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diversidade e  

inclusão.  

 

 

 

A Randstad reconhece sua responsabilidade na formação do mundo do trabalho para 

nossos clientes, talentos, comunidade e demais stakeholders. Nós crescemos a cada dia 

através da energia e criatividade trazidas por nossa força de trabalho diversificada. Nossa 

diversidade nos empurra para a frente enquanto empresa e equipe. Ideias, culturas e 

perspectivas diversas quebram as barreiras subconscientes e ajudam a construir uma 

equipe de funcionários mais completa.  

 

  

nossa missão  
Nossa missão é garantir a equidade, a igualdade e a diversidade em atrair, contratar, 

pagar, motivar e promover uma força de trabalho de altíssimo desempenho. Nós nos 

esforçamos para conhecer e compreender as necessidades de desenvolvimento de nossos 

líderes, funcionários e candidatos, ao mesmo tempo em que oferecemos programas 

inovadores que atendem a essas necessidades. Enquanto organização, a Randstad 

trabalha para espelhar a rica diversidade das comunidades em que vivemos, trabalhamos 

e servimos.  

  

nosso objetivo  
Nosso objetivo é desenvolver e manter uma cultura de inclusão e equidade, onde cada 

funcionário e candidato se sinta valorizado e reverenciado por suas ideias, antecedentes e 

perspectiva. Nossos esforços garantem que nossos negócios beneficiem a sociedade como 

um todo, de acordo com nosso valor central de promoção simultânea de todos os 

interesses.  

  

nossos esforços  
Estamos singularmente posicionados para defender a diversidade como um meio de criar 

novas oportunidades de emprego e desenvolvimento econômico em escala global. Nossos 

líderes abraçam o compromisso com a inclusão como uma estratégia fundamental de 

negócios.  
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nossa abordagem  
Nosso sucesso está diretamente ligado às diversas origens, habilidades e experiência de 

nossos funcionários e candidatos. Avaliando essas diferenças, nossas estratégias pró-

ativamente convidam e promovem a inclusão, ao mesmo tempo em que impulsionam 

nosso compromisso contínuo de apoiar causas que refletem os interesses dos nossos 

funcionários e da comunidade. Isso também nos levou a desenvolver programas que 

apresentam aos clientes uma maneira de atender às suas metas de diversidade, ao 

mesmo tempo em que oferecem oportunidades para que fornecedores minoritários 

forneçam produtos e serviços de qualidade.  

  

  

 

diversidade  
Valorizamos a diversidade e não discriminamos por idade, cor, deficiência, sexo, estado 

civil, nacionalidade, raça, religião ou orientação sexual ou quaisquer outras características 

irrelevantes ou ilegais.  

  

 

inclusão  
A inclusão é um reflexo da cultura da nossa empresa, onde cada indivíduo se sente valorizado, 

respeitado e apoiado. Nossa disposição e a capacidade de reconhecer, entender, respeitar e então 

utilizar plenamente as contribuições únicas de cada indivíduo, para ajuda-los a alcançar o seu mais 

alto potencial. A inclusão é o que levará à inovação, porque as condições certas estão em vigor 

para que os indivíduos compartilhem suas ideias.  
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