
 

 

POLÍTICA GLOBAL DE DIVERSIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO 

 

COMPROMISSO DO GRUPO PIRELLI 

O Grupo Pirelli (doravante também “Pirelli”) sempre esteve determinado a respeitar a 

igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho, um compromisso que já em 

2006 foi explicitado na “Declaração do Grupo sobre Igualdade de Oportunidades”, 

sendo tal compromisso reforçado nesta Política. 

A Pirelli está ativamente engajada na promoção dos valores de Diversidade, Equidade 

e Inclusão (DE&I) e pede o apoio ativo de todo o pessoal e de todas as pessoas que 

trabalham em nome e/ou no interesse desta, ou que tenham outras relações 

comerciais ou colaborações com a empresa (coletivamente denominados 

“Destinatários” deste documento) na implementação dos princípios e intenções 

contidos nesta Política. 

A Pirelli opera em um contexto multinacional no qual as pessoas expressam uma 

enorme herança de diversidade, cuja valorização é ao mesmo tempo uma vantagem 

competitiva e uma oportunidade de crescimento e enriquecimento para a própria 

empresa, na crença de que as ideias mais inovadoras e as melhores soluções vêm de 

um ambiente de trabalho em que as pessoas podem expressar sua singularidade.  

A Pirelli oferece as mesmas oportunidades em todos os aspectos da vida profissional, 

nas etapas de seleção, bem como nas decisões sobre remuneração, classificação 

profissional, atribuição de funções, treinamento e progressão na carreira.  

Essas decisões são tomadas exclusivamente com base nas habilidades, experiência e 

potencial profissional que as pessoas possuem e nos resultados alcançados, sem 

distinção de gênero, identidade e expressão de gênero, orientação sexual, estado civil, 

maternidade/paternidade ou situação que requeira maior cuidado, religião, opiniões 

políticas, associações sindicais ou outras opiniões, cor da pele, origem 

socioeconômica e/ou cultural, origem étnica, nacionalidade, idade e deficiência, seja 

mental ou física. 

A Pirelli sempre se comprometeu a garantir um ambiente de trabalho no qual todas as 

pessoas sejam tratadas e tratem as outras com dignidade e respeito, livre de todas as 

formas de assédio, abuso ou constrangimento psicológico e/ou físico, discriminação de 

indivíduos ou grupos por outros indivíduos ou grupos, comprometendo-se a prevenir e 

a intervir, caso ocorra, tal comportamento. 

A Pirelli sempre implementou uma cultura inclusiva que valoriza a individualidade e o 

sentimento de pertencimento à comunidade corporativa, diálogo, confiança e 

participação, que são considerados elementos essenciais do bem-estar 

organizacional, opondo-se à criação de barreiras culturais e organizacionais que 

limitam o envolvimento e crescimento das pessoas. 

Modelos de gestão, processos e programas foram projetados para apoiar todas as 

pessoas, para que todos tenham as mesmas oportunidades de progredir as suas 

habilidades da melhor forma. 



A implementação desta Política requer o apoio ativo das pessoas do Grupo, em 

conformidade com as diretrizes internas e as ferramentas que a Pirelli disponibiliza, a 

fim de garantir que: 

 As decisões relativas ao emprego e ao desenvolvimento das pessoas estão livres de 

todas as formas de discriminação; 

 A sensibilidade e a consciência da organização para as questões da Diversidade, 

Equidade e Inclusão devem continuar em nível elevado, também com vista a prevenir 

potenciais preconceitos inconscientes (viés inconsciente); 

 Um ambiente de trabalho inclusivo e respeitoso seja mantido tanto dentro da Pirelli 

quanto nas relações com as partes interessadas externas, livre de todas as formas de 

discriminação e assédio; 

 A equidade salarial entre gêneros seja garantida em condições de igualdade 

baseadas no mérito, quaisquer lacunas (se encontradas) serão identificadas e 

gradualmente superadas e haverá relatórios com dados transparentes a esse respeito; 

 A motivação das pessoas é resolvida através do diálogo, participação, serviços e 

iniciativas para apoiar o bem-estar mental e físico e garantir o equilíbrio entre a vida 

privada e profissional, por exemplo, permitindo padrões de trabalho flexíveis, 

disseminando uma cultura de partilha de responsabilidades familiares, adotando 

programas de apoio à saúde e dando apoio à paternidade. 

 

DENÚNCIA, CONFIDENCIALIDADE, NÃO RETALIAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS EM 

CASO DE VIOLAÇÃO 

O Grupo Pirelli incentiva os (as) destinatários(as) deste documento a relatar de boa fé, 

mesmo que anonimamente, qualquer ato ou omissão de qualquer pessoa na Pirelli, 

nas relações desta mesma pessoa ou que atue em nome da empresa, que constitua 

ou possa constituir uma violação ou indução à violação dos princípios contidos nesta 

Política. A Política de Denúncias do Grupo, publicada em 

https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage em vários idiomas, define o 

procedimento de envio de denúncias, como elas são gerenciadas e como a 

confidencialidade e a não retaliação são garantidas. Se uma denúncia for bem 

fundamentada, a Pirelli adotará as sanções previstas pelo sistema regulatório, 

contratual e disciplinar. 

 

GOVERNANÇA 

A Pirelli nomeou um Gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão, que trabalha junto 

com os diferentes departamentos da empresa de acordo com suas respectivas 

responsabilidades. 

Os planos e resultados na área de Diversidade, Equidade e Inclusão são discutidos e 

aprovados pelo Comitê Estratégico de Sustentabilidade, órgão presidido pelo CEO, e 

fazem parte dos Planos de Sustentabilidade e os resultados são apresentados e 

discutidos pelo respectivo Comitê do Conselho e são então apresentados, discutidos e 

aprovados pelo Conselho de Administração. 

 

https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/sostenibilita/politiche/sust-whistleblowing-policy
https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage


DIVULGAÇÃO 

A Pirelli apresenta seu desempenho em Diversidade, Equidade e Inclusão no Relatório 

Anual do Grupo. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS COM ESTA POLÍTICA 

 CÓDIGO DE ÉTICA e CÓDIGO DE CONDUTA 

 POLÍTICA GLOBAL DE DIREITOS HUMANOS 

 POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA SAÚDE, SEGURANÇA E 

DIREITOS OCUPACIONAIS E MEIO AMBIENTE 

 DECLARAÇÃO DE DIVERSIDADE E INDEPENDÊNCIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 POLÍTICA DE DENÚNCIA - PROCEDIMENTO DE DENÚNCIA 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-code-of-conduct
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/corporate-policy/diversity-and-independence-statement
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/corporate-policy/diversity-and-independence-statement
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

