
Alice cria sistema de monitoramento de diversidade e
inclusão e anuncia metas para 2024

A healthtech assume compromisso de alcançar 30% de seu time formado por pessoas
negras, além de 40% de mulheres em níveis seniores de gestão

São Paulo, 22 de outubro de 2021 — A healthtech Alice, primeira gestora de saúde do Brasil,
lança nesta sexta-feira (22) seu primeiro relatório de Diversidade e Inclusão e apresenta
seus compromissos para elevar a representatividade da empresa até 2024.

O relatório foi construído com base nos dados do sistema de monitoramento contínuo
desenvolvido pela healthtech, que automatizou a coleta de informações de diversidade
para fazer um acompanhamento em tempo real dos indicadores de gênero, raça, orientação
sexual, entre outros, da companhia.

“Como toda empresa em início de jornada, temos diversos indicadores de negócio para
acompanhar. Mas na Alice, queremos ir além. Estamos monitorando os dados de
diversidade de perto, para garantir que estamos sempre no caminho correto e fazer ajustes



de rota o mais rápido possível quando necessário”, afirma André Florence, co-fundador e
CEO da Alice.

Para começar, a empresa se compromete a elevar para 30% o número de pessoas negras
no time como um todo. Em julho de 2021, cerca de 19,8% de toda a Alice se identificava
como preta ou parda.

Além disso, a Alice também está focada em aumentar a representação feminina nos cargos
de gestão mais seniores para 40%. Em julho, as mulheres representavam 57,5% de toda a
empresa e 46,9% dos cargos de gestão, mas 27,8% do total de gestores nos dois níveis mais
seniores.

"Não vamos fugir da nossa responsabilidade," complementa Florence, "nossa missão é
tornar o mundo mais saudável. Para atingir esse objetivo criamos uma empresa do zero, e
com essa empresa necessariamente criamos uma nova parte da sociedade. Nós queremos
que essa parte seja a mais representativa, inclusiva e justa possível. Não é fácil, não é rápido,
mas é o certo".

O que já está sendo feito

A healthtech se associou este ano a organizações que garantem a promoção da
diversidade e inclusão no mercado de trabalho, com a adoção do Protocolo ESG promovido
pelo Pacto de Promoção da Equidade Racial e compromisso junto à ONU Mulheres com os
Princípios de Empoderamento das Mulheres.

A Alice também está criando programas individuais de desempenho para as pessoas do
time, implementando vagas afirmativas, trabalhando próximo a organizações parceiras, e
promovendo ações com foco na interseccionalidade, entre outros.

Falar em saúde também é falar de inclusão

A Alice conta ainda com a Liga Magenta, comissão institucional de D&I que nasceu a partir
de uma iniciativa do time de enfermagem, e é responsável por orientar as estratégias e
acompanhar os compromissos. Em paralelo, os Grupos de Afinidade, formados por pessoas
com um interesse ou objetivo em comum, auxiliam a Liga Magenta na execução e desenho
das ações.



Em novembro de 2020, com um time de 108 pessoas na empresa, a Liga conduziu o
primeiro censo. Em julho de 2021, quando a healthtech completou um ano de operação e
alcançou a marca de 275 pessoas, foi feita uma nova rodada de pesquisa.

Desta vez, foi criado um mecanismo que permite a atualização contínua dos dados,
considerando automaticamente cada novo Pitaya -- como são chamadas as pessoas que
integram o time da Alice. Isso possibilita análises qualitativas mais ágeis e atuação mais
rápida, atendendo às necessidades do crescimento exponencial da healthtech.

Notou-se que a quantidade de mulheres aumentou significativamente: 460% nos últimos 12
meses, enquanto o time como um todo cresceu 264% no mesmo período. Foram muitas as
contratações em Engenharia, Operações, Produto e na área da Saúde.

Em paralelo, nos últimos seis meses, o número de funcionários da Alice cresceu 122% — já
os Pitayas que se identificam como LGBTQIA + aumentaram em torno de 422%, indo de 9%
para 18%.

“Somos uma empresa jovem e estamos no começo de uma longa jornada, mas isso não é
justificativa para não agirmos. Começamos desde cedo a discutir e atuar para criar uma
Alice justa, transparente e inclusiva. Agora, pouco depois de completar um ano desde o
nosso lançamento para o mercado, vamos com mais força. Não podemos mudar o mundo
da noite para o dia, mas precisamos começar”, conclui o CEO.

Sobre a Alice

A Alice é hoje considerada uma das mais promissoras healthtechs brasileiras. Lançada ao mercado
em junho de 2020 como a primeira gestora de saúde do país, tem por missão tornar o mundo mais
saudável.

Fundada em 2019 por André Florence, Guilherme Azevedo e Matheus Moraes, a healthtech já
recebeu 47,8 milhões de dólares de investimento dos fundos ThornTree Capital Partners, Kaszek
Ventures, Canary, Maya Capital e Endeavor Catalyst. Em fevereiro de 2021, a startup realizou a maior
captação em Series B para uma healthtech no Brasil no valor de 33,3 milhões de dólares.

Os membros da Alice são acompanhados por um Time de Saúde -- formado por médicos,
enfermeiros, nutricionistas e preparadores físicos -- que tem o papel de apoiá-los ao longo da vida,
definindo um plano de ação mirando decisões mais saudáveis e os ajudando a navegar pela
Comunidade de Saúde da healthtech (especialistas, hospitais e laboratórios).



Atualmente, essa comunidade possui nove hospitais, mais de 200 unidades de centros de
diagnóstico e médicos especialistas de excelência. A Alice oferece 30 opções de planos modulares,
todos registrados na ANS, e que podem ser definidos conforme a preferência de cada membro.

Os membros contam ainda com a Casa Alice, clínica proprietária da empresa desenhada para ser um
espaço acolhedor, que não se parece em nada com uma tradicional.

Mais informações em: www.alice.com.br


