
Política de Diversidade e Inclusão 
 

Objetivo 

A presente Política de Diversidade e Inclusão da Central de Custódia 

(“Política”) tem como objetivo estabelecer diretrizes para fins de nortear o 

relacionamento entre os profissionais, colaboradores, parceiros, clientes, 

fornecedores, terceiros e outras partes interessadas no que tange aos temas 

Diversidade e Inclusão, assim como dar transparência aos direcionamentos da 

empresa, visando um ambiente plural, livre de discriminação, que fomenta e 

valoriza o respeito e a igualdade de oportunidades. 

 

Princípios 

 A Central de Custódia entende que a diversidade é importante para 

atrair, engajar e motivar colaboradores, provenientes de todo tipo de 

realidades econômicas e sociais.  

 A Central acredita que a diversidade é essencial para obtermos 

resultados inovadores, incentivarmos uma maior criatividade nas equipes 

e promovermos o pensamento crítico. 

 A empresa valoriza a diversidade viabiliza um ambiente saudável e 

dificulta casos de discriminação e assédio. 

 A Central de Custódia acredita que a promoção de uma cultura 

diversa também estimula e melhora o relacionamento da companhia 

com as comunidades em que atua. 

 

Abrangência 

Esta Política se aplica a todos os colaboradores da Central de Custódia, além 

de parceiros, clientes, fornecedores, prestadores de serviços da empresa. 

 

Diretrizes  

Esta Política é regida por princípios nacionais e internacionais de Direitos 

Humanos, que garantem direitos iguais a todas as pessoas, 

independentemente de raça, cor, gênero, orientação sexual, religião, 

nacionalidade, opinião política ou de outra natureza, condição social, ou 

qualquer outra condição. 

 

Neste contexto, todas as ações devem ser pautadas pela valorização da 

diversidade e da inclusão de pessoas com identidades, culturas, etnias e 

necessidades especiais físicas ou intelectuais próprias. Assim, apresentamos os 

princípios que regem a Central de Custódia: 

 Valorização da pluralidade de identidades, culturas e religiões; 

 Garantia dos valores éticos e dos direitos humanos em todas as relações 

que estabelece com seus colaboradores, clientes e parceiros; 

 Convívio com diversidades étnicas, culturais, sociais, religiosas, de 

orientação sexual e de necessidades especiais, pautado na harmonia e 

no respeito; 



 Promoção ativa para inclusão de grupos vulneráveis e minorias no 

quadro de colaboradores; 

 Responsabilidade e integração social. 

 

As nossas ações são orientadas com objetivos de assegurar: inclusão de 

pessoas com necessidades especiais físicas e/ou intelectuais; diversidade 

étnico-racial, de gênero e de orientação sexual; respeito às diversas práticas 

religiosas; igualdade de gênero; e integração socioeconômica. 

 

Compromisso 

O nosso compromisso é a promoção da diversidade e da inclusão em todas as 

suas formas, em busca de um ambiente de trabalho cada vez mais plural e 

livre de qualquer preconceito e discriminação, em que cada pessoa possa 

expressar sua identidade de maneira irrestrita, com suas individualidades 

respeitadas e valorizadas. 

 

Nesse sentido, a Central de Custódia se compromete a: 

(i.) entender, valorizar e trabalhar com a diversidade a fim de 

permitir participação justa e integral em nosso trabalho e atividades; 

(ii.) garantir que não ocorra discriminação injustificada em nossos 

processos de recrutamento e seleção, entre outros; 

(iii.) promover a igualdade, incluindo verificações de condições de 

igualdade e avaliações de impacto de políticas e funções, assim como 

planos de ação progressivos visando à diversidade; 

(iv.) tratar todos com quem trabalhamos com justiça, dignidade e 

respeito; e 

(v.) fazer a sua parte para remover barreiras e corrigir imperfeições 

causadas por desigualdade e discriminação injustificada.  


