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Questionário 



Governança 
e Gestão

Ambiental

Social
Visão e 
Estratégia

Dimensões



Os Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis
e Responsáveis têm como foco avaliar o quanto
a sustentabilidade e a responsabilidade social
têm sido incorporadas nos negócios, orientando
para a definição de estratégias, politicas e
processos.

.
Estágio 1
Cumprimento 
e/ou tratativa 
inicial

Estágio 2
Iniciativas e 
práticas

Estágio 3
Políticas, 
procedimento
s e sistemas 
de gestão

Estágio 4
Eficiência

Estágio 5
Protagonismo

Evolução das práticas

Orientando para a ação



Sua empresa pode escolher quantos e quais indicadores

serão adequados ao seu negócio. Não há um número

mínimo obrigatório a ser respondido. O tamanho da

transformação é uma escolha da sua empresa.

Além disso, para apoiar as empresas que desejam ter uma

orientação do Ethos sobre a seleção dos indicadores, fizemos

algumas seleções que chamamos de pré-formatações.

Flexibilidade



O sistema on-line dos Indicadores Ethos traz novas funcionalidades que ampliam a experiência da
empresa com a ferramenta e apoiam a gestão dos temas.

A partir do autodiagnostico a empresa pode planejar
suas ações, monitorá-las e relatá-las interna ou
externamente.

Sistema on-line



O desempenho da empresa é comparado com o das demais que responderam os Indicadores
Ethos , com recortes por setor, porte e região, trazendo inspiração e indicando ações para o avanço
e consolidação das práticas.

Sistema on-line



Sistema on-line



Sistema on-line



Sistema on-line



Sistema on-line



O que as empresas ganham

GESTÃO DE RISCO

GESTÃO SUSTENTÁVEL

MEUS INDICADORES

TEMPO

MELHORIA CONTÍNUA

COMPARABILIDADE

VISIBILIDADE

RELATO DE SUSTENTABILIDADE

Para que usar



• Gênero

• Integridade
• Distribuição de
Energia Elétrica

Enfoques Específicos | Guias Temáticos e Setoriais 

O que as empresas ganhamPara que usar

• Em breve outros temas relevantes para o 
contexto brasileiro. 

• Interesse em ampliar os guias setoriais em 
parceria com entidades setoriais. 



Para que usar

Cadeia de Valor
Sequencia completa de atividades ou partes que fornecem ou recebem valor na
forma de produtos ou serviços. Partes que fornecem valor incluem fornecedores,
trabalhadores terceirizados, empresas contratadas e outros, enquanto partes que
recebem valor incluem clientes, consumidores, conselheiros e outros usuários
(Fonte: ABNT ISO 26000)

• Engajamento da cadeia de valor;

• Apoio na seleção de fornecedores/ 

clientes de áreas e setores críticos;

• Gestão de risco;

• Relatórios gerenciais da cadeia de 

valor;

• Premiação; 

• Reconhecimento de melhores 

práticas;

• Fóruns de troca e aprendizagem.

Desenvolvimento da Sustentabilidade na Cadeia de Valor



PERFIL DOS PARTICIPANTES

34 43 91 95

Micro Pequena Média Grande

Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis

17 38 24 51

Micro Pequena Média Grande

Indicadores Ethos de RSE (2ª geração)

Quem usa

• Dados referentes ao ciclo 2013/2014 dos Indicadores Ethos. Prazo do ciclo 2014/2015:  11/12/2015



Quem usaQuem usa



Quem usa



Caio Magri

Diretor Executivo de Operações, Práticas Empresariais e Políticas Públicas

Junte-se a nós:

www.ethos.org.br/indicadores

indicadores@ethos.org.br

11 3897-2400

Obrigado! 



Realização

Patrocínio

Parceria Institucional 

Apoio


