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EveryOne é o nosso Programa de 
Inclusão, Diversidade e Igualdade que se 
empenha em garantir que cada um de nós 
se sinta incluído, apoiado e respeitado no 
trabalho diariamente.

EveryOne pede de nós respeito, apoio e 
oportunidades iguais para todos em um 
ambiente seguro onde possamos desafiar 
nossas pretensões, celebrar nossas 
diferenças e manter nossas mentes 
abertas todos os dias. Acreditamos que 
a oferta dessa cultura resultará em um 
ambiente de trabalho verdadeiramente 
inclusivo, onde cada um de nossos 
colaboradores se sinta parte de um todo.

EveryOne significa todos nós, cada uma 
das pessoas que formam a Smurfit Kappa. 
Cada um de nós, que tem algo único para 
dar e talentos escondidos para oferecer.

Desenvolvemos o nosso programa 
EveryOne para que se concentre 
inicialmente em cinco comunidades: 
Pessoas Com Deficiencia, Família e 
idade, Gênero, LGBTI+ e simpatizantes, 
e Origem, raça e etnia. Para nos apoiar na 
concretização das ambições do programa 
EveryOne para essas cinco comunidades, 
criamos o Conselho EveryOne, que será  
liderado pelo CEO do Grupo no papel  
de Patrocinador Executivo do Grupo. 

O Conselho será composto por 
patrocinadores executivos, no nível do 
Comitê Executivo do Grupo, patronos 
comunitários regionais, no nível de gestão 
sênior, e uma rede global de aliados. O 
Conselho terá ainda o apoio do VP de RH 
do Grupo no papel de Presidente e Líder 
do Grupo EveryOne.

Juntos vamos concretizar as ambições 
do nosso programa EveryOne e 
continuaremos a formar um ambiente  
de trabalho inclusivo, apoiador e de 
respeito na Smurfit Kappa.
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Um ambiente de trabalho verdadeiramente inclusivo 
só pode existir se todos nós agirmos de uma maneira 
genuinamente inclusiva. A Smurfit Kappa definiu seis 
comportamentos básicos para promover a inclusão 
em nossas interações diárias com os colegas.

Nossos Comportamentos 
EveryOne

RESPEITE 
Respeite cada pessoa 
pelo que ela traz para a 
organização, cultivando 
um ambiente onde todos 
possamos nos sentir 
realmente parte dele.

APRECIE 
Aprecie e aprecie os seus 
colegas pelo que eles são. 
Mostre a eles o mesmo 
respeito e aceitação que 
você espera para si.

SEJA ABERTO(A) 
Abra-se para diferentes 
pessoas, culturas, 
tradições, crenças 
e modos de vida.

PERGUNTE 
Pergunte-se, “a quais 
preconceitos estou me 
prendendo?”. Analise os seus 
preconceitos pedindo aos 
colegas que compartilhem 
as diferentes opiniões e 
perspectivas que têm.

APRENDA 
Aprenda e cresça através 
do questionamento, 
refletindo e compartilhando 
pontos de vista com seus 
colegas e absorvendo 
seus conhecimentos.

OUÇA 
Ouça os colegas que 
são diferentes de você. 
Escute suas histórias e 
aprecie as experiências 
vividas por eles.
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Eis aqui as ambições para cada uma das 
comunidades em que o nosso programa 
EveryOne se concentra:

Nossas Comunidades 
EveryOne

PESSOAS COM 
DEFICIENCIA
Evoluir para tornar-se uma 
organização acessível e 
inclusiva que valoriza e apoia 
a todos do EveryOne que 
tenham uma deficiência, 
seja ela visível ou não.

GÊNERO
Valorizar todos os gêneros 
no local de trabalho e dar 
a todos do EveryOne 
oportunidades iguais para 
progredir e ter sucesso.

FAMÍLIA E 
GERAÇÕES
Reconhecer todos os 
modelos de família e 
apreciar a experiência 
de vida de todos do 
EveryOne, jovens e 
idosos.

LGBTI+ E 
SIMPATIZANTES 
Criar uma força de 
trabalho global em que 
todas as pessoas sejam 
iguais e à qual todos 
do EveryOne possam 
pertencer e prosperar, 
independentemente 
de orientação sexual, 
expressão ou identidade 
de gênero.

ORIGEM, RAÇA E 
ETNIA
Promover um local 
de trabalho igual para 
todos do EveryOne — 
pessoas de todas as 
origens, raças e etnias — 
espelhando a diversidade 
das comunidades em 
que operamos.



Nossa estrutura 
EveryOne

INCLUSÃO 
Para a Smurfit Kappa, 
inclusão significa 
proporcionar um ambiente 
verdadeiramente seguro 
e inclusivo, em que todos 
tenhamos a sensação 
de ser parte integral 
e também sejamos 
encorajados a ser nós 
mesmos no trabalho 
todos os dias.

DIVERSIDADE 
Para a Smurfit Kappa, 
diversidade significa 
apreciar e celebrar a 
diversidade de nossas 
culturas, tradições, 
crenças, modos de 
viver e ver o mundo, e 
encorajar uns aos outros 
a compartilhar nossas 
diferentes visões e 
perspectivas de maneira 
que possamos aprender 
com as experiências vividas 
por cada um de nós.

IGUALDADE  
Para a Smurfit Kappa, 
igualdade significa 
respeitar, apoiar e oferecer 
oportunidades iguais a 
todos, independentemente 
de nossa aptidão, idade, 
fé, gênero, raça, quem 
escolhemos amar ou como 
nos identificamos.
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Conselho  
EveryOne

Se quiser receber mais informações ou 
entrar em contato conosco, envie um e-mail 
para EveryOne@smurfitkappa.com
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