Prêmio Melhores Fornecedores Petrobras 2018
Premio Especial de Equidade

INSTRUÇÕES PARA CASO DE PRÁTICA DE PROMOÇÃO DE EQUIDADE
Empresa: __________________________________________________________
Grupo de Reconhecimento: ___________________________________________

Descreva um caso de prática bem-sucedida implementada a partir de 2017 por
sua empresa no Brasil nos seguintes temas relacionados à promoção da
diversidade:




Igualdade étnico-racial ou;
Promoção da diversidade e equidade de gênero ou;
Inclusão de pessoas com deficiência.

Orientações:
i.
ii.
iii.
iv.

Texto máximo de 40 linhas;
Fonte arial, 11;
Ilustrações opcionais;
Especificar:
a. Motivação para realização da prática (contexto externo, ganhos e
desafios empresariais, demanda dos colaboradores, etc.);
b. Objetivo a ser atingido;
c. Escopo e plano de trabalho;
d. Público-alvo;
e. Resultados (ambiência, benefícios empresariais, público atingido
x planejado, e demais indicadores pertinentes).
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Questionário objetivo
Questionário - Considerar apenas práticas aplicadas em operações no
território brasileiro 1

A empresa possui uma Política que orienta sobre o combate à
discriminação em todas as suas formas e/ou sobre a valorização da
diversidade?

2

A empresa possui canais de manifestação disseminados para receber
reclamações e denúncias sobre casos de discriminação?

3
4
5

A empresa aderiu ao Programa Empresa Cidadã, que estende o período
de licença-maternidade e paternidade totalizando 180 e 20 dias
respectivamente?
A empresa oferece auxílio creche?
A empresa realizou atividades educativas, de conscientização e/ou de
treinamento para gestores sobre combate à discriminação e/ou
valorização da diversidade?

Sim Não

Comentário
- Cite evidências (documentos que
suportem a resposta) -

Observação

Validos apenas os dos
últimos 24 meses

6

A empresa realizou campanhas internas de combate à discriminação e/ou
de valorização da diversidade para todos os colaboradores?

Validos apenas os dos
últimos 24 meses

7

A empresa possui políticas e práticas na gestão de sua cadeia de seus
fornecedores que considere o combate à discriminação e a valorização
da diversidade?

Validos apenas os dos
últimos 24 meses

8

A empresa monitora informações sobre o perfil do seu efetivo em relação
a gênero e raça?

9

A empresa divulga informações sobre o perfil do seu efetivo em relação
a gênero e raça?

10

A empresa realiza investimentos em projetos socioambientais que
promovam a diversidade nas comunidades onde atua?
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