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POLÍTICA
RESPEITO À DIVERSIDADE
1.

OBJETIVO
Esta política visa definir procedimentos e orientar a nossa conduta diante de comportamentos
inadequados, inapropriados e indesejados listados abaixo. Na prática, isso quer dizer que
queremos:
•

Promover uma política de respeito, com princípios inclusivos aplicados a todas as pessoas
que nos relacionamos;

•

Proteger a diversidade de nossas equipes e a identidade de cada pessoa que trabalha
conosco contra atitudes discriminatórias ou comportamentos que criem um ambiente
hostil;

•

Garantir

que

nossas

pessoas

não

reproduzam

nenhuma

forma

de

preconceito,

discriminação e assédio; e
•

Estabelecer procedimentos para agirmos em situações de preconceito, discriminação e
assédio.

No entanto, estamos cientes de a política não cobre todas as situações que podem ocorrer no dia
a dia das equipes. Portanto, em caso de dúvidas e/ou casos não abordados neste documento,
estes devem ser tratados diretamente com a área de Diversidade & Inclusão da Alpargatas.
2.

ABRANGÊNCIA
Esta Política aplica-se à Alpargatas S.A. (“Alpargatas” ou “Companhia”), seus administradores e
empregados bem como a terceiros que eventualmente venham a ser contratados pela Alpargatas
e que a representem nas atividades aqui referidas. Todas essas pessoas, independentemente de
nível hierárquico e função exercida, deverão obrigatoriamente aderir formalmente a presente
Política, bem como disseminar e respeitar as exigências estabelecidas neste documento.

3.

PROGRAMA ALLPA
Os princípios de cultura e comportamentos da Alpargatas estimulam um local de trabalho sempre
aberto ao diálogo, no qual todas as vozes devem ser escutadas e respeitadas.
O allpa, nosso Programa de Diversidade & Inclusão, tem como objetivo principal criar um
ambiente de trabalho diverso e inclusivo que respeite as individualidades, ofereça oportunidades
iguais e valorize as diferenças para tornar a Alpargatas o melhor lugar para todas as pessoas.
Assim, para garantir que Diversidade & Inclusão estejam presentes em nosso dia a dia e em tudo
que fazemos, o allpa possui os seguintes pilares:
•

Promover uma CULTURA DE PERTENCIMENTO para todas as pessoas;

•

DESENVOLVIMENTO de lideranças e equipes diversas e inclusivas;

•

Manter relações inclusivas com toda a nossa CADEIA DE VALOR;

•

Ser SOCIALMENTE RESPONSÁVEL e cooperar com os esforços empresariais e da
sociedade.

4.

DEFINIÇÕES
Para entender melhor como combater atitudes de preconceito, discriminação e assédio, é preciso
conhecer alguns conceitos fundamentais relacionados a esses temas.
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4.1. VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE
A Alpargatas é uma empresa que acredita no valor da diversidade.
Valorizar a diversidade é reconhecer que somos singulares e que cada pessoa, com suas
diferentes características físicas, de personalidade, de comportamento, orientação sexual, religião
e outras, deve ser respeitada.
Nesse sentido, respeitar a diversidade humana significa revisitar quais são os vieses que
conduzem nosso sistema de julgamento quanto às pessoas a partir de suas características físicas
ou comportamentais. Pensar duas vezes antes de julgar – mesmo que mentalmente - é a melhor
maneira de nos reeducarmos para uma cultura de pertencimento
Portanto, o respeito à diversidade e o combate à discriminação são premissas urgentes e
necessárias para tornar a nossa sociedade um lugar mais justo para todas as pessoas.
O nosso compromisso é garantir que esse respeito esteja presente em nossas atitudes do
cotidiano. Por isso, trabalhamos continuamente para garantir um ambiente seguro, feliz e
acolhedor para todas as pessoas: seja para clientes, equipes de trabalho e, também, para quem
nos fornece serviços e produtos.
Isso não quer dizer que tudo é permitido, pelo contrário. Não aceitamos comportamentos
antiéticos, que não respeitem nosso código de conduta, nossas normas internas, legislação do
país e diretrizes internacionais de direitos humanos.
4.2. PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E ASSÉDIO
Preconceito é o ato de formar uma opinião ou conceito sobre algo ou alguém sem ter os
conhecimentos necessários sobre determinado assunto. Ou seja, é um prejulgamento baseado
em crenças, opiniões ou generalizações que indicam simpatia ou antipatia para com indivíduos ou
grupos.
Já discriminação é uma ação negativa dirigida a uma pessoa, simplesmente por sua identificação
como membro de um determinado grupo. Discriminar é tratar alguém de forma injusta e
desigual, privando indivíduos e/ou grupos de ter acesso e oportunidades, com base em suas
características, que podem ser:
•

Raça, cor, origem étnica ou nacionalidade;

•

Gênero, incluindo situações de gravidez, parto ou amamentação;

•

Orientação sexual;

•

Identidade e expressão de gênero;

•

Idade;

•

Religião ou crenças religiosas;

•

Deficiência ou doença;

•

Classe social, etc.

O assédio é uma conduta, verbal ou física, inadequada que criam um ambiente desrespeitoso,
hostil, depreciativo ou ofensivo, afetando a dignidade da pessoa, sua integridade física e/ou
psicológica. Pode se manifestar de maneira sutil por meio de piadas, provocações, segregação e,
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em casos mais graves, se tornar comportamentos agressivos como violência, ameaças ou contato
físico sem permissão.
Alguns exemplos de assédio são:
•

Piadas ou comentários depreciativos ou insensíveis

•

Comentários sobre a vida privada de uma pessoa ou sua aparência;

•

Agressão física ou perseguição;

•

Qualquer tipo de toque ou aproximação excessiva do corpo de outra pessoa sem seu
consentimento;

•

Segregar uma pessoa, privando ou desestimulando sua participação nas atividades
profissionais e sociais relacionadas a empresa;

•

Prejudicar intencionalmente o trabalho de uma pessoa;

•

Outras condutas similares que denotem desrespeito e/ou depreciação.

4.3. TIPOS DE PRECONCEITO
Há vários tipos de preconceito e aqui explicaremos os mais comuns dirigidos a grupos em
situação de vulnerabilidade e historicamente excluídos.
Racismo: forma de preconceito motivada pela cor da pele ou origem étnica. É importante
ressaltar que não existem diferentes raças, uma vez que somos todos humanos. No entanto, a
presença de algumas características como cor da pele, tipo de cabelo, entre outras, conferem
privilégios ou desvantagens que impactam na forma como algumas pessoas são percebidas pela
sociedade. É por essa razão que o termo raça se mantém relevante e sendo utilizado, sobretudo
para fins de educação, pois ele denota um contexto social e que define lugares sociais. Além
disso, o termo racismo ainda é usado porque remete mais rapidamente à ideia de ver e tratar
alguém (e seu grupo social) como “raça inferior”. É comumente associado ao preconceito contra
as pessoas de pele negra, mas pode ser dirigido a outros grupos étnicos minoritários como
pessoas indígenas, ciganas, latinas, árabes ou asiáticas, por exemplo.
Exemplos de expressões racistas:
•

“Que programa de índio.”

•

“Todo asiático é igual.”

•

“Nossa, que serviço de preto!”

•

"Você é negra, mas é bonita"

•

“Você não é terrorista, né?”

•

“Seu sotaque é muito esquisito/engraçado.”

Sexismo: forma de preconceito onde uma pessoa é desvalorizada ou insultada por causa de seu
gênero. Pode ocorrer com mulheres e homens, porém é mais comum ocorrer com mulheres,
quando são reforçadas ideias de que são inferiores aos homens em aspectos físicos, intelectuais e
sociais.
Exemplos de expressões sexistas:
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•

“Mulher no volante, perigo constante.”

•

“Lugar de mulher é dentro de casa.”

•

“Toda loira é burra.”

•

“Isso é coisa de mulherzinha.”

•

“As mulheres têm que se dar ao respeito, né?”

•

“Está de TPM, é?”

Capacitismo: forma de preconceito que questiona a capacidade de uma pessoa. É comumente
praticada contra as pessoas com deficiência, quando se pressupõe que são menos capazes que as
pessoas sem deficiência.
Exemplo de expressões capacitistas:
•

“Nossa, mesmo deficiente ele(a) consegue fazer tudo.”

•

“Ele não é normal.”

•

“Você é um anjo por estar passando por isso!”

•

“Apesar de tudo, você está sempre sorrindo.”

•

“Ele vive dando uma de ‘joão sem braço’ aqui.”

•

“Desculpa de aleijado é muleta.”

•

“Você é linda, nem parece que tem uma deficiência.”

•

“Você é retardado/cego/surdo?”

LGBTI+fobia: preconceito, aversão e violência verbal e/ou física contra as pessoas lésbicas,
gays, bissexuais, transgêneros, travestis, intersexuais e demais formas de identidade de gênero
ou orientação sexual.
Exemplos de expressões LGBTI+fóbicas:
•

"Homossexualidade é uma doença."

•

"Pode ser lésbica, mas não precisa se vestir ou se comportar como homem."

•

"Nossa, que desperdício!”

•

"Você está parecendo uma travesti."

•

“Esse trabalho é para macho, não é para você.”

•

”Bissexuais não existem.”

•

“Onde você comprou essa roupa tinha para homem?”

•

"Você nem parece ser gay."

•

"Que voz de traveco."

Etarismo: forma de preconceito com base na idade das pessoas, embora seja mais
frequentemente associada às pessoas mais jovens (vistas como imaturas, insubordinadas e
irresponsáveis) e mais idosas (consideradas como lentas, fracas, dependentes e antiquadas).
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Exemplos de expressões etaristas:
•

“As novas gerações são muito sensíveis.”

•

“Você é muito jovem para liderar.”

•

“Você se esforça bastante para alguém da sua idade.”

•

“Nossa, você tem 61 anos, não parece!”

•

“Você não acha que já passou da idade para usar isto?”

•

“Ei, vovô/vovó, precisa de ajuda com essa nova tecnologia?”

Intolerância religiosa: forma de preconceito relacionada à incapacidade de aceitar e respeitar
religião ou crenças diferentes das que possui. Se caracteriza pela ofensa, discriminação,
perseguição e agressão de determinados grupos religiosos, chegando até a destruição de espaços
e objetos litúrgicos.
Exemplos de expressões de intolerância religiosa:
•

“Chuta que é macumba.”

•

“Judeu é tudo pão-duro.”

•

"Essa pessoa está com o Exu no corpo."

•

“Quem não acredita em Deus vai para o inferno.”

•

“É uma ótima pessoa, só falta aceitar Jesus.”

•

“Sabia que você não pode acreditar em santos?”

•

"Crente é tudo antiquado e brega."

Gordofobia: forma de preconceito na qual alguém avalia outra pessoa como inferior,
problemática ou como motivo de piada pelo simples fato de ser gorda.
Exemplos de expressões gordofóbicas:
•

“Hoje é dia de gordice!”

•

“Cabeça de gorda(o)”

•

“Você emagreceu? Tá linda(o)!”

•

“Ela (e) não é gorda (o), é gordinha (o)” (ou “é fofinho!”)

•

“Ele/ela precisa cuidar da saúde.”

•

“Roupa preta emagrece”

•

“Por que você não faz uma dieta?”

4.4. TERMINOLOGIA E LINGUAGEM INCLUSIVA
Em nosso dia a dia é pouco comum pensarmos nas origens e significados das palavras e
expressões que usamos, porém muitas vezes elas podem reproduzir preconceitos e estereótipos
arraigados em nossa sociedade.
No entanto, a língua é elemento de conexão e representação de um momento social.
Considerando que a sociedade e a cultura são vivas e estão em constante transformação, é
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fundamental que a linguagem e a nossa comunicação acompanhem a evolução cultural e social. A
língua não é e nem pode ser um elemento estático, ela precisa se modificar na medida em que
nós evoluímos como indivíduos e sociedade.
Ou seja, o respeito e a valorização da diversidade também perpassam pela linguagem, pois por
meio dela expressamos o sentido que atribuímos a algo ou alguém.
A forma como nos expressamos é essencial para garantir uma comunicação clara, respeitosa e
gentil. E, acima de tudo, evita atitudes preconceituosas e discriminatórias.
Veja abaixo algumas dicas:
•

Lembre-se que rótulos são para produtos e não para pessoas.

•

Elimine termos pejorativos de seu vocabulário.

•

Tenha cuidado com apelidos, piadas e imitar trejeitos, pois também são formas de
preconceito.

•

Opte sempre pelo nome da pessoa ou pela maneira como ela mesma sugeriu ser
chamada.

•

Respeite o pronome de gênero da pessoa e, em caso de dúvidas, não hesite em
perguntar.

•

Exercite a empatia e trate as pessoas como elas querem ser tratadas, especialmente
quando estiver em contato com os usuários de nossas marcas.

•

Evite se referir aos modelos de calçados e roupas como femininos e masculinos. Procure
apresentar os produtos como estampados, lisos, com personagens, por exemplo. Ou seja,
comunique suas características ao invés de enquadrá-los em um gênero ou em outro.

•

No caso de tamanhos de roupas, foque na modelagem e caimento do produto, jamais em
como ficou no corpo da pessoa.

•

Em relação à numeração de calçados, explique que eventualmente não temos todas as
numerações disponíveis para todos os produtos, mas que podemos verificar quais
numerações possuímos nos modelos desejados pelo cliente em loja.

4.5. ACESSIBILIDADE
A garantia de acessibilidade é um direito das pessoas e não a oferecer pode ser considerada
discriminação. Portanto, verifique se todas as pessoas têm acesso, bem como possibilidade de
alcance e uso nos ambientes da Alpargatas e das nossas marcas.
Lembrando que acessibilidade não se refere somente ao espaço físico ou a substituição de
escadas por rampas ou elevadores, por exemplo. Promover acessibilidade é facilitar o acesso, ou
seja, ser acessível significa fazer todos os esforços necessários para que todas as pessoas se
sintam pertencentes nos ambientes Alpargatas e em nossas lojas. Dessa forma, é preciso
considerar também como nos comunicamos, nossas atitudes, etc.
Em caso de dúvidas, procure pela área de Diversidade & Inclusão.
5.

COMO AGIR EM CASOS DE PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E ASSÉDIO?
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As situações de preconceito, discriminação e assédio podem se manifestar de várias formas e
níveis em nosso dia a dia. Podem ser mais sutis e se caracterizarem como comportamentos
desrespeitosos, como também podem ser vivenciadas como atitudes preconceituosas e
discriminatórias.
Então, como agir quando se deparar com uma dessas situações?
Independentemente de quem cometa o ato ofensivo, nossa recomendação é que o diálogo deva
prevalecer, sempre que possível. Se necessário, converse com a sua liderança, área de People
e/ou responsável pela franquia, para te ajudar a lidar com o ocorrido. A liderança, área de People
e/ou responsável pela franquia deverá procurar imediatamente envolver as áreas de Compliance
e Sustentabilidade & Reputação da Alpargatas.
Além disso, considerando as particularidades e a variedade de públicos que temos na Alpargatas,
preparamos orientações específicas e que estão disponíveis no Guia de Como Agir em Situações
de Preconceito, Discriminação e Assédio (disponível na intranet e no portal de franquias).
IMPORTANTE: se você for testemunha em qualquer uma dessas situações, procure manter a
calma, escute com atenção e só intervenha em caso de extrema necessidade. Na sequência,
comunique sua liderança para que possa lidar com o ocorrido.
6.

CONTENÇÃO FÍSICA
A contenção física é um procedimento para limitar ou impedir propositalmente a liberdade de
movimento corporal de uma pessoa.
Portanto, ressaltamos que a contenção é uma alternativa somente quando houver riscos para
a integridade física de outras pessoas ou para si mesma.
Deverá ser realizada somente por um profissional da área de segurança e limitada a preservar a
integridade da pessoa até a chegada da polícia, que deverá ser acionada imediatamente.

7.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
Não basta ser contra o preconceito e a discriminação. É preciso que cada pessoa se comprometa
a atuar no combate às atitudes preconceituosas ou discriminatórias.
Portanto, não importa sua função ou vínculo com a Alpargatas, é sua responsabilidade:
•

Conhecer as orientações e normas estabelecidas nesta política.

•

Investir esforços para que os termos desta política sejam seguidos por todas as pessoas
com quem nos relacionamos;

•

Ser gentil e agir com respeito, tendo cuidado com a forma de se expressar para evitar
situações de preconceito, discriminação e assédio.

•

Contribuir com o combate e eliminação de todas as formas de preconceito na sociedade,
principalmente, nos ambientes e locais em que a Alpargatas e nossas marcas estejam
presentes.

•

Reportar para as áreas de Compliance e Sustentabilidade & Reputação qualquer situação
ou incidente relacionado ao tema.

Contudo, considerando a exposição e vulnerabilidade que nossas equipes de lojas e lideranças se
encontram quando o assunto é diversidade, preparamos orientações específicas para estes
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públicos, disponíveis no Guia de Como Agir em Situações de Preconceito, Discriminação e
Assédio.

8.

CANAL DE DENÚNCIAS
As dúvidas, suspeitas ou evidências de descumprimento do Código de Conduta e Ética da
Alpargatas, desta ou de qualquer outra Política, devem ser reportadas diretamente ao canal
específico para recebimento de denúncias, por meio de ligação, no Brasil, para o número 0800
770 7791 ou pelo site

www.canaldedenuncia.com.br/alpargatas. Globalmente, as denúncias

podem ser feitas em inglês ou espanhol, através do site www.compliancehelplinealpargatas.com.
O Canal de Denúncia é uma ferramenta independente e imparcial, operado por prestador de
serviços de renome internacional. A denúncia poderá ser feita de maneira anônima, sendo
assegurada, mesmo para as denúncias identificadas, a mais absoluta confidencialidade do relato
e pessoas envolvidas. Este canal também está aberto para o recebimento de denúncias de
terceiros.
Os relatos devem vir acompanhados do maior número de informações possíveis, tais como: (i)
descrição objetiva e imparcial do fato; (ii) onde e quando a violação aconteceu ou está
acontecendo; (iii) quem são as pessoas envolvidas e organizações envolvidas; e (iv)
documentação que auxilie na apuração do caso e encaminhamento de eventuais ações. Toda e
qualquer informação ou evidência é importante para garantir a assertividade da apuração do
relato.
As denúncias poderão ainda ser relatadas diretamente à área de Compliance, pelo e-mail
compliance@alpargatas.com.
8.1. RECOMENDAÇÕES AO REGISTRAR A DENÚNCIA:
Para facilitar a apuração e aplicação das medidas corretivas, quando necessárias, recomendamos
que use somente os canais apropriados para denunciar situações de preconceito, discriminação e
assédio próprios ou de colegas.
Se estiver com dúvidas, busque ajuda e compartilhe o problema com colegas de trabalho ou
alguém da liderança de sua confiança.
8.2. CONFIDENCIALIDADE
Durante e após a apuração dos casos será preservada a confidencialidade das denúncias. Para
isso, tomaremos todas as medidas para preservar a privacidade das pessoas envolvidas. Estas,
incluindo testemunhas, serão orientadas a não discutir os aspectos da apuração com outras
pessoas. O não cumprimento desta premissa de confidencialidade poderá resultar em medida
disciplinar.
9.

ACOLHIMENTO DAS VÍTIMAS E PROIBIÇÃO DE RETALIAÇÃO
O acolhimento das vítimas de preconceito, discriminação e assédio é fundamental. Assim, como
parte, também, das orientações desta política recomendamos:
•

Acolher, preservar e proteger a vítima, sem julgamento.

•

Jamais culpar a vítima ou tentar justificar o agressor.
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•

Não relativizar as situações de preconceito, discriminação e assédio. Exemplos de
relativização: “eu já passei por isso e não me senti assim”, “as pessoas são assim
mesmo”, “não foi a intenção”, “mas o que houve não é pra tanto / para uma reação
dessas”, etc.

10.

•

Procurar afastar sentimentos de culpa e inferioridade.

•

Orientar a busca por apoio psicológico e jurídico, quando necessário.

NÃO RETALIAÇÃO AOS DENUNCIANTES
Alpargatas está comprometida em proteger de retaliação qualquer pessoa que, agindo de boa-fé,
tenha feito uma denúncia ou esteja auxiliando em uma investigação, incluindo, mas não se
limitando a: suspensão, assédio, ameaças, intimidação, coação, perda de benefícios, demissão ou
qualquer outra forma de discriminação ou punição.
A Alpargatas condena veementemente qualquer forma de retaliação contra os denunciantes.
Pessoas que acreditem ter sido vítimas de qualquer forma de retaliação ou tiverem dúvidas sobre
isso, devem reportá-las ao seu gestor, à área de Compliance, a um dos membros da Comissão de
Ética e Compliance, à área de People, à área Jurídica, ou fazer uma denúncia por meio do Canal
de Denúncias.
Denúncias de retaliação também serão analisadas e investigadas, sendo que qualquer ato de
retaliação ou perseguição em decorrência de uma denúncia será considerado uma violação ao
Código de Conduta e Ética da Companhia, sujeito à aplicação de sanções na forma da legislação
aplicável e das normas internas da Alpargatas.
Para saber mais, consulte a Política de Recepção e Tratamento de Denúncias, disponível no site
da Alpargatas.

11.

MEDIDAS DISCIPLINARES
No Brasil, a aplicação das medidas disciplinares deve ocorrer de acordo com a gravidade da
infração e do dano causado, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais. O
descumprimento das regras contidas no Código de Conduta e Ética, nas normas internas e na
legislação é passível de medidas disciplinares, conforme abaixo:
a) Advertência verbal;
b) Advertência por escrito;
c) Suspensão;
d) Demissão sem justa causa;
e) Demissão por justa causa.
No Exterior, a aplicação das medidas disciplinares seguirá as diretrizes contidas acima quando for
possível fazer uma analogia entre a legislação trabalhista local e a brasileira. Se a analogia não
for possível, as medidas disciplinares respeitarão a legislação do país onde sua aplicação for
necessária.
A aplicação de qualquer das medidas disciplinares descritas acima será definida pelos gestores
direto e imediatamente indireto do profissional envolvido na infração, e poderá ser redefinida
pela Comissão de Ética & Compliance, a depender da gravidade da infração.
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Outras medidas poderão ser recomendadas pela Comissão de Ética & Compliance, que não são
consideradas medidas disciplinares, tais como: treinamento, mudança no processo, alteração de
sistema ou ferramenta de informática, estabelecimento de controles adicionais, encerramento de
contrato com determinado parceiro de negócio, etc. A aplicação de tais medidas deve ser
acompanhadas por todas as áreas necessárias, a fim de assegurar a sua implementação.
Para saber mais, consulte a Política de Gestão de Consequências e Medidas Disciplinares,
disponível no site da Alpargatas.
12.

RECOMENDAÇÕES FINAIS
Além das ações de combate preconceito, discriminação e assédio, é fundamental investir em
ações de prevenção e promoção do respeito a diversidade humana.
Alguns comportamentos contribuem para que um ambiente se torne mais diverso e inclusivo para
todas as pessoas. Por isso, é recomendado que no dia a dia da Alpargatas e de suas marcas
sejam priorizadas as seguintes atitudes:
•

Garantir que a comunicação e espaços estejam acessíveis para todas as pessoas.

•

Rever e estar atento a possíveis vieses implícitos, que geram distorções e julgamentos
prévios de uma situação.

•

Estimular a formação de equipes diversas, com preferência para grupos em situação de
vulnerabilidade ou historicamente discriminados em nossa sociedade, tais como pessoas
com deficiência, negras, gordas, LGBTI+, entre outras.

•

Proporcionar um ambiente seguro e respeitoso para que todos os profissionais possam
expressar livremente suas crenças, opiniões, orientação sexual e identidade de gênero.

•

Manter uma escuta ativa com comunidades e organizações locais, a fim de que projetos e
iniciativas tenham representatividade e legitimidade.

•

Identificar e eliminar barreiras, oferecendo oportunidades iguais para todas as pessoas.

Por fim, reafirmamos que valorizar a diversidade e respeitar as diferenças é um compromisso
ético assumido por todos nós. Além disso, também significa nos conectar à realidade em que
estamos inseridos, com seus desafios e oportunidades, legitimando o direito à diferença e
estimulando a colaboração, criatividade e inovação em nossas equipes.
13.

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO
Esta política deve ser revisada a cada dois anos ou sempre que houver alguma mudança
significativa em nossas políticas, normas, procedimentos e/ou compromissos com Diversidade &
Inclusão.

Disclaimer
A Política de Respeito à Diversidade da Alpargatas foi elaborada utilizando, sempre que possível,
linguagem inclusiva. Além disso, houve certa escolha de palavras e expressões que foram usadas para
efeito educativo e ilustrativo, sendo que não estamos de acordo com o uso de nenhum deles. Todas as
recomendações e orientações presentes nesse material se pautaram em normas, tratados e
recomendações internacionais de melhores práticas em direitos humanos. A Alpargatas é signatária do
Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas, para incentivar empresas a investirem em
políticas de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade.
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Essa política é um documento em constante construção. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser
encaminhada para a área de Sustentabilidade & Reputação, para futura revisão desta versão, por meio
do e-mail diversidade@alpargatas.com.
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