Condições de associação - Categorias

Acessibilidade

Diversidade

Empreendedorismo

Definição
Empresa que apoia a diversidade humana nos negócios. Apoiadora.

Acessibilidade

Empresa interessada em apoiar o Integrare, reforçando a importância da inclusão
econômica e social da diversidade, mas sem implantar o programa na área de
compras.

Empresa incentivadora da diversidade humana nos negócios. Parceira.

Diversidade

Empresa interessada em incentivar a diversidade na área de compras e
suprimentos não só investindo, mas também implantando o programa em sua
empresa.

Empresa que investe na diversidade humana nos negócios e no desenvolvimento
sustentável da sociedade. Patrocinadora.

Empreendedorismo

Empresa comprometida integralmente com o Integrare, disseminadora do programa
com a implantação em sua empresa e com o investimento em ações de
capacitação profissionais e empresariais às Empresas Fornecedoras.

Benefícios
1) Participação da Assembleia e dos Conselhos Fiscal e Consultivo
processos decisório do Integrare.

Acessibilidade

2) Divulgação no Portal Integrare como empresa apoiadora.
3) Ter o nome da empresa atrelado à ação de responsabilidade social.

1) Todos os benfícios da Categoria Acessibilidade.

Diversidade

2) Divulgação em materiais de comunicação de ações direcionadas aos
compradores das associadas.
3) Participação em eventos e ações direcionadas aos compradores das associadas.

1) Todos os benfícios da Categoria Acessibilidade e Diversidade.

Empreendedorismo

2) Divulgação como "Patrocinador Oficial do Integrare" em todos os materiais
institucionais e de comunicação.

3) Destaque em todas as ações do Integrare, principalmente naquelas direcionadas
para capacitação empresarial e profissional de Empresas Fornecedoras.

Compromissos

Acessibilidade

Divulgar o Integrare como ação de responsabilidade social da empresa em meios
de comunicação. Participar das reuniões de Assembleia.

Diversidade

Implantação e monitoramento do Programa Integrare na empresa, bem como a
divulgação do Integrare como ação de responsabilidade social da empresa em
meios de comunicação. Participar das reuniões de Assembleia.

Empreendedorismo

Além dos compromissos das categorias Acessibilidade e Diversidade, apoiar
diretamente as ações de capacitação profissional e empresarial das Empresas
Fornecedoras.

