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Política de Diversidade e 
Inclusão de Colaboradores
 
Na Lundbeck, nossa dedicação em restaurar a saúde do cérebro,
para que cada pessoa possa ser o seu melhor, só é possível se 
formos igualmente comprometidos em garantir a diversidade e 
inclusão para nossos colaboradores.

  
Somos uma empresa diversificada, determinada a construir uma cultura inclusiva de alto desempenho que 
permite a todos os funcionários enriquecerem suas habilidades profissionais e carreira na Lundbeck sem 
discriminação. Como empresa, acreditamos que esta é a melhor forma de garantir criatividade, inovação, 
progresso e enriquecimento mútuo.

A diversidade de ideias, perspectivas, alto desempenho e experiências de nossos colaboradores é uma 
parte valiosa e necessária de nossa vantagem competitiva. A diversidade entre os funcionários cria um 
ambiente de trabalho melhor e mais inovador, e reconhece o valor que cada colaborador traz para a 
empresa.

Uma mistura diversificada de funcionários em todos os níveis da organização deve ser apoiada por um 
ambiente de trabalho inclusivo, onde todos são tratados com igualdade, justiça e respeito. A Lundbeck está 
comprometida em oferecer oportunidades iguais, independentemente de etnia, idade, gênero, crenças 
religiosas, nacionalidade, orientação sexual, necessidades específicas ou qualquer outra base 
discriminatória. Aspiramos ser reconhecidos como líderes mundiais em saúde do cérebro e estamos 
comprometidos em construir uma cultura inclusiva na Lundbeck - também para pessoas que vivem com 
doenças do cérebro. Não toleramos qualquer tipo de discriminação no recrutamento ou no ambiente de 
trabalho.   

Cargos de gestão e os colaboradores, em todos os níveis, são responsáveis por criar um ambiente inclusivo 
no qual todos os indivíduos - com suas habilidades, experiências e perspectivas distintas - possam trabalhar 
juntos para criar uma cultura diversa.

Como uma empresa global, com atividades em mais de 50 países, nosso sucesso depende dos muitos 
talentos e experiências de uma força de trabalho multicultural, bem como de nosso relacionamento com as 
comunidades locais. Para continuar a promover uma organização diversificada, a Lundbeck adotou esta 
política que se aplica a toda a empresa e pode ser complementada por políticas locais de diversidade.
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