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Como qualquer outro indicador, é a 
mensuração de algum aspecto dentro da 
organização - neste caso, da diversidade. 
Esses índices podem ser quantitativos como, 
por exemplo, identificar a porcentagem 
de colaboradores LBGT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, e Transexuais), 
mulheres, negros e pessoas com deficiência.

O que são 
KPIs de 

diversidade?



Medir sempre foi algo normal para 
as empresas. Quanto a temas como 
diversidade e sustentabilidade, a cobrança 
por KPIs é algo recente. Para Regina 
Madalozzo, professora do Insper, existem 
três stakeholders essenciais que pressionam 
esse movimento: acionistas, consumidores 
e colaboradores. “A gente não deveria ter 
medo de medir. Como vou saber o que está 
de errado se eu não medir?”, questiona.

Além dessa cobrança mais incisiva dos 
stakeholders, Guilherme Bara, gerente 
de Relacionamento e Diversidade da 
Fundação Espaço ECO (BASF), lembra que 
a diversidade e a inclusão são importantes 
para a própria sustentabilidade da 
organização. “Quando pensamos em 
sustentabilidade, lembramos apenas do 
pilar ambiental, deixamos o pilar social 
de lado. E esquecemos mais ainda do 
público interno das nossas organizações. 
Gerir essas relações dentro das empresas 
é muito importante”, destaca. A inclusão 
também tem um papel fundamental 
na atração e retenção de talentos, 
compreensão de mercado e formação de 
equipes mais inovadoras.
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Para Regina Madalozzo, a organização 
que deseja realmente estabelecer uma 
inclusão deve explorar e analisar índices 
quantitativos para não cair em médias - ou 
seja, torná-los indicadores qualitativos. 
Apenas a partir disso é possível trabalhar de 
forma estratégica para melhorar. 

“Quando eu faço uma média de diferença 
salarial para o mesmo cargo, por exemplo, 

estou abstraindo que algumas pessoas 
nem conseguem chegar naquela posição. 

O quantitativo vai te dar um número; a 
forma como você vai explorar, de análise, 
vai para a parte qualitativa. Em diferença 

salarial, só a média não me interessa. 
Números por si só não falam nada.”

A PwC, por exemplo, realizou um censo 
de diversidade junto com outro censo de 
recursos humanos da organização. Ana 
Malvestio, sócia e líder de Diversidade & 
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Inclusão da empresa, destaca que esse 
tipo de abordagem deve ser realizado 
sem obrigatoriedade: como são índices 
que dependem da autodeclaração, muitas 
vezes, os colaboradores ainda não se 
sentem seguros para se declararem LGBT, 
por exemplo. Daí a importância de se criar 
um ambiente seguro para que as pessoas 
tragam isso de forma espontânea. 

“É a partir desse senso que você detecta 
com qual público está trabalhando, o nível 
de diversidade da companhia para depois 

definir o que deve fazer.”

Os resultados desse estudo são aplicados 
cotidianamente nos processos seletivos 
e internamente, monitoramento da 
população (para detectar a retenção 
desses grupos), análise de gaps e 
propostas de novas iniciativas.
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Guilherme Bara dá um exemplo de como um 
KPI pode ajudar uma empresa a detectar 
uma falha na inclusão. “A gente mostra que 
construir um ambiente que valorize e que 
seja inclusivo para as questões de gênero 
vai além de ações pontuais de diversidade. 
Se a gente tem dificuldade para promover 
ou contratar mulheres, seja por um viés 
inconsciente ou consciente, com esses 
dados podemos tangibilizar o valor”, explica

Bara contrapõe dois dados: 57% de 
todas as pessoas com nível superior são 
mulheres. No entanto, elas não compõe 
57% dos cargos de liderança. Outro 
exemplo é a licença maternidade: um dado 
que ajuda a identificar se há um gap nessa 
área é a demissão ou saída de mulheres 
após a licença. 

“Se a mulher pede demissão logo após a 
maternidade, isso dá uma mensagem para 

as empresas que elas não estão entendendo 
as necessidades daquele público.”

Fontes: Guilherme Bara, gerente de Relacionamento e Diversidade da Fundação Espaço ECO (BASF), Jean Nys, Consultor de RH e líder do Programa de Diversidade & Inclusão 
da Bayer, e Giovana Sgreccia, gerente de Sustentabilidade e Negócios Inclusivos do Itaú Unibanco.
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Um exemplo de case bem sucedido é o 
da Bayer. Todos os dados levantados são 
levados a comitês executivos, que tratam 
daquelas informações para propor ações 
efetivas e que envolva toda a companhia, 
segundo Jean Nys, Consultor de RH e líder 
do Programa de Diversidade & Inclusão da 
empresa. A separação por grupos ajuda 
a entender a particularidade de cada 
minoria. No caso de mulheres, por exemplo, 
comparação salarial, turn over e números 
relativos e cargos e áreas ajudam a entender 
melhor a disparidade de gênero. No caso da 
população negra, o número de candidatos 
e contratados é chave para compreender 
entraves na hora da seleção. Para PCDs, 
a Bayer gera índices de contratações e 
demissões, faixa etária e tempo de casa.

Trabalhar com grupos para identificar as 
necessidades é algo que o Itaú Unibanco 
faz, segundo Giovana Sgreccia, gerente 

Fontes: Guilherme Bara, gerente de Relacionamento e Diversidade da Fundação Espaço ECO (BASF), Jean Nys, Consultor de RH e líder do Programa de Diversidade & Inclusão 
da Bayer, e Giovana Sgreccia, gerente de Sustentabilidade e Negócios Inclusivos do Itaú Unibanco.

O que fazer 
com os 

resultados?



de Sustentabilidade e Negócios Inclusivos 
do banco. Grupos de áreas diferentes para 
diversificar as ideias. 

“Criamos esses grupos que endereçam 
os desafios em 8 pilares: estilo, geração, 

gênero, raça, PcD, LGBT, religião e aprendiz, 
focando em alguns pontos para cada 

um desses públicos. Em gênero, olhamos 
para ascensão feminina; em PcD, 

desenvolvimento de carreira.”

Esses grupos buscam agregar pessoas de 
diversas áreas, justamente para tirar a 
discussão do foco de gestão de pessoas e 
torná-la mais global.
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Fernanda Gabriela Borger, pesquisadora e professora da 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), trouxe 
algumas ferramentas e estudos públicos que podem ajudar 
empresas na hora de montar seus indicadores. São eles:

Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça

Indicadores Ethos para negócios sustentáveis e 
responsáveis - promoção da igualdade de gênero e de raça

Centro de Estudos das Relações de Trabalho e 
Desigualdades (CEERT)
 
 
Relatórios Dinâmicos - Empoderamento das mulheres

Ferramentas 
que podem ser 

utilizadas

Fontes: Guilherme Bara, gerente de Relacionamento e Diversidade da Fundação Espaço ECO (BASF), Jean Nys, Consultor de RH e líder do Programa de Diversidade & Inclusão 
da Bayer, e Giovana Sgreccia, gerente de Sustentabilidade e Negócios Inclusivos do Itaú Unibanco.

www.ipea.gov.br/sites/proequidade
http://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2015/09/Indicadores-Ethos-MM360_Genero_FINAL.pdf
www.ceert.org.br/publicacoes
http://relatoriosdinamicos.com.br/mulheres/
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