurar esse cuidado, estamos trabalhando todos os dias para proporcionar um 

ambiente corporativo seguro, saudável, diverso e inclusivo, no qual as pessoas possam expressar 

quem realmente são, prezando sempre pela saúde, pela igualdade de oportunidade e pelo 

desenvolvimento pessoal e profissional de todas as pessoas, sem fazer nenhum tipo de distinção.  



 

POLÍTICA DE DIVERSIDADE E 
INCLUSÃO 

CÓDIGO 
 

 

POL060
 

 

 REVISÃO 
 

 

00 

 

PÁGINA 

 

 2/ 7 

 

As informações aqui contidas foram classificadas como “INTERNA”, não podendo ser reproduzidas, transcritas, manuseadas ou 
divulgadas sem prévia autorização do Gestor da área responsável pela criação do documento ou relatório. 

Diante desse cenário, apresentamos a Política de Diversidade e Inclusão da Pague Menos. Neste 

documento, estão descritas nossas frentes de trabalho, objetivo, princípios e compromissos 

relacionados à temática da Diversidade e Inclusão. 

 
3.2- Frentes de Trabalho 

 

3.2.1- Como empresa, atuaremos junto a valorização da Diversidade e promoção da Inclusão em 
nossos espaços de trabalho (Matriz, Call Center, Escritórios, Centros de Distribuição e Lojas) 
por meio da conscientização e sensibilização de todos os nossos colaboradores, bem como da 
formalização de compromissos nas seguintes frentes: 
 

a) Equidade de Gênero; 
 

b) Equidade Racial; 
 

c) Diversidade de orientações sexuais e identidades de gêneros; 
 

d) Inclusão de Pessoas com Deficiência; 
 

e) Inclusão de Diferentes Gerações. 
 

3.3- Glossário da Diversidade e Inclusão 
3.3.1- Acessibilidade: consiste na utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e 
dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência. 
 

3.3.2- Ageísmo: é o preconceito, discriminação ou hostilidade para com pessoas de determinada 
idade, especialmente pessoas de idade mais elevada.  

 

3.3.3- Antirracismo: é a prática de identificar e de mudar valores, estruturas e comportamentos que 
perpetuem o racismo sistêmico ou o racismo estrutural. 

 

3.3.4- Bullying: é o desenvolvimento de um comportamento intimidador, malicioso ou humilhante com 
o objetivo de depreciar um indivíduo ou um grupo. 

 

3.3.5- Capacitismo: é a discriminação de pessoas com deficiência. 
 

3.3.6- Classismo: é a propagação de atitudes preconceituosas e crenças que ajudam a justificar 
tratamento injusto para com indivíduos ou grupos por causa de sua classe econômica. 

 

3.3.7- Cota: é uma percentagem mínima de pessoas que deve fazer parte de determinado grupo ou 
organização. É um termo frequentemente usado em relação a percentual reservado de vagas 
na admissão a faculdades, universidades e organizações para grupos minoritários. 

 

3.3.8- Cultura: é um conjunto de valores, comportamentos, crenças, normas sociais e 
relacionamentos que cria um senso de comunidade entre os indivíduos; a cultura é complexa 
e dinâmica e pode mudar ao longo do tempo. 

 

3.3.9- Deficiência: consiste na restrição ou impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial. 

 

3.3.10- Desenho universal: consiste na elaboração de projetos e de produtos, além de serviços e de 
ambientes que possam ser usados por todos, independentemente de suas condições físicas, 
biológicas e intelectuais. 

 

3.3.11- Discriminação: é toda distinção, exclusão ou preferência, com base em raça, cor, sexo, 
idade, estado civil, aparência, orientação sexual, deficiência, doença, religião, opinião política, 
nacionalidade, origem social ou outra razão, que tenha por efeito anular ou reduzir a igualdade 
de oportunidade ou de tratamento no emprego ou na profissão. A discriminação é o preconceito 
em ação. 

3.3.12- Equidade: consiste em práticas garantidoras a todos os indivíduos de igualdade de 
tratamento, de oportunidades e de desenvolvimento. 
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3.3.13- Estereótipo: são generalizações fixas sobre pessoas ou grupos. Além disso são um conjunto 
positivo ou negativo de crenças de um indivíduo em relação às características de um grupo. 

 

3.3.14- Etnia: são grupos definidos pelo compartilhamento histórico, religioso ou cultural. 
 

3.3.15- Étnico: consiste no conjunto de pessoas agrupadas conforme origem racial, nacional, tribal, 
religiosa, linguística ou cultural comum. 

 

3.3.16- Exclusão: é a não participação de segmentos da população na vida social, econômica, 
política e cultural, devido à dificuldade de acesso à legalidade, ao mercado de trabalho, à 
educação, às tecnologias de informação, aos sistemas de saúde e proteção social. 

 

3.3.17- Grupo de minoria: são grupos de pessoas que tem pouco ou nenhum acesso ao poder social, 
econômico, político ou religioso. 

 

3.3.18- Igualdade: se refere ao fato de não se apresentar diferença de qualidade ou valor, ou de, 
numa comparação, mostrarem-se as mesmas proporções, dimensões, naturezas, aparências, 
intensidades 

 

3.3.19- LGBTQIAP+: é uma sigla que abrange pessoas que são Lésbicas, Gays, Bi, Trans, 
Queer/Questionando, Intersexo, Assexuais/Arromânticas/Agênero, Pan/Poli, Não-binárias e 
mais. 

 

3.3.20- Pluralismo: é a promoção do respeito mútuo, da aceitação, do trabalho em equipe e da 
valorização das diferenças num ambiente em que há diversidade. 

 

3.3.21- Preconceito: é uma atitude fortemente enraizada que considera diferenças como fraquezas. 
É um conceito prévio que a pessoa possui sobre determinado evento ou individuo por suas 
características particulares. 

 

3.3.22- Racismo: são as práticas individuais, institucionais e políticas baseadas na crença de que 
determinada raça é superior a outra. 

 

3.3.23- Racismo estrutural: é o termo usado para reforçar o fato de que existem sociedades 
estruturadas com base na discriminação que privilegia algumas raças em detrimento das 
outras. 

 

3.3.24- Tolerância: é o respeito aos diversos valores, comportamentos e crenças dos indivíduos. 
 

3.4- Princípios 
 

Para a promoção de um ambiente diverso e inclusivo na Pague Menos, por meio do planejamento e 
da estruturação de ações, projetos e programas relacionadas à essa temática, reconhecemos sete 
princípios: 
3.4.1- Respeito aos Direitos Humanos 

 

Todas as nossas ações estão fundamentadas no respeito aos Direitos Humanos, tendo como 
referência documentos publicados por órgãos nacionais e internacionais competentes, como:  
a) Princípios das Organizações das Nações Unidas; 

 

b) Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas (ONU); 

 

c) Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU); 
 

d) Declaração Universal da Organização Internacional do Trabalho (OIT); 

Além desses documentos, fundamentamos todas as nossas ações no que estabelece o nosso 
Código de Ética e Conduta. 
 

3.4.2- Repúdio a todo e a qualquer tipo de discriminação 
 

Repudiamos todo e qualquer ato de discriminação, ação ou omissão que motive um tratamento 
diferenciado a qualquer pessoa ou grupo de pessoas, em razão da sua etnia, cor, sexo, 
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nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, ou outro tipo de diversidade. Quanto a 
esse tópico, o documento norteador é o Manifesto de Diversidade e Inclusão da Pague Menos.  

 
3.4.3- Sustentabilidade ou Fatores ASG 

 

Buscamos sempre evoluir na nossa estratégia ASG. No que se refere à dimensão de negócios, 
um dos nossos temas materiais é a promoção da diversidade e inclusão de minorias. Além 
disso, dentre os nosso Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) prioritários, encontra-
se o ODS 10 (Redução das Desigualdades). Quanto a esse tópico, os documentos norteadores 
são a nossa Política de Sustentabilidade, nossa Estratégia ASG  e a Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 

 
3.4.4- Responsabilidade social 

 

Fundamentamos também todas as nossas ações no cumprimento da nossa função social, com 
responsabilidade e compromisso, gerando valor para a sociedade, e buscando sempre, 
impactar positivamente o desenvolvimento do nosso país. Nesse tópico, tomamos como 
referência a Norma Internacional ISO 26000, que pauta sobre responsabilidade social 
empresarial. 

 
3.4.5- Valorização da Diversidade 

 

Entendemos que um ambiente heterogêneo gera diversos benefícios, que podem impactar 
tanto o ambiente interno das organizações, como o externo. Promover uma empresa plural é 
representar a sociedade. Diante disso, reconhecemos os benefícios diretos e indiretos da 
valorização da diversidade, e fundamentamos todas as nossas ações nessa causa. 

 
3.4.6- Promoção da Inclusão 

 

Prezamos por proporcionar condições de trabalho justas e igualitárias a todas as pessoas que 
fazem parte do nosso time. Promover a inclusão significa assegurar que todos os nossos 
colaboradores tenham acesso igual às oportunidades que a jornada do colaborador Pague 
Menos pode oferecer. 

 
3.4.7- Equidade 

 

Reconhecemos as desigualdades existente entre os indivíduos, e para então assim assegurar 
a igualdade de oportunidades e experiências dentro de nossa organização fundamentamos 
nossas ações no princípio da equidade. Desse modo, pautamos nossa atuação quanto à 
Diversidade e Inclusão em prezar pela promoção de condições justas para suprir as 
desigualdades históricas existentes entre os diferentes grupos. 

 

3.5- Compromissos 
 

Diante dos objetivos, das nossas frentes de trabalho, bem como dos princípios apresentados, por 
meio dessa Política de Diversidade e Inclusão estabelecemos os seguintes compromissos: 
a) Compromisso 1: Construir um ambiente respeitoso e acolhedor em todas as nossas unidades de 

negócio; 
 

b) Compromisso 2: Combater todo e qualquer tipo de discriminação e vieses inconscientes; 
 

c) Compromisso 3: Ter um ambiente corporativo diverso e representativo em todos os nossos níveis 
de gestão, por meio dos processos de contratação e encarreiramento, como foco nas frentes de 
equidade de gênero e racial; 

 

d) Compromisso 4: Promover um ambiente inclusivo para todos os nossos colaboradores seguindo 
os princípios do desenho universal; 

e) Compromisso 5: Formar, sensibilizar e conscientizar quanto às temáticas de equidade de gênero, 
raça, orientação sexual, identidade de gênero, inclusão de pessoas com deficiência e de diferentes 
gerações todos os nossos colaboradores, em todas as nossas unidades de negócio; 
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f) Compromisso 7: Formalizar e reconhecer nossa jornada de Diversidade e Inclusão, em cada 
uma das nossas frentes de trabalho, por meio da adesão de selos, movimentos e redes 
relacionadas a essa causa; 

 

g) Compromisso 8: Realizar processos seletivos totalmente inclusivos, por meio da capacitação de 
todo o time de Recursos Humanos, lideranças e demais responsáveis diretos deste processo, 
quanto à temática da Diversidade e Inclusão, vieses incosncientes e ações afirmativas. 

 

h) Compromisso 9: Dar ampla publicidade ao Manifesto de Diversidade e Inclusão da Pague Menos, 
nosso posicionamente oficial quanto à Diversidade e Inclusão, junto a todos os nossos 
stakeholders. 

 

i) Compromisso 10: Dar ampla publicidade a essa Política de Diversidade e Inclusão em todas as 
nossas unidades de negócio e para todos os nossos stakeholders, especialmente colaboradores, 
fornecedores e investidores. 
 

3.6- Atribuições e Responsabilidade 
 

Para a adequada implementação e continuidade do que estabelece esta Política de Diversidade e 
Inclusão: 
3.7.1- Compete aos Conselheiros, Vice-Presidências, Diretores e Gerentes: 

a) Prezar e disseminar por todos os princípios e compromissos que são estabelecidos nesta 
Política de Diversidade e Inclusão em todas as atividades desenvolvidas sob a sua gestão. 
 

b) Direcionar que todo e qualquer desvio de conduta do que estabelece esta Política de 
Diversidade e Inclusão, ocorrido sob sua gestão, seja devidamente reportado no Canal de 
Denúncias, bem como acompanhar a devida tratativa estabelecida para a denúncia 
realizada, prestando suporte às áreas de Compliance e Recursos Humanos. 

 
3.7.2- Compete a Diretoria de Gente, Cultura e ASG 

a) Planejar, implementar todo o Programa de Diversidade e Inclusão da Pague Menos, 
assegurando o cumprimento de todos os princípios e compromissos, estabelecidos nesta 
Política de Diversidade e Inclusão, por meio da Gerência de Comunicação, Cultura, Clima e 
ASG, junto a Coordenação de ASG. 
 

b) Assegurar e dar a devida tratativa à toda e qualquer denúncia, devidamente reportada no 
Canal de Denúncias da organização, por meio da área de Recursos Humanos, e em parceria 
com a área de Compliance. 

 

c) Realizar Processos Seletivos totalmente inclusivos, desde a divulgação da vaga até as fases 
de entrevistas e admissão, por meio da área de Recursos Humanos e em parceria com a 
área de Comunicação, Cultura, Clima e ASG. 

 

d) Promover a sensibilização e conscientização dos stakeholders da Pague Menos, por meio 
dos conteúdos divulgados em nossa Universidade Corporativa (UP Farma), em parceria com 
o time de Comunicação, Cultura, Clima e ASG. 

 
 
3.7.3- Compete às lideranças Pague Menos: 

a) Estimular sempre a contratação de grupos diversos, contribuindo para a construção de um 
ambiente cada vez mais heterogêneo na Pague Menos, em parceira com o time de Recursos 
Humanos; 
 

b) Prezar pela inclusão de todas as pessoas que compõem seu time, assegurando a 
acessibilidade, segurança e todas as condições, que sejam necessárias, para que essas 
pessoas desenvolvam seu trabalho; 

c) Disseminar conhecimento sobre a temática da Diversidade e Inclusão, bem como os nossos 
projetos e ações, promovendo e incentivando a divulgação interna de nossas comunicações; 
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d) Cultivar no relacionamento com o seu time valores como o respeito e o acolhimento, 
prezando sempre por uma comunicação inclusiva e não-violenta; 

 

e) Assegurar que todas as pessoas do seu time não sofram nenhum tipo de discriminação ou 
distinção em virtude de características particulares. 

 

f)  Gerenciar situações em que aconteça algum tipo de discriminação ou preconceito, 
assegurando que seja dada a devida tratativa por meio do nosso canal de ética, em parceria 
com as áreas de Compliance e Recursos Humanos; 
 

3.7.4- Compete à área de Compliance: 
a) Divulgar periodicamente o Código de Ética da organização por meio de treinamentos e 

comunicações internas; 
 

b) Divulgar periodicamente o Canal de Denúncias da organização como um espaço seguro 
para reportar todo e qualquer desvio relacionado ao que estabelece esta Política de 
Diversidade e Inclusão; 

 

c) Gerenciar as denúncias do Canal de Denúncias da Pague Menos, recebendo, analisando a 
procedência e direcionando a devida tratativa às áreas responsáveis, especialmente junto 
ao time de Recursos Humanos e Lideranças. 

 

d) Quando necessário, direcionar as denúncias ao Comitê de Ética, bem como direcionar a 
devida tratativa às áreas responsáveis, especialmente ao time de Recursos Humanos e 
Lideranças. 

 
3.7.5- Compete aos embaixadores Pague Menos: 

a) Disseminar e engajar todo o time Pague Menos, da sua unidade de negócio, nos projetos e 
ações relacionados a temática da Diversidade e Inclusão, divulgando e incentivando a 
divulgação interna das iniciativas propostas pela área de Comunicação, Cultura, Clima e 
ASG. 

 
3.7.6- Compete a todos os colaboradores Pague Menos, em todas as unidades de negócio: 

a)Agir com respeito e acolhimento com todos os stakeholders da Pague Menos; 
  

b) Prezar pela valorização da Diversidade e promoção da inclusão em todas as unidades de 
negócio da Pague Menos, em concordância ao que está estabelecido nesta Política de 
Diversidade e Inclusão; 
 

c) Engajar-se nas ações e projetos relacionados à Diversidade e Inclusão; 
 

d) Estimular o reporte adequado no Canal de Denúncias de todo e qualquer tipo de 
discriminação ou preconceito que venha a ter conhecimento. 

 
3.7.7- Compete à área de Comunicação Externa e RI: 

a) Dar ampla publicidade a esta Política de Diversidade e Inclusão para todos os stakeholders 
da Pague Menos, especialmente os investidores. 
 

3.7- Desvios de conduta 
 

Caso ocorra situação que não esteja em concordância com os princípios e compromissos desta 
Política de Diversidade e Inclusão, especialmente no que se refere a qualquer tipo de ato 
discriminatório ou preconceituoso, envolvendo qualquer stakeholder da Pagua Menos, o Canal de 
Denúncias deverá ser acionado, para que a infração seja devidamente registrada e avaliada, por 
meio de processo pré-definido e de responsabilidade do Compliance.  
Em caso de procedência da denúncia, deverão ser tomadas às devidas ações corretivas e de 
melhoria, fundamentadas no que estabelece o Código de Conduta da Pague Menos. 
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3.8- Disposições Gerais: 
 

Esta Política de Diversidade e Inclusão deverá ser revisada anualmente ou sob demanda e submetida 
à aprovação do Conselho de Administração. 

 

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
Princípios das Organizações das Nações Unidas; 
Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU); 
Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU); 
Declaração Universal da Organização Internacional do Trabalho (OIT); 
Manifesto de Diversidade e Inclusão da Pague Menos; 
Política de Sustentabilidade; 
Estratégia ASG: visão e objetivos 2030;   
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU); 
Norma Internacional ISO 26000; 
Código de ética; 
Cartilha de Diversidade e Inclusão. 
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