Ao final de 2016, nós
tínhamos 23.930
colaboradores — tanto das
áreas Administrativa como
acadêmica. Ao longo do ano,
tivemos 7.638 contratações e
9.554 demissões.
Por conta da natureza de
nosso negócio, a maior parte
de nossos colaboradores é
formada por professores e
tutores, que costumam ser
contratados como horistas.

Colaboradores
por contrato de
trabalho

Colaboradores
por tipo de
emprego
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Masculino

Admnistrativo

Feminino

Professor
Tutor

Diversidade - GRI G4-LA12 | LA13
Garantindo a igualdade de oportunidades
A diversidade entre os colaboradores é natural de nosso negócio.
Em nossos processos de contratação e promoção, valorizamos a
meritocracia, sem discriminar gênero, idade, raça ou qualquer outra
característica, levando a um quadro de colaboradores pronto para
enfrentar os desafios de uma sociedade — e uma juventude — cada
vez mais diversa.

Colaboradores
por gênero

Faixa etária
3%
10%

Valorizamos a diversidade
de gênero e idade entre
os nossos colaboradores.
Em 2016, 55% dos nossos
contratos de trabalho
eram com mulheres, e
45% com homens.
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54%

46%

1%
25%

22%
39%

Mensalista

< 20 anos

Horista

20 a 30 anos
31 a 40 anos
41 a 50 anos
51 a 60 anos
> 60 anos

Levando em conta todas as nossas unidades e os tipos de jornada
de trabalho, o salário médio dos colaboradores homens é 60,19%
maior do que o das mulheres.

Do ponto de vista geográfico, temos unidades e, por consequência, colaboradores
espalhados por todo o país.

Colaboradores por estado do país
294
288
571

18
108
1.536

1

452
2.561

421

432
1.824
2.596

4.081
463
524
7.451
309

A nossa busca pela meritocracia nas promoções e contratações,
permite que essa diversidade se reflita em todos os setores, até nos
cargos de liderança.

Responsabilidade Social
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Diversidade da diretoria
Sexo

Faixa etária
2%
4%

26%

36%

74%

Masculino
Valorizamos a diversidade
em todos os setores da
organização, permitindo
que colaboradores
de diferentes idades
e gerações trabalhem
juntos, trocando
experiências.

Feminino

58%

31 a 40 anos
41 a 50 anos
51 a 60 anos
> 60 anos

Diversidade do Conselho
de Administração
Sexo

Faixa etária
9%

18%

27%
82%

Masculino
Feminino

64%

41 a 50 anos
51 a 60 anos
> 60 anos

Treinamento e
Desenvolvimento
GRI G4-LA9 | LA11

Universidade Kroton: investindo em nossos
colaboradores
As mudanças trazidas com a chegada
do século XXI apresentam uma série de
desafios para a nossa operação, sejam
eles
tecnológicos,
pedagógicos
ou
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