Orgulho de
ser. Orgulho
de pertencer.
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Olá colaborador,
É com muita satisfação que apresentamos nossa Cartilha do
Respeito no ambiente de trabalho, que nos ajudará a fortalecer o
nosso Código de Conduta, nossos valores corporativos e nossa
forma de atuar, reforçando assim, o orgulho de ser e pertencer a
essa grande organização.
Respeito é um dos nossos princípios, independente do cargo
ocupado e do contexto que estejamos vivendo na nossa rotina de
trabalho. A falta de respeito nas nossas relações pode gerar conflitos
e situações que não estão alinhadas com os valores corporativos do
Makro. Para evitar que isso aconteça, é importante
conhecer as políticas da nossa organização, os
parâmetros que regem a nossa sociedade e levar
em conta a diversidade humana nas nossas relações.
Esse conhecimento facilita a convivência com
companheiros de trabalho e evita que ajamos de
forma não ética.
Vale dizer que ao respeitar as pessoas, estamos
valorizando-as e aceitando-as sem julgá-las pelas
suas características físicas ou culturais. Por outro
lado, entendemos que diversidade é valorizar as
diferenças, para construirmos juntos um ambiente de trabalho mais
inclusivo, colaborativo e inovador.
Por meio desta cartilha, compartilhamos qual é o comportamento
que a companhia espera de nós, alguns conceitos sobre diversidade
e exemplos de boas práticas de inclusão, com o objetivo de educar,
de forma prática, nossos colaboradores de acordo com o que o
Makro acredita. Informações legais específicas aplicadas a cada país
estão disponíveis ao final da Cartilha.
Respeito no ambiente de trabalho é fundamental para nossa
empresa gerar colaboração, inovar e estar à frente no mercado.

Pratique o respeito!

Roger Laughlin
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A s s é dio

Fique esperto e promova um
ambiente livre de assédios

1.

Por nos relacionarmos, diariamente, com muitas pessoas que possuem
características diferentes umas das outras, estamos sujeitos a enfrentar
situações de desrespeito e precisamos identificá-las para poder combatê-las.
No Makro, os seguintes comportamentos são expressamente proibidos:

Assédio Moral

Expor o colaborador a situações humilhantes e constrangedoras
no trabalho.
Atenção às atitudes abaixo que podem se transformar em assédio:

Ameaçar ou amedrontar um
colaborador sobre a perda
de emprego ou levá-lo a se
demitir;

Questionar decisões
de alguém sem
críticas embasadas,
desvalorizando o seu
trabalho de modo
exagerado ou injusto;

Fazer denúncias que
sabe serem falsas ou
mentir para prejudicar
um colega, subordinado
ou superior;
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Sonegar informações necessárias
para a realização das tarefas de
alguém ou dar informações que
possam induzir ao erro;
Controlar
exageradamente a
frequência e o tempo
de utilização de
banheiros;

Agredir verbalmente,
alterar o tom de voz
ou ameaçar com
outras formas de
violência física;

Criticar a vida privada, as preferências
pessoais ou as convicções (como religião,
gênero, aparência, orientação sexual,
raça, entre outras características) de um
colega, cliente ou fornecedor.

Assédio Sexual

Diga,
claramente, “não”
ao assediador
e reporte
imediatamente o
ocorrido.

Constranger colegas por meio de cantadas e
insinuações com o objetivo de obter vantagens
ou favorecimento sexual.
Confira abaixo alguns exemplos de
comportamentos não permitidos nas nossas
relações de trabalho, que podem ser considerados
assédio sexual:
Usar o seu cargo ou promessa de
benefícios profissionais para quaisquer
tipos de abordagens sexuais (como
“cantadas” e “xavecos”) em relação a
seus subordinados ou outros colegas;

Deixar constrangidos colegas, clientes
ou fornecedores por meio de constantes
elogios ou insinuações de caráter
sexual.
85%

10:30 AM

O constrangimento pode ser escrito
ou explicitado em gestos; pode vir em
forma de coação, como, por exemplo,
quando alguém promete promoção
para um(a) colega, desde que ele(a)
ceda ou qualquer outra forma de
chantagem.

Jennifer
online

THU 12:00

Olá. E aí? Já pensou na
minha proposta?

10:30

Olá...
10:45

Você demora pra
decidir, hein? Vou te
ajudar... Nós jantamos
esta noite e vc continua
trabalhando aqui, o que
me diz?!?

10:47
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Bullying
Termo mais utilizado quando nos referimos
à prática de atos de violência psicológica,
intencionais e repetidos, causando dor e angústia,
dentro de uma relação hierárquica ou entre
pares, atingindo a sua integridade emocional. No
ambiente de trabalho, essa prática também pode
ser conhecida como Mobbing.

O que fazer para prevenir ou remediar práticas inadequadas?
Me
desculpe!

1.

Se cometeu uma
prática proibida,
desculpe-se com a
pessoa envolvida.

Discriminação
Violar os direitos de uma pessoa, tratando-a
de maneira diferente e parcial, por motivos de
diferenças sexuais, raciais, religiosas ou outras
características.

O que é
preconceito?
Fazer juízo ou conceito pré-concebido sobre pessoas, objetos
ou ideias. Quando esses conceitos se baseiam em estereótipos
negativos, podem gerar discriminação.

4 exemplos de comportamentos desrespeitosos não permitidos
em nossas relações de trabalho:

1. Fazer piadas,
espalhar boatos
ou usar palavras
duvidosas que possam,
de alguma forma,
mesmo sem intenção,
ofender os outros;

2. Brincadeiras ou
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gestos ofensivos e/ou
maliciosos;

de comunicação
corporativas ou próprios;

3. Compartilhar ou

4. Praticar ações

exibir fotos, desenhos,
pôsteres, cartas, notas,
e-mails, ou outros
materiais ofensivos,
usando ferramentas

que intimidem como
bullying, isolamento
ou ameaças em razão
de características de
alguém.

DIVERSIDADE

4.
Alternativamente,
você pode reportar
a situação pelo
canal de denúncias
Speak Up.

Todos nós somos
responsáveis por
prevenir situações de
risco e viver os nossos
valores.

2.
Se você presenciar
algum colega
comportando-se de
maneira discriminatória
e houver abertura,
converse
educadamente com
ele(a) sobre isso.

3.
Se tiver dúvidas sobre como
lidar ou como resolver conflitos
relacionados com o desrespeito à
diversidade, busque informações
com o seu gestor ou com as áreas
de Sustentabilidade, Recursos
Humanos, Jurídica e Ética &
Compliance.

Após as devidas apurações, caso a violação seja comprovada, o
Makro adotará as medidas disciplinares previstas nas suas políticas.

05
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diversidade
2. DIVERSIDADE SEXUAL

DIVERSIDADE

O Makro acredita que é positivo viver em
uma sociedade que dá oportunidades iguais e
justas a qualquer indivíduo independente de
seu gênero, orientação, preferência ou expressão
sexual. Para isso, informação e conhecimento
são fundamentais. Chamamos de diversidade
sexual as várias formas de vivência e expressão
da sexualidade humana, que é formada por uma
combinação de fatores biológicos, psicológicos e
sociais. Basicamente, é composta por 4 elementos:
Identidade de gênero, sexo biológico,
expressão de gênero e orientação sexual.

GÊNERO
O gênero tem a ver com a compreensão que
uma pessoa tem de si, percebendo-se como
sendo do gênero masculino, feminino ou ainda
da combinação de ambos. Essa compreensão
pode ser incorporada à forma como ela se
apresenta socialmente (nome, vestimentas ou
comportamento), independentemente do sexo
biológico. De acordo com o gênero de uma pessoa,
a sociedade pode ter determinadas expectativas
sobre os comportamentos e papéis que ela deveria
ter e cumprir.

Conheça:
Expressão de gênero:
Masculino, feminino
e andrógino. Como a
pessoa se apresenta,
seja na forma como
age, se veste ou na
expressão corporal.

Identidade de gênero:
Todas as pessoas têm uma
identidade de gênero.
Porém, algumas sentem
que ela não está em
conformidade com seu sexo
biológico. É a questão dos(as)
travestis e transexuais.
Também existem os que
não se enquadram, e nem
desejam se enquadrar, na
noção excludente de homem
ou mulher, como no caso de
pessoas agênero* e queer**,
por exemplo.

Orientação sexual1:
Atração emocional,
afetiva ou sexual por
pessoas de gênero
diferente, do mesmo
gênero ou de mais
de um gênero. As
pessoas não precisam,
necessariamente,
terem tido experiências
sexuais para
identificarem a sua
orientação.

Sexo biológico:
Masculino (homem) e
feminino (mulher). Porém,
existem os intersexuais,
que, por alguma variação
genética, não tem todos os
órgãos sexuais definidos.

*Agêneros são as
pessoas que não
se identificam com
nenhum gênero

**Queer são pessoas que,
por exemplo, entendem que
podem ter ambas identidades
ao mesmo tempo.

Confira nas
páginas
seguintes
algumas
variáveis desse
tema.

REIS, T., org. Manual de Comunicação LGBTI+. 2ª edição. Curitiba: Aliança Nacional LGBTI / GayLatino, 2018.

1
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ORIENTAÇÃO SEXUAL: VAMOS ENTENDER CADA TIPO?
Heterossexual: Indivíduo atraído por pessoas
do gênero oposto.
Homossexual: Indivíduo atraído por pessoas
do mesmo gênero. Assim, o termo homossexual
pode se referir a homossexuais femininas –
lésbicas, ou homossexuais masculinos – gays.

LGBTI+
A sigla significa:

GAYS

Assexual: Indivíduo que não sente nenhuma
atração sexual, seja pelo sexo/gênero oposto
ou pelo mesmo sexo/gênero.
Pansexual: Indivíduos pansexuais podem
desenvolver atração por outras pessoas,
independentemente de sua identidade de
gênero ou sexo biológico.

D I V E R S
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O sinal de mais,
corresponde às
outras ramificações
de orientações
sexuais, identidades e
expressões de gênero.

LÉSBICAS

BISSEXUAIS

Bissexual: Indivíduo atraído por pessoas de
ambos os gêneros. O termo “Bi” é o diminutivo
para se referir a pessoas bissexuais.

TRANSGÊNEROS
(TRANS),
TRAVESTIS E
TRANSEXUAIS

intersexuais

A população LGBTI+ está presente em todas
as esferas da sociedade, inclusive entre nossos
colaboradores, clientes e fornecedores. Muitas
vezes as pessoas tratam o tema da orientação
sexual ou da identidade de gênero como um
problema moral, falta de pudor, desvio de
caráter, pecado ou doença. No entanto, não
existe base científica, legal ou ética para essas
afirmações.

Ministério Público Federal: Cartilha “O Ministério Público e a Igualdade de Direitos para LGBTI”. Disponível em:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/midiateca/nossas-publicacoes/o-ministerio-publico-e-a-igualdade-de-direitos-para-lgbti-2017

I D A D E
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Resposta a algumas dúvidas comuns:
Podem, tanto quanto casais de
sexo diferente. Todos podem
expressar sua vida familiar e
afetiva em público, levando em
consideração os parâmetros2 da
nossa sociedade. Além disso, a
união entre pessoas do mesmo
sexo é legalizada em muitos
países onde o Makro opera.
Lembre-se de que as
pessoas podem ter uma
visão de mundo diferente
da sua. Se achar que está
presenciando uma situação
que ultrapassa os limites
definidos pelos parâmetros3
da nossa empresa ou
sociedade, avise o seu
superior. Em caso contrário,
não intervenha na situação.
Todas as pessoas podem
trabalhar no Makro – aqui
não fazemos distinção.
Discriminar uma pessoa
com base em orientação
sexual ou identidade de
gênero vai contra nossos
princípios.
Da maneira como a pessoa
quiser ser tratada, seja
colaborador, cliente,
fornecedor ou qualquer
outra pessoa do nosso
relacionamento.

Duas pessoas
do mesmo sexo
podem se beijar
em público?

O que fazer se
eu presenciar
uma situação
que me deixe
constrangido?

Travestis ou
transexuais
podem trabalhar
no Makro?

No documento de
identidade diz que é
Maria, mas a pessoa
está se apresentando
como João. Como devo
tratá-la?

Minha
religião não permite
conviver com isso.
Não aceito de jeito
nenhum!

Pode usar o nome
social no crachá,
e-mail ou qualquer
divulgação pública
do nome do
colaborador ou
colaboradora?

Como agir se
uma cliente
reclamar que
uma travesti está
usando o banheiro
feminino?

No Makro respeitamos a
diversidade religiosa. No
entanto, discriminação e
posturas intolerantes não estão
em sintonia com os nossos
valores. Esperamos que o
respeito seja sempre praticado
em todas as suas relações.
Lembramos que a liberdade de
cada um termina onde começa a
liberdade do outro.
Pode e deve. É uma questão de
respeito e independe de decisão
judicial ou cirurgia para mudança
de sexo.
Seja atencioso e acolha
respeitosamente as queixas
procedentes ou improcedentes
da cliente. Não a agrida, nem a
julgue, dizendo, por exemplo, que
ela é preconceituosa. Explique
que o Makro respeita a auto
compreensão de gênero. Ou
seja, se a pessoa se reconhece
como mulher, deve utilizar o
banheiro feminino e se a pessoa
se reconhece como homem, deve
usar o banheiro masculino. Se a
pessoa insistir em reclamar em
outras instâncias, não deve ser
impedida, mas a resposta será
a mesma. Nenhum colaborador
deve ser constrangido,
humilhado ou desqualificado
para agradar um cliente.

Os parâmetros estão detalhados na página 26 dessa cartilha.
Os parâmetros estão detalhados na página 26 dessa cartilha.

2
3
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Vamos refletir?
Alguns comportamentos
machistas podem fazer
parte do nosso dia a dia
sem nos darmos conta.
Frases como “trabalho de
homem”, “coisa de mulher”
ou “deve estar de TPM” já
demonstram o preconceito
baseado em gênero.
A violência contra mulher
é crime. Além da violência
física, o assédio moral e
sexual também são passíveis
de punição.
Não devemos discriminar,
humilhar, praticar injustiça
ou agir com intolerância em
relação a mães ou gestantes.
Interferir no planejamento
familiar exigindo que não
engravidem é considerado
assédio moral, assim
como impedir a gestante
de ir à consulta médica ou
amamentar.
Não deixamos de contratar
ou de promover e não
demitimos por conta da
gravidez. Sempre se lembre
de que filhos não são uma
responsabilidade exclusiva
da mulher.

12

Equidade de Gênero
Estudos da Organização das Nações
Unidas (ONU) indicam que as mulheres
ainda enfrentam dificuldades e barreiras
para obterem as mesmas oportunidades
que homens no mercado de trabalho.
No Makro, buscamos ter equidade na
representatividade feminina e masculina na
liderança e garantir que ambos tenham as
mesmas oportunidades.
Nesse sentido, combatemos as expressões
e manifestações do machismo, a violência
contra a mulher e qualquer discriminação
em relação à maternidade, à paternidade ou
ao aleitamento.
A luta contra
o assédio não
é uma batalha
de mulheres
contra homens.
Todos desejam
um ambiente
de trabalho
respeitoso,
visando igualdade
de direitos e
oportunidades
justas para
homens e
mulheres.

3. DIVERSIDADE DE RAÇA E ETNIA
O Makro deseja que a sua população interna
reflita a realidade do país, considerando a
representatividade de grupos étnicos em todos
os cargos hierárquicos da companhia. O racismo
e a injúria racial são crimes em muitos países e
devem ser enfrentados com firmeza. O racismo
desqualifica, exclui, ignora, torna suspeito,
impede acesso das pessoas a lugares, bens e
serviços baseado nas suas características físicas e
culturais. A história dos países latino-americanos
é marcada pela miscigenação entre os povos
originários indígenas e demais imigrantes. Apesar
dessa mistura ter gerado uma riqueza cultural
sem precedentes, algumas visões atreladas a
preconceitos dificultam o acesso de alguns grupos
à educação e oportunidades dentro das próprias
organizações.
Nunca desqualifique alguém, nem suponha
que possui um determinado comportamento
ou tem menos capacidade intelectual devido a
cor da pele, tipo de cabelo, traços faciais. Esses
são aspectos que não estão relacionados às
competências profissionais, à integridade ou aos
valores da pessoa.
Fazer “brincadeiras”
relacionadas à etnia
das pessoas podem
ser consideradas
discriminação ou injúria,
ferindo os valores
do Makro. Isso não é
“piadinha”; é racismo!

VOCÊ
SABIA?

O conceito de raça
não é biológico,
pois todas as raças
pertencem a uma
única espécie, que
é o ser humano.
Ou seja: não há
genes que possam
ser considerados
específicos de uma
única população. Por
outro lado, quando
falamos de etnia,
nos referimos a um
conjunto de pessoas
que têm traços
culturais em comum;
como o idioma, a
religião, vestimenta
e costumes. Dessa
forma, ambos podem
ser usados como
sinônimos no campo
da Diversidade.

13
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4. PcD: Pessoas com Deficiência

Deficiência é
entendida como
todo e qualquer
comprometimento
que afete a pessoa e
que traga prejuízos
na locomoção, na
coordenação de
movimentos, na fala,
na compreensão
de informações, na
orientação espacial
ou na percepção
e integração
com as outras
pessoas. Buscando
diminuir essas
limitações, podemos
desenvolver
melhores condições
de acessibilidade
de acordo com as
necessidades de
cada pessoa.

Todas as pessoas - com ou sem deficiência são indivíduos dotados de qualidades, emoções,
planos e desejos pessoais e profissionais. No
Makro, entendemos a deficiência como mais uma
característica, dentre as muitas que um indivíduo
pode ter. Não deve ser considerada uma barreira
que possa impedir a sua participação plena e
efetiva na sociedade e, por isso, promovemos
sua inclusão na nossa empresa.

!

Vamos refletir?

Convivemos com pessoas com deficiência que possuem uma ou
mais limitações que foram geradas por causas distintas e diversas,
tais como, uma doença, um acidente, uma alteração genética,
dentre outras.

Os tipos2 de deficiência mais conhecidos são:
 Deficiência física
 Deficiência sensorial (auditiva e visual)
 Deficiência intelectual e mental
 Deficiência múltipla
(apresenta duas ou mais deficiências
simultaneamente)

Integrar a pessoa com deficiência no nosso ambiente de
trabalho é uma atitude de cidadania e responsabilidade
perante a sociedade. Além disso, a inclusão amplia a nossa
criatividade e capacidade de inovar com relação a produtos,
serviços e atendimento. Também contribui para aperfeiçoar
processos e práticas de saúde e segurança.

Caso não saiba como lidar com a pessoa com deficiência,
pergunte a ela o que fazer. Ela também é a melhor pessoa para
dizer o que precisa para que o ambiente seja inclusivo. Não tenha
medo ou vergonha de conversar sobre isso diretamente com a
pessoa, é o melhor a se fazer. E, muitas vezes, a solução está em
pequenas adaptações.

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: Disponível em: http://www.pcdlegal.com.br/
convencaoonu/#.XHBpMIhKjIU

2
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Dicas
Dicas de
de convivência
convivência

Pessoa com deficiência AUDITIVA

Alguns passos para você compreender mais sobre o tema:
3.
Pessoa com deficiência física

Sempre se dirija a ela
naturalmente, olhando-a
de frente.

2.

1.

Você não precisa e nem
deve gritar. Elevar o tom
da voz não vai facilitar o
entendimento.

Ao acompanhar uma pessoa que
anda devagar, com auxílio ou não de
aparelhos ou bengalas, procure seguir o
ritmo dela. Quando pararem em algum
lugar, as muletas ou a bengala deverão
ficar sempre próximas dela.

4.
A leitura labial é uma das
formas de compreensão
mais utilizadas pelas
pessoas com deficiência
auditiva. Portanto, fale
pausadamente, articulando
as palavras.

1.
2.

Evite segurar automaticamente a
cadeira de rodas de uma pessoa.
Antes, pergunte se ela quer ajuda.

Se conversar por alguns

3. minutos com um(a) cadeirante,
procure ficar na mesma altura
da pessoa, se for possível.

Utilize linguagem
direta para facilitar
a comunicação.
Pessoas com
deficiência auditiva
são alfabetizadas
utilizando somente
verbo e substantivo.
Por exemplo: “Ir
shopping” e não “eu
vou ao shopping”.

5.

Para chamar a atenção
da pessoa com
deficiência auditiva,
sempre se coloque no
campo de visão dela,
evite bater palmas,
jogar objetos ou fazer
movimentos que
possam constrangê-la.

4.
Não basta que a pessoa tenha
acesso somente à sua mesa de
trabalho. Ela precisa circular
em diversos ambientes da
empresa. Mantenha as áreas
comuns desobstruídas e tenha
cuidado com obstáculos que
ficam pendurados.

16

Você pode
aprender a
linguagem dos
sinais. Há muitos cursos
gratuitos disponíveis.
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Pessoa com deficiência visual

1.
Ao conhecer uma pessoa
com deficiência visual,
toque em seu braço,
apresente-se e, então,
inicie a conversa.

Pessoa com deficiência intelectual e mental

2.
Caso a pessoa aceite sua ajuda, coloque a
mão dela no seu cotovelo dobrado ou no
seu ombro. Ela acompanhará o movimento
do seu corpo quando você andar. Avise-a
sobre degraus, pisos escorregadios,
buracos e outros obstáculos no trajeto.

3.

Mantenha as áreas comuns
desobstruídas e tenha
cuidado com obstáculos que
ficam pendurados.
Avise a pessoa sempre que se
ausentar do local.

4.
Não acaricie um cão-guia.
Lembre-se de que ele
tem a responsabilidade
de guiar o dono e não
deve se distrair.

1.

Não confunda deficiência intelectual
com doença mental, um transtorno
psiquiátrico que engloba uma série de
alterações que modificam o humor e o
comportamento da pessoa, podendo
afetar seu desempenho, e que deve
ser tratado com psiquiatras e com uso
controlado de medicamentos.

2.
Fale de acordo
com a idade da
pessoa: criança,
adolescente ou
adulto.

3.
A pessoa com
deficiência intelectual
aprende na prática
e por repetição. Se
precisar explicar algo
para ela, mostre como
fazer cada tarefa.

5.

Palavras como “olhe” ou
“veja” podem ser usadas
naturalmente. Mas lembrese de que, em contextos
nos quais essas palavras
sejam usadas de forma
literal, é importante que os
objetos sejam descritos.

18
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VOCÊ
SABIA?

Em alguns países, o
Makro tem programas
de aprendizagem, em
que recebe e capacita
jovens para o trabalho
na nossa empresa.
Eles seguem uma
jornada diferenciada,
que integra
desenvolvimento
pessoal com a prática
no Makro. Aproveite
essa oportunidade
e estimule as
relações entre
diferentes idades,
orientando os jovens
a contribuírem com
novas ideias e também
a pedirem ajuda aos
colaboradores mais
experientes.
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5. DIVERSIDADE GERACIONAL
O Makro acredita que a inovação está
na capacidade de promover a integração e
colaboração entre pessoas de diferentes gerações.
Nunca considere que determinado(a)
profissional não será capaz de realizar um
trabalho por causa da idade. A promoção de
jovens ou a contratação de uma pessoa com mais
idade não deve ser um problema, mas parte da
rotina da organização que foca no mérito, na busca
da excelência e na sua própria capacitação para
lidar com a diversidade etária.

6. DIVERSIDADE ESTÉTICA
Os gestores e colaboradores em geral
devem cuidar para não impor padrões
estéticos que não estejam em conformidade
com o nosso jeito.
Se tiver que falar ou orientar alguém sobre
estas questões, fale com respeito, entenda os
motivos e busque soluções como colegas de
trabalho. É importante lembrar que somos uma
empresa atacadista de alimentos e que precisamos
transmitir uma imagem de organização, segurança
e higiene. Nos locais em que o uniforme é de uso
obrigatório, use-o com orgulho.

Conheça:
Diversidade estética trata da aparência das pessoas e envolve ideias sobre o que
é ou não bonito; como roupas e adereços, peso, cortes de cabelo, barba, bigode
e costeletas, brincos, piercings, tatuagens, entre outros. São todos conceitos
estéticos e dizem respeito a particularidades de cada um, como preferências,
personalidade e gostos. Desde que não comprometam a execução do trabalho, a
identidade corporativa (no caso de uniformes), a segurança dos colaboradores
e a qualidade dos produtos, não devem ser questionados.

Alguns esclarecimentos:

ATENÇÃO
Termos como
“moleque”, “velhote”,
por exemplo, são
ofensivos.

Limpeza e higiene:
Seguimos regras
rígidas da vigilância
sanitária e da saúde e
segurança do trabalho.
Temos muita diversidade
de estilos, mas não
abrimos mão de roupas
limpas, unhas, barba,
bigode e cabelos limpos,
para evitar a contaminação

dos produtos vendidos.
Perecíveis: A área
de perecíveis
é a que contém mais
produtos expostos
e que podem ser
contaminados durante
a sua manipulação.
Por isso, para trabalhar
diretamente nessa seção
da loja, é preciso seguir

orientações específicas
de apresentação pessoal,
como a necessidade de
prender o cabelo com
redinha e manter a barba
rente à pele.
Na página a seguir,
esclareceremos algumas
dúvidas sobre outras áreas.

21

5. Diversidade Estética

Resposta a algumas dúvidas comuns:
Pode usar
barba, bigode,
costeleta ou
cavanhaque?

Pode. Lembre-se que temos
paixão por servir. Por isso, cuide
da sua barba, evitando que seja
uma barreira para que o cliente
veja o seu sorriso!

Pode usar
brincos, argolas,
tiaras e piercing?

Pode. Cuidado para não usar nada
que possa causar ferimentos a
você ou a outras pessoas, que
possa enroscar em algum lugar e
colocar a sua segurança ou a de
terceiros em risco.

Pode cabelo
colorido, comprido,
black power, dread
e trança?

Pode qualquer
cor do esmalte
e tamanho das
unhas?

Tatuagem,
pode?
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Pode. A instrução é prender o
cabelo para garantir a higiene e
segurança na manipulação dos
produtos e facilitar o contato
visual com os clientes. Na área
de check out, a recomendação
é usar a redinha. Contudo, se
algum dos nossos funcionários
tiver um estilo de cabelo que não
seja possível de prender, deve
entrar em contato com Recursos
Humanos ou Chefe de Controle
Final para pensarmos em uma
solução boa para todos.
Pode, desde que estejam limpas
e não atrapalhem o seu trabalho.
Sempre tenha em mente o
cuidado com a higiene, saúde e
segurança.

Pode, mas se tiver alguma mensagem ou
símbolo que contrarie valores universais
de direitos humanos, como mensagens
ou símbolos racistas, de ódio ou ofensa a
outras pessoas, a exposição da tatuagem
não será permitida no Makro.

7. DIVERSIDADE RELIGIOSA
Não possuímos vínculo religioso e não
discriminamos qualquer religião. Nossos
colaboradores podem expressar as suas crenças,
mas entendemos que a fé e a espiritualidade
de cada um devem ser respeitadas no limite do
respeito aos demais direitos dos indivíduos.

Abaixo, esclareceremos alguns pontos:
Feriados religiosos
O Makro segue o calendário oficial de feriados
dos países em que tem atividades. Portanto,
todos devem seguir a regra. Cabe alertar,
contudo, que o diálogo é a melhor maneira de
lidar com situações em que um funcionário
considere que não pode praticar a sua fé como
acredita que seria o correto.
Uniforme
O uniforme deve ser usado nas áreas ou para
as funções que exijam sua utilização. Se o
uniforme contraria algum preceito religioso
ou se a sua religião exige alguma peça que não
está no uniforme, converse sobre isso com o
seu chefe. Seja flexível sempre que possível
e observe as normas de saúde, higiene e
segurança.

Pode
rezar no
trabalho?

Pode, mas sem incomodar
colegas, clientes, fazer
barulho excessivo ou
ofender outras pessoas
em pregações religiosas.

Posso me recusar
a atender um cliente ou
trabalhar junto com alguém
que tenha uma religião
ou conduta diferente da
minha?

Não. Seria uma prática
de discriminação e
você está trabalhando
numa organização que
não aceita desrespeito e
intolerância.
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diversidade
8. OUTRAS DIVERSIDADES
Hábitos culturais, ideologias, gostos e interesses
Cada colaborador(a) e cada cliente
possui sua forma de entender
e perceber o mundo e, muitas
vezes, serão formas diferentes das
nossas. Para ser uma organização
diversa, devemos ter abertura e não
menosprezar ninguém por pensar
diferente de nós.
Toda
forma
de
pensamento
deve
ser
respeitada, desde que isso
não desrespeite outras
pessoas.
Outras formas de pensar
são bem-vindas e gostos e
interesses pessoais não são
obstáculos para uma boa
convivência.

pAZ

a+b=

ab

Formação acadêmica e nível de instrução

24

Não julgue a competência profissional de
alguém apenas pelo título ou diploma, pois
a competência profissional está relacionada
a uma série de fatores, como conhecimentos,
habilidades, experiência e, principalmente,
atitudes.
Não trate ninguém de forma inferiorizada
pelo fato de a pessoa não ter tido uma
educação formal.

Classe social
O Makro não admite discriminação social.
Classe social não envolve
apenas a renda da pessoa, mas
um conjunto de significados
construídos
socialmente,
estereótipos, preconceitos e
que, em muitos casos, podem
ser causas de discriminação.
Essas
diferenças
nunca
devem ser um impedimento
para
termos
um
bom
relacionamento com nossos
colegas de trabalho.

Naturalidade ou nacionalidade
O Makro atua em diversos países que possuem
sotaques e hábitos culturais muito diversos e,
ainda, recebemos imigrantes de
todos os continentes. Respeitar essa
pluralidade é, também, respeitar
a diversidade. Não inferiorize ou
julgue as competências de alguém
por conta do lugar onde nasceu ou
morou.
Não trate de forma pejorativa o
sotaque ou os hábitos culturais de
seus colegas. Esteja aberto ao novo.
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L I M I T E S
9. LIMITES E POSSIBILIDADES
Diversidade significa respeito à
pluralidade, não significa que não
há parâmetros.
Temos parâmetros globais
Nossa empresa segue as diretrizes
internacionais de direitos humanos, que
regem globalmente as relações entre
as pessoas para garantir a paz e rejeitar
práticas de violência, abuso, exploração
e discriminação.

LEMBRE-SE
Esperamos que agora seja ainda mais fácil
para você praticar o respeito no Makro. Por isso,
não esqueça:

RESPEITE

Coloque-se no lugar do outro. Interaja,
dialogue e seja aberto. Mesmo que não concorde
com algo, respeite o direito da outra pessoa ser
quem ela é.

EXIJA RESPEITO

Temos parâmetros na sociedade
Temos leis e normas que oferecem
parâmetros para orientarmos nossos
comportamentos, independente de
nossas opiniões ou valores pessoais.

Temos parâmetros dentro do
próprio Makro
Colaboramos uns com os outros,
em equipe e cada decisão sua
deve ser tomada de acordo com
os valores, as normas, políticas e
objetivos da nossa empresa.
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Agora você já sabe que o Makro não tolera
nenhuma prática de discriminação e promove
um ambiente de trabalho livre de assédio.

NÃO SE OMITA

Se for vítima ou testemunha de assédio
ou discriminação, denuncie. O Makro possui
instrumentos e procedimentos
sérios para investigar os casos
reportados e solucionar essas
situações.

Na dúvida, pergunte e
sempre RESPEITE!

DIVERSIDADE
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le g ai s

Agora, conheça algumas leis e informações específicas de cada país,
úteis para a discussão sobre a diversidade e inclusão. Além dessas, há outras
disposições legais que regulamentam o tema. Por isso, em caso de dúvidas,
consulte a sua área de Recursos Humanos ou a área Jurídica:

BRASIL
 Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006): protege as mulheres contra
a ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
 Crime de injúria racial (Artigo 140, parágrafo terceiro do Código Penal): se dá ao
ofender a honra de alguém devido a sua raça, cor, etnia, religião ou origem.
 Crime de racismo (Lei n° 7.716/89): atinge uma coletividade indeterminada de
indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça.
 Resolução 175, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ): garantiu aos
casais homoafetivos o direito de se casarem no civil. Com a resolução, tabeliães
e juízes ficaram proibidos de se recusar a registrar a união.
 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15): se
destina a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à
sua inclusão social e cidadania.
 Lei n° 11.126/05: define que a pessoa com deficiência visual usuária de cãoguia tem o direito de ingressar e permanecer com o animal em todos os locais
públicos ou privados de uso coletivo. Isso inclui restaurantes, táxis, ônibus e
supermercados.
 Lei de cotas (artigo 93 da Lei 8.213/91): estabelece a obrigatoriedade de
empresas com 100 ou mais funcionários contratarem pessoas com deficiência
ou trabalhadores reabilitados do INSS.
 Lei da Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000): estabelece que todas as empresas de
médio e grande porte estão obrigadas a contratar adolescentes e jovens entre 14
e 24 anos. Trata-se de um contrato especial de trabalho por tempo determinado
de, no máximo, dois anos. Também é estabelecido que a empresa tenha entre 5 e
15% de jovens por estabelecimento sobre o total de empregados.
 Guia Nosso Jeito: é o código de vestimenta do Makro Brasil. Se tiver dúvidas
relativas a esse assunto, consulte o documento válido para o ESL ou loja, de
acordo com a sua necessidade.
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ARGENTINA
 Entre os direitos garantidos pela Constituição Nacional, podemos
destacar os seguintes: direito à igualdade, à vida, à integridade física,
à honra, ao nome, à identidade, ao casamento ou à formação de uma
família, entre outros.
 Desde a reforma da Constituição Nacional em 1994, diferentes Tratados
Internacionais foram aceitos, concedendo-lhes hierarquia constitucional.
Estes Tratados são os seguintes: a Declaração Americana dos Direitos
e Deveres do Homem; a Declaração Universal dos Direitos Humanos; a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos; o Pacto Internacional sobre
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; o Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos e seu Protocolo Facultativo; a Convenção sobre a Prevenção e
Punição do Crime de Genocídio; a Convenção Internacional sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação Racial; a Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher; a Convenção contra a
Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes;
Convenção sobre os Direitos da Criança.
 Lei de atos anti-discriminatórios (Lei 23.592): define estes como os atos
ou omissões discriminatórias determinada por motivos como raça, religião,
nacionalidade, ideologia política ou sindical, sexo, posição econômica,
condição social ou características físicas, e penaliza a realização de propaganda
ou participação em organizações que sustentam a superioridade de uma raça
ou de um grupo de pessoas de uma determinada religião, origem étnica ou
cor; e pune o ato de incitar perseguição ou ódio com pessoas por causa de sua
raça, religião, nacionalidade ou ideias políticas.
 Lei de Identidade de Gênero (Lei 26.743): entende por identidade de gênero a
experiência interna e individual do gênero que cada pessoa sente, que pode ou
não corresponder ao sexo atribuído à nascença, incluindo a vivência pessoal
do seu corpo. Isso pode envolver a modificação da aparência ou da função
corporal através de meios farmacológicos, cirúrgicos ou outros, desde que isso
seja escolhido livremente. Também inclui outras expressões de gênero, como
roupas, modos de falar e boas maneiras. No Makro Argentina, acompanhamos
essa mudança e utilizamos o nome escolhido pelo colaborador no cartão,
e-mail ou qualquer divulgação pública de seu nome, independentemente de
decisão judicial ou cirurgia de mudança de sexo.
 Lei do Casamento Igualitário (Lei 26.618): legaliza a união entre pessoas do
mesmo sexo.
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 Lei de Proteção Integral da Mulher (Lei 26.485): proíbe qualquer
comportamento, ação ou omissão que, direta ou indiretamente, tanto em
público como privado, com base em uma relação desigual de poder, afete a sua
vida, liberdade, dignidade, integridade física, psicológica, sexual, econômica
ou patrimonial, bem como sua segurança pessoal; assim como qualquer
conduta, ação, omissão, disposição, critério ou prática discriminatória que
coloque as mulheres em desvantagem em relação aos homens.

 Lei 2.761 de 2015: cria o feminicídio como um crime autônomo e visa
“assegurar a investigação e punição da violência contra as mulheres por razões
de gênero e discriminação, assim como prevenir e erradicar tal violência
e adotar estratégias de sensibilização da sociedade colombiana, a fim de
garantir o acesso das mulheres a uma vida livre de violência que favoreça seu
desenvolvimento integral e bem-estar, em conformidade com os princípios
da igualdade e da não-discriminação”.

 Lei do Sistema de Proteção de Pessoas com Deficiência (Lei 22.431): considera
as pessoas com deficiência aqueles que sofrem de uma incapacidade funcional
permanente ou prolongada, física ou mental, que em relação à sua idade e
ambiente social implica desvantagens consideráveis para a sua integração
famíliar, social, educacional ou no trabalho.

 Sentença SU-214 de 2016, do Tribunal Constitucional: aprovou o casamento
igualitário na Colômbia.

COLÔMBIA
 O artigo 13 da Constituição Política da Colômbia declara: “Todas
as pessoas nascem livres e iguais perante a lei, receberão a mesma
proteção e tratamento das autoridades e gozarão dos mesmos
direitos, liberdades e oportunidades sem qualquer discriminação com base
no sexo, raça, origem nacional ou familiar, língua, religião, opinião política
ou filosófica. O Estado promoverá as condições para que a igualdade seja
real e efetiva e adotará medidas em favor de grupos discriminados ou
marginalizados. O Estado protegerá especialmente aquelas pessoas que,
devido à sua condição econômica, física ou mental, estejam em uma situação
de fraqueza manifesta e sancionará os abusos ou maus tratos cometidos
contra eles. “
 Lei 1010 de 2006: Define medidas para prevenir, corrigir e punir o assédio no
trabalho e outros assédios no âmbito das relações de trabalho. Com base nela,
posteriormente, foram emitidas as Resoluções 652 de 2012 e 1356 de 2012,
que regulam a conformação e funcionamento dos Comitês de Convivência
Laboral.
 Os atos discriminatórios são puníveis por lei e a Lei 1482 de 2011 foi
encarregada de modificar o Código Penal sobre o assunto. O Artigo 1
estabelece que o seu propósito é “[...] punir criminalmente os atos de
discriminação baseados em raça, etnia, religião, nacionalidade, ideologia
política ou filosófica, sexo ou orientação sexual, deficiência e outras razões de
discriminação”.
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 Lei Estatutária 1618 de 2013: estabelece as disposições para garantir o pleno
exercício dos direitos das pessoas com deficiência.

PERU
 Constituição Política do Peru: Defende a pessoa humana e o respeito
de sua dignidade e declara que toda pessoa tem direito à vida, à sua
identidade, integridade moral, psíquica, física, livre desenvolvimento
e bem-estar. Também garante a igualdade perante a lei, afirmando que
ninguém deve ser discriminado por motivo de origem, raça, sexo, idioma,
religião, opinião, condição econômica o de qualquer outra índole. O artigo 26,
frisa que as relações de trabalho devem respeitar o princípio da igualdade de
oportunidades sem discriminação.
 Lei nº26772: Dispõe que as ofertas de emprego e acesso aos meios
de formação educativa não poderão conter requisitos que constituam
discriminação, anulação ou alteração de igualdade de oportunidades ou de
trato.
 Lei nº 28983: Lei da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens.
 Lei nº 30709: Proíbe a discriminação remunerativa entre homens e mulheres.
 Lei nº 29973: Lei geral da pessoa com deficiência.
 Lei nº 27942: Lei de prevenção e sansão ao assédio sexual.
 Lei de produtividade e competitividade no ambiente de trabalho (Decreto
supremo nº 003-97-TR, texto único ordenado do Decreto Legislativo nº728):
busca promover regras de boa convivência no ambiente de trabalho, onde
não são tolerados atos de violência, grave indisciplina, injúria, falta de
palavra verbal ou escrita em ofensa ao empregador, de seus representantes
ou de outros trabalhadores, sejam cometidos dentro do centro de trabalho
ou fora dele, quando os fatos se derivem diretamente do relacionamento de
trabalho. Tampouco aceita o assédio sexual cometido pelos representantes
do empregador ou quem exerça autoridade sobre o trabalhador, assim

31

10. Regulamentações Legais

como realizado por um outro trabalhador, independente do cargo da vítima.
As disposições também rejeitam a demissão que tenham por motivo a
discriminação por razão de sexo, raça, religião, opinião, idioma, deficiência ou
de qualquer outra índole; a gravidez, o nascimento e suas consequências ou a
amamentação.
 O Código Penal define:
 Injúria: ofensa ou ultraje a uma pessoa com palavras, gestões ou fatos.
 Calunia: Atribuir falsamente um delito à outra pessoa.
 Difamação: Atribuir a uma pessoa um fato, uma qualidade ou uma conduta
que possa prejudicar sua honra ou reputação perante várias pessoas.
 Artigo 323: Define as penas para casos de discriminação e incitação à
discriminação, baseados em motivos raciais, religiosos, nacionalidade, idade,
sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idioma, identidade étnica ou
cultural, opinião, nível socio econômico, condição migratória, deficiência,
condição de saúde, fator genético, filiação ou qualquer outro motivo.

 Lei orgânica do Trabalho, dos trabalhadores e trabalhadoras (Gazeta No. 6076,
de 7 de maio de 2012) e a Lei Orgânica de Prevenção e Condições e Ambiente
do Trabalho (Diário N ° 38236 de 26 de julho de 2005): estabelecem as
prevenções contra o assédio laboral e sexual.
 Lei do Instituto Nacional de Capacitação e Educação Socialista (Gazeta No.
38958, de 23 de julho de 2008): formula, coordena, orienta e implementa
programas educativos de formação integral adaptados às exigências do
modelo de desenvolvimento sócio produtivo socialista bolivariano. Essa lei
promove o Programa Nacional de Aprendizagem, que afirma que as unidades
de produção, empresas, estabelecimentos de propriedade privada ou coletiva
serão obrigados a empregar e ensinar um número de aprendizes. O ensino
de aprendizes será definido pelos programas de treinamento e capacitação
aprovados pelo Conselho de Administração do Instituto.

VENEZUELA
 Artigo 75 da Constituição da Venezuela para os Direitos Sociais e da
Família foi interpretado em 2016 pelo Supremo Tribunal da Venezuela,
afirmando que “o Estado fornecerá proteção às famílias sem distinção
de pais”, tornando-se o primeiro reconhecimento de casais homossexuais na
Venezuela.
 A legislação venezuelana protege as mulheres através de leis como: Lei
Orgânica sobre o Direito das Mulheres a uma Vida Livre de Violência (Diário
Oficial n º 39.317 de 30 de Novembro, 2009) e a Lei de Proteção às Famílias,
Maternidade e Paternidade (Diário N ° 38773, de 20 de setembro de 2007).
 Lei Orgânica Contra a Discriminação Racial (Gazeta No. 39823 19 de dezembro
de 2011): estabelece os mecanismos adequados para prevenir atender,
erradicar e punir a discriminação racial em todas as suas manifestações,
garantindo a qualquer pessoa ou grupo de pessoas o gozo e benefício de seus
deveres consagrados na constituição, leis, tratados e pactos internacionais
relacionados aos direitos humanos, subscritos e ratificados pela república.
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 Lei para Pessoas com Deficiência (Diário Oficial n º 38.598 de 5 de Janeiro,
2007): regula os meios e mecanismos para assegurar o desenvolvimento
das pessoas com deficiência, de acordo com as suas capacidades. O artigo
28 estabelece a obrigatoriedade de empresas de incluir ao menos 5% das
pessoas com incapacidade permanente.

Orgulho de ser. Orgulho de pertencer.
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Caso tenha dúvidas ou suspeite de
alguma situação relacionada com falta
de respeito nas relações de trabalho,
fale abertamente. Procure seu chefe,
o representante de RH, do Jurídico, de
Ética & Compliance, ou utilize o canal
Speak Up:
Pelo site www.shvspeakup.com
Pelo telefone:
 Argentina: 0800 666 0077
 Brasil: 0800 891 9677
 Colômbia: 01800 944 0693
 Peru: 0800 52768
 Venezuela: 0800 100 5429
Código de acesso 74892
Este canal está disponível 24 horas por
dia, em todos os países em que a SHV
atua. Se desejar, você pode realizar a sua
denúncia de forma anônima.

JUNTOS

FAZEMOS A
DIFERENÇA

