
 
Indicadores Ethos – 3ª Geração 

 
 

O PROJETO 
 
A Terceira Geração dos Indicadores Ethos (IE-3) pretende atualizar de forma participativa e consistente seu conteúdo 
e elevar o conhecimento sobre a ferramenta e a sua utilização a um patamar internacional, tendo por base a 
experiência já desenvolvida na América Latina, por meio do Programa Latino-Americano de RSE (Plarse).  

Os objetivos principais da nova revisão dos Indicadores Ethos são:  

 Estruturar um processo de revisão multistakeholder, com desenvolvimento autônomo em relação ao 
Instituto Ethos;  

 Transformar os Indicadores Ethos à luz da Norma de Responsabilidade Social ISO 26000;  

 Integrar os Indicadores Ethos às Diretrizes de Relatórios de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative, 
usando a mesma terminologia e parâmetros semelhantes para levantamento de informações;  

 Atualizar os Indicadores Ethos em relação às questões mais relevantes nas discussões em responsabilidade 
social, incorporando o aprendizado de outras iniciativas do Instituto Ethos e promovendo maior integração e 
esclarecimento conceitual entre RSE e Sustentabilidade;  

 Utilizá-los como ferramenta de gestão para o diagnóstico e planejamento das práticas de RSE, com 
aperfeiçoamento do sistema on-line;  

 Consolidar o uso dos Indicadores Ethos no desenvolvimento da cadeia de valor;  

 Aperfeiçoá-los como ferramenta de uso comum pelos países da América Latina, no âmbito do Programa 
Latino-Americano de Responsabilidade Social Empresarial (Plarse).    

O desenvolvimento do projeto terá as seguintes diretrizes:  

 Estabelecer uma institucionalização transparente e permanente de gestão dos Indicadores Ethos, por meio 
de um mecanismo estruturado de governança e funcionamento multistakeholder ágil para a revisão da 
ferramenta;  

 Alinhar os Indicadores Ethos às principais tendências e iniciativas nacionais e internacionais na gestão da 
responsabilidade social empresarial, incorporando especialmente os conhecimentos adquiridos por outros 
projetos do Instituto Ethos e Uniethos (por exemplo, Cadastro Positivo, em parceria com a CGU, Pacto 
Empresarial pela Integridade e Combate à Corrupção, Pactos Conexões Sustentáveis, GT Empresas pelo 
Clima, Programa Tear, etc);  

 Integrá-los com as principais ferramentas de gestão, metodologias e iniciativas em RSE e sustentabilidade 
desenvolvidas por outras organizações, dando especial ênfase à Norma ISO 26000, lançada em dezembro de 
2010;  

 Aplicar a linguagem da Global Reporting Initiative, de modo a concretizar essa integração;   

 Atualizá-los às mais recentes discussões em responsabilidade social (por exemplo, mudanças climáticas, 
produtos e processos sustentáveis, desenvolvimento territorial sustentável, etc), no sentido de sugerir 
práticas de gestão que tratem dessas questões. 

O processo de revisão será construído de forma planejada e estruturada, como meio de permitir um maior grau de 
participação dos diversos stakeholders da ferramenta (usuários, empresas associadas, entidades de responsabilidade 
social, organizações especialistas em temas cobertos pelo questionário, parceiros setoriais, internacionais, etc) e 
buscará, em termos de conteúdo, potencializar os efeitos e os resultados da abordagem de stakeholders para a 
gestão empresarial, na qual a ferramenta já foi estruturada. 

A data prevista para o lançamento é abril de 2013. O projeto de revisão dos Indicadores Ethos respeitará as etapas 
atuais de uso da ferramenta em sua versão 2012.  

RESULTADOS 

Os resultados esperados no desenvolvimento desse projeto são lançar os Indicadores Ethos Terceira Geração (IE-3) 
como uma ferramenta:  
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 Integrada com a ISO 26000; 

 Amigável com as Diretrizes GRI e outras ferramentas de gestão da responsabilidade social empresarial;  

 Integrada com os outros esforços de mobilização de empresas do Instituto Ethos e Uniethos;  

 Aperfeiçoada em suas características de gestão, desde o planejamento ao gerenciamento e monitoramento 
de ações;  

 Estruturada de modo a permitir o aprofundamento da gestão multistakeholder;  

 Preparada para a autoavaliação da empresa sobre seus impactos e os de sua cadeia de valor;  

 Desenvolvida de modo a promover a inovação e o avanço de práticas empresariais que efetivamente 
contribuam para o desenvolvimento de uma economia verde, inclusiva e responsável.  

 
ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO 

 

 

 

GOVERNANÇA  

CONSELHO ORIENTADOR (CO) 

Composto por representantes executivos do Instituto Ethos e de instituições convidadas, o Conselho orienta e dá 
recomendações às diretrizes estratégicas para desenvolvimento dos Indicadores Ethos – 3ª Geração. Orienta, ainda, 
quanto ao plano de trabalho dos Indicadores Ethos – 3ª Geração, o que inclui as atividades a realizar e as versões dos 
Indicadores Ethos a serem divulgadas publicamente. São membros do Conselho Orientador:  
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A definir  Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - Pnuma 

Aron Belinky  Grupo de Articulação das ONGs Brasileiras para a ISO 26000 

Carlos Eduardo Lessa Brandão Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC 

Clovis Scherer Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE 

Helio Mattar Instituto Akatu 

Eduardo Werneck 
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais 
(Apimec) 

Marcela Zonis Principles for Responsible Investment (PRI) 

Mario Monzoni Centro de Estudos em Sustentabilidade - Gvces 

Nelmara Arbex Global Reporting Initiative (GRI) 

Paulo Itacarambi Instituto Ethos 

Paulo Sérgio Muçouçah Organização Internacional do Trabalho (OIT Brasil) 

Ricardo Corrêa Martins Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) 

Sonia Consiglio Favaretto  BM&F Bovespa 

COMITÊ CONSULTIVO TÉCNICO (CCT) 

Grupo composto por especialistas externos no campo da RSE e sustentabilidade, representantes de empresas 
usuárias dos Indicadores Ethos e representantes de entidades setoriais. Fornece aconselhamento e conhecimento de 
nível técnico ao processo, sempre orientado pelas diretrizes estratégicas definidas pelo Conselho Orientador. São 
membros do Comitê Consultivo Técnico:  

Andreia Marques BP Biocombustíveis 

Daniel Périgo Grupo Fleury 

Diana Csillag Conselho Brasileiro da Construção Sustentável (CBCS) 

Eleine Belavary Associação Franquia Sustentável (Afras) 

Fábio Risério  Promon Engenharia 

Glaucia Térreo  Global Reporting Initiative 

Helton Barbosa Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVCes) 

Ivan Alves da Silva Jr FIAT Automóveis 

Julia Tauszig Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa)  

Leise Duarte Shell 

Leny Medeiros Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) 

Luiz Macedo Centro de Excelência em Varejo da EAESP/FGV (GVCev) 

Maisa Feitosa Sebrae Nacional  

Natalia Tadokoro CPFL 

Paulo Branco Especialista convidado 

Sonia Loureiro  Especialista convidada 

Vivian Smith Especialista convidada 

Wellington Baldo Itau-Unibanco  
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COMITÊ CONSULTIVO PLARSE (CCP) 

Composto por representantes das organizações participantes do Programa Latino-Americano de RSE (Plarse), é 
consultado pelo Conselho Orientador, pelo CCT, pelos Grupos de Trabalho e pela coordenação do projeto, sempre 
que necessário, para emitir seu parecer sobre alguma questão relevante - sejam elas questões estruturais, 
processuais ou temáticas -, que tenha impacto no desenvolvimento dos Indicadores de RSE locais.  

OUTRAS INSTÂNCIAS  

GRUPOS DE TRABALHO TEMÁTICOS (GTTs) 

Conjunto de especialistas e profissionais no campo da RSE e sustentabilidade, com conhecimento em profundidade 
sobre os temas específicos relacionados. A definição exata de quantos e quais grupos poderá ser feita com a avaliação 
do Conselho Orientador. Essa divisão, a princípio, considerará os aspectos mais pujantes para a nova geração de 
indicadores de responsabilidade social no Brasil e América Latina, como questões mais críticas, sinergia com outras 
ferramentas, fomento à inovação, etc.  

COORDENAÇÃO DO PROJETO  

É a equipe do Instituto Ethos responsável pela coordenação geral do projeto. Tem como atribuição implementar as 
diretrizes estratégicas e o plano de trabalho validados pelo Conselho Orientador, gerenciar as comunicações sobre o 
projeto e as relações com os comitês e grupos de trabalho e implementar as ações decorrentes das recomendações 
do CCT, CCP e GTTs para a criação dos IE-3. A coordenação do projeto, ainda, é responsável pela operação da geração 
2 dos Indicadores Ethos (“IE-2”), com seus respectivos compromissos de atendimento e capacitação às empresas, 
acompanhamento técnico dos parceiros do Programa Latino-Americano de RSE, apoio às entidades parceiras no 
desenvolvimento de suplementos setoriais e às entidades empresariais regionais que mobilizam as empresas de seus 
estados para o preenchimento dos Indicadores Ethos.     

CRONOGRAMA  

O cronograma dos Indicadores Ethos 3ª Geração se divide em duas etapas fundamentais: 

Etapa 1 (out/10 a ago/11): definição da relação sinérgica com outras iniciativas e instrumentos de gestão da 
responsabilidade social, especialmente diretrizes GRI e Norma ISO 26000. Publicação da Versão Intermediária para 
Aplicação-Piloto dos Indicadores Ethos – 3ª Geração, disponível em www.ethos.org.br/indicadores, desde agosto de 
2011. 

Etapa 2 (ago/11 a abr/13): revisão do conteúdo para atualização da ferramenta, com a mesma perspectiva de 
estabelecer convergência com os instrumentos acima citados, assim como para incorporação das mais recentes 
discussões acerca da gestão socialmente responsável. 

 

http://www.ethos.org.br/indicadores

