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Esta Política de Diversidade define a estratégia relativa à garantia de igualdade de tratamento e oportunidades, e não 
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Sociedade ou a Companhia) estabelecendo os compromissos desta com a equipe humana que a integra.
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POLÍTICA DE DIVERSIDADE

1.- FINALIDADE

O objetivo desta Política de Diversidade (doravante a “Política”) é declarar o compromisso da Konecta 
no estabelecimento e desenvolvimento de ações que garantam a igualdade de tratamento e 
oportunidades, e a não discriminação dos trabalhadores direta ou indiretamente com base na idade, 
gênero, cultura, diversidade funcional, orientação e identidade sexual ou qualquer outra característica 
pessoal.

A KONECTA tem como princípio amplamente aceito a atenção à diversidade, tanto dentro da própria 
Empresa quanto na sociedade em que desenvolve seus negócios.

No quadro de colaboradores da empresa existe uma ampla representação de pessoas de diferentes 
sexos, idades, religiões e culturas, pelo que a diversidade é uma realidade. Precisamente porque o 
talento não compreende género, religião, idade ou limitações de qualquer tipo, a Konecta coloca a 
gestão da diversidade como um dos pilares e valores da política de atração e desenvolvimento de 
talentos, entendendo que, com um ambiente de inclusão e diversidade, são gerados processos de valor 
e a eficiência é desenvolvida.

A aplicação da política de diversidade inclui as seguintes formas de diversidade:

DIVERSIDADE GERACIONAL: Integrando a contribuição de todas as pessoas, independentemente de 
sua idade.

DIVERSIDADE DE GÊNERO: Garantindo a Igualdade de Oportunidades entre homens e mulheres na 
empresa.

DIVERSIDADE CULTURAL: Incorporando o valor que a globalização cultural oferece atualmente.

DIVERSIDADE FUNCIONAL: Facilitar que pessoas com diversidade funcional possam contribuir com 
seu talento e capacidades sem limitações ou barreiras.

DIVERSIDADE DE ORIENTAÇÃO E IDENTIDADE SEXUAL: Garantindo o direito das pessoas de não 
serem discriminadas com base em sua orientação e identidade sexual. 
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A ênfase e o compromisso da Companhia com a diversidade e a inclusão social e trabalhista estão em linha 
com as metas de Desenvolvimento Sustentável definidas pelas Nações Unidas nos pontos 5, 8, 10 e 16.

2.- ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Esta política é globalmente aplicável a todas as entidades Konecta e é endossada pela administração 
geral. Qualquer pessoa que faça parte da equipe Konecta é responsável por promover os princípios e 
compromissos estabelecidos nesta política em seu local de trabalho.

3.- PRINCÍPIOS GERAIS DE AÇÃO

Para a KONECTA, o respeito e o desenvolvimento da pluralidade constituem um elemento estratégico, 
que permite ter múltiplos pontos de vista que afetam direta e positivamente os clientes e os seus 
próprios objetivos.

A KONECTA integra o compromisso em matéria de igualdade de tratamento, e oportunidade e não 
discriminação de acordo com os seguintes objetivos:
• Garantir igualdade e diversidade em todos os processos de gestão de talentos (seleção, desenvolvi-

mento, promoção) e políticas internas, garantindo procedimentos baseados exclusivamente no mérito 
e nas competências, sem desvios que possam implicar discriminação por gênero, idade, religião, 
cultura, orientação sexual, capacidade ou quaisquer outras características pessoais.

• Acentuar o valor da diversidade criando ambientes de trabalho inclusivos e garantindo a integração 
adequada de perfis diversos entre os trabalhadores, independentemente de gênero, orientação e iden-
tidade sexual, cultura, nacionalidade, origem étnica, religião, crenças, idade, deficiência etc.

• Apostar no talento da pessoa como principal ferramenta para atingir os objetivos corporativos e sensi-
bilizar as equipes para o contributo positivo da diversidade

• Promover a diversidade para estar presente de forma transversal em todas as políticas e procedimen-
tos, bem como nos meios utilizados para a sua divulgação, compreensão e implementação.

• Refletir as atividades de apoio à não discriminação, bem como os resultados que se obtêm com a 
implementação das políticas de diversidade no relatório anual da empresa.

A KONECTA, com esta Política, declara o compromisso de integrar a gestão da Diversidade como um 
princípio transversal na organização, além de disponibilizar os recursos necessários para tornar eficaz 
a sua gestão.

4.- ATUALIZAÇÃO E REVISÃO

A Política de Diversidade será revisada e atualizada, quando for o caso, para ajustá-la às mudanças 
sofridas pelo modelo de negócio ou que possam ocorrer no campo de atuação da Konecta ou como 
resultado da aprovação de regulamentos diretamente aplicáveis, garantindo a eficácia dos mesmos e 
seu cumprimento.

Esta Política de Diversidade foi elaborada e aprovada pela Direção-Geral de Recursos Humanos e Serviços Jurídicos da Empresa, procedendo à sua 
homologação pelo órgão de administração da Empresa em 22 de junho de 2021.
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