POLÍTICA DE COMPROMISSO COM O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS
O Grupo Protege respeita os Direitos Humanos em todas as práticas sob sua responsabilidade.
Nosso compromisso acompanha os princípios orientadores da Organização das Nações Unidas
(ONU) e da Constituição Federal do Brasil, em todas as relações com pessoas, envolvendo
colaboradores, fornecedores, clientes e sociedade em geral, sob as seguintes diretrizes:
















Dissemina o respeito e a proteção dos Direitos Humanos em seus negócios e em todas
as suas empresas.
Valoriza o diálogo, a igualdade de tratamento e de oportunidade, bem como o
crescimento profissional de seus colaboradores, proporcionando-lhes cursos,
treinamentos e diversos outros recursos para a sua capacitação e desenvolvimento.
Não admite práticas de qualquer tipo de discriminação, assédio, perseguição, retaliação,
nem condutas desrespeitosas, injustas, antiéticas e corruptas.
Valoriza a diversidade e incentiva a adoção de medidas inclusivas de pessoas no trabalho.
Respeita o direito de seus colaboradores de filiação a sindicatos.
Garante aos seus colaboradores local de trabalho seguro e saudável.
Cumpre e respeita as leis trabalhistas, as Convenções Coletivas de Trabalho, os Acordos
Coletivos de Trabalho e as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.
Repudia qualquer tipo de trabalho forçado ou análogo a de escravo.
Não admite trabalho infantil, exceção feita aos aprendizes, na forma da lei.
Possui Código de Conduta, no qual estão previstos Direitos Humanos, de conhecimento
de seus colaboradores e terceiros.
Incentiva seus colaboradores conhecerem e cumprirem o Código de Conduta e esta
Política de Direitos Humanos.
Incentiva seus colaboradores a cuidarem da saúde e a terem qualidade de vida, mediante
a realização de atividades físicas e mentais, adotando estilo de vida saudável para mente
e corpo.
Respeita o direito à privacidade de todas as pessoas com quem interage e comprometese a usar corretamente todas as informações e dados que estão em seu poder.

Possui Canal de Denúncia/Ouvidoria e Sistema de Auditoria, a fim de identificar qualquer possível
desrespeito aos Direitos Humanos, adotando medidas corretivas e reparatórias quando
identificada qualquer infração a esses direitos.
O Grupo Protege oferece um trabalho de pessoas para pessoas, ou seja, pessoas PROTEGENDO
pessoas. Por isso, valoriza o seu principal bem: a sua GENTE, investindo e oferecendo aos seus
colaboradores programas de educação, capacitação, reconhecimento, plano de carreira e
qualidade de vida, objetivando sua satisfação e desenvolvimento, bem como destina o mesmo
tratamento respeitoso aos que fazem parte da Comunidade Protege, ou seja: terceiros, clientes,
fornecedores, vizinhos e sociedade em geral, garantindo sempre o respeito aos Direitos Humanos.
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