Compromisso com nossos
colaboradores GRI G4-10 | LA1
Uma equipe engajada e eficiente

Nós temos consciência de que o principal recurso da Kroton
para melhorar a vida das pessoas são os nossos colaboradores.
São eles que, no exercício de suas atividades diárias, possibilitam
que os nossos alunos sejam atendidos adequadamente e tenham
acesso aos serviços e produtos educacionais necessários para a sua
formação. Embora sejamos uma empresa cada vez mais digital, a
entrega e comprometimento dos colaboradores é fundamental em
todo o processo. Por isso, trabalhamos para criar uma forte cultura
organizacional e um ambiente favorável ao desenvolvimento
pessoal e profissional, investindo na nossa gestão de pessoas com
o objetivo de oferecer uma experiência cada vez melhor aos nossos
alunos.

Encontro de Líderes 2016
Fonte: Acervo Kroton

Responsabilidade Social

75

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.
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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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Relatório de Sustentabilidade 2016

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

