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Rácio de Pagamento

Desenvolvimento Profissional Subsidiado

Os direitos humanos e as práticas de trabalho de sua 
empresa foram certificados ou avaliados por uma 
terceira parte independente, durante os últimos 
12 meses?
Direitos humanos e dignidade são componentes alicerçadores da 
inclusão. Obter verificações independentes das práticas de direitos 
humanos de sua empresa e dos fornecedores garante que os 
trabalhadores que contribuem na sua produção ou serviço sejam 
tratados com respeito.

Qual a porcentagem dos trabalhadores de período 
integral e de tempo parcial, excluindo os fundadores 
e executivos, receberam bônus no último ano fiscal?
Fornecer bônus aos funcionários cria inclusão financeira, pois 
possibilita que estes tenham uma participação mais equitativa no 
sucesso da empresa.

Qual múltiplo se refere ao indivíduo compensado 
com maior pagamento (incluindo bônus) em 
comparação com o trabalhador em período integral 
com o menor pagamento?
A crescente disparidade de renda aumenta a desigualdade e 
diminui a fé de que o sistema econômico funcione para todos. Uma 
maior igualdade de salários pode ajudar a diminuir a desigualdade 
e aumentar a percepção de interesses compartilhados.

Algum dos seguintes benefícios é fornecido a funcionários 
para suplementar programas governamentais?
Ir além e acima dos benefícios oferecidos ou exigidos pelos 
programas do governo promove a inclusão, proporcionando uma 
cobertura melhor ou mais ampla aos trabalhadores para que 
protejam a sua estabilidade financeira, sua saúde e bem-estar.

Qual porcentagem dos funcionários em integral participou 
em oportunidades de desenvolvimento profissional externo 
ou oportunidades de aprendizagem contínua no último ano 
fiscal?
A mobilidade ascendente é tão necessária quanto um salário justo 
para promover a inclusão. O apoio do empregador ao 
desenvolvimento profissional pode ser um forte acelerador de 
mobilidade ascendente, fornecendo acesso a novas habilidades e 
oportunidades para todos os trabalhadores.

Diversidade de Gênero na Força de Trabalho
Qual porcentagem de sua força de trabalho (em tempo 
integral e meio período) é de mulheres?
A diversidade na mão de obra demonstra que as oportunidades 
econômicas são acessíveis a todos. Cria um ambiente de trabalho 
mais confortável para todos e reconhece o valor das diversas 
experiências e perspectivas na tomada de decisões.

Diversidade de Gênero Gerencial
Qual porcentagem de gerentes (em tempo integral e meio 
período) é de mulheres?
A diversidade na equipe de gestão demonstra liderança inclusiva e 
oportunidades para promoções. Cria um ambiente de trabalho mais 
confortável para todos e reconhece o valor das diversas 
experiências e perspectivas na tomada de decisões.

Igualdade de Salários entre Gêneros (gerentes e não-gerentes)

A remuneração média para homens e mulheres é igual em 
funções gerenciais e não-gerenciais comparáveis?
Pagamento igual pelo mesmo trabalho é fundamental para criar 
negócios que promovam a igualdade

Funcionários de comunidades sub-representadas
Qual porcentagem de sua força de trabalho (em tempo 
integral e meio período) é de mulheres de comunidades 
sub-representadas?
A diversidade na mão de obra demonstra que as oportunidades 
econômicas são acessíveis a todos. Cria um ambiente de trabalho 
mais aconchegante para todos e reconhece o valor das diversas 
experiências e perspectivas na tomada de decisões.

Gerentes de comunidades sub-representadas
Qual porcentagem de gerentes (em tempo integral e meio 
período) é de comunidades sub-representadas?
A diversidade na equipe de gestão demonstra liderança inclusiva e 
oportunidades para promoções. Cria um ambiente de trabalho mais 
confortável para todos e reconhece o valor das diversas 
experiências e perspectivas na tomada de decisões.

Treinamento sobre diversidade e inclusão
A empresa inclui no treinamento dos funcionários conteúdo 
específico sobre inclusão, diversidade e questões relativas a 
grupos sub-representados específicos?
Nenhum de nós é livre de preconceitos. Criar um ambiente de 
trabalho inclusivo promoverá tanto a contratação quanto a retenção 
de mão de obra diversa, contribuindo com um lugar de trabalho 
mais eficiente.

Politica de não discriminação
Se você tem uma política escrita de não discriminação, qual 
das seguintes é abordada durante a contração contratação e 
no local trabalho?
Uma política explícita de não discriminação que inclua grupos 
marginalizados relevantes, torna a empresa responsável pela 
implementação de uma contratação justa, com oportunidades 
econômicas para todos.

% da empresa de propriedade de funcionários não executivos
Qual porcentagem da empresa é detida por funcionários em 
período integral não executivos e não fundadores?
Melhorar as oportunidades de aumentar a riqueza para os 
trabalhadores pode diminuir a desigualdade e aumentar a 
mobilidade ascendente, bem como o sentido de empoderamento e 
de compartilhamento de interesses.

Estas métricas ajudam empresas a concentrar seus esforços na criação de uma economia inclusiva, criando oportunidades para 
todos, reduzindo desigualdade e melhorando seu desempenho em questões de inclusão e diversidade. Das mais de 50 métricas da 
Avaliação do Impacto B relacionadas a uma economia inclusiva, essas ~ 20 representam uma amplitude de oportunidades de alto 
impacto. Se você tiver sugestões de como melhorar estas métricas, entre em contato através do email  inclusion@bcorporation.net



 

Classificação Ambiental ou Social de Fornecedores
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Governança  
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Comunidade

Quais são os critérios sociais e ambientais utilizados 
para a maioria dos fornecedores principais de sua 
empresa?
Políticas intencionalmente inclusivas para os fornecedores 
ajudam a sua empresa a utilizar seu poder de compra para 
apoiar empresas que promovam a inclusão e afirmem os 
direitos humanos e a dignidade dos funcionários de sua 
cadeia de abastecimento.

Práticas de avaliação de fornecedores
A sua empresa monitora e avalia o desempenho social e 
ambiental contínuo da maioria de seus Principais Fornece-
dores?
Além de realizar uma revisão geral, esta pergunta identifica a 
medida na qual uma empresa controla, verifica e considera 
permanentemente o desempenho social e a inclusão de seus 
fornecedores.

Salários Justos Comprovados
É verificado ou certificado o pagamento de salários justos 
aos trabalhadores da maioria dos seus Principais Fornece-
dores?
Uma economia inclusiva estende-se, além dos seus próprios 
funcionários, aos da cadeia de abastecimento, onde existe o risco 
de exploração invisível. Verificar os salários pagos pelos fornece-
dores ajuda a garantir o bem-estar e a dignidade de todas as 
pessoas que contribuem no valor final do produto.

Diversidade na propriedade da empresa
Que% da empresa é de propriedade de mulheres ou 
indivíduos de comunidades sub-representadas?
A diversidade entre os proprietários pode ajudar a diminuir a 
disparidade na riqueza e criar amplas oportunidades de criação de 
riqueza para todos.

Modelo de Negócios de Economia Inclusiva
O modelo de negócio da sua empresa foi projetado para 
criar uma economia mais inclusiva? Em caso afirmativo, 
qual das seguintes alternativas melhor descreve o seu 
modelo de negócio?
Um modelo de negócios inclusivo vai além de melhorar as práticas 
de negócios inclusivos de sua empresa, aliando o propósito de sua 
empresa com a inclusão de modo que, quando a sua empresa 
crescer, a economia também se torna mais inclusiva. Exemplos 
disto são o comércio justo, o desenvolvimento da mão de obra ou 
proporcionar às pessoas de baixa renda o acesso aos serviços 
básicos. Outros exemplos podem ser encontrados na Avaliação de 
Impacto B.

Modelo de Negócios de Economia Inclusiva (%)
Se você já possui um modelo de negócio inclusivo identifi-
cado acima, qual é a magnitude do modelo de negócio em 
relação aos seus negócios em geral, ou seja, qual porcenta-
gem das suas rendas é proveniente dos produtos desen-
volvidos para fornecer serviços básicos àqueles que não 
têm acesso, ou qual porcentagem dos seus funcionários são 
de uma população cronicamente sub-empregada?
Quanto mais comprometido com a inclusão estiver o modelo de 
negócios de sua empresa, mais diretamente o seu sucesso 
aproxima todos nós a uma economia inclusiva.

Reconhecendo que qualquer lista de métricas-"chave" é 
discutível e que Avaliação de Impacto B pode sempre ser 
melhorada, por favor use qualquer outra métrica de 'economia 
inclusiva" que esteja mais de acordo com a sua empresa e 
compartilhe seu feedback em inclusion@bcorporation.net

Nota Importante para Participantes do Desafio de Inclusão

Isto refere-se a grupos que tradicionalmente não tiveram 
igualdade de acesso a oportunidades econômicas por motivos de 
discriminação ou outras barreiras sociais. Isso pode variar de 
acordo com o contexto e geografia e pode incluir raça, sexo, 
etnia, orientação sexual, deficiência e/ou o estado de baixa 
renda. Participantes do Desafio de Inclusão são convidados a 
priorizar entre estas ou diferentes populações, tais como 
veteranos ou a ex-presos.

Definição: Comunidades de Baixa Representatividade/Necessitadas

Diversidade do Conselho de Administração

Qual porcentagem dos membros do seu Conselho de 
Administração (ou equivalente) são mulheres ou indivíduos 
de comunidades sub-representadas?
A diversidade na Diretoria demonstra liderança inclusiva, 
reconhece o valor das diversas experiências e perspectivas na 
tomada de decisões e pode levar a práticas mais inclusivas.

Governança Inclusiva
À parte de uma declaração de missão escrita, a sua empresa 
legalmente assegura que a governança inclusiva e sua 
missão social ou ambiental serão mantidas ao longo do 
tempo, independentemente da propriedade da empresa? 
Um modelo de gestão inclusivo cria responsabilização legal na 
consideração de interesses das partes interessadas na tomada de 
decisões, levando a práticas de negócios mais inclusivas.

Dados financeiros acessíveis

A sua empresa mantém dados financeiros do último ano 
fiscal que podem ser acessados ou visualizados pelos 
seguintes?
Com a transparência financeira todos os funcionários podem 
colaborar na responsabilização de sua empresa para que seus 
orçamentos reflitam os valores e prioridades da empresa referentes 
à inclusão.


