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ABSTRACT

The Olga Kos Citizen Scale is an instrument that aims to measure, from the 
identifi cation, monitoring and evaluation, how inclusion is practiced in the 
labor market from the main barriers that prevent labor inclusion in compa-
nies and/or institutions. From 5 variables, 20 indicators and 37 requirements, 
the evaluation indicates how inclusive a company is and the quality of these 
environments and processes, aiming to contemplate Diversity, whether by 
gender, age, disability, ethnicity, religion, nationality, sexual orientation or 
any other exclusion factor, valuing companies that reinforce their values and 
giving visibility to them, in order to generate success stories and an example to 
be followed by other companies.

RESUMO

A Escala Cidadã Olga Kos é um instrumento que objetiva mensurar, a partir 
da identifi cação, monitoramento e avaliação, como a inclusão é praticada no 
mercado de trabalho a partir das principais barreiras que impedem a inclusão 
laboral em empresas e/ou instituições. A partir de cinco variáveis, 20 indicadores 
e 37 requisitos avalia-se o quanto uma empresa é inclusiva e a qualidade desses 
ambientes e processos, visando contemplar a Diversidade, seja ela por gênero, 
idade, defi ciência, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual ou qualquer 
outro fator de exclusão, valorizando as empresas que reforçam seus valores e 
dando visibilidade para tais, de maneira a gerar casos de sucesso e exemplo a ser 
seguido por demais empresas.
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1. PRESENTATION 1. APRESENTAÇÃO

This instrument was based on the concept of social inclusion, whose scope is 
broader than that desired by people with disabilities or even by socially margina-
lized groups (RAWL, 2008). Thus, it is understood that it permeates not only 
the participation of diff erent groups in a given social context or organization, 
but also presupposes an analysis of the magnitude in which interactions take 
place. It is based on a concept of complexity, fundamental to understanding 
society and analyzing the possibilities provided for in diff erent types of orga-
nizations. To this end, it is guided by three principles:

a) Contextualization of Inclusion
This principle is based on the idea that the existence or not of exclusion, as 

well as its respective impacts, is contextual and, for this reason, depends on a 
detailed analysis of the diff erent levels of an organization and a society. Thus, 
it would involve from physical aspects, such as architectural barriers, through 
the provision of devices or instruments, through the attitudes of peers in a 
social group or collaborators, reaching even their policies. In short, the premise 
is that inclusive processes depend on arrangements or confi gurations of a mul-
tifactorial nature, resulting in states or perceptions of comfort or security on 
the part of its members. For this reason, the mapping of multiple factors and 
their form of interaction is benefi cial for advancing policies for the inclusion 
of any system under analysis.

b) Spatiality of Inclusion
This principle highlights the space variable as essential for assessing the 

dimensions of inclusion. Thus, it is assumed that the possibilities of inclusion 
become greater as individuals or groups are assured of transiting and interacting 
in a variety of spaces, territories, and sectors of a society or organization. For this 
reason, understanding the breadth or scope of this activity and participation 
can be understood as a crucial factor for assessing the level of inclusion achieved 
by an individual or social group.

c) Temporality of Inclusion
This principle has by premise the idea that the time variable is a fundamental 

O presente instrumento teve como base a concepção de inclusão social cuja 
abrangência é mais ampla do que aquela almejada por pessoas com defi ciência 
ou mesmo por grupos socialmente marginalizados (RAWL, 2008). Assim, 
entende-se que ele permeia não somente a participação de diferentes grupos 
num determinado contexto social ou organização, como também pressupõe 
uma análise da magnitude em que as interações acontecem. Ele está baseado 
numa concepção de complexidade, fundamental ao entendimento da sociedade 
e análise das possibilidades previstas em diferentes tipos de organizações. Para 
tanto, ele está orientado por três princípios:

a) Contextualização da Inclusão
Este princípio tem como base a ideia de que a existência ou não de exclusão, 

bem como seus respectivos impactos, é contextual e, por esse motivo, depende 
de uma análise detalhada dos diferentes níveis de uma organização e de uma 
sociedade. Assim, envolveria desde aspectos físicos, como as barreiras arquite-
tônicas, passando pela oferta de dispositivos ou instrumentos, pelas atitudes 
de pares de um grupo social ou colaboradores, atingindo até suas políticas. 
Em suma, a premissa é que os processos inclusivos dependem de arranjos ou 
confi gurações de natureza multifatorial resultando em estados ou percepções 
de conforto ou segurança por parte de seus membros. Por esse motivo, o ma-
peamento dos múltiplos fatores e de sua forma de interação é salutar para o 
avanço em políticas de inclusão de qualquer sistema em análise.

b) Espacialidade da Inclusão
Este princípio destaca a variável espaço como primordial para a avaliação das 

dimensões da inclusão. Assim, pressupõe-se que as possibilidades de inclusão 
se tornam maiores na medida em que é assegurado a indivíduos ou grupos 
transitar e interagir numa variedade de espaços, territórios, e setores de uma 
sociedade ou organização. Por esse motivo, a compreensão da amplitude ou 
abrangência dessa atuação e participação pode ser entendida como fator crucial 
para a avaliação do nível de inclusão atingido por indivíduo ou grupo social.
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condition for assessing the dimensions of inclusion. The understanding is 
that the most eff ective inclusive processes are the result of the consolidation of 
ways of thinking and operating, guided by social representations and, for this 
reason, materialized in policies both in a society and within an organization. 
In this way, the analysis of how much a situation can be considered sporadic, 
isolated, punctual or presents relatively lasting and persistent traits can be con-
sidered key for the understanding of the level of inclusion reached in a certain 
group or by an individual.

c) Temporalidade da Inclusão
Este princípio tem por premissa a ideia de que a variável tempo é condição 

fundamental para a avaliação das dimensões da inclusão. O entendimento é o 
de que os processos inclusivos mais efetivos são resultantes da consolidação de 
modos de pensar e operar, norteados por representações sociais e, por esse motivo, 
se materializam em políticas tanto numa sociedade, como no âmbito de uma 
organização. Desse modo, a análise do quanto uma situação pode ser conside-
rada esporádica, isolada, pontual ou apresenta traços relativamente duradouros 
e persistentes pode ser considerada elemento fundamental à compreensão do 
nível de inclusão atingido num determinado grupo ou por algum indivíduo.2. OBJECTIVES

3. METHOD 

3. MÉTODO
3.1 Stakeholders

3.1 Stakeholders

2. OBJETIVOSThis manual aims to establish criteria for applying the OKCS, a mechanism 
by which it is possible to assign an inclusion level, represented by the Olga 
Kos Inclusion Seal. These criteria involve the standardization of defi nitions, 
measurement methods and evaluation criteria that match the actions necessary 
for the implementation of an inclusive culture in institutions. The technical 
parameters related to the Olga Kos Inclusion Seal (OKIS) were established and 
will continue to be constantly improved by a multidisciplinary team belonging 
to the Olga Kos Institute.

The OKIS, as a result of the application of the OKCS, foresees the participation 
of: a) private companies, regardless of their size, which have social responsibility 
as an institutional value; b) non-profi t organizations; c) government institutions; 
d) national or international organizations that act in the sphere of actions in 
the implementation of public policies.

OKCS is oriented towards mapping groups with a higher incidence of social 
exclusion for socio-historical reasons: people with disabilities, people with mental 
disorders, socially vulnerable groups, immigrants, ethnic diversity, religious 
diversity, sexual orientation, biological sex, gender identity or discrimination 
by age group; marital status; nationality; origin and socioeconomic status; 
sociocultural context; health status, among others.

Este manual tem por objetivo estabelecer critérios de aplicação da ECOK, 
mecanismo pelo qual é possível atribuição de um nível de inclusão, represen-
tado pelo Selo de Inclusão Olga Kos. Estes critérios envolvem a padronização 
de defi nições, métodos de mensuração e critérios de avaliação que condizem a 
ações necessárias à implantação de uma cultura inclusiva em instituições. Os pa-
râmetros técnicos relacionados ao Selo de Inclusão Olga Kos foram estabelecidos 
e continuarão em constante aprimoramento por uma equipe multidisciplinar 
pertencente ao Instituto Olga Kos.

O SEIOK, como resultado da aplicação da ECOK, prevê a participação de: 
a) empresas do segundo setor, independentemente de seu porte, que tenham a 
responsabilidade social como valor institucional; b) organizações do terceiro 
setor; c) instituições governamentais; d) organismos nacionais ou internacionais 
que atuam na esfera de ações na implantação de políticas públicas. 

A ECOK está orientada ao mapeamento de grupos com maior incidência de 
exclusão social por razões sócio-históricas: pessoas com defi ciência, pessoas com 
transtornos mentais, grupos socialmente vulneráveis, imigrantes, diversidade 
de etnias, diversidade religiosa, orientação sexual, sexo biológico, identidade de 
gênero ou discriminação por faixa etária; estado civil; nacionalidade; origem e 
status socioeconômico; contexto sociocultural; estado de saúde, entre outros.
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3.2 Instrument 3.2 Instrumento

3.2.1 Architectural Variable 3.2.1 Variável Arquitetônica

3.2.1.1 Architectural accessibility on access roads

The instrument called OKCS consists of fi ve (5) variables, twenty (20) indica-
tors and thirty-seven (37) requirements that describe how the instrument should 
be evaluated. These are the criteria that defi ne the level of inclusion identifi ed 
in an organization by variables and indicators, presented below:

O instrumento denominado ECOK é constituído por cinco (5) variáveis, vinte 
(20) indicadores e trinta e sete (37) requisitos que descrevem como o instrumento 
deve ser avaliado. São estes os critérios que defi nem o nível de inclusão identi-
fi cado em uma organização por variáveis e indicadores, apresentados a seguir:

Refere-se à eliminação das barreiras ambientais e físicas nos diferentes ambientes 
e equipamentos que compõem a organização. Como resultado, a preocupação 
da organização com o bem-estar de seus colaboradores infl ui diretamente nos 
resultados que os mesmos derivam para a empresa.

O estabelecimento de recursos e ferramentas a partir de um desenho universal 
reforça a cultura inclusiva da organização. Em situações em que a implemen-
tação do desenho universal não é viável, ou ainda, não foi desenvolvida, se 
torna necessária a identifi cação das adaptações adequadas, a fi m de elaborar 
proposta que vise sanar tal necessidade, com resultados corretivos e pontuais, 
além de sua manutenção e aprimoramento. Tais medidas reforçam a cultura da 
organização de gestão e qualidade de vida de seus colaboradores, assim como 
sobre as temáticas de Inclusão e Diversidade. 

A organização que é signatária do conceito de desenho universal ou que propõe 
adaptações que sejam funcionais e otimizem o espaço assume compromisso de 
respeitar seu quadro de Diversidade de colaboradores, promovendo a Equidade 
e Inclusão. A presença de qualquer barreira na utilização confi gura cenário de 
exclusão de alguns públicos, como: pessoas com mobilidade reduzida, pessoas 
com defi ciência, idosos, entre outros. Essa variável está dividida em quatro 
indicadores, que são:

Refers to the elimination of environmental and physical barriers in other 
environments and equipment that make up the organization.

As a result, the organization’s concern with the well-being of its employees 
directly infl uences the results they deliver to the company. The establishment of 
resources and tools based on a universal design reinforces the inclusive culture 
of the organization. In situations in which the implementation of the univer-
sal design is not feasible, or even has not been developed yet, it is necessary to 
identify the appropriate adaptations, in order to prepare a proposal that aims 
to remedy this need, with corrective and punctual results, in addition to its 
maintenance and enhancement. Such measures reinforce the organization’s 
culture of management and quality of life for its employees, as well as on the 
themes of Inclusion and Diversity.

The organization that is a signatory to the concept of universal design or that 
proposes adaptations that are functional and optimize the space assumes a com-
mitment to respect its workforce’s Diversity, promoting Equity and Inclusion. 
The presence of any obstacle to its use confi gures a scenario of exclusion for some 
audiences, such as: people with reduced mobility, people with disabilities, the 
elderly, among others. This variable is divided into four indicators, which are:

The architectural accessibility in the access roads proposes the breaking of 
architectural barriers, being one of the classes of Barriers presented in the Person 
with Disabilities Act (LAW No. 13.146/15). In this context, the objective is 
to identify whether there are environmental and/or physical impediments 
that prevent employees and/or users from accessing the space and equipment 

3.2.1.1 Acessibilidade arquitetônica nas vias de 
acesso

A acessibilidade arquitetônica nas vias de acesso propõe o rompimento de 
barreiras arquitetônicas, sendo uma das classes de Barreiras apresentadas no 
Estatuto da Pessoa com Defi ciência (LEI Nº 13.146/15). Nesse contexto, obje-
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relevant to the organization. Attention is focused on the path necessary for 
access to the institution, from the outside to the inside, in practice: from the 
public to the private space.

The analysis of this indicator contributes to the realization of the company’s 
concern and responsibility to guarantee access to its institution with comfort 
and safety, demonstrating not only respect for the legislation, but also the 
discourse of Inclusion for all audiences that makes it interested in application 
of this Seal. The presence of any impediment draws a scenario of exclusion for 
some audiences, such as: people with reduced mobility, people with disabilities, 
the elderly, families with baby strollers, among others.

The institution’s concern, with regard to this indicator, is characterized by 
the identifi cation of unmet needs from its audience, followed by proposals 
to be elaborated, which may involve, for example: access ramps, elevators, 
platforms, spacing suitable for corridors, tactile fl ooring, Braille map, among 
others; and, consequently, take corrective and preventive actions in the face of 
architectural accessibility.

3.2.1.2 Adequate ergonomic conditions in the 
workplace

The ergonomic conditions suitable for the workplace are presented as a 
minimum resource to be fulfi lled, considering that it meets the safety and 
physiological needs of job satisfaction, proposed by Maslow (1943). There is 
a proposition of quality in the use and permanence of the employee and/or 
user with the tools and working conditions imposed, based on the concept of 
ergonomics, which proposes more comfort, safety, autonomy, functionality 
and an adequate work environment.

This care regarding the ergonomic issue at work can be expressed from: hei-
ght, width and arrangement of furniture, such as tables and chairs; layout of 
structures, such as spacing between workstations or corridors; resources, such 
as ergonomic keyboards and mice, among other examples that are in line with 
the minimization of ergonomic risks for employees.

tiva-se identifi car se há impedimentos ambientais e/ou físicos que impeçam o 
acesso dos colaboradores e/ou usuários ao espaço e aos equipamentos relevantes 
à organização e acesso à mesma. A atenção está focada no trajeto necessário para 
o acesso à instituição, desde o exterior ao interior, na prática: da via pública 
para a privada.

A análise deste indicador contribui para efetivar a preocupação e a respon-
sabilidade da empresa em garantir o acesso à sua instituição com conforto e 
segurança, demonstrando-se não somente respeitosa à legislação, mas também 
ao discurso de Inclusão para todos os públicos que a faz interessada na aplicação 
deste Selo. A presença de qualquer impedimento desenha cenário de exclusão 
de alguns públicos, como: pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com 
defi ciência, idosos, famílias com carrinhos de bebê, entre outros.

A preocupação da instituição, no que diz respeito a este indicador, se carac-
teriza pela identifi cação das necessidades não atendidas a partir de seu público, 
seguida de propostas a serem elaboradas, que podem envolver, como exemplo: 
rampas de acesso, elevadores, plataformas, espaçamento adequado nos corredores, 
piso tátil, mapa em braile, entre outros; e, assim, assumir posturas corretivas e 
preventivas frente à acessibilidade arquitetônica.

3.2.1.2 Condições ergonômicas adequadas nos 
locais de trabalho

As condições ergonômicas adequadas aos locais de trabalho apresentam-se 
como um recurso mínimo a ser cumprido, considerando que atende às necessi-
dades de segurança e fi siológicas de satisfação no trabalho, propostas por Maslow 
(1943). Há a proposição de qualidade no uso e permanência do colaborador e/ou 
usuário com as ferramentas e condições laborais impostas, a partir do conceito 
de ergonomia, que propõe mais conforto, segurança, autonomia, funcionalidade 
e um ambiente de trabalho adequado.

Estes cuidados quanto à questão ergonômica laboral podem se expressar a 
partir de: altura, largura e disposição de mobiliário, como mesas e cadeiras; 
disposição das estruturas, como espaçamento entre estações de trabalho ou 
corredores; recursos como teclados e mouses ergonômicos, entre outros exemplos 
que vêm ao encontro da minimização dos riscos ergonômicos dos colaboradores
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3.2.1.3 Architectural accessibility in restrooms

Architectural accessibility in restrooms proposes breaking architectural bar-
riers (see item 2.5.2.), being one of the classes of Barriers (see 2.5.) presented in 
the Persons with Disabilities Act (LAW No. 13.146/15). In addition to meeting 
the safety and physiological needs of job satisfaction (cf. MASLOW, 1943), as 
it refers to job permanence and physical comfort, respectively. In this context, 
the objective is to identify whether there are environmental and/or physical 
impediments that prevent the entry, circulation and use of any employee and/
or user to the restrooms and/or equipment necessary for hygiene and physio-
logical needs.

This indicator is characterized by the identifi cation of unmet needs from its 
public, followed by proposals to be elaborated, which may involve, for example: 
sink height, faucet, toilet, support bars, among others. 

3.2.1.4 Architectural accessibility in refectory

Architectural accessibility in cafeterias proposes the breaking of physical bar-
riers (see item 2.5.2.), being one of the classes of Barriers presented in the Person 
with Disabilities Act (LAW No. 13.146/15). As in the indicator “Architectural 
accessibility in restrooms”, it meets the safety and physiological needs of job 
satisfaction, proposed by Maslow (1943), as it refers to job retention and physical 
comfort, respectively. In this context, the objective is to identify whether there 
are environmental and/or physical impediments that prevent any employee 
and/or user from accessing the cafeterias and/or the equipment necessary for 
permanence and functionality of the space. Attention is connected to the use 
of the organization’s internal spaces, in order to promote autonomy, safety and 
freedom to the employee.

The organization that is concerned with the implementation of a universal 
design or that proposes adaptations that are functional and optimize the 
space is concerned with respecting its workforce Diversity, promoting Equity 
and Inclusion. The presence of any barrier to use confi gures a scenario of 
exclusion for some audiences, such as: people with reduced mobility, people 
with disabilities, the elderly, among others. This indicator is characterized by 
the identifi cation of unmet needs from its public, followed by proposals to be 

3.2.1.3 Acessibilidade arquitetônica nos sanitários

A acessibilidade arquitetônica nos sanitários propõe o rompimento de barreiras 
arquitetônicas, sendo uma das classes de Barreiras apresentadas no Estatuto da 
Pessoa com Defi ciência (LEI Nº 13.146/15). Além de atender às necessidades 
de segurança e as fi siológicas de satisfação no trabalho (MASLOW, 1943), visto 
que se refere à permanência no emprego e ao conforto físico, respectivamente. 
Nesse contexto, objetiva-se identifi car se há impedimentos ambientais e/ou 
físicos que impeçam o ingresso, circulação e utilização de qualquer colabora-
dor e/ou usuário aos sanitários e/ou aos equipamentos necessários à higiene e 
atendimento às necessidades fi siológicas.

Este indicador se caracteriza na identifi cação das necessidades não atendidas 
a partir de seu público, seguida de propostas a serem elaboradas, que podem 
envolver, como exemplo: altura da pia, torneira, privada, barras de suporte, 
entre outras. 

3.2.1.4 Acessibilidade arquitetônica nos refeitórios

A acessibilidade arquitetônica nos refeitórios propõe o rompimento de barreiras 
físicas, sendo uma das classes das Barreiras apresentadas no Estatuto da Pessoa 
com Defi ciência (LEI Nº 13.146/15). Assim como no indicador “Acessibilidade 
arquitetônica nos sanitários”, atende às necessidades de segurança e fi siológicas 
de satisfação no trabalho, proposto por Maslow (1943), visto que se refere à 
permanência no emprego e ao conforto físico, respectivamente. Nesse contexto, 
objetiva-se identifi car se há impedimentos ambientais e/ou físicos que impeçam 
o acesso de qualquer colaborador e/ou usuário aos refeitórios e/ou aos equipa-
mentos necessários à permanência e funcionalidade do espaço. A atenção está 
vinculada à utilização dos espaços internos da organização, a fi m de promover 
a autonomia, segurança e liberdade do colaborador.

A organização que se preocupa com a implementação de um desenho uni-
versal ou que propõe adaptações que sejam funcionais e otimizem o espaço 
demonstra-se preocupada em respeitar seu quadro de Diversidade de colabora-
dores, promovendo a Equidade e Inclusão. A presença de qualquer barreira na 
utilização confi gura cenário de exclusão de alguns públicos, como: pessoas com 
mobilidade reduzida, pessoas com defi ciência, idosos, entre outros. Este indicador 
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elaborated, which may involve, for example: sink, faucet, chairs, table, furniture 
arrangement, among others.

3.2.2 Attitudinal Variable

The Attitudinal Variable refers to the perception of others without prejudice, 
stigma, stereotypes and discrimination in personal and professional relationships 
within the organization. It assumes that a harmonious climate and a healthy 
routine at work are key elements for inclusion. Hence, accessibility means respec-
tful and friendly treatment, avoiding traces of symbolic violence and bullying, 
fostering habits of acceptance and building honest and empathetic bonds. 

3.2.2.1 Attitudinal accessibility with regard to 
peers/work teams

Attitude encompasses all behaviors that regulate daily relationships. It refers to 
the harmonious and healthy coexistence between the members of a team, speci-
fi cally with regard to working pairs at the same hierarchical level. This indicator 
includes the possibility of establishing friendships in the work environment, 
the absence of confrontations, good use for personal and professional growth 
in occasional confl icts, freedom in formulating solutions and satisfaction in 
interpersonal relationships inside and outside the workplace. It also includes the 
possibility for everyone to express themselves critically, without pre-judgment 
and with equal opportunity in team situations.

3.2.2.2 Attitudinal accessibility with regard to 
hierarchical relationships at work

Similar to the previous indicator of this same variable, this indicator specifi cally 
refers to the harmonious coexistence between people at diff erent hierarchical 
levels in an organization. It means, therefore, a healthy relationship between 
employees and managers, with listening to both parties and, therefore, it is 
confi gured by the existence of mutual opportunities for personal and profes-
sional growth.

se caracteriza pela identifi cação das necessidades não atendidas a partir de seu 
público, seguida de propostas a serem elaboradas, que podem envolver, como 
exemplo: pia, torneira, cadeiras, mesa, disposição do mobiliário, entre outras.

3.2.2 Variável Atitudinal

A Variável Atitudinal refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estig-
mas, estereótipos e discriminações nas relações pessoais e profi ssionais dentro 
da organização. Ela parte do pressuposto de que um clima harmonioso e rotina 
saudável no trabalho constituam elementos-chave para a inclusão. Assim, a 
acessibilidade signifi ca um tratamento respeitoso e amistoso, evitando traços de 
violência simbólica e bullying, e cultivo de hábitos de aceitação e a construção 
de vínculos honestos e empáticos.

3.2.2.1 Acessibilidade atitudinal no que se refere a 
pares/equipes de trabalho

A atitude abrange todos os comportamentos que regulam as relações diárias. 
Ela refere-se ao convívio harmonioso e saudável entre os membros de uma equipe, 
especifi camente no que tange a pares de trabalho no mesmo nível hierárquico.

Inclui-se nesse indicador a possibilidade para o estabelecimento de amizades 
no ambiente de trabalho, a ausência de confrontos, o bom aproveitamento 
para crescimento pessoal e profi ssional em eventuais confl itos, a liberdade na 
formulação de soluções e a satisfação nos relacionamentos interpessoais den-
tro e fora do trabalho. Inclui também a possibilidade de todos se expressarem 
de modo crítico, sem pré-julgamentos e com igualdade de oportunidade em 
situações de equipe.

3.2.2.2 Acessibilidade atitudinal no que se refere a 
relações hierárquicas no trabalho

Semelhante ao indicador anterior desta mesma variável, este indicador refere-se, 
especifi camente, à convivência harmoniosa entre pessoas em diferentes níveis 
hierárquicos em uma organização. Signifi ca, portanto, uma relação saudável 
entre colaboradores e gestores, com escuta de ambas as partes e, portanto, 
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3.2.2.3 Communication of the organization with its 
target audience

Refers to the quality of communication between the organization and its 
target audience, valuing conscious and inclusive dialogue, ensuring respect for 
diff erent social groups. This is evident in the choice of themes, images, symbols 
and social representations disseminated in their communication materials.

3.2.3 Communicational Variable

Refers to the elimination of barriers in interpersonal, written and virtual 
communication.

3.2.3.1 Interpersonal, written and virtual 
communication suitable for diversity 

The concern about the communicational variable refl ects the complexity 
of the theme, which initially would be identifi ed and evaluated based on the 
single indicator “Adequate to diversity interpersonal, written and virtual 
communication”. It represents the communicational variable, as it is related 
to the elimination of barriers in Communication (See 2.7). In this way, this 
indicator would be evaluated based on the company’s concern to provide a 
speech that is not only inclusive, but which involves means of communication 
that include oral communication, sign language, visual writing, writing in 
Braille, translation to other languages, digital accessibility related to virtual 
communication, among others. 

The Person with Disabilities Act (LAW No. 13.146/15) addresses the res-
ponsibility of an organization for communicational accessibility as to people 
with disabilities in its article 63: “accessibility on websites maintained by 
companies with headquarters or commercial representation in the country 
or by government bodies (...)”. In part, the responsibility of organizations for 
communication regarding Inclusion and Diversity is guaranteed by established 
laws, as an example, we could mention the express allusion to the language of 
Libras, present in the Persons with Disabilities Act (LAW No. 13.146/15). 

confi gura-se pela existência de oportunidades mútuas de crescimento pessoal 
e profi ssional.

3.2.2.3 Comunicação da organização com o seu 
público-alvo

Refere-se à qualidade da comunicação entre a organização e o seu público-alvo, 
prezando pelo diálogo consciente e inclusivo, zelando pelo respeito a diferentes 
grupos sociais. Isso se evidencia na escolha dos temas, imagens, símbolos e 
representações sociais difundidas em seus materiais de comunicação.

3.2.3 Variável Comunicacional

Refere-se à eliminação de barreiras na comunicação interpessoal, escrita e 
virtual.

3.2.3.1 Comunicação interpessoal, escrita e virtual 
adequada à diversidade

A preocupação sobre a variável comunicacional permite refl etir a complexidade 
da temática, que, inicialmente, seria identifi cada e avaliada a partir do único 
indicador “Comunicação interpessoal, escrita e virtual adequada à diversidade”. 
Ela representa a variável comunicacional, pois está relacionada à eliminação 
das barreiras na Comunicação. Dessa maneira, este indicador seria avaliado a 
partir da preocupação da empresa em proporcionar um discurso, não somente 
inclusivo, mas que envolva meios de comunicação que englobam a via oral, a 
língua de sinais, a escrita visual, a escrita em braile, a tradução a outros idiomas, 
a acessibilidade digital relacionada à comunicação virtual, entre outros.

O Estatuto da Pessoa com Defi ciência (LEI Nº 13.146/15) postula sobre a 
responsabilidade de uma organização sobre a acessibilidade comunicacional no 
que tange à pessoa com defi ciência em seu artigo 63: “obrigatória a acessibili-
dade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação 
comercial no País ou por órgãos de governo (...)” (BRASIL, 2015). Em parte, 
a responsabilidade das organizações frente à comunicação no que se refere à 
Inclusão e Diversidade é garantida a partir de leis estabelecidas, como exemplo, 
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However, it is possible that its requirements have not been fully implemented 
by the organization.

3.2.4 Methodological Variable

This variable refers to the elimination of barriers in guidance/instruction 
present in qualifi cation and training programs involving the employees of an 
organization according to work methods and techniques.

3.2.4.1 Accessibility in the procedures and methods 
used for hiring

Refers to the use of accessible instruments and techniques, as well as inclusive 
attitudes, in the processes of recruiting and selecting potential employees. The 
inclusive institution, therefore, organizes itself to conduct an inclusive hiring 
process, from the announcement of the vacancy, to the hiring of the employee, 
guided by inclusive parameters.

3.2.4.2 Supported Employment

To support the hiring of people with disabilities, the Quotas Act for PWD 
8213/91 was created - Law No. 8213, of July 24, 1991, known as the law for 
hiring PWD (Persons with Disabilities) in Companies. Law 8213/91, Law of 
Quotas for Persons with Disabilities, which provides for Social Security Benefi t 
Plans and other provisions for hiring people with disabilities. In that way, it is 
understood that it is essential to identify whether the organization meets this 
legal requirement.

3.2.4.3 Health at Work

Refers to the concern on the part of the organization to contribute to a 
harmonious climate in the work environment, also marked by spaces for social 
interaction, exchanges and rest for its employees. It should be noted that the 
use of these places would be made mainly during Inter-day breaks and break 
times. Fundamentally, the concept that permeates the idea of health at work is 

pode-se citar a Lei de Libras presente no Estatuto da Pessoa com Defi ciência 
(LEI Nº 13.146/15). Contudo, é possível que os seus requisitos não tenham 
sido completamente implementados pela organização.

3.2.4. Variável Metodológica

3.2.4.1 Acessibilidade nos procedimentos e métodos 
utilizados para contratação

Refere-se ao emprego de instrumentos e técnicas acessíveis, bem como atitudes 
inclusivas, nos processos de recrutamento e seleção de possíveis colaboradores. 
A instituição inclusiva, portanto, organiza-se para conduzir um processo de 
contratação inclusivo desde o anúncio da vaga até a efetivação do colaborador, 
norteado por parâmetros inclusivos.

Esta variável refere-se à eliminação de barreiras na orientação/instrução pre-
sentes em programas de capacitação e treinamento envolvendo os colaboradores 
de uma organização de acordo com os métodos e técnicas de trabalho.

3.2.4.2 Emprego Apoiado

Como suporte à contratação de pessoas com defi ciência, foi criada a Lei 
de Cotas para PCD 8213/91 - LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 
conhecida como lei de contratação de PCD (Defi cientes) nas Empresas. Lei 
8213/91, Lei de Cotas para Pessoas com Defi ciência, que dispõe sobre os 
Planos de Benefícios da Previdência e dá outras providências à contratação de 
pessoas com defi ciência. Assim, entende-se que seja fundamental identifi car se 
a organização atende a este requisito legal.

3.2.4.3 Saúde no Trabalho

 Refere-se à preocupação por parte da organização em contribuir para clima 
harmonioso no ambiente de trabalho, marcado também por espaços de interação 
social, trocas e descanso para os seus colaboradores. Cumpre ressaltar que o 
uso desses locais seria feito sobretudo nos intervalos interjornada e momentos 
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health that goes beyond the “absence of disease”, which would be identifi ed by 
actions to prevent and recover from repetitive strain injuries, but rather, that of 
a favorable climate for performance and mental health, marked by the creation 
of associations that encourage social interaction, valuation and appreciation of 
free time by the group of employees.

3.2.5 Programmatic Variable

The programmatic variable of an organization corresponds to the picture of 
its mission, vision and values. It concerns the materialization of this pillar in 
the way in which the organization presents its policies, sets up routines, lists 
priorities, values employees, appreciates and evaluates projects, relates to the 
surroundings, the customers and suppliers.

It should be noted that this corresponds to a variable that also represents 
an organization’s vision of the future, as well as its concerns with society and 
the environment. In such way, it would imply how the organization commits 
resources towards healthy issues such as justice and equity, including the way 
in which it welcomes, qualifi es and motivates its collaborators and agents (cf. 
Chung et al. 2020).

It is understood that these values and thoughts of the organization would 
materialize in its documents and policies, primarily based on causes associa-
ted with respect for human diversity, in order to select, evaluate, qualify and 
promote its peers. In addition, they would also appear in the way in which the 
organization prepares policies that aim to expand and ensure the monitoring 
and evaluation of processes related to the well-being of its employees and res-
pect for diversity and inclusion. Along these lines, it would correspond to the 
elimination of barriers present in institutional policies, contemplating corrective 
and preventive actions both internal and external to an organization and would 
be represented from the following indicators.

3.2.5.1 Customized processes in the selection of 
collaborators

The understanding is that institutions that are inclusive and concerned 
with people are involved in the hiring process. In this case, they would not be 

de pausa. Fundamentalmente, o conceito que permeia a ideia de saúde no tra-
balho é o de saúde para além da “ausência de doenças”, que seria identifi cado 
por ações de prevenção e recuperação de lesões por esforço repetitivo, mas sim, 
o de clima favorável ao desempenho e à saúde mental, marcado pela criação de 
agremiações que estimulem a interação social, a valorização e apreciação do 
tempo livre pelo grupo de colaboradores.

3.2.5 Variável Programática

A variável programática de uma organização corresponde ao retrato de sua 
missão, visão e de seus valores. Ela diz respeito à materialização desse pilar na 
forma pela qual ela apresenta suas políticas, organiza suas rotinas, elenca suas 
prioridades, valoriza seus colaboradores, aprecia e avalia projetos, se relaciona 
com o seu entorno, com os seus clientes e fornecedores.

Cumpre ressaltar que esta corresponde a uma variável que também representa 
a visão de futuro de uma organização, bem como as suas preocupações com 
a sociedade e com o meio ambiente. Assim, ela implicaria na forma pela qual 
ela empenha recursos em direção a temas salutares como justiça e equidade, 
passando pela forma pela qual ela acolhe, qualifi ca e motiva seus colaboradores 
e agentes (CHUNG et al., 2020).

Entende-se que esses valores e pensamentos da organização concretizar-se-
-iam em seus documentos e políticas, prioritariamente pautados em causas 
associadas ao respeito à diversidade humana, para selecionar, avaliar, qualifi car 
e promover seus pares. Além disso, também apareceriam na forma pela qual 
ela elabora políticas que visam ampliar e zelar pelo monitoramento e avaliação 
de processos relacionados ao bem-estar de seus colaboradores e pelo respeito à 
diversidade e inclusão.

Desse modo, ela corresponderia à eliminação de barreiras presentes nas 
políticas institucionais, contemplando ações corretivas e preventivas tanto 
internas quanto externas a uma organização e seria representada a partir dos 
seguintes indicadores.
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limited to numerical and classifi catory processes, but would also be guided by 
mechanisms of feedback to unselected individuals (Ref. Edmondson, 1999/
Chung et al, 2020).

1. Accessibility in the communication of the open position; 2. Inclusive atti-
tudes in the hiring process; 3. Constructive feedback. Institutions considered 
inclusive value the adoption of parameters based on criteria of justice and equity 
in the selection and recruitment processes, ensuring possibilities for employees 
of diff erent ethnicities, sexual orientations, and people with disabilities to be 
contemplated. It should be noted that this is a company provision that goes 
beyond mere legal requirements, but that is materialized in institutional poli-
cies and routinely used protocols (CHUNG et al., 2000; ROMANK, 2021). 

3.2.5.2 Innovation and maintenance of the 
institutional culture

Institutions that value inclusion ensure conditions for staff  innovation, 
expanding the possibilities for new employees to join. However, it is essential 
that a relatively large group of collaborators or actors be maintained, with a 
view to ensuring the perpetuation of the organization’s inclusive culture and 
pillars. Thus, it is understood that the assessment of turnover would constitute 
an important indicator for this variable (HARQUAIL; COX, 1993; CHUNG 
et al., 2000).

3.2.5.3 Organizational climate and self-assessment

Inclusive thinking is also materialized through the concern of an organization 
with the existing environment among diff erent employees. Friendly and respec-
tful climates signifi cantly contribute to a harmonious, healthy and productive 
environment. Therefore, it is understood that inclusive institutions present 
mechanisms for the assessment of the organizational climate. In addition, they 
start from the understanding that the evaluation processes must be broad and, 
consequently, that they do not emanate only from the governing body, but 
have numerous paths, including evaluations by subordinates (BISPO, 2006).

3.2.5.1 Processos personalizados na seleção de 
colaboradores 

O entendimento é o de que instituições inclusivas e preocupadas com as 
pessoas envolvem-se com os processos de contratação. Nesse caso, não se limi-
taram a processos numéricos e classifi catórios, mas se pautaram também por 
mecanismos de retorno aos indivíduos não selecionados  (EDMONSON, 1999; 
CHUNG et al., 2020).

1. Acessibilidade na comunicação da vaga; 2. Atitudes inclusivas no processo 
de contratação; 3. Devolutiva construtiva.

Instituições consideradas inclusivas prezam pela adoção de parâmetros base-
ados em critérios de justiça e equidade nos processos de seleção e recrutamento, 
assegurando possibilidades para que sejam contemplados colaboradores de di-
ferentes etnias, orientações sexuais, e pessoas com defi ciência. Cumpre ressaltar 
que se trata de uma disposição da empresa que supera as meras exigências legais, 
mas que se concretiza nas políticas institucionais e nos protocolos utilizados 
corriqueiramente (CHUNG et al., 2020; ROMANK, 2021).

3.2.5.3 Clima organizacional e autoavaliação

3.2.5.2 Inovação e manutenção da cultura 
institucional

Instituições que valorizam a inclusão asseguram condições de inovação do 
seu quadro, ampliando as possibilidades para ingresso de novos colaboradores. 
Contudo, é fundamental que um grupo relativamente grande de colaboradores 
ou atores seja mantido, com vistas a assegurar a perpetuação da cultura e dos 
pilares inclusivos da organização. Desse modo, entende-se que a avaliação do 
turnover constituiria um indicador importante para esta variável (HARQUAIL; 
COX, 1993; CHUNG et al., 2020).

O pensamento inclusivo se materializa também por meio da preocupação de 
uma organização com o ambiente existente entre os diferentes colaboradores. 
Climas amistosos e de respeito contribuem sensivelmente para uma ambiência 
harmoniosa, saudável e produtiva. Assim, entende-se que as instituições inclusivas 
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3.2.5.4 Parameters of equity in dealing with 
employees

Inclusive institutions ensure that diff erent groups are represented among 
their staff . The appreciation of diversity can be identifi ed by monitoring the 
presence of employees from diff erent social groups, genders and diff erent eth-
nicities (ROMANK, 2021).

3.2.5.5 Listening to collaborators to redefine 
routes

When institutions are guided by inclusive values, processes of listening to their 
employees are admittedly used. Fundamentally, they are invited to participate, 
as well as the existence of decision-making processes related to the reception of 
the opinions (HOWSON, 2021).

3.2.5.6 Employee recognition mechanisms / 
meritocracy guided by equitable parameters

Inclusive institutions strive to off er equal conditions in employee promotion 
processes. In other words, the meritocratic parameters used by the promotion 
mechanisms take into account the commitment of resources with a view to 
carry out processes that follow the precepts of equity and justice (CHUNG 
ET AL, 2020).

3.2.5.7 Initiatives in social projects

Institutions with inclusive values are concerned with fi ghting inequality 
and social exclusion. In addition, they are in tune with themes associated with 
environmental conservation. This vision of the future is materialized through 
participation in projects with social appeal. It should be noted that this partici-
pation would not only be associated with taking part in incentive laws to sport 
or culture, but with their eff ective engagement and participation in forums and 
debates on these topics.

apresentam mecanismos para a avaliação do clima organizacional. Além disso, 
partem do entendimento de que os processos avaliativos devem ser amplos e, 
portanto, que não emanem apenas do corpo diretivo, mas que apresentam 
inúmeros trajetos, incluindo avaliações por subordinados (BISPO, 2006).

3.2.5.4 Parâmetros de equidade no trato com os 
colaboradores

Instituições inclusivas zelam para assegurar representatividade de diferentes 
grupos entre seus quadros de funcionários. A valorização da diversidade pode ser 
identifi cada diante do acompanhamento da presença de colaboradores oriundos 
de diferentes grupos sociais, gêneros e de diferentes etnias (ROMANK, 2021).

3.2.5.5 Escuta de colaboradores para redefinir 
rotas

Quando as instituições são norteadas por valores inclusivos, reconhecidamente, 
são utilizados processos de escuta de seus colaboradores. Fundamentalmente, 
são convidados a participar, bem como identifi ca-se a existência de processos 
decisórios frente ao acolhimento das opiniões (HOWSON, 2021).

3.2.5.6 Mecanismos de reconhecimento dos 
colaboradores / meritocracia guiada por parâmetros 
equitativos

Instituições inclusivas zelam por oferecer condições equitativas nos processos 
de promoção dos colaboradores. Ou seja, os parâmetros meritocráticos empre-
gados pelos mecanismos de promoção levam em consideração o empenho de 
recursos com vistas a realizar processos que sejam signatários de preceitos de 
equidade e justiça (CHUNG et al., 2020).

3.2.5.7 Iniciativas em projetos sociais

Instituições com valores inclusivos preocupam-se com o combate à desigual-
dade e exclusão social. Além disso, estão sintonizadas com temas associados à 
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3.2.5.8 Impact on the surrounding community

Admittedly, policies are perceived only within the scope of organizations, 
but they have consequences for their physical and social context. In this way, 
the identifi cation of the eff ective impacts of contributions from organizations 
in their surroundings can be considered to assess the institutional culture. The 
presence of maintained spaces, organized forums, created nuclei, off er of services 
in favor of the reduction of inequality and respect for diversity are important 
strategies to verify the existence of inclusive thinking in an organization.

3.2.5.9 Policies, programs and institutional sectors 
that guide, regulate and monitor inclusion and 
accessibility proposals 

Inclusive organizations must present programs or eff ective policies of inclusion 
and accessibility and this must be realized through permanent committees on 
risk management for inclusive processes. These commissions would assume 
the role of elaborating policies, promoting training programs for people and 
monitoring the organizations’ inclusive processes, pointing out adjustments in 
the direction of the institution.

3.3 Classification

The OKCS that will be assigned to interested parties corresponds to the 
result of an evaluation process that diff erentiates organizations regarding 
the implementation of policies and the adoption of inclusive actions within 
pre-established levels, that are defi ned in this process in the Olga Kos Citizen 
Scale (OKCS). The OKCS is an instrument that allows identifying, monitoring 
and evaluating inclusion and accessibility actions in institutions, that is, the 
eff ectiveness of inclusive policies and the possibility of safe and autonomous use 
and enjoyment of physical spaces in public or private facilities, all in accordance 
with Law 13.146 of 07/06/2015 – the so-called Brazilian Law for the Inclusion 
of Persons with Disabilities (BLI), based on the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities and its Optional Protocol.

From a theoretical point of view, the OKCS is based on the social paradigm 

conservação do meio ambiente. Essa visão de futuro concretiza-se por meio 
da sua participação em projetos com apelo social. Cumpre destacar que essa 
participação não estaria apenas associada à participação em leis de incentivo, 
ao esporte ou cultura, mas ao seu efetivo engajamento e participação em fóruns 
e debates sobre esses temas.

3.2.5.8 Impacto sobre a comunidade do entorno

Reconhecidamente, as políticas são percebidas somente no âmbito das 
organizações, mas apresentam desdobramentos para o seu contexto físico e 
social. Desse modo, a identifi cação dos efetivos impactos de contribuições das 
organizações junto ao seu entorno pode ser considerada para avaliar a cultura 
institucional. A presença de espaços mantidos, fóruns organizados, núcleos 
criados, oferta de serviços em prol da redução da desigualdade e respeito à di-
versidade são estratégias importantes para averiguar a existência de pensamento 
inclusivo numa organização.

3.2.5.9 Políticas, programas e setores 
institucionais que orientam, normatizam e 
monitoram propostas de inclusão e acessibilidade

Organizações inclusivas devem apresentar programas ou efetivas políticas de 
inclusão e acessibilidade, e isso deve ser percebido por meio de comissões perma-
nentes de gestão de risco aos processos inclusivos. Essas comissões assumiriam 
o papel de elaborar políticas, promover programas de formação das pessoas e 
monitorar os processos inclusivos das organizações, apontando adequações 
nos rumos da instituição.

3.3 Classificação

O SEIOK, que será atribuído aos interessados, corresponde ao resultado de 
um processo de avaliação que diferencia organizações quanto à implementação 
de políticas e adoção de ações inclusivas dentro de níveis pré-estabelecidos, defi -
nidos neste processo na chamada Escala Cidadã Olga Kos (ECOK). A ECOK é 
um instrumento que permite identifi car, monitorar e avaliar ações de inclusão 
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of human rights, therefore in line with fundamental national and internatio-
nal normative and regulatory frameworks, such as Decree 6.949, of 08/25/19, 
where the Brazilian State enacted the International Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities and its Optional Protocol, signed in New York on 
March 30, 2007[1].

Along these lines, the certifi cation process of an organization to obtain the 
OKCS is intended to provide clear and objective references so that organizations 
are recognized as socially responsible in the aspect of inclusion, according to 
their respective performance related to the theme and measured from specifi c 
indicators, capable of measuring structural, organizational and cultural fac-
tors. The OKCS will be awarded to organizations that apply to obtain the seal 
directly from the IOK or request certifi cation from an IOK-accredited body 
to carry out the compliance audit. Based on the results obtained during the 
assessment process, an OKCS level will be defi ned according to the criteria and 
benchmarks defi ned below. The inclusion levels established by OKCS range 
from I to IV, with level I corresponding to a low inclusion condition and IV 
to a full inclusion.

The indicators will be measured, compiled and analyzed, generating a 
numerical scale from 0 to 1, which can be classifi ed among the pre-defi ned 
classes, namely: OKCS < 0.25 - Latent Inclusive Potential; 0.25 ≤ OKCS < 
0.5 - Emerging Inclusive Potential; 0.5 ≤ OKCS < 0.75 - Inclusive Orientation; 
and, 0.75 ≤ OKCS - Fully Inclusive, as shown below (Figure 1).

Figure 1: Levels assigned to OKCS for attribution of the Olga Kos Seal of Inclusion
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e de acessibilidade nas instituições, ou seja, a efetividade de políticas inclusivas 
e a possibilidade de utilização e fruição segura e autônoma de espaços físicos 
em equipamentos públicos ou privados, tudo em conformidade com a Lei 
13.146 de 06/07/2015 – a chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Defi ciência (LBI), tendo como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Defi ciência e seu Protocolo Facultativo.

Do ponto de vista teórico, a ECOK está embasada no paradigma social de 
direitos humanos, em consonância, assim, com marcos normativos e regula-
tórios fundamentais nacionais e internacionais, tais quais o Decreto 6.949, de 
25/08/19, onde o Estado brasileiro promulgou a Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Defi ciência e seu Protocolo Facultativo, assinado 
em Nova York em 30 de março de 2007 (BRASIL, 2009).

Assim, o processo de certifi cação de uma organização para a obtenção do 
SEIOK pretende fornecer referências claras e objetivas para que as organizações 
sejam reconhecidas como socialmente responsáveis no aspecto da inclusão, de 
acordo com seus respectivos desempenhos relacionados ao tema e medidos 
a partir de indicadores específi cos, capazes de mensurar fatores estruturais, 
organizacionais e culturais.

Será atribuído o SEIOK às organizações que solicitarem a obtenção do selo 
diretamente ao IOK ou que solicitarem a certifi cação junto a um órgão cre-
denciado pelo IOK para realizar a auditoria de conformidade. Com base nos 
resultados obtidos durante o processo de avaliação, um nível da ECOK será 
defi nido conforme os critérios e valores de referência defi nidos abaixo.

Os níveis de inclusão estabelecidos pelo SEIOK variam de I a IV, sendo que 
nível I corresponde a uma condição de baixa inclusão e IV, de inclusão plena.

Os indicadores serão mensurados, compilados e analisados, gerando uma escala 
numérica de 0 a 1, passível de serem classifi cados entre as classes pré-defi nidas, 
sendo elas: ECOK < 0,25 - Potencial Inclusivo Latente; 0,25 ≤ ECOK < 0,5 - 
Potencial Inclusivo Emergente; 0,5 ≤ ECOK < 0,75 - Orientação Inclusiva; e, 0,75 
≤ ECOK - Plenamente Inclusiva, assim como representado a seguir (Figura 1).

Fully inclusive

Inclusive Guidance

Emerging Inclusive Potential

Latent Inclusive Potential
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Level I – - Latent Inclusive Potential (�����)
At this level, the proposal is at an early stage, there may be a perception and 

need for change, but there is no evidence of inclusive culture and/or actions. 
At this level the institution does not recognize its own barriers. 

Level II - Emerging Inclusive Potential (�������)
At this level, there are inclusive purposes, values and objectives that are 

recognized and in the initial phase of implementation. Legislation and norms 
related to inclusion are identifi ed, but interventions based on these data are not 
put into practice, that is, there is no well-defi ned planning or processes for the 
organization. An inclusive organizational policy is not identifi ed or it is in the 
implementation phase. Actions in favor of inclusion are still isolated and not 
articulated with the problems identifi ed in the organization.

Level III - Inclusive Guidance (����������)
At this level, inclusive policies and actions are identifi ed that are accepted 

and implemented by a large part of the organization. However, they may aff ect 
some sectors to the prejudice of others or even partially meet the proposed re-
quirements. There is concrete evidence of senior management involvement and 
commitment in the process. The environment follows accessibility standards 
and the processes are documented and controlled.

Level IV – Fully Inclusive (������������)
At this level, inclusive policies and actions are identifi ed that are accepted 

and implemented by a large part of the organization. However, they may aff ect 
some sectors to the prejudice of others or even partially meet the proposed re-
quirements. There is concrete evidence of senior management involvement and 
commitment in the process. The environment follows accessibility standards 
and the processes are documented and controlled. 

3.4 Procedures
3.4.1 Data Collection

Data collection will be carried out based on the requirements established 
to achieve a score for that indicator, and its means of verifi cation will be 
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Nível I – Potencial inclusivo latente (�����)
Neste nível, a proposta encontra-se em fase inicial, pode existir a percepção e 

a necessidade da mudança, mas não há indícios de cultura e/ou ações inclusivas. 
Neste nível a instituição não reconhece as suas próprias barreiras.

Nível II - Potencial Inclusivo Emergente (�������)
Neste nível, existem propósitos, valores e objetivos inclusivos reconhecidos e 

em fase inicial de implementação. A Legislação e normas relacionadas à inclusão 
estão identifi cadas, mas não são colocadas em práticas intervenções pautadas 
nestes dados, ou seja, não há um planejamento ou processos bem defi nidos para 
a organização. Não se identifi ca uma política organizacional inclusiva ou a mes-
ma encontra-se em fase de implantação. As ações em prol da inclusão ainda são 
isoladas e não estão articuladas com os problemas identifi cados na organização. 

Nível III - Orientação Inclusiva (����������)
Neste nível, são identifi cadas políticas e ações inclusivas que são aceitas e 

executadas por grande parte da organização. Contudo, elas podem atingir 
alguns setores em detrimento de outros ou mesmo atenderem parcialmente aos 
requisitos propostos. Existem evidências concretas de envolvimento e empenho 
da Alta Direção no processo. O ambiente segue normas de acessibilidade e os 
processos estão documentados e controlados. 

Plenamente Inclusiva

Orientação Inclusiva

Potencial Inclusivo Emergente

Potencial Inclusivo Latente
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presented, as well as the suggested periodicity, weights I, II and III, presented 
in the following table:

1.1.1 Architectural 
accessibility on access 
roads.

1.1.2 Adequate ergono-
mic conditions in the 
workplace.

It has accessibility conditions adap-
ted to ABNT NBR 9050 with regard 
to access roads.

It offers adaptable furniture 
following NR17 and ABNT NBR 
9050.

Verifi cation from observation, user 
reports, or even from reports of com-
pliance with the standard.

Verifi cation from observation, re-
ports from users of the furniture, 
or even from reports of compliance 
with the standard.

Check parameters that serve the pur-
pose of guiding the external evaluator.

Objective and observable means of 
verifi cation.

Indicators
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Requirements Verifi cation

1.1.3 Architectural 
accessibility in res-
trooms.

1.1.4 Architectural ac-
cessibility in cafeterias.

It has accessibility conditions adap-
ted to ABNT NBR 9050 with regard 
to restrooms.

It has accessibility conditions adap-
ted to ABNT NBR 9050 with regard 
to cafeterias.

Verifi cation from observation, user 
reports, or even from reports of com-
pliance with the standard.

Verifi cation from observation, user 
reports, or even from reports of com-
pliance with the standard.

It has personal protective equipment 
for the exercise of the function in 
quantity and quality, in accordance 
with Law No. 6.514/77 of the CLT.

Verifi cation based on observation 
of equipment use, individualized 
equipment removal records and/or 
user reports.

2.1.3 Communication 
of the organization 
with its target au-
dience.

2.1.2 Attitudinal 
accessibility with 
regard to hierarchical 
relationships at work.

2.1.1 Attitudinal acces-
sibility with regard to 
work peers/teams.

It presents current, inclusive and 
appropriate communication to the 
diversity of groups that make up 
our society.

It presents a harmonious atmosphe-
re, enabling exchanges and mutu-
al growth between managers and 
employees.

It presents a harmonious atmosphere 
among employees, without the use 
of disrespectful language and/or 
symbolic violence.

Verif ication from media and 
communication vehicles used by 
the organization.

Verifi cation from Semi-structured 
Interview * II.

Verifi cation from Semi-structured 
Interview * I.
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Nível IV - Plenamente Inclusiva (������������)
Neste nível, as políticas e ações inclusivas estão consolidadas, implementadas 

e monitoradas e são parte de um ciclo de melhoria contínua. Existem evidências 
de que o ambiente organizacional é percebido como inclusivo, boas práticas são 
registradas e comunicadas internamente e externamente. Existem evidências 
concretas dos impactos da implantação das políticas e se torna evidente que não 
se tratam de ações pontuais, mas de uma profunda articulação e sistematização. 

3.4. Procedimentos
3.4.1. Coleta de Dados

A coleta de dados será realizada a partir dos requisitos estabelecidos para 
atingir pontuação para aquele indicador, sendo apresentado seu meio de veri-
fi cação, assim como periodicidade sugerida, pesos I, II e III, apresentados na 
tabela a seguir:

Dispõe de condições de acessibilida-
de adaptados à ABNT NBR 9050 no 
que se refere às vias de acesso.

Disponibiliza mobiliário adaptável 
seguindo NR17 e ABNT NBR 9050.

Dispõe de equipamentos de proteção 
individual para o exercício da função 
em quantidade e qualidade seguindo 
a Lei n.º 6.514/77 da CLT.

Dispõe de condições de acessibilida-
de adaptados à ABNT NBR 9050 no 
que se refere aos sanitários.

Verifi cação a partir de observação, 
relatos de usuários, ou ainda a partir 
de relatórios de adequação à norma.

Verifi cação a partir de observação, 
relatos de usuários dos mobiliários, 
ou ainda a partir de relatórios de 
adequação à norma. 

Verifi cação a partir de observação 
da utilização dos equipamentos, 
registros de retirada de equipamen-
tos individualizada e/ou relatos de 
usuários dos mesmos. 

Verifi cação a partir de observação, 
relatos de usuários, ou ainda a partir 
de relatórios de adequação à norma. 

Indicadores Requisitos Verifi cação

1.1.1 Acessibilidade 
arquitetônica nas vias 
de acesso.

1.1.2 Condições ergo-
nômicas adequadas nos 
locais de trabalho.

1.1.3 Acessibilidade 
arquitetônica nos 
sanitários.

Parâmetros de checagem que servem 
ao propósito de orientar o avaliador 
externo. 

Meios de verifi cação objetivos e ob-
serváveis.

������������������������������������������������������������
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Indicators Requirements Verifi cation

3.1.1 Interpersonal, 
written and virtual 
communication suitab-
le for diversity.

It presents accessible communica-
tion, without barriers, and without 
discriminatory expressions in its 
content.

Verif ication based on content 
analysis in emails and other means 
of communication used by the or-
ganization.
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4.1.1 Accessibility in 
the procedures and 
methods used for 
contracting.

4.1.3 Health at work.

4.1.2 Supported em-
ployment.

It provides a statute that includes 
inclusive values, applying them to 
hiring processes, and uses scales to 
assess the degree of employee satis-
faction with the hiring process.

Off ers continuous monitoring of 
new company employees and/or 
newly promoted employees.

Off ers support for career manage-
ment.

It off ers integrative practices in daily 
routines and spaces for breaks during 
the workday.

Verifi cation based on document 
analysis (statute that describes inclu-
sive methods used) and likert scale 
(to assess the degree of reception by 
newly hired).

Verifi cation of a document, report 
or other record of mentoring and/
or monitoring of the employee, or 
even from their reports.

Verifi cation of document, report or 
other record of mentoring and/or 
monitoring of the employee that pro-
ves personalized career management.

Regulations that establish the use 
of integrative practices and on-site 
visits to assess the availability of 
space for breaks.
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5.1.1 Customized pro-
cesses in the selection 
of collaborators.

It provides an audio description tool 
on digital platforms for recruitment 
and selection.

Provides a Libras interpreter when 
necessary throughout the recruit-
ment and selection process.

Verifi cation from digital platforms 
(LinkedIn, email and/or website) 
and other written means of commu-
nication relevant to the open po-
sition.

Verifi cation based on proof of pay-
ment of a Libras interpreter from 
previous processes. In the absence 
of interested parties who need the 
resource, check if the open position 
off er included people with hearing 
impairments (LinkedIn, email and/
or website).
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Apresenta clima harmonioso entre 
colaboradores, sem uso de lingua-
gem desrespeitosa e/ou violência 
simbólica.

Dispõe de condições de acessibilida-
de adaptados à ABNT NBR 9050 no 
que se refere aos refeitórios.

Verifi cação a partir de Entrevista 
Semiestruturada * I.

Verifi cação a partir de observação, 
relatos de usuários, ou ainda a partir 
de relatórios de adequação à norma. 

2.1.1 Acessibilidade 
atitudinal no que se 
refere a pares/equipes 
de trabalho.

1.1.4 Acessibilidade 
arquitetônica nos 
refeitórios.
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Indicadores Requisitos Verifi cação

Apresenta clima harmonioso, possi-
bilitando trocas e crescimento mútuo 
entre gestores e colaboradores.

Apresenta comunicação atual, inclu-
siva e adequada à diversidade de gru-
pos que compõe a nossa sociedade. 

Verifi cação a partir de Entrevista 
Semiestruturada * II.

Verifi cação a partir de mídias e ve-
ículos de comunicação utilizados 
pela organização. 

2.1.2 Acessibilidade ati-
tudinal no que se refere 
a relações hierárquicas 
no trabalho.

2.1.3 Comunicação da 
organização com o seu 
público-alvo.
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Apresenta comunicação acessível, 
sem barreiras, e sem expressões dis-
criminatórias em seu conteúdo. 

Verifi cação a partir de análise de con-
teúdo em e-mails e demais meios 
de comunicação utilizados pela 
organização.

3.1.1 Comunicação 
interpessoal, escrita  
e virtual adequada à 
diversidade.

Disponibiliza estatuto que contem-
ple valores inclusivos, aplicando-os 
aos processos de contratação, e uti-
liza de escalas para avaliar o grau de 
satisfação de colaboradores com o 
processo de contratação.

Verifi cação a partir da análise docu-
mental (estatuto que descreva mé-
todos inclusivos utilizados) e escala 
likert  (para avaliar o grau de aco-
lhimento por recém-contratados).

4.1.1 Acessibilidade 
nos procedimentos e 
métodos utilizados 
para contratação.
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Oferece acompanhamento contínuo 
dos novos colaboradores da empresa 
e/ou colaboradores recém-promo-
vidos.

Verifi cação de documento, relató-
rio ou outro registro de mentoria 
e/ou acompanhamento do colabo-
rador, ou ainda a partir de relatos 
dos mesmos. 

4.1.2 Emprego apoiado.

Oferece suporte para gestão de car-
reira.

Verifi cação de documento, relatório 
ou outro registro de mentoria e/ou 
acompanhamento do colaborador 
que comprovem uma gestão de car-
reira personalizada.



38 39

Indicators Requirements Verifi cation
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5.1.1 Customized pro-
cesses in the selection 
of collaborators.

It uses inclusive terminology in its 
recruitment and selection.

Off ers personalized feedback regar-
dless of whether or not the partici-
pant is admitted to the recruitment 
and selection process.

It uses a reference and/or guidance 
document aimed at recruitment and 
selection, specifying which attitudes 
are inclusive and equitable, and whi-
ch are discriminatory.

Displays admission and dismissal 
records of employees.

Collects turnover information as a 
subsidy to management.

Verifi cation from digital platforms 
(LinkedIn, email and/or website) 
and other written means of commu-
nication relevant to the open po-
sition.

Verifi cation from e-mail with fe-
edback and/or recruitment and 
selection platform.

Verifi cation from documents and/
or bylaws.

Document verifi cation to control 
the admission and dismissal of em-
ployees.

Verifi cation of records that indicate 
the systematization of the use of 
turnover by the management.5.1.2. Innovation and 

maintenance of institu-
tional culture.

It publicly discloses information 
about the Institution’s mission, vi-
sion and values.

It presents documents that formalize 
the mission, vision and values.

Verifi cation from digital platforms 
and other media.

Verifi cation of the Institution’s gui-
ding documents with its mission, 
vision and values.

5.1.3 Organizational 
climate and self-asses-
sment.

It presents a tool for evaluating and 
monitoring the organizational cli-
mate.

It presents and applies instruments 
aimed at self-assessment and evalua-
tion by peers and subordinates.

Verifi cation based on protocol(s) 
and/or instrument(s) that formalize 
the assessment of the organizational 
climate.

Verifi cation of instruments used for 
self-assessment, peer and subordina-
te assessment.

It makes data on the organizational 
climate publicly available.

Verifi cation through channels, ban-
ners, posters, emails, digital platfor-
ms and other channels of the ways 
in which data on the organizational 
climate are publicly available.

Indicadores Requisitos Verifi cação
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Oferece práticas integrativas nas ro-
tinas diárias e espaços para pausas 
durante a jornada de trabalho.

Regulamentos que instituem o uso 
de práticas integrativas e visita in 
loco para avaliar a disponibilidade 
de espaço para pausas.

4.1.3 Saúde no 
Trabalho.
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Disponibiliza intérprete de Libras 
quando necessário durante todo o 
processo de recrutamento e seleção.

Verifi cação a partir de comprovante 
de pagamento de intérprete de libras 
de processos anteriores. Na ausência 
de interessados que necessitem do 
recurso, verifi car se a oferta da vaga 
incluiu pessoas com defi ciência au-
ditiva (LinkedIn, e-mail e/ou site).

5.1.1 Processos perso-
nalizados na seleção de 
colaboradores.

Disponibiliza ferramenta de audio-
descrição nas plataformas digitais 
para recrutamento e seleção.

Verifi cação a partir de plataformas 
digitais (LinkedIn, e-mail e/ou site) e 
demais meios de comunicação escrita 
relevantes para a vaga.

Utiliza terminologia inclusiva em seu 
recrutamento e seleção.

Verifi cação a partir de plataformas 
digitais (LinkedIn, e-mail e/ou site) e 
demais meios de comunicação escrita 
relevantes para a vaga. 

Oferece devolutiva personalizada 
independente da admissão ou não 
do participante no processo de re-
crutamento e seleção.

Utiliza documento de referência e/ou 
de orientação voltado para o recruta-
mento e seleção, especifi cando o que 
são atitudes inclusivas e equitativas, 
e o que são discriminatórias. 

Verifi cação a partir de e-mail com 
devolutiva e/ou plataforma de re-
crutamento e seleção. 

Verifi cação a partir de documentos 
e/ou regimento interno. 

5.1.2. Inovação e 
manutenção da cultura 
institucional.

Apresenta registros de ingresso e 
saída de seus colaboradores.

Verifi cação de documento para o 
controle de ingresso e saída de co-
laboradores.

Levanta informações de turnover
como subsídio à gestão.

Verifi cação de registros que indi-
quem a sistematização de utilização 
do turnover por parte da gestão.

Apresenta documentos que forma-
lizem a missão, visão e seus valores.

Verifi cação de documentos orien-
tadores da instituição com a sua 
missão, visão e valores.
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5.1.3 Organizational 
climate and self-asses-
sment.

It makes data on self-assessment and 
assessment by peers and subordinates 
publicly available.

Verifi cation through channels, ban-
ners, posters, emails, digital platfor-
ms and other channels of the ways 
in which data on self-assessment, 
peer assessment and organizational 
climate are publicly available.

5.1.4 Parameters of 
Equity in dealing with 
employees.

5.1.5. Listening to 
collaborators to redefi -
ne routes.

Presents criteria for fi lling positions 
in the organization.

It provides listening channels to its 
employees.

Verifi cation based on documents 
guiding the Institution’s hiring po-
licy that indicate the existence of 
equitable criteria involving gender, 
orientation and ethnicity.

Verifi cation through listening chan-
nels for employees (e-mail, opinion 
poll, suggestion box).

Implementation of actions in the 
organization from the perspectives 
and appreciation of its staff .

Verifi cation from a semi-structured 
interview with employees/Likert 
Scale applied to employees * III.

5.1.6. Mechanisms 
of recognition and 
meritocracy guided by 
equitable principles.

It presents guiding documents that 
support processes for granting be-
nefi ts and promotion opportunities 
that refl ect equitable parameters.

It makes public the criteria used in 
the off er of benefi ts, aids and promo-
tion processes.

Verifi cation from documents that 
indicate the existence of policies 
developed by management and 
that describe parameters or equity 
criteria for granting benefi ts and 
promoting employees (eg. codes, 
ordinances, formalized programs).

Verifi cation from channels (digital 
platforms, social networks, e-mails) 
to publish criteria used to off er aid 
and benefi ts to its employees.

5.1.7. Initiatives linked 
to social projects.

Participates in projects such as 
the Sports Incentive Law and the 
Culture Incentive Law.

Participates in projects providing 
human, physical and fi nancial resour-
ces, characterized by social respon-
sibility, regardless of tax incentives 
involved.

Verifi cation of supporting docu-
ments on participation in Sports or 
Culture Incentive Laws.

Verifi cation of supporting docu-
ments (photos, websites, projects, 
publications) that prove the orga-
nization’s involvement in social 
responsibility projects/Proof of 
destination of resources/aid inten-
ded for social responsibility projects.

Indicadores Requisitos Verifi cação
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5.1.2. Inovação e 
manutenção da cultura 
institucional.

Divulga publicamente informações 
da missão, visão e valores da insti-
tuição.

Verifi cação a partir de plataformas 
digitais e outras mídias.

Apresenta ferramenta para a avalia-
ção e acompanhamento do clima 
organizacional.

Verifi cação a partir de protocolo(s) 
e/ou instrumento(s) que formalizem 
a avaliação do clima organizacional.

5.1.3 Clima organiza-
cional e autoavaliação.

Apresenta e aplica instrumentos vol-
tados para a autoavaliação e avaliação 
por pares e subordinados.

Verifi cação de instrumentos utiliza-
dos para a autoavaliação, avaliação 
por pares e subordinados.

Disponibiliza publicamente dados 
sobre o clima organizacional.

Verifi cação a partir de canais, ban-
ners, pôsteres, e-mails, plataformas 
digitais e outros canais das formas 
de disponibilização pública de dados 
sobre o clima organizacional.

Disponibiliza publicamente dados 
sobre a autoavaliação e avaliação por 
pares e subordinados.

Verifi cação a partir de canais, ban-
ners, pôsteres, e-mails, plataformas 
digitais e outros canais das formas 
de disponibilização pública de dados 
sobre a autoavaliação, avaliação por 
pares e clima organizacional.

Apresenta critérios para o preenchi-
mento de cargos na organização.

Verifi cação a partir de documentos 
orientadores da política de contrata-
ção da instituição que indiquem a 
existência de critérios equitativos en-
volvendo gênero, orientação e etnia.

5.1.4 Parâmetros de 
Equidade no trato com 
os colaboradores.

Disponibiliza canais de escuta aos 
seus colaboradores.

Verifi cação a partir de canais de escu-
ta para os colaboradores (e-mail, pes-
quisa de opinião, caixa de sugestão).

5.1.5. Escuta de colabo-
radores para redefi nir 
rotas. Implementação de ações na organi-

zação a partir das perspectivas e apre-
ciação do seu corpo de colaboradores.

Verifi cação a partir de entrevista 
semiestruturada com os colabora-
dores/Escala Likert aplicada junto 
aos colaboradores * III.
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5.1.8. Impact on the 
surrounding commu-
nity.

It develops environmental conser-
vation actions on its surroundings.

Verifi cation through supporting 
documents (photos, websites, pro-
jects, publications) that prove the 
organization’s involvement in envi-
ronmental conservation projects in 
its surroundings.

It develops actions to combat social 
inequality in its surroundings.

Verifi cation through supporting do-
cuments (photos, websites, projects, 
publications) that prove the orga-
nization’s involvement in projects 
to combat social inequality in its 
surroundings.

5.1.9. Policies, pro-
grams and institutional 
sectors that guide, 
regulate and monitor 
inclusion and accessibi-
lity proposals.

It presents commissions designated 
to supervise and monitor inclusive 
proposals in the organization.

It presents institutional documents 
that prove records, assessments and 
monitoring of risks to inclusion.

Verifi cation based on formalization 
through supporting documents 
from Commissions or teams designa-
ted to supervise, assess and monitor 
risks to inclusive processes. 

Verifi cation of commission records 
that track and monitor risks to in-
clusion.

3.4.2 Data Analysis

Data analysis will be carried out from the determination of the frequency, 
type of evaluation, assignment of weights for the accounting of analysis requi-
rements for variables, indicators and requirements. Considering its complexity 
in the diff erent themes and corporate approaches, a “weight” was assigned to 
each of the requirements, in order to compose the whole, totaling the value of 
1.00, which would represent the maximum score of OKCS. The analysis and 
attribution of relative weights in a segregated way for the variables, indicators 
and requirements allowed the generation and derivation of the global weight 
(PG). The evaluation which the interested company will undergo will involve 
a binary response to each of the requirements, being: yes or no, deriving scores 
from 1 and 0, respectively. Such scores are necessary for the application of the 
algorithm, as well as identifi cation of the OKCS class in which the company fi ts.

Indicadores Requisitos Verifi cação
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Apresenta documentos orientadores 
que amparam processos de concessão 
de benefícios e oportunidades de 
promoção que refl itam parâmetros 
equitativos.

Verifi cação a partir de documentos 
que indiquem a existência de polí-
ticas elaboradas pela gestão e que 
descrevam parâmetros ou critérios 
de equidade para a concessão de be-
nefícios e promoção de funcionários 
(ex.: códigos, portarias, programas 
formalizados).

5.1.6. Mecanismos de 
reconhecimento e meri-
tocracia orientados por 
princípios equitativos.

Torna públicos os critérios emprega-
dos na oferta de benefícios, auxílios 
e processos de promoção.

Verifi cação a partir de canais (plata-
formas digitais, redes sociais, e-mails) 
para publicar critérios empregados 
para a oferta de auxílios e benefícios 
aos seus colaboradores. 

Participa de projetos como Lei 
de Incentivo ao Esporte e Lei de 
Incentivo à Cultura.

Verifi cação de documentos compro-
batórios sobre a participação em Leis 
de Incentivo ao Esporte ou Cultura. 

5.1.7. Iniciativas vincu-
ladas a projetos sociais.

Participa de projetos concedendo re-
cursos humanos, físicos e fi nanceiros, 
caracterizados por responsabilidade 
social, independente de incentivos 
fi scais envolvidos.

Verifi cação de documentos com-
probatórios (fotos, sites, projetos, 
publicações) que comprovem o 
envolvimento da organização em 
projetos de responsabilidade social/
Comprovação de destino de recur-
sos/auxílios destinados a projetos de 
responsabilidade social.

Desenvolve ações de conservação do 
meio ambiente sobre o seu entorno.

Verifi cação por meio de documentos 
comprobatórios (fotos, sites, proje-
tos, publicações) que comprovem 
o envolvimento da organização em 
projetos de conservação do meio 
ambiente no seu entorno.5.1.8. Impacto sobre 

a comunidade do en-
torno.

Desenvolve ações de combate à desi-
gualdade social junto ao seu entorno.

Verifi cação por meio de documentos 
comprobatórios (fotos, sites, proje-
tos, publicações) que comprovem 
o envolvimento da organização em 
projetos de combate à desigualdade 
social no seu entorno.
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3.4.3 Classification

Indicators Fully Inclusive
Emerging 
Inclusive 
Potential

Inclusive 
Orientation

Latent Inclusive 
Potential

A
rc

hi
te

ct
ur

al

1.1.1 
Architectural 
accessibility on 
access roads.

1.1.2 
Appropriate 
ergonomic 
conditions in 
the workplace.

1.1.3 
Architectural 
accessibility in 
restrooms.

It offers effective 
access to enter the 
compa ny w it h 
maintenance of 
the architectural 
accessibility of the 
access roads with 
constant improve-
ment and/or pre-
ventive approach.

It offers effective 
and adequate ergo-
nomic conditions 
for exercising with 
constant improve-
ment and a preven-
tive approach.

It offers effective 
access for entry, 
circulation and 
use of restrooms 
with maintenance 
of architectural 
accessibility with 
constant improve-
ment and/or pre-
ventive approach.

Identifi es and de-
velops corrective 
and punctual adap-
tations to remove 
architectural bar-
riers in access roads 
that prevent and/
or make access di-
ffi  cult.

Identifi es and deve-
lops corrective and 
punctual adapta-
tions to off er ade-
quate ergonomic 
conditions for the 
performance of the 
exercise, but not yet 
systematized.

Ident i f ies a nd 
develops correc-
tive and punctual 
adaptations for en-
try, circulation and 
use in restrooms 
to remove archi-
tectural barriers 
that prevent and/
or make access di-
ffi  cult, but not yet 
systematized.

Identifi es architec-
tural barriers in ac-
cess roads that pre-
vent and/or make 
access diff icult, 
with initiatives un-
der development, 
partially and/or 
ineff ectively.

Identifies the ne-
eds for universal 
design and/or sui-
table adaptations 
for carrying out 
the exercise, with 
initiatives under 
development, me-
eting partially and/
or ineff ectively.

Identifi es architec-
tural barriers to en-
try, circulation and 
use in restrooms 
that prevent and/
or make access 
d if f icult , with 
initiatives under 
development, par-
tially and/or inef-
fectively.

It does not iden-
tify architectural 
barriers on access 
roads and does not 
prepare proposals 
for removing these 
barriers.

It does not identify 
universal design ne-
eds and/or adapta-
tions, and does not 
prepare proposals 
for ergonomic work 
adjustments.

It does not identi-
fy the architectural 
barriers imposed 
on entry, circu-
lation and use of 
restrooms a nd 
does not prepare 
proposals to meet 
needs.

Indicadores Requisitos Verifi cação

Pr
og

ra
m

át
ic

a

Apresenta comissões designadas 
para zelar e acompanhar propostas 
inclusivas na organização.

Apresenta documentos institu-
cionais que comprovem registros, 
avaliações e acompanhamento dos 
riscos à inclusão.

Verifi cação a partir da formalização 
por meio de documentos compro-
batórios de Comissões ou equipes 
designada para zelar, avaliar e moni-
torar riscos aos processos inclusivos.

Verifi cação de registros de comissões 
que acompanhem e monitorem ris-
cos à inclusão.

5.1.9.Políticas, 
programas e setores 
institucionais que 
orientem, normatizem 
e monitorem propostas 
de inclusão e acessibi-
lidade.

3.4.2 Análise de Dados e Avaliação

A análise de dados será realizada a partir da determinação da periodicidade, 
tipo de avaliação, atribuição de pesos para a contabilização dos requisitos de 
análise para as variáveis, indicadores e requisitos. Considerando sua comple-
xidade nas diferentes temáticas e abordagens corporativas, foi atribuído um 
“peso” para cada um dos requisitos, a fi m de compor o todo, no que totaliza o 
valor de 1,00, que representaria a nota máxima da ECOK. A análise e atribuição 
de pesos relativos de forma segregada para as variáveis, indicadores e requisitos 
permitiu a geração e derivação do peso global (PG).

A avaliação à qual a empresa de interesse se submeterá envolverá uma res-
posta binária a cada um dos requisitos, sendo eles: sim ou não, derivando as 
pontuações de 1 e 0, respectivamente. Tais pontuações são necessárias para a 
aplicação do algoritmo, assim como para a identifi cação da classe da ECOK na 
qual a empresa se enquadra.

SIM NÃO PONTUAÇÃO
0
1

YES NO PONTUATION
0
1
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Indicators Fully Inclusive
Emerging 
Inclusive 
Potential

Inclusive 
Orientation

Latent Inclusive 
Potential

A
rc

hi
te

ct
ur

al
A

tt
itu

di
na

l

1.1.4 
Architectural 
accessibility in 
cafeterias.

2.1.1 
Attitudinal 
accessibility 
with regard to 
peers / work 
teams.

2.1.2 
Attitudinal 
accessibility 
with regard to 
hierarchical 
relationships at 
work.

It offers effective 
access for entry, 
circulation and 
use of cafeterias 
with maintenance 
of architectural 
accessibility with 
constant improve-
ment and/or pre-
ventive approach.

The organization 
has an effective 
program to impro-
ve communication 
and prevent violen-
ce, with a pre-de-
f ined frequency 
and method.

Relationships are har-
monious and healthy, 
with opportunities 
for frank dialogue 
and mutual grow-
th, regardless of 
hierarchical levels. 
At this level, there 
are no diff erentiated 
attitudes by hierar-
chical level, all people 
are treated with the 
same respect and re-
ciprocity, and there 
are internal actions 
for monitoring and 
internal maintenance 
of this organizational 
climate, preventing 
eventual occurrences.

Identifi es and deve-
lops corrective and 
punctual adapta-
tions for entry, cir-
culation and use in 
cafeterias to remove 
architectural bar-
riers that prevent 
and/or make access 
difficult, but not 
yet systematized.

The organization 
identifi es and deve-
lops corrective and 
specifi c activities to 
raise awareness of 
issues involving 
violence in the 
workplace.

There is recogni-
tion of losses in 
the quality of life 
of employees and, 
therefore, in work 
processes, arising 
from attitudes whe-
re there is implicit 
violence, and there 
is the development 
of corrective ac-
tions, based on 
specifi c events, to 
improve internal 
communication, 
such as workshops 
on non-violent 
commu nicat ion 
and lectures.

Identifi es architec-
tural barriers to 
entry, circulation 
and use in cafete-
rias that prevent 
and/or make ac-
cess diffi  cult, with 
initiatives under 
development, par-
tially and/or inef-
fectively.

The organization 
identifi es cases of 
violence and has a 
database and/or om-
budsman for these 
cases, but does not 
develop programs 
to change its cultu-
re in terms of poor 
communication.

There is recogni-
tion of losses in 
work processes due 
to discriminatory 
attitudes and with 
a certain degree of 
violence, endorsed 
by hierarchical po-
sitions, however 
there are no pro-
grams or internal 
policies to trans-
form this situation.

It does not identi-
fy the architectural 
barriers imposed 
on entry, circu-
lation and use of 
cafeterias and does 
not prepare propo-
sals to meet needs.

It does not iden-
tify cases of mis-
commu nicat ion 
and/or violence 
and does not have 
any tools in place 
to record the inci-
dents.

The relationships 
are marked by 
hierarchical traits 
and depend on a 
high degree of di-
ff erentiation in the 
treatment between 
people, so that the 
processes occur ef-
fi ciently.

3.4.3. Classificação

Indicadores
Plenamente 

Inclusiva

Potencial 
Inclusivo 

Emergente
Orientação 

Inclusiva

Potencial 
Inclusivo 
Latente

1.1.1 
Acessibilidade 
arquitetônica 
nas vias de 
acesso.

Oferece acesso 
efetivo para in-
gresso à empresa 
com manutenção 
da acessibilidade 
arquitetônica das 
vias de acesso com 
constante aprimo-
ramento e/ou abor-
dagem preventiva.

Identifi ca e desen-
volve adaptações 
corretivas e pon-
tuais para remo-
ção das barreiras 
arquitetônicas nas 
vias de acesso que 
impedem e/ou di-
fi cultam o acesso.

Identifi ca as barrei-
ras arquitetônicas 
nas vias de acesso 
que impedem e/ou 
difi cultam o acesso, 
com iniciativas em 
desenvolvimento, 
atendendo par-
cialmente e/ou de 
forma inefi caz.

Não identifica as 
barreiras arqui-
tetônicas nas vias 
de acesso e não 
elabora propostas 
de remoção dessas 
barreiras.

A
rq

ui
te

tô
ni

ca

1.1.2 
Condições 
ergonômicas 
adequadas 
nos locais de 
trabalho.

Oferece condições 
ergonômicas efe-
tivas e adequadas 
para rea l ização 
do exercício com 
constante aprimo-
ramento e aborda-
gem preventiva.

Identifi ca e desen-
volve adaptações 
corretivas e pon-
tuais para oferecer 
condições ergonô-
micas adequadas 
para a realização 
do exercício, porém 
ainda não sistema-
tizado.

Identifica as ne-
cessidades de de-
senho universal e/
ou adaptações ade-
quadas para a reali-
zação do exercício, 
com iniciativas em 
desenvolvimento, 
atendendo par-
cialmente e/ou de 
forma inefi caz.

Não identif ica 
necessidades de 
desenho universal 
e/ou adaptações, 
e não elabora pro-
postas de adequa-
ções ergonômicas 
laborais.

1.1.3 
Acessibilidade 
arquitetônica 
nos sanitários.

Oferece acesso efe-
tivo para ingresso, 
circulação e utili-
zação dos sanitários 
com manutenção 
da acessibilidade 
arquitetônica com 
constante aprimo-
ramento e/ou abor-
dagem preventiva.

Identifi ca e desen-
volve adaptações 
corretivas e pontu-
ais para ingresso, 
circulação e utili-
zação nos sanitários 
para remoção das 
barreiras arquitetô-
nicas que impedem 
e/ou difi cultam o 
acesso, porém ain-
da não sistemati-
zado.

Identifi ca as barrei-
ras arquitetônicas 
para ingresso, cir-
culação e utilização 
nos sanitários que 
impedem e/ou di-
fi cultam o acesso, 
com iniciativas em 
desenvolvimento, 
atendendo par-
cialmente e/ou de 
forma inefi caz.

Não identifica as 
barreiras arquite-
tônicas impostas 
no ingresso, circu-
lação e utilização 
dos sanitários e não 
elabora propostas 
para atendimento 
de necessidades.
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Indicators Fully Inclusive
Emerging 
Inclusive 
Potential

Inclusive 
Orientation

Latent Inclusive 
Potential

A
tt

itu
di

na
l

C
om

m
un

ic
at

io
na

l
M

et
ho

do
lo

gi
ca

l

O r g a n i z at ion a l 
commu nicat ion 
is inclusive in its 
means of commu-
nication, ensuring 
accessibility and 
respect, developing 
means of monito-
ring and preventing 
any non-inclusive/
d i s c r i m i n a t o r y 
communications.

Establishes effec-
tive communica-
tion through oral, 
written and virtual 
means to maintain 
commu nicat ion 
accessibility with 
constant improve-
ment and/or pre-
ventive approach.

The company/orga-
nization presents a 
program or booklet 
of inclusive me-
thods that are used 
to hire people of any 
type of diversity.

T he company/
organization has a 
methodology that 
aims to include 
people with a more 
signifi cant disabili-
ty/diversity in the 
competitive labor 
market.

The organization 
seeks to correct 
any non-inclusi-
ve attitudes in its 
commu nicat ion 
materials, and even 
partially, meets 
the public’s needs 
without making 
distinctions or dis-
crimination.

Identifi es and de-
velops corrective 
and punctual adap-
tations to remove 
commu nicat ion 
barriers in the 
oral, written and/
or virtual ways that 
prevent and/or hin-
der inclusion.

It presents methods 
and programs, but 
does not fully 
comply, but seeks 
the continuity and 
quality of the pro-
gram.

The company/or-
ganization shows 
that it has a pro-
gram for hiring 
people in situations 
of diversity, but 
does not present a 
methodology to su-
pport these people.

The organization 
develops specific 
content for certain 
social groups, but 
does not develop 
accessible con-
tent for any social 
group, and does not 
develop means of 
verifying public sa-
tisfaction with the 
commu nicat ion 
used.

Identifi es commu-
nication barriers, 
which are: oral, 
written and/or 
virtual that prevent 
and/or hinder in-
clusion, with initia-
tives under develop-
ment, partially and/
or ineff ectively.

The organization is 
aware of inclusive 
and accessible me-
thods but does not 
apply.

Identif ies many 
diff iculties and 
u nderst a nd i ng s 
with regard to hi-
ring people in situ-
ations of diversity, 
but is interested 
in implementing a 
methodology for 
hiring.

The organization’s 
communication is 
shown to be ineffi  -
cient and/or prejudi-
ced towards certain 
social groups, due to 
lack of accessibili-
ty and current and 
inclusive language 
and/or approach 
to issues associated 
with structural pre-
judices in societies.

It does not identi-
fy communication 
barriers, which are: 
oral, written and/
or virtual, and does 
not make proposals 
to remove these 
barriers.

T he company/
organization does 
not have methods 
and procedures 
for hiring people 
on the spectrum 
of diversity.

T he company/
organization does 
not have methods 
and procedures 
for hiring people 
on the spectrum 
of diversity.

2.1.3 
Communication 
of the 
organization 
with its target 
audience.

3.1.1 
Interpersonal 
written 
and virtual 
communication 
adapted to 
diversity.

4.1.1 
Accessibility in 
the procedures 
and methods 
used for 
contracting.

4.1.2 
Supported 
employment.

Indicadores
Plenamente 

Inclusiva

Potencial 
Inclusivo 

Emergente
Orientação 

Inclusiva

Potencial 
Inclusivo 
Latente

A
rq

ui
te

tô
ni

ca

1.1.4 
Acessibilidade 
arquitetônica 
nos refeitórios.

Oferece acesso efe-
tivo para ingresso, 
circulação e utiliza-
ção dos refeitórios 
com manutenção 
da acessibilidade 
arquitetônica com 
constante aprimo-
ramento e/ou abor-
dagem preventiva.

Identifi ca e desen-
volve adaptações 
corretivas e pontu-
ais para ingresso, 
circulação e utiliza-
ção nos refeitórios 
para remoção das 
barreiras arquitetô-
nicas que impedem 
e/ou difi cultam o 
acesso, porém ainda 
não sistematizado.

Identifi ca as barrei-
ras arquitetônicas 
para ingresso, cir-
culação e utilização 
nos refeitórios que 
impedem e/ou di-
fi cultam o acesso, 
com iniciativas em 
desenvolvimento, 
atendendo par-
cialmente e/ou de 
forma inefi caz.

Não identifica as 
barreiras arquite-
tônicas impostas 
no ingresso, circu-
lação e utilização 
dos refeitórios e não 
elabora propostas 
para atendimento 
de necessidades.

A
tit

ud
in

al

2.1.1 
Acessibilidade 
atitudinal no 
que se refere a 
pares/equipes 
de trabalho.

2.1.2 
Acessibilidade 
atitudinal 
no que se 
refere a relações 
hierárquicas no 
trabalho.

A orga nização 
possui um pro-
grama efetivo para 
aprimoramento da 
comunicação e pre-
venção à violência, 
com periodicidade 
e método pré-defi -
nido.

As relações são 
harmônicas e sau-
dáveis, com oportu-
nidades de diálogo 
franco e crescimen-
to mútuo, inde-
pendentemente de 
níveis hierárqui-
cos. Neste nível, 
não há atitudes 
diferenciadas pelo 
nível hierárquico, 
todas as pessoas 
se tratam com o 
mesmo respeito e 
reciprocidade, e há 
ações internas para 
mon itora mento 

A orga nização 
identifi ca e desen-
volve atividades 
corretivas e pontu-
ais para conscien-
tização a respeito 
de questões que 
envolvem a violên-
cia no ambiente de 
trabalho.

Há reconhecimen-
to de  prejuízos na 
qualidade de vida 
dos colaboradores 
e, portanto, nos 
processos de tra-
balho, advindos 
de atitudes em 
que há violência 
implícita, e há o 
desenvolvimento 
de ações de modo 
corretivo, pautadas 
em eventos especí-
fi cos, para aprimo-
rar a comunicação 
interna, tal como 
workshops sobre 

A orga nização 
identifi ca casos de 
violência e possui 
uma base de dados 
e/ou ouvidoria para 
esses casos, mas não 
desenvolve progra-
mas para mudar a 
sua cultura no que 
tange à má comu-
nicação.

Há reconhecimen-
to de prejuízos nos 
processos de tra-
balho devido a ati-
tudes discrimina-
tórias e com certo 
grau de violência, 
endossadas pelas 
posições hierárqui-
cas, no entanto não 
há programas ou 
políticas internas 
para transformar 
essa situação.

Não identifi ca casos 
de má comunicação 
e/ou violência e não 
possui ferramentas 
instituídas para re-
gistrar os ocorridos.

As relações são 
marcadas por tra-
ços hierárquicos e 
dependem de um 
alto grau de dife-
renciação no tra-
tamento entre as 
pessoas, para que os 
processos ocorram 
de modo efi ciente.
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Indicators Fully Inclusive
Emerging 
Inclusive 
Potential

Inclusive 
Orientation

Latent Inclusive 
Potential

M
et

ho
do

lo
gi

ca
l

Pr
og

ra
m

m
at

ic

4.1.3 Health at 
work.

5.1.1 
Customized 
processes in the 
selections of  
collaborations.

5.1.2. 
Innovation and 
maintenance 
of institutional 
culture.

5.1.3 
Organizational 
climate 
and self- 
assessment.

The company/or-
ganization has in-
tegrative practices 
in daily routines 
and offers spaces 
for breaks during 
the workday, has an 
evaluation system 
for them and pre-
sents evidence of 
their impacts on 
its employees.

It off ers persona-
lized processes in 
the selection of 
employees in an 
eff ective and syste-
matic way, with a 
preventive approa-
ch and a consolida-
ted method.

It promotes inno-
vation and main-
tenance of the ins-
titutional culture 
through the use of 
turnover data to 
manage the institu-
tional culture, with 
constant improve-
ment and a preven-
tive approach.

It has a self-asses-
sment system and 
an eff ective organi-
zational climate, as 
well as making use 

The company/or-
ganization shows 
that it has inte-
grative practices 
in daily routines 
and offers spaces 
for breaks during 
the workday, but 
does not have an 
evaluation system 
to present evidence 
of its impacts on its 
employees.

Ident i f ies a nd 
develops perso-
nalized processes 
in the selection 
of employees in a 
punctual and/or 
corrective way, but 
the process is not 
systematized.

It uses turnover 
data to manage 
the institutional 
culture, through 
specif ic and/or 
corrective actions, 
but the process is 
not systematized.

The institution 
has mechanisms 
for self-assessment 
or organizational 
climate, in a timely 

It identifies diffi-
culties with regard 
to the implementa-
tion of integrative 
practices in daily 
routines and in the 
provision of spaces 
for breaks during 
the workday, but 
it does not have an 
evaluation system 
to present evidence 
of its impacts on its 
employees.

Identifi es the need 
for personalized 
processes in the se-
lection of employe-
es, with initiatives 
under development 
partially and/or 
ineff ectively.

Identifi es the need 
for innovation and 
maintenance of the 
institutional cultu-
re, serving partially 
and/or ineffecti-
vely, and turnover 
data is not used for 
the development of 
initiatives.

Identifi es and de-
velops systems for 
self-assessment and 
organizational cli-
mate research, with 

T he company/
organization has 
no evidence of 
implementing in-
tegrative practices 
in daily routines or 
off ering spaces for 
breaks during the 
workday.

It does not identify 
personalized pro-
cesses in the selec-
tion of employees 
and does not prepa-
re a proposal for the 
implementation of 
inclusive processes 
in recruitment and 
selection.

It does not identi-
fy the use of tur-
nover information 
to make decisions 
about hiring and 
maintaining the 
workforce.

It does not identi-
fy self-assessment 
systems and orga-
nizational climate 
research and/or 

Indicadores
Plenamente 

Inclusiva

Potencial 
Inclusivo 

Emergente
Orientação 

Inclusiva

Potencial 
Inclusivo 
Latente

A
tit

ud
in

al
C

om
un

ic
ac

io
na

l

e manutenção in-
terna desse clima 
organizacional, pre-
venindo eventuais 
ocorrências.

comunicação não 
violenta e palestras.

2.1.3 
Comunicação 
da organização 
com o seu 
público-alvo.

A organização bus-
ca corrigir eventu-
ais atitudes não 
inclusivas em seus 
materiais de comu-
nicação, e, mesmo 
de modo parcial, 
atende a necessida-
des do público sem 
fazer distinções ou 
discriminações.

A comunicação 
organizacional é 
inclusiva em seus 
meios de comu-
nicação, zelando 
pela acessibilidade 
e respeito, desen-
volvendo meios 
de acompanhar e 
prevenir  eventuais 
comunicações não 
inclusivas / discri-
minatórias.

A organização de-
senvolve conteúdos 
específi cos para de-
terminados grupos 
sociais, mas não de-
senvolve conteúdos 
acessíveis para qual-
quer grupo social, 
e não desenvolve 
meios de verifi car 
a satisfação do pú-
blico sobre a comu-
nicação utilizada.

A comunicação da 
organização mos-
tra-se inefi ciente e/
ou preconceituosa 
para com deter-
minados grupos 
sociais, por falta 
de acessibilidade e 
linguagem atual e 
inclusiva e/ou abor-
dagem a temas asso-
ciados a preconcei-
tos estruturais nas 
sociedades.

3.1.1 
Comunicação 
interpessoal, 
escrita  e virtu-
al adequada à 
diversidade.

Estabelece comuni-
cação efetiva pelas 
vias oral, escrita e 
virtual para manu-
tenção da acessibili-
dade comunicacio-
nal com constante 
aprimoramento e/
ou abordagem pre-
ventiva.

Identifi ca e desen-
volve adaptações 
corretivas e pon-
tuais para remo-
ção das barreiras 
comunicacionais 
nas vias oral, escri-
ta e/ou virtual que 
impedem e/ou difi -
cultam a inclusão.

Identifica as bar-
reiras comuni-
cacionais, sendo 
estas orais, escritas 
e/ou virtuais, que 
impedem e/ou di-
fi cultam a inclusão, 
com iniciativas em 
desenvolvimento, 
atendendo par-
cialmente e/ou de 
forma inefi caz.

Não identifica as 
barreiras comuni-
cacionais, sendo 
estas orais, escritas 
e/ou virtuais e não 
elabora propostas 
para remoção des-
sas barreiras.

4.1.1 
Acessibilidade 
nos proce-
dimentos 
e métodos 
utilizados para 
contratação.

A empresa/orga-
nização apresenta 
um programa ou 
cartilha de méto-
dos inclusivos que 
são utilizados para a 
contratação de pes-
soas sob qualquer 
tipo de diversidade.

Apresenta méto-
dos e programas, 
mas não cumpre 
na totalidade, mas 
busca a perenida-
de e qualidade do 
programa.

A organização tem 
conhecimento de 
métodos inclusivos 
e acessíveis mas não 
aplica.

A empresa/organi-
zação não dispõe 
de métodos e pro-
cedimentos para 
contratação de pes-
soas no espectro da 
diversidade.
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Indicators Fully Inclusive
Emerging 
Inclusive 
Potential

Inclusive 
Orientation

Latent Inclusive 
Potential
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of its information 
from a preventive 
approach.

and/or corrective 
manner, but the 
process is not sys-
tematized.

initiatives under 
development, par-
tially and/or inef-
fectively.

does not prepare 
an implementa-
tion proposal of 
this nature.

5.1.3 
Organizational 
climate 
and self- 
assessment.

5.1.4 
Parameters 
of Equity in 
dealing with 
employees.

5.1.5 
Listening to 
collaborators 
to redefi ne 
routes.

5.1.6 
Recognition 
and 
meritocracy 
mechanisms 
guided by 
equitable 
principles.

5.1.7 Initiative 
linked to social 
projects.

There is evidence 
that the institution 
presents equitable 
parameters in the 
occupation of job 
posit ions w ith 
regard to gender, 
social group and 
ethnicity.

There is evidence 
of the existence of a 
systematic program 
of permanent liste-
ning to employees 
and there is eviden-
ce that different 
groups inf luence 
decision-making.

There is evidence 
that the organi-
zation relies on 
equity and justice 
mechanisms to as-
sess the merit of its 
employees in the 
award and promo-
tion processes.

There is evidence 
that the organization 
presents initiatives 
aimed at reducing 
social inequality and 
respect for the 

The institution 
has some criteria 
in relation to equi-
ty, but it is not yet 
able to put them 
into practice in ab-
solute terms.

There are indica-
tions of mechanis-
ms for listening to 
employees, howe-
ver their respective 
impact on the orga-
nization’s routes is 
still not very clear.

There are indica-
tions of the existen-
ce of conceptions of 
justice to support 
employee award 
and promotion 
processes.

The organization 
allocates part of its 
tax burden to invest-
ment in Incentive 
Law projects and 
social actions.

The institution is 
in the process of 
implementing a 
system of equity 
in dealing with 
workers.

The institution 
is in the process 
of implementing 
a system for liste-
ning to employees 
as a way of guiding 
the organization’s 
routes.

The institution is 
implementing an 
award and promo-
tion system guided 
by principles of 
equity and justice.

The institution 
is implementing 
policies associated 
with encouraging 
projects aimed at 
reducing inequality 

The institution in-
tends to implement 
a system of dealing 
with its employees 
guided by assump-
tions of equity.

The institution 
intends to imple-
ment a system for 
listening to its em-
ployees.

The institution in-
tends to implement 
a system of recog-
nition and meri-
tocracy guided by 
principles of equity 
and justice.

The institution in-
tends to implement a 
policy aimed at com-
bating social inequa-
lity and respecting 
the environment.

Indicadores
Plenamente 

Inclusiva

Potencial 
Inclusivo 

Emergente
Orientação 

Inclusiva

Potencial 
Inclusivo 
Latente
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4.1.2 Emprego 
apoiado.

A empresa/organi-
zação tem a meto-
dologia que visa à 
inclusão no merca-
do competitivo de 
trabalho de pessoas 
em situação de defi -
ciência/diversidade 
mais signifi cativa.

A empresa/organi-
zação apresenta que 
tem o programa 
para contratação 
de pessoas em situa-
ção de diversidade, 
mas não apresenta 
uma metodologia 
de suporte a essas 
pessoas.

Identif ica mui-
tas difi culdades e 
compreensões no 
que diz respeito 
à contratação de 
pessoas em situa-
ção de diversidade, 
mas tem interesse 
em implantar uma 
metodologia para 
contratação.

A empresa/organi-
zação não dispõe 
de métodos e pro-
cedimentos para 
contratação de pes-
soas no espectro da 
diversidade.

4.1.3 Saúde no 
trabalho.

A empresa/organi-
zação tem práticas 
integrativas nas ro-
tinas diárias e ofe-
rece espaços para 
pausas durante a 
jornada de traba-
lho, dispõe de um 
sistema de avaliação 
para elas e apresenta 
evidências de seus 
impactos junto aos 
seus colaboradores.

A empresa/organi-
zação apresenta que 
tem práticas inte-
grativas nas rotinas 
diárias e oferece es-
paços para pausas 
durante a jornada 
de trabalho, porém 
não dispõe de um 
sistema de avalia-
ção para apresentar 
evidências de seus 
impactos junto aos 
seus colaboradores.

Identifi ca difi cul-
dades no que diz 
respeito à imple-
mentação de prá-
ticas integrativas 
nas rotinas diárias 
e na oferta de es-
paços para pausas 
durante a jornada 
de trabalho, porém 
não dispõe de um 
sistema de avalia-
ção para apresentar 
evidências de seus 
impactos junto aos 
seus colaboradores.

A empresa/orga-
nização não têm 
evidências da im-
plementação de 
práticas integrati-
vas nas rotinas diá-
rias ou de oferta de 
espaços para pausas 
durante a jornada 
de trabalho.
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5.1.1 Processos 
personalizados 
na seleção de 
colaboradores.

Oferece processos 
personalizados na 
seleção de colabo-
radores de modo 
efetivo e sistema-
tizado, com abor-
dagem preventiva 
e método consoli-
dado.

Identifi ca e desen-
volve processos 
personalizados na 
seleção de colabora-
dores de modo pon-
tual e/ou corretivo, 
porém o processo 
não é sistematiza-
do.

Identifi ca a neces-
sidade de processos 
personalizados na 
seleção de colabo-
radores, com inicia-
tivas em desenvol-
vimento atendendo 
parcialmente e/ou 
de forma inefi caz.

Não identifi ca pro-
cessos personaliza-
dos na seleção de 
colaboradores e não 
elabora proposta de 
implementação de 
processos inclusi-
vos no recrutamen-
to e seleção.
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Indicators Fully Inclusive
Emerging 
Inclusive 
Potential

Inclusive 
Orientation

Latent Inclusive 
Potential
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5.1.8 Impact 
on the 
surrounding 
community.

5.1.9 Policies, 
programs and 
institutional 
sectors that 
guide, regulate 
and monitor 
inclusion and 
accessibility 
proposals.

There is evidence 
that the organiza-
tion has developed 
projects and there 
are effective me-
chanisms for iden-
tifying the results 
obtained through 
the intervention.

There is evidence of 
the existence, func-
tioning and eff ecti-
veness of commis-
sions focused on 
risk management 
to inclusion, as well 
as for the elabora-
tion of training 
programs and for 
the monitoring of 
inclusive actions by 
the organization.

The institution 
has a certain rela-
tionship with its 
surroundings, but 
there are still no ef-
fective results as a 
result of this action.

The institution 
has committees or 
sectors responsible 
for the elaboration, 
training and moni-
toring of the risk to 
inclusion, however 
their eff ective con-
tributions in the 
decision-making 
scope and their 
respective impacts 
on the organization 
are not yet properly 
clarifi ed.

The institution is 
implementing a 
relationship policy 
aimed at positively 
impacting its sur-
roundings.

The institution is 
implementing a 
system, policy or 
program to design, 
report and monitor 
the risk to inclusion 
in the organization.

The institution in-
tends to implement 
a program to relate 
to and impact its 
surroundings.

The institution in-
tends to implement 
a policy or program 
aimed at promoting 
and monitoring the 
risks to inclusion.

environment, in ad-
dition to using tax 
exemption means 
and resources from 
incentive laws. There 
is evidence that the-
re is a story to this 
participation.

and respecting the 
environment.

5.1.7 Initiative 
linked to social 
projects.

3.4.3 Request

The fi rst step is to apply for certifi cation from an IOK-accredited body to 
perform the compliance audit. Once the audit and evaluation process has been 

Indicadores
Plenamente 

Inclusiva

Potencial 
Inclusivo 

Emergente
Orientação 

Inclusiva

Potencial 
Inclusivo 
Latente
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5.1.2. Inovação 
e manutenção 
da cultura 
institucional.

Promove a inovação 
e manutenção da 
cultura institucio-
nal a partir da uti-
lização de dados de 
turnover para gerir a 
cultura institucio-
nal, com constante 
apr i mora mento 
e abordagem pre-
ventiva.

Utiliza os dados de 
turnover para gerir a 
cultura institucio-
nal, por meio de 
ações pontuais e/
ou corretivas, po-
rém o processo não 
é sistematizado.

Identifi ca a neces-
sidade de inovação 
e manutenção da 
cultura institu-
cional atendendo 
parcialmente e/ou 
de forma inefi caz, 
sendo que os dados 
de turnover não são 
utilizados para o 
desenvolvimento 
de iniciativas.

Não identif ica 
utilização das in-
formações de tur-
nover para a tomada 
de decisões sobre 
a contratação e 
manutenção do 
quadro de colabo-
radores.

5.1.3 Clima 
organizacional 
e autoavaliação.

5.1.4 
Parâmetros de 
Equidade no 
trato com os 
colaboradores.

Dispõe de um sis-
tema de autoavalia-
ção e clima organi-
zacional efi caz, bem 
como faz uso de 
suas informações 
a partir de aborda-
gem preventiva.

Há evidências de 
que a instituição 
apresenta parâ-
metros equitários 
na ocupação dos 
postos no que diz 
respeito a gênero, 
grupo social e etnia.

A instituição dis-
põe de mecanis-
mos para a autoa-
valiação ou clima 
organizacional, de 
modo pontual e/ou 
corretivo, porém o 
processo não é sis-
tematizado.

A instituição dis-
põe de alguns cri-
térios em relação a 
equidade, porém 
ainda não conse-
gue colocá-los em 
prática em termos 
absolutos.

Identifi ca e desen-
volve sistemas de 
autoavaliação e 
pesquisa de clima 
orga n i z ac iona l , 
com iniciativas em 
desenvolvimento, 
atendendo par-
cialmente e/ou de 
forma inefi caz.

A instituição está 
em fase de implan-
tação de um sistema 
de equidade no tra-
to com os trabalha-
dores.

Não identifi ca sis-
temas de autoava-
liação e pesquisa 
de clima organi-
zacional e/ou não 
elabora proposta 
de implementação 
dessa natureza.

A instituição apre-
senta a intenção 
de implantar um 
sistema de trato 
com os seus cola-
boradores norteado 
por pressupostos de 
equidade.

5.1.5 Escuta de 
colaboradores 
para redefi nir 
rotas.

Há evidências da 
existência de progra-
ma sistematizado de 
escuta permanente 
dos colaboradores e 
existem evidências 
de que há infl uên-
cias de diferentes 
grupos na tomada 
de decisão.

Há indícios de me-
canismos de escuta 
de colaboradores, 
contudo ainda não 
fi ca muito claro o 
seu respectivo im-
pacto nas rotas da 
organização.

A instituição está 
em fase de implan-
tação de um sistema 
de escuta dos cola-
boradores como 
forma de orientar 
as rotas da organi-
zação.

A instituição apre-
senta a intenção de 
implantar um sis-
tema de escuta dos 
seus colaboradores.
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carried out, the organization will receive a seal attesting to its level of inclusion 
according to the classifi cation.

3.4.4 Certification

The accreditation evaluation process of the certifi ers will be carried out by 
the National Institute of Metrology, Quality and Technology (INMETRO), in 
accordance with the requirements of ABNT NBR ISO/IEC 17065 and other 
applicable requirements. As far as the organization is concerned, it is necessary 
for it to demonstrate and ensure that its processes and policies comply with 
the Olga Kos Citizen Scale (OKCS) standard, through the application of the 
instrument. 

From the application of OKCS, the organizations that reach the level of 
Fully Inclusive will be represented by 5 stars (������������) and will receive 
the certifi cation accredited by the General Coordination of Accreditation 
of Inmetro. The other institutions which score between the levels of Latent 
Inclusive Potential, Emerging Inclusive Potential and Inclusive Orientation, 
represented by two (�����), three  (�������) and four (����������) stars, 
respectively, will receive a seal according to the level at which they are classifi ed 
with diagnosis with the main requirements and emerging indicators that allow 
the reorientation of the organization’s directions towards inclusive policies 
and actions. 

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

3.4.5.1 Conditions of use of the Accredited Seal 
(������������)

3.4.5 Terms and Conditions of use of the Ac-
credited Seal and other seals 

������������������������������������������������������������

Institutions that receive the OKIS - certifi ed by the General Coordination 
of Accreditation of Inmetro - may make use of it during the validity period of 
the Seal, corresponding to the period of 1 (one) year for: brand consolidation, 
presentation to stakeholders; presentation to staff , directors, investors; acqui-
sition of resources from the public and private sector; become eligible to form 
groups of companies that enjoy recognition associated with their history and 
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Inclusivo 

Emergente
Orientação 

Inclusiva
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5.1.6 
Mecanismos de 
reconhecimen-
to e meritocra-
cia orientados 
por princípios 
equitários.

Há evidências de 
que a organização 
se apoia em meca-
nismos de equida-
de e justiça para 
avaliar o mérito de 
seus colaboradores 
nos processos de 
premiação e pro-
moção.

Há indícios da exis-
tência de concep-
ções de justiça para 
amparar processos 
de premiação e pro-
moção dos colabo-
radores.

A instituição está 
implantando um 
sistema de premia-
ção e promoção 
norteado por prin-
cípios de equidade 
e justiça.

A instituição apre-
senta a intenção 
de implantar um 
sistema de reco-
nhecimento e me-
ritocracia norteado 
por princípios de 
equidade e justiça.

5.1.7 Iniciativas 
vinculadas 
a projetos 
sociais.

Há evidências de 
que a organização 
apresenta iniciati-
vas voltadas para a 
diminuição da de-
sigualdade social 
e respeito ao meio 
ambiente para além 
de utilização de 
meios de isenção fi s-
cal e recursos de leis 
de incentivo. Há 
evidências de que 
exista uma história 
nessa participação.

A organização des-
tina parte de sua 
carga tributária 
para investimento 
em projetos de Lei 
de Incentivo e ações 
sociais.

A instituição está 
implantando polí-
ticas associadas ao 
incentivo de pro-
jetos voltados para 
a redução da desi-
gualdade e respeito 
ao meio ambiente.

A instituição apre-
senta a intenção 
de implantar uma 
política voltada 
para o combate à 
desigualdade social 
e o respeito ao meio 
ambiente.

5.1.8 Impacto 
sobre a co-
munidade do 
entorno.

Há evidências de 
que a organização 
desenvolveu proje-
tos e há mecanis-
mos efetivos para 
a identifi cação dos 
resultados obtidos 
por meio da inter-
venção.

A instituição apre-
senta um certo re-
lacionamento com 
seu entorno, porém 
ainda não existem 
resultados efetivos 
fruto dessa ação.

A instituição está 
implantando uma 
política de relacio-
namento visando 
impactar positi-
vamente o seu en-
torno.

A instituição apre-
senta a intenção de 
implantar um pro-
grama para se rela-
cionar e impactar o 
seu entorno.
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work in favor of inclusion and combating social inequality. Upon expiration 
of the seal, disclosure must cease unless immediate recertifi cation takes place. 
The institution that is classifi ed as Fully Inclusive must, at the end of one year 
running from the attribution of the accredited certifi cation and the end of the 
validity of the seal, cease disclosure, unless there is immediate recertifi cation.

3.4.5.2 Conditions of use for 2, 3 and 4 stars 
Seals (�����, ������� and ����������)����������������������������������������������� ������� ������� ����������

All institutions that participate in the application of the Olga Kos Citizen Scale 
will be recognized from the attribution of the respective Seal corresponding 
to the performance at the evaluation and certifi cate, with the Accredited Seal 
being exclusive to those that obtain a Fully Inclusive level and represented by 
the 5 stars (������������), they will receive adjacent seals which

will correspond to the levels: Latent Inclusive Potential, Emerging Inclusive 
Potential and Inclusive Orientation, each represented by two (�����), three 
(�������) and four (����������) stars, respectively, depending on their 
classifi cation. The disclosure of this recognition may be made through

the company’s offi  cial communication channels during a period of 1 (one) 
year. The other institutions that submit to the Olga Kos Citizen Scale and do 
not reach a score equivalent to level IV on the citizen scale will not have certi-
fi cation accredited by Inmetro’s General Accreditation Coordination. For the 
purposes of publicizing the evaluation process, participants may disclose their 
potential. However, internally, transparency will be valued, from the full dis-
closure of results to all employees, in order to ensure continuous improvement 
of its regulations and internal processes

������������������������������������������������������������

��������������������� ����������������������������������������
����������

3.4.5.3 Terms of use of the Seal

The attribution of the Seal does not guarantee that the company will present, 
during the term of OKIS, excellent conduct, just as the Olga Kos Institute is 
not responsible for non-compliance with the proposed rules, nor is it respon-
sible in any way for the content or services provided on the sites of those third 
parties. Organizations that receive the seal may lose it under the following 
conditions: evidence of discriminatory and/or non-inclusive actions, such as: 
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5.1.9 Políticas, 
programas 
e setores 
institucionais 
que orientem, 
normatizem 
e monitorem 
propostas de 
inclusão e aces-
sibilidade.

Há evidências da 
existência, funcio-
namento e efetivi-
dade de comissões 
voltadas para a 
gestão de risco à in-
clusão, bem como 
para a elaboração 
de programas de 
formação e para 
o monitoramento 
de ações inclusivas 
por parte da orga-
nização.

A instituição apre-
senta comissões 
ou setores respon-
sáveis pela elabo-
ração, formação e 
acompanhamento 
do risco à inclusão, 
contudo ainda não 
estão devidamente 
esclarecidas suas 
efetivas contribui-
ções no âmbito 
decisório e seus 
respectivos impac-
tos à organização.

A instituição está 
implantando um 
sistema, uma po-
lítica ou programa 
para elaborar, in-
formar e monitorar 
o risco à inclusão na 
organização.

A instituição tem a 
intenção de imple-
mentar uma políti-
ca ou programa vol-
tado para promover 
e acompanhar os 
riscos à inclusão.

3.4.3 Solicitação

O primeiro passo é solicitar a certifi cação de um organismo credenciado pelo 
IOK para realizar a auditoria de conformidade. Uma vez realizado o processo 
de auditoria e avaliação, a organização receberá um selo atestando seu nível de 
inclusão de acordo com a classifi cação.

3.4.4. Certificação

O processo de avaliação de acreditação foi realizado pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). No que tange à organi-
zação, é necessário que esta demonstre e garanta que os seus processos e políticas 
estejam em conformidade com a norma da Escala Cidadã Olga Kos (ECOK), 
mediante a aplicação do instrumento. 

A partir da aplicação da ECOK, as organizações que atingirem nível de 
Plenamente Inclusiva serão representadas por 5 estrelas (������������) e 
receberão a certifi cação acreditada pela Coordenação Geral de Acreditação 
do Inmetro. As demais instituições, que pontuarem entre os níveis Potencial 
Inclusivo Latente, Potencial Inclusivo Emergente e Orientação Inclusiva, 

������������������������������������������������������������
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racism, homophobia, non-compliance with the quotas act, actions identifi ed 
as increasing social inequality or even increasing environmental degradation. 
It is also worth mentioning that the OKIS can be lost through the issuance and 
submission of untrue documents, fraudulent data, proof of corruption with 
public and private agents.

3.4.5.4 Communication Channel

3.4.5.5 Recertification

3.4.6 Benefits of the Olga Kos Inclusion Seal

Through a communication channel - seiok@institutoolgakos.org.br - organized 
by the Olga Kos Institute, it will be possible to assess whether the institutions 
continue to fulfi ll the requirements defi ned by OKCS. This channel will be 
open to all employees of the participating institutions, and through it, they will 
be able to praise, criticize or even denounce, if the institution that received the 
seal is not in line with the values that guide the Olga Kos Citizen Scale. Each 
employee will receive an accessible manual that describes the planned deliveries 
in terms of inclusive institutional policies.

OKIS Recertifi cation is not automatic and is the responsibility of the orga-
nization that owns it. Therefore, it will be up to this organization to contact 
the certifying agency to carry out a new evaluation process.

The following benefi ts of the Seal can be listed, namely:
    Promoting commitment, primarily with social responsibility;
    Contributing from a managerial method to ensure the continuous impro-

vement of the development of the company or organization in relation to the 
inclusion of people in the most diff erent diversities;

    Decreasing stakeholder controls and assessments;
    Facing the competition;
    Improving the image of the organization and its products or activities with 

its customers;
    Ensuring that the product, service or system meets the standards.

representados por duas (�����), três (�������) e quatro (����������) estre-
las, respectivamente, receberão um selo de acordo com o nível ao qual forem 
classifi cadas.

�����������������������������������������������������������������������

3.4.5. Termos e Condições de uso do Selo 
Acreditado e demais selos

3.4.5.1 Condições de uso do Selo 
Acreditado(������������)������������������������������������������������������������

As instituições que receberem o SEIOK - certifi cação acreditada pela 
Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro - poderão fazer uso do mesmo 
durante o período de vigência do Selo, correspondente ao período de 1 (um) 
ano para: consolidação da marca, apresentação aos stakeholders; apresentação 
ao seu corpo de colaboradores, conselheiros, investidores; aquisição de recursos 
oriundos do setor público e privado; tornar-se elegível à composição de grupos de 
empresas que desfrutem de reconhecimento associado à sua história e trabalho 
em prol da inclusão e combate à desigualdade social. Após o encerramento da 
vigência do selo, a divulgação deve ser cessada, a menos que haja recertifi cação 
imediata.

A instituição que for classifi cada como Plenamente Inclusiva deverá, ao fi nal 
de um ano corrido, solicitar a atribuição da certifi cação acreditada e encerra-
mento da vigência do selo, e a divulgação deve ser cessada, a menos que haja 
recertifi cação imediata.

3.4.5.2. Condições de uso dos Selos de 2, 3 e 4 
estrelas (�����, ������� and ����������)����������������������������������������������� ������� ������� ����������

Todas as instituições que participarem da aplicação da Escala Cidadã Olga Kos 
serão reconhecidas a partir de atribuição de Selo respectivo ao desempenho na 
avaliação e certifi cado, sendo exclusivo o Selo Acreditado àquelas que obtiverem 
nível de Plenamente Inclusiva e representado pelas 5 estrelas (������������), 
e receberão selos adjacentes que corresponderão aos níveis Potencial Inclusivo 
Latente, Potencial Inclusivo Emergente e Orientação Inclusiva, representados por 
duas (�����), três (�������) e quatro (����������) estrelas, respectivamente, 

������������������������������������������������������������

���������� ��������������������� ����������������������������������������
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4. CONFORMITY ASSESSMENT STEPS 
4.1 Certification Request

4.3 Attribution of �����, ������� and 
����������stars

4.2 Analysis of Request and Documentation 
Compliance

The application for the Seal can be made by organizations that wish to asso-
ciate their brand with practices of inclusion and acceptance of diversity in their 
work environment, through standardized and recognized parameters proposed 
by the Olga Kos Citizen Scale. This request must be made to the recognized 
certifi er(s) for attribution of the Olga Kos Inclusion Seal, after accessing the 
platform (Olga Kos website) and comprehension of the dimensions and varia-
bles evaluated through the Olga Kos Citizen Scale. The company is expected 
to understand the content to be evaluated in its workspace before submitting 
to the evaluation.

The Analysis of the Request and Documentation Conformity is carried 
out by the certifi ers, and it is carried out regarding the relevance of the request 
with evaluation of the conformity of the documentation sent by the interested 
institution. 

The interested and requesting Institution must attach the documents listed 
below and send them, along with the “Request for Conformity Assessment”, 
to the accredited Certifi er by the National Institute of Metrology, Quality and 
Technology (INMETRO).

If non-conformity(ies) are identifi ed in the documentation received, it must 
be formally returned to the interested institution, in order to evidence the need 
for correction for future analysis.

����������������������������������������
��������������������������������������

Companies that go through an evaluation process and do not achieve a score 
suffi  cient for the degree of excellence required to obtain the accredited seal, 
corresponding to the Fully Inclusive classifi cation and represented by the 5 stars, 
will receive adjacent seals that correspond to levels Latent Inclusive Potential, 

a depender de sua classifi cação. A divulgação desse reconhecimento poderá ser 
feita a partir dos canais de comunicação ofi ciais da empresa durante o período 
de 1 (um) ano. Para fi ns de divulgação do processo de avaliação, os participan-
tes poderão divulgar suas potencialidades. Porém, internamente, prezar-se-á 
pela transparência, a partir da divulgação integral dos resultados para todos 
os colaboradores, a fi m de assegurar melhoria contínua de seus regulamentos 
e processos internos.

3.4.5.3. Termos de uso do Selo

3.4.5.4 Canal de Comunicação 

A atribuição do Selo não garante que a empresa apresente, durante vigência do 
SEIOK, conduta exímia, assim como o Instituto Olga Kos não se responsabiliza 
pelo não cumprimento das normas propostas, assim como não se responsabiliza 
de forma alguma pelo conteúdo ou serviços fornecidos nos sites desses terceiros.

As organizações que receberem o selo poderão perdê-lo diante das seguintes 
condições: comprovação de ações discriminatórias e/ou não inclusivas, como: 
racismo, homofobia, descumprimento da lei de cotas, ações identifi cadas por 
ampliação da desigualdade social ou mesmo por ampliação da degradação do 
meio ambiente. Vale ressaltar ainda que o SEIOK poderá ser perdido mediante 
a emissão e apresentação de documentos inverídicos, dados fraudados, com-
provação de corrupção junto a agentes públicos e privados.

Por meio de um canal de comunicação organizado pelo Instituto Olga Kos 
(seiok@institutoolgakos.org.br) será possível avaliar se as instituições continuam 
cumprindo os requisitos defi nidos pela ECOK. Este canal estará aberto a todos 
os colaboradores das instituições participantes, e, por meio deste, poderão elogiar, 
criticar ou mesmo denunciar, caso a instituição que recebeu o selo não esteja 
em consonância com os valores que orientam a Escala Cidadã Olga Kos. Cada 
colaborador receberá um manual acessível que descreve as entregas previstas 
em termos de políticas institucionais inclusivas.
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Latent Potential Emerging Inclusive and Inclusive Orientation, represented 
by two, three, and four stars, respectively, depending on their classifi cation.

4.4 Maintenance Confirmation

4.5 Recertification Assessment

4.1 Solicitação de Certificação

4. ETAPAS DA AVALIAÇÃO DE 
CONFORMIDADE

The Olga Kos Institute has a specifi c service channel for possible reports, 
complaints and doubts associated with the seal. This service channel is confi -
gured by e-mail seiok@institutoolgakos.org.br. It should be duly noted that in 
the event of a complaint about misuse of the seal, as well as non-conformity of 
the organization’s actions with the status of the seal, an investigation process 
will be instituted through a commission established by the Olga Kos Institute, 
the result of which may imply on its cancellation, or even, in possible lawsuits 
as consequence of damages caused to the brand of the Institute Olga Kos.

Recertifi cation will take place annually, with no set deadline, upon request 
from the company that already has the seal. It is estimated that the process will 
be rigorously repeated to ensure the quality of the assessment.

3.4.5.5 Recertificação

3.4.6 Benefícios do Selo de Inclusão Olga Kos

A Recertifi cação do SEIOK não é automática e é de responsabilidade da or-
ganização detentora do mesmo. Portanto, caberá a esta organização contatar a 
agência certifi cadora para a realização de novo processo de avaliação.

Podem ser elencados os seguintes benefícios do Selo, quais sejam:
  Promover o comprometimento, prioritariamente com a responsabilidade 

social; 
    Contribuir a partir de um método gerencial para assegurar a melhoria con-

tínua do desenvolvimento da empresa ou organização com relação à inclusão 
de pessoas nas mais distintas diversidades; 

   Diminuir controles e avaliações por parte dos stakeholders; 
   Fazer frente à concorrência; 
   Melhorar a imagem da organização e de seus produtos ou atividades junto 

aos seus clientes;
   Assegurar que o produto, serviço ou sistema atende às normas; 
    Tornar a organização altamente competitiva com produtos em conformidade 

às normas técnicas e atuar fortemente no conceito da meritocracia.

A solicitação do Selo poderá ser feita por organizações que desejem asso-
ciar a sua marca às práticas de inclusão e acolhimento da diversidade em seu 
ambiente de trabalho, por meio de parâmetros padronizados e reconhecidos, 
propostos pela Escala Cidadã Olga Kos. Essa solicitação deverá ser feita à(s) cer-
tifi cadora(s) reconhecida(s) para atribuição do Selo de Inclusão Olga Kos, após 
acesso à plataforma (site Olga Kos) e conhecimento das dimensões e variáveis 
avaliadas por meio da Escala Cidadã Olga Kos. Espera-se que a empresa tenha 
conhecimento do conteúdo a ser avaliado em seu espaço de trabalho antes de 
se submeter à avaliação.
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4.2 Análise da Solicitação e da Conformidade 
da Documentação

4.4. Confirmação da Manutenção

A Análise da Solicitação e da Conformidade da Documentação é realizada pelas 
certifi cadoras, sendo realizada uma análise quanto à pertinência da solicitação e ava-
liação da conformidade da documentação encaminhada pela instituição interessada. 

A Instituição interessada e solicitante da avaliação deve anexar os documen-
tos solicitados para a certifi cação e enviar junto a “Solicitação de Avaliação da 
Conformidade” ao Órgão de Acreditação - Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Caso seja(m) identifi cada(s) não con-
formidade(s) na documentação recebida, esta deve ser formalmente devolvida 
à instituição interessada, visando evidenciar a correção da(s) mesma(s) para 
nova análise. 

4.3. Atribuição de Selos de 2, 3 e 4 estrelas 
(����� ,,������� ,����������)

As empresas que passarem por processo de avaliação e que não atingirem 
pontuação sufi ciente ao grau de excelência exigido para a obtenção do selo 
acreditado, correspondente à classifi cação Plenamente Inclusiva e representado 
pelas 5 estrelas (������������), receberão selos adjacentes que corresponderão 
aos níveis Potencial Inclusivo Latente, Potencial Inclusivo Emergente e Orientação 
Inclusiva, representados por duas (�����), três (�������) e quatro (����������) 
estrelas, respectivamente, a depender de sua classifi cação.

����������������������������������������

,������� ,������� ,������� 

���������������������) e quatro (

����� ����� 

����������

����������������������������������������

������������������������������������������������������������

O Instituto Olga Kos dispõe de canal de atendimento específi co para possíveis 
denúncias, reclamações e dúvidas associadas ao selo. Este canal de atendimento 
confi gura-se pelo e-mail seiok@institutoolgakos.org.br. Cumpre ressaltar que, 
em caso de denúncia sobre mau uso do selo, bem como inconformidade das 
ações da organização com o status do selo, instaurar-se-á um processo de sindi-
cância por meio de comissão instituída pelo Instituto Olga Kos, cujo resultado 
poderá implicar no seu cancelamento, ou até mesmo em eventuais processos 
decorrentes de prejuízos ocasionados à marca do Instituto Olga Kos.
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4.5 Avaliação de Recertificação 

A recertifi cação ocorrerá anualmente, sem prazo determinado, mediante 
solicitação da empresa que já possui o selo. Estima-se que o processo seja rigo-
rosamente refeito para garantir a qualidade da avaliação.
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