Diversidade & Inclusão
A Wood celebra o fato de ter uma força de trabalho
diversificada. Diferenças como experiências de vida,
gênero, orientação sexual, situação afetiva, redefinição
de gênero, raça, religião ou crença, cor, nacionalidade,
origem étnica ou nacional, deficiência, idade, criação
nos torna todos únicos e fortalece nossa força de
trabalho diversificada. Esta singularidade permite-nos
oferecer diferentes habilidades, ideias, abordagens e
conhecimentos necessários para o negócio e nossos
clientes. Acreditamos que ao abraçar essa diversidade
e a riqueza da contribuição que todo o nosso pessoal
pode fornecer, todos que trabalham para a Wood têm a
oportunidade de alcançar seu potencial máximo.
Para dar suporte a isso, a Wood se esforça para criar um
ambiente inclusivo onde nosso pessoal é envolvido,
respeitado, conectado, incentivado, cuidado e bem
vindo. Nós queremos que cada pessoa única que
trabalhe para a Wood sinta que têm uma contribuição
valiosa para dar para o sucesso do negócio. Criar um
ambiente de trabalho inclusivo é algo implícito em
nossos valores e comportamentos.

perspectivas para a equipe, nossos clientes e
negócios.
• Nós aproveitamos nossas diferenças para obter
melhores resultados de negócios.
• Nossa força de trabalho irá refletir nossa base
de clientes e as comunidades onde
trabalhamos.
• Estamos orgulhosos de trabalhar para a Wood.
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Objetivo:
Essa política define como a Wood quer garantir que
criemos um ótimo ambiente de trabalho por meio da
diversidade e inclusão em nossos negócios.

Escopo:
Esta Política aplica-se a todos os empregados que fazem
parte da Wood (e potenciais novos empregados) em
nossa organização global e é revisada anualmente.

Requisitos da Política:
Nós criaremos um ambiente de trabalho diverso e
inclusivo porque:
• Nós criamos um ambiente onde as pessoas se
sentem envolvidas, respeitadas, valorizadas,
conectadas e empoderadas. Todo o nosso
pessoal tem oportunidades para o crescimento
e desenvolvimento.
• Nós criamos relacionamentos de confiança e
respeito mútuos.
• Nós respeitamos e celebramos a variedade de
culturas locais, pessoas e ideias na Wood.
• Nós apoiamos nosso pessoal para serem eles
mesmos e trazer suas ideias, história, valores e
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