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Nosso compromisso 
 

Na Yamana, valorizamos e estamos profundamente comprometidos com o avanço da 
diversidade e inclusão em toda a nossa organização. A Empresa adotou uma Política de 
Diversidade e Inclusão que considera todas as formas de diversidade, incluindo o nível de 
representação por mulheres, Povos Indígenas, pessoas com deficiência, membros de minorias 
visíveis, idade, cultura e antecedentes geográficos, ao avaliar os candidatos para nosso 
conselho, alta administração e todos os cargos na Empresa. 

 

A Empresa acredita que a diversidade promove a inclusão de diferentes perspectivas e ideias, 
incentiva o pensamento independente e garante que a Empresa se beneficie de todos os 
talentos disponíveis. A Yamana valoriza os benefícios que a diversidade e inclusão trazem para 
sua diretoria, membros da alta administração, funcionários, consultores e parceiros. Em última 
análise, acreditamos que nosso compromisso com a diversidade e inclusão nos torna uma 
empresa melhor e cria um ambiente de trabalho mais respeitoso e acolhedor. 

 

O que esperamos de Nós mesmos e dos Outros 
 

A Yamana promove a diversidade e a inclusão começando nos níveis mais altos da Empresa e 
está comprometida em liderar pelo exemplo e participar como campeões visíveis no 
reconhecimento da diversidade e inclusão. Nós nos esforçamos para integrar nossa estratégia 
de diversidade e inclusão em tudo o que fazemos, garantindo que nossas práticas e cultura 
apoiem uma organização inclusiva que respeita a diversidade de suas pessoas. Nossa 
expectativa é que todos os funcionários, consultores e parceiros sigam nosso exemplo. 

 
Nossos objetivos 

 

Na Yamana, é nosso objetivo viver nossos valores todos os dias, abraçar a diversidade e a 
inclusão e promover uma cultura baseada no mérito, livre de preconceitos conscientes e 
inconscientes. Nos esforçamos para: 

 Criar consciência da diversidade e inclusão em todos os níveis da organização, comunicando 
os direitos e responsabilidades dos funcionários e modelando o comportamento inclusivo. 

 

 Oferecer oportunidades iguais de emprego; criar, gerenciar e valorizar a diversidade em 
nossa força de trabalho; proporcionar um ambiente de trabalho seguro; e fomentar uma 
cultura de pertencimento em que todos os funcionários sejam tratados com dignidade e 
respeito, promovidos com base no mérito e colocados em cargos que contribuam para o 
nosso sucesso futuro. 
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 Cultivar e apoiar uma cultura inclusiva que maximiza o talento, as habilidades e a 

diversidade dentro da Yamana por meio de programas, políticas e processos inclusivos. 
 

 Investir em iniciativas comunitárias que reflitam nosso compromisso com a diversidade e a 
inclusão. 

• Garantir que haja tolerância zero para todas as formas de discriminação, assédio e violência 
em nossos locais de trabalho. 

• Medir e auditar nosso desempenho por meio da análise de dados de diversidade e inclusão, 
identificando onde pode haver lacunas na representação e criar estratégias para melhorar. 

 Garantir que oferecemos oportunidades iguais em nossas compras e, ao mesmo tempo, 
aderindo aos princípios de Ética nos Negócios, permitindo que diversos fornecedores 
concorram. 

 
Metas e relatórios de diversidade 

 

A Yamana promove a diversidade por meio de conhecimento, experiência, habilidades e 
históricos relevantes de cada indivíduo para seu conselho, alta administração e em todos os 
níveis da Empresa. Dado que o equilíbrio de gênero é um dos nossos critérios de diversidade, e 
as mulheres são um dos grupos designados, adotamos uma meta formal de pelo menos 40% 
para a diversidade de gênero dos membros do nosso conselho. Acreditamos que é fundamental 
reunir uma combinação diversificada de habilidades e perspectivas para um conselho forte e 
eficaz e que o estabelecimento de metas específicas para a diversidade de gênero é uma forma 
importante de nos ajudar a atingir essa combinação. 

 

Não adotamos metas formais para a diversidade de gênero em nossa alta administração ou 
dentro de nossa organização neste momento, mas continuamos a considerar e adotar medidas 
meritocráticas de recrutamento e progressão destinadas a melhorar a diversidade na alta 
administração e em todos os níveis de funcionários em nossas unidades e escritórios. 

 

Revisão anual 
 

Pelo menos uma vez por ano, a Yamana monitorará a conformidade e o progresso de seus 
esforços de diversidade e inclusão e continuará a revisar as melhores práticas com respeito à 
diversidade e inclusão. 

 
 

Atenciosamente, 

Em nome do Conselho de Administração, Peter Marrone 

Presidente Executivo 


