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Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis

NOVA GERAÇÃO DOS INDICADORES ETHOS 

Em outubro de 2010, demos início a um amplo processo participativo com o desafio de 
compreender o papel dos Indicadores Ethos em um contexto no qual a responsabili-
dade social empresarial (RSE) não era mais novidade para as empresas e para os inte-
ressados. Tínhamos um plano trilhado e a intenção de  ouvir e receber a influência real 
dos nossos stakeholders no desenvolvimento de uma nova geração dos Indicadores 
Ethos. Nosso objetivo era traduzir a aprendizagem em sustentabilidade e responsa-
bilidade social adquirida com sua aplicação, conferindo-lhe utilidade e convergência 
com diferentes iniciativas disponíveis no mercado, para que a sustentabilidade se in-
tegre efetivamente nos negócios. 

Mais do que nosso próprio entendimento sobre essa iniciativa e o que pretendíamos 
com ela, quisemos envolver as pessoas, fossem elas usuárias da ferramenta, especia-
listas em RSE ou apenas interessadas no tema; fossem de empresas, organizações da 
sociedade civil ou órgãos governamentais. Quisemos pôr em prática, de forma efe-
tiva, o engajamento das partes interessadas que tanto estimulamos as empresas a 
adotar. Por essa razão, estabelecemos um processo multistakeholder, formalizando 
instâncias que apoiaram todo esse processo.  

Isso nos levou a vários desafios, dos quais o principal foi equilibrar diferentes expec-
tativas e visões sobre os mesmos propósitos: atualizar os Indicadores Ethos trazen-
do novos aspectos e avanços do movimento de responsabilidade social, sem que eles 
ficassem longos, exaustivos e difíceis de aplicar; torná-los mais amigáveis e mais sim-
ples, sem perder a consistência de sua proposta; auxiliar as empresas em um uso efi-
ciente, que lhes seja útil para outros usos e participação em outras iniciativas; dar 
maior visibilidade às empresas que os aplicam, sem prescindir da confidencialidade e 
do sigilo em seu uso.

Foram muitos os questionamentos. Também foram muitas as consultas, formais e in-
formais, a centenas de pessoas que contribuíram com essas reflexões. E eis aqui o 
resultado, fruto de um trabalho intenso e colaborativo, envolvendo pessoas e orga-
nizações que se dedicaram muito mais do que prevíamos e tomaram como suas as 
questões relacionadas a essa iniciativa. Entendemos que, mais do que construir uma 
ferramenta de gestão, essas pessoas, assim como nós, envolveram-se neste trabalho 
almejando contribuir para a transformação do mundo em que vivemos.

Sabemos que várias empresas já avançaram bastante, com práticas em nível de exce-
lência. Mas sabemos também que muitas outras precisam ingressar nesse universo. 
O resultado que agora apresentamos reflete nosso empenho em equilibrar essas dife-
rentes necessidades: apoiar as empresas que se iniciam na trilha da RSE e estimular 
as que já avançaram a ir além. Entendemos que isso é possível e trabalhamos em mui-
tas frentes para alcançar esse objetivo. 

É com esse propósito que apresentamos a você os Indicadores Ethos para Negócios 
Sustentáveis e Responsáveis, ferramenta que explicita nosso entendimento de que a 
responsabilidade social é uma forma de gestão que deve estar presente em qualquer 
debate sobre sustentabilidade. Isso porque sustentabilidade e responsabilidade so-
cial são, em nossa opinião, conceitos interdependentes e não excludentes. Essa visão 
tem origem nas próprias reflexões que vimos fazendo como organização, buscando in-
tegrar os princípios e comportamentos da responsabilidade social com os objetivos 
para a sustentabilidade. Vivenciamos essas reflexões e buscamos essa integração. 

Este é um instrumento “para” negócios sustentáveis e responsáveis. Ou seja, visa es-
timular que os negócios sejam sustentáveis e responsáveis, e não simplesmente iden-
tificar ou reconhecer os que já o são.  

Convidamos você a conhecer as novidades deste instrumento e a usá-lo em suas ativida-
des. Que a transformação de que necessitamos seja alcançada com a sua participação.

Instituto Ethos
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PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE

Nos últimos anos, o Brasil tem avançado na agenda de transparência e combate à cor-
rupção. O papel das empresas como atores políticos tem sido fundamental para o 
avanço dessa agenda, que teve conquistas concretas como a Lei Ficha Limpa, a Lei de 
Acesso a Informação e, mais recentemente, a Lei de Conflito de Interesses e a Lei An-
ticorrupção (ou Lei da Empresa Limpa). 

Atualmente, com a aprovação desse conjunto de leis, é imperativo que as empresas in-
corporem práticas éticas e transparentes em sua gestão, de acordo com os princípios 
da responsabilidade social, a fim de atingir outros ganhos, como a sustentabilidade 
do setor empresarial. Assim, faz-se necessária uma reflexão acerca dos principais de-
safios para o desenvolvimento de uma boa governança por parte das empresas, tais 
como a instalação da gestão de risco e compliance, o estabelecimento de políticas e 
práticas de integridade e a adoção das melhores práticas de transparência, como o re-
lato integrado, entre outras. 

A boa gestão nessas áreas pressupõe um monitoramento constante sobre os ativos e 
passivos econômicos e socioambientais da empresa e de sua cadeia de valor, cuja res-
ponsabilidade sobre problemas pode recair na empresa. É preciso lembrar que, hoje, 
mais do que os acionistas e o governo, é a sociedade que está acompanhando, cada 
vez com maior interesse, as ações das empresas, seu funcionamento, o tratamento 
aos empregados, a origem dos insumos para a produção e assim por diante.

Com o propósito de promover maior articulação entre as empresas para melhorar e 
aperfeiçoar o ambiente das relações entre os setores público e privado, o Instituto 
Ethos vem atuando, desde sua criação, no combate à corrupção. Com a criação do Pac-
to Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, em 2005, passou a trazer orien-
tações claras às organizações para que possam, de forma compartilhada, direcionar 
seus esforços para a criação e manutenção de políticas e processos de promoção da 
integridade, bem como de prevenção e combate à corrupção. Os compromissos assu-
midos pelas signatárias do Pacto são monitorados anualmente, para dar visibilidade 
e transparência às práticas empresariais e fortalecer o próprio Pacto dando subsídios 
ao planejamento das empresas.

Agora, o monitoramento do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção  
passa a ser integrado à metodologia já consolidada dos Indicadores Ethos, em sua 
nova geração. Essa integração também é útil para as empresas que ainda não são sig-
natárias do Pacto, uma vez que podem usar este documento como um guia de apro-
fundamento temático. O desenvolvimento do guia contou com a participação das 
empresas e organizações signatárias e dos membros do Grupo de Trabalho do Pac-
to Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, com o desafio de aperfeiçoar 
e adequar a plataforma de monitoramento à legislação atual – principalmente com a 
Lei Anticorrupção e o Cadastro Empresa Pró-Ética (iniciativa instituída pela Controla-
doria-Geral da União – CGU e o Instituto Ethos).

Mais do que uma ferramenta de monitoramento do pacto, o Guia Temático: Integrida-
de, Prevenção e Combate à Corrupção é uma ferramenta de gestão das práticas de in-
tegridade empresarial que apresenta um caminho para as empresas que desejam ter 
uma gestão socialmente responsável ou se preparar para integrar o Cadastro Empre-
sa Pró-Ética.

Além de contribuir para a sustentabilidade do país, as empresas que adotam medi-
das de promoção da integridade e da ética se tornam menos expostas à ocorrência de 
atos de corrupção. Entre a adoção de tais mecanismos e sua inexistência, a primeira 
atitude vem se mostrando muito mais valiosa, tanto para as empresas quanto para 
toda a sociedade. 

Secretaria Executiva do Grupo de Trabalho do Pacto Empresarial pela Integridade e 
contra a Corrupção
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PARA NEGÓCIOS 
SUSTENTÁVEIS 
E RESPONSÁVEIS 

Esta ferramenta de gestão apoia as empresas na incorpo-
ração da sustentabilidade e da responsabilidade social em-
presarial (RSE) em suas estratégias de negócio, de modo que 
este venha a ser sustentável e responsável. Apresenta uma 
nova abordagem para a gestão das empresas, integrando os 
princípios da RSE e os comportamentos a ela relacionados 
com os objetivos para a sustentabilidade, baseando-se num 
conceito de negócios sustentáveis e responsáveis.

Os Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Respon-
sáveis têm como foco avaliar o quanto a sustentabilidade e a 
responsabilidade social têm sido incorporadas nos negócios, 
auxiliando a definição de estratégias, políticas e processos. 
Embora traga medidas de desempenho em sustentabilidade 
e responsabilidade social, esta ferramenta não se propõe a 
medir o desempenho das empresas nem reconhecer empre-
sas como sustentáveis ou responsáveis.

O QUE É UM NEGÓCIO  
SUSTENTÁVEL E RESPONSÁVEL 

É a atividade econômica orientada para a geração de valor econômico-fi-
nanceiro, ético, social e ambiental, cujos resultados são compartilhados 
com os públicos afetados. Sua produção e comercialização são organi-
zadas de modo a reduzir continuamente o consumo de bens naturais e 
de serviços ecossistêmicos, a conferir competitividade e continuidade 
à própria atividade e a promover e manter o desenvolvimento sustentá-
vel da sociedade.

INDICADORES 
ETHOS
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A ferramenta foi desenvolvida para estar a serviço dos 
negócios, com aplicações e funcionalidades que permi-
tem total flexibilidade em sua aplicação pelas empresas 
e a geração de relatórios mais próximos da realidade em-
presarial, que apoiam efetivamente a gestão, com meca-
nismos para planejamento, compartilhamento de dados 
com as partes interessadas e desenvolvimento da susten-
tabilidade nas cadeias de valor.

Além do questionário principal, denominado “Abran-
gente”, está sendo desenvolvida uma série de guias te-
máticos para avaliar e acompanhar o desempenho das 
empresas signatárias de compromissos e pactos promo-
vidos pelo Instituto Ethos. Tais guias serão disponibiliza-
dos também para as empresas que ainda não aderiram a 
esses pactos e compromissos, mas desejam aprofundar-
-se nos temas propostos. 

A publicação Indicadores Ethos para Negócios Sustentá-
veis e Responsáveis – Guia Temático: Integridade, Preven-
ção e Combate à Corrupção é o primeiro guia dessa série.

ORGANIZAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
O questionário é agrupado em dimensões que são desdo-
bradas em temas inspirados na Norma ISO 26000, os quais, 
por sua vez, desdobram-se em subtemas e, posteriormen-
te, em indicadores.

O questionário Abrangente dos Indicadores Ethos é com-
posto de 47 indicadores, distribuídos em quatro dimensões, 
oito temas e 18 subtemas. Do conjunto total de indicadores, 
sua empresa pode selecionar quais deseja aplicar. Para fa-
zer download do questionário Abrangente dos Indicadores 
Ethos, acesse www.ethos.org.br/indicadores.

Os guias temáticos são organizados a partir de um recorte 
do questionário Abrangente: considera-se o tema proposto 
para a seleção de indicadores do questionário Abrangente e 
se acrescentam novos indicadores para aprofundar o tema, 
mantendo-se a mesma estrutura de dimensões, temas, sub-
temas, questões de profundidade, questões binárias e ques-
tões quantitativas.

Para este guia temático, foram selecionados nove indicado-
res do questionário Abrangente e desenvolvidos cinco no-
vos indicadores, formando um conjunto de 14 indicadores. 

CONVERGÊNCIA COM OUTRAS 
INICIATIVAS

Para contemplar os avanços do movimento de 
RSE/sustentabilidade no Brasil e no mundo, os 
Indicadores Ethos foram desenvolvidos de ma-
neira convergente com diversas iniciativas, dan-
do-se ênfase sobretudo à integração com a 
Norma ABNT ISO 26000, as Diretrizes G4 para a 
Elaboração de Relatos de Sustentabilidade, da 
Global Reporting Initiative (GRI), os princípios do 
Pacto Global da ONU e a metodologia do CDP. A 
ferramenta consolida também a experiência re-
gional latino-americana de adaptação dos Indi-
cadores Ethos a seus respectivos contextos por 
meio do Programa Latino-Americano de Respon-
sabilidade Social Empresarial (Plarse).

DIMENSÃO    TEMA    SUBTEMA    INDICADOR

GUIA TEMÁTICO: INTEGRIDADE, PREVEN-
ÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO

PACTO EMPRESARIAL PELA INTEGRIDADE E CONTRA A CORRUPÇÃO

Partindo do princípio que as empresas podem – e devem – desempenhar um papel importante no combate à cor-
rupção, o Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção trabalha, desde sua criação em 2005, para unir 
empresas na promoção de um mercado mais íntegro e ético e na erradicação do suborno e da corrupção. Ao se tor-
narem signatárias do pacto, as empresas assumem o compromisso de cumprir integralmente e divulgar a legis-
lação brasileira anticorrupção para seus empregados e stakeholders. Além disso, elas se comprometem a vedar 
qualquer forma de suborno, trabalhar pela legalidade e transparência nas contribuições a campanhas políticas e 
primar pela transparência de informações e colaboração em investigações, quando necessário. Com o propósito 
de desenvolver estratégias para apoiar as empresas signatárias, foi criado o Grupo de Trabalho do Pacto Empre-
sarial pela Integridade e contra a Corrupção. Entre suas funções está a de auxiliar na implementação de políticas 
de promoção da integridade e combate à corrupção e mobilizar empresas e entidades empresariais. Para saber 
mais, acesse www.ethos.org.br/pactopelaintegridade. 

AMOSTRA



10 Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis

TIPOS DE QUESTÕES

Cada indicador é composto por esses três tipos de questões; 
de profundidade, binárias  e questões quantitativas: 

COMO APLICAR OS INDICADORES 
ETHOS DE INTEGRIDADE, PREVENÇÃO E 
COMBATE À CORRUPÇÃO

O conteúdo dos Indicadores Ethos está disponível para 
todas as empresas, independentemente do seu porte. Ao 
responder ao questionário, inicie pelas questões binárias, 
identificando quais são as práticas já desenvolvidas pela 
empresa. Depois dessa identificação, determine em que 
estágio a empresa se encontra naquele indicador. Termi-
nado o preenchimento, transfira suas respostas para o sis-
tema on-line. Em cada indicador, a partir das respostas a 
todas as questões binárias, o sistema apontará em qual 
estágio a empresa está enquadrada; a escolha do está-
gio é definida pela empresa, que pode confirmar a indica-
ção feita pelo sistema ou selecionar um estágio diferente, 
justificando a sua escolha. A empresa pode, por exemplo, 
descrever as práticas que mantém e que, embora não des-
critas no questionário, justificam a seleção de um estágio 
diferente do que foi indicado pelo sistema. 

Ao término do preenchimento e após a liberação das res-
postas, a empresa poderá acessar seu relatório de diag-
nóstico, que apresentará os desempenhos individuais e os 
comparativos com as demais empresas que responderam a 
mesma seleção de indicadores.

Ao obter o diagnóstico de sua empresa, vá para a etapa 
de planejamento. Mais importante do que o diagnóstico 
é o que você planeja fazer a partir das informações gera-
das por ele. No sistema dos Indicadores Ethos para Negó-
cios Sustentáveis e Responsáveis, as empresas associadas 
contam com o módulo de planejamento, que as apoia nes-
sa etapa do processo de gestão da RSE/sustentabilidade.

O preenchimento dos indicadores quantitativos é obriga-
tório para os dados do ano referência da aplicação, os da-
dos dos anos anteriores tem o preenchimento opcional, e 
apoiam a análise da empresa sobre o seu desempenho e 
são utilizados no módulo de planejamento, constituindo-
-se numa referência para o estabelecimento das ações. 

A aplicação do Guia Temático: Integridade, Prevenção e 
Combate à Corrupção será realizada anualmente pelas em-
presas signatárias do Pacto Empresarial pela Integridade e 
contra a Corrupção, permitindo monitorar o cumprimento 
dos compromissos assumidos. Ao término de cada ciclo de 
preenchimento, será gerado um relatório consolidado com 
os estágios da signatária na gestão das questões relativas 
ao tema.

Para mais informações, acesse os documentos de orienta-
ção para aplicação em www.ethos.org.br/indicadores.

Questões de 
profundidade

Questões  
binárias

Questões 
quantitativas

O que são Representa-
dos por cinco 
quadros con-
tíguos, apre-
sentam a 
evolução de 
práticas em 
cada indica-
dor.

Perguntas 
com respostas 
“sim” ou “não” 
que orientam 
com clareza a 
escolha do es-
tágio. 

Questões nu-
méricas para 
apoiar a defi-
nição de obje-
tivos e metas 
claras para o 
próximo ciclo 
de aplicação 
dos Indicado-
res Ethos. 
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ESTÁGIO 1 CUMPRIMENTO E/OU TRATATIVA INICIAL sim       não

ESTÁGIO 2 INICIATIVAS E PRÁTICAS sim       não

ESTÁGIO 3 POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO sim       não

ESTÁGIO 4 EFICIÊNCIA sim       não

ESTÁGIO 5 PROTAGONISMO sim       não

12Modelo de Negócios
Visão e Estraté gia

Este indicador possui questões quantitativas. 

QUESTÕES
BINÁRIAS

QUESTÕES DE 
PROFUNDIDADE /

ESTÁGIOS

DESCRIÇÃO 
DOS ESTÁGIOS

ESCOLHA O 
ESTÁGIO MAIS 

APROPRIADO

NAVEGADOR: 
Dimensão/Tema/Subtema

TÍTULO DO INDICADOR COR INDICA DIMENSÃO

ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO

INDICADOR

RELAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS
Ampla, 
Essencial e 
Básica

AMOSTRA



12 Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis

SISTEMA ON-LINE 

O uso do sistema on-line dos Indicadores Ethos para Ne-
gócios Sustentáveis e Responsáveis é exclusivo para 
empresas associadas ao Instituto Ethos, que podem uti-
lizá-lo na forma individual ou aderindo ao Programa Sus-
tentabilidade na Cadeia de Valor. O módulo que permite o 
preenchimento do Guia Temático: Integridade, Prevenção 
e Combate à Corrupção está disponível também para as 
empresas que, embora não sejam associadas do Instituto 
Ethos, são signatárias do Pacto Empresarial pela Integri-
dade e contra a Corrupção, as quais terão acesso limitado 
ao sistema on-line dos Indicadores Ethos. Pelo link www.
ethos.org.br/associe-se, sua empresa saberá como asso-
ciar-se e ter pleno acesso ao sistema.

FUNCIONALIDADES DO                         
SISTEMA ON-LINE

  Autodiagnóstico. Ao aplicar os Indicadores Ethos, a 
empresa recebe um relatório de diagnóstico sobre seu 
desempenho ao longo de todo o questionário, compa-
rando-o com o de todas as empresas participantes, com 
o daquelas que fazem parte de seu setor e com o das que 
seguiram o mesmo critério no processo de aplicação.

  Planejamento. A partir do relatório de diagnóstico as 
empresas podem priorizar os indicadores para o plane-
jamento no próprio sistema, escolhendo as questões 
que vão tratar e gerenciar, estabelecendo e acompa-
nhando metas, prazos e recursos.

  Orientação para o enquadramento nos estágios. O siste-
ma on-line auxilia a empresa na identificação do estágio 
mais adequado para determinada prática, ao ressaltar o 
mais apropriado, considerando a escolha dos indicado-
res binários. Funciona como uma informação adicional 
para a empresa, que deverá refletir e efetuar a escolha 
do estágio que julgar mais adequado.

  Relato de sustentabilidade. Esta funcionalidade per-
mite que a empresa gere automaticamente seu relato 
de sustentabilidade, logo após o preenchimento. O do-
cumento pode ser editado com a identidade visual da 
sua empresa para ser compartilhado com seus públi-
cos e, assim, dar visibilidade às ações sustentáveis da 
companhia. Esta funcionalidade também indica a con-
vergência entre os indicadores respondidos e as demais 
iniciativas correlacionadas com os Indicadores Ethos, 
como as Diretrizes para o Relatório de Sustentabilidade 
GRI G4, os princípios do Pacto Global da ONU, a Norma 
ABNT ISO 26000 e a metodologia do CDP, entre outras. 

PASSOS PARA USO DO SISTEMA ON-LINE

1. Acesse o site www.ethos.org.br/indicadoresethos; 

2.  Ingresse usando seu login e sua senha. Novos usuários 
devem cadastrar-se no sistema. O login será o e-mail 
informado e a senha deverá ser criada pelo próprio 
usuário. O sistema irá enviar um link para a ativação 
do seu cadastro. Caso demore a receber a mensagem, 
verifique sua caixa de spam;

3.  Cadastre sua empresa no sistema ou recupere o cadas-
tro já efetuado. O cadastro da empresa é identificado 
sempre por seu CNPJ. A alteração dos dados do respon-
sável pela empresa no sistema é realizada por procedi-
mento específico indicado no próprio sistema;

4.  Acesse a opção “Autodiagnóstico” para fazer a confi-
guração do questionário. Você poderá criar seu próprio 
questionário, de acordo com as necessidades de sua 
empresa, personalizando a seleção de indicadores em 
“Meus Indicadores” ou utilizando uma das pré-forma-

tações sugeridas pelo Instituto Ethos. Selecionando o 
guia temático, sua empresa poderá aprofundar-se nes-
se tema específico;

5.  Após a seleção do questionário, preencha-o e envie as 
respostas pelo próprio sistema on-line;

6.  O relatório de diagnóstico estará disponível assim que 
as respostas forem liberadas, em formato on-line ou 
em PDF;

7.  As questões quantitativas podem ser respondidas 
mesmo depois de as respostas às questões qualita-
tivas terem sido liberadas, até o término do ciclo de 
preenchimento vigente;

8.  Após o envio do questionário, o sistema irá liberar a 
funcionalidade de planejamento e o acesso aos de-
mais tipos de relatório.

Com relação à confidencialidade, não se preocupe. Garantimos às empresas total sigilo sobre os dados informados. Os re-
sultados comparativos consideram o desempenho médio das demais participantes, sem que os desempenhos individuais 
sejam divulgados. 

AMOSTRA
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ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Em nosso website (www.ethos.org.br/indicadores), reuni-
mos algumas orientações e sugestões para a aplicação dos 
Indicadores Ethos.

GLOSSÁRIO 

Também no nosso website, está disponível um glossário de 
definições e conceitos, cujo objetivo é esclarecer os ter-
mos mais relevantes para a compreensão do que é propos-
to no questionário.

CORRELAÇÕES

Com a evolução do movimento de RSE e sustentabilida-
de, muitas foram as iniciativas desenvolvidas ao redor do 
mundo para estimular as empresas e diferentes organiza-
ções a incorporar práticas responsáveis compatíveis com 
o desenvolvimento sustentável. Cada uma delas foi de-
senvolvida com um propósito específico. No entanto, to-
das abordam temas comuns, pertinentes à agenda da RSE 
e sustentabilidade. Para que os negócios integrem a sus-
tentabilidade em suas estratégias, é preciso reconhecer e 
atuar sobre essas convergências.

 As correlações apresentadas no fim desta publicação são 
resultado de análises da área de Práticas Empresariais e 
Políticas Públicas do Instituto Ethos e têm como objetivo 
confirmar a função dos Indicadores Ethos como sinaliza-
dor de caminhos possíveis para o desenvolvimento de ne-
gócios sustentáveis e responsáveis.

USO PARA DESENVOLVIMENTO DA SUS-
TENTABILIDADE NAS CADEIAS DE VALOR

Empresas interessadas em empregar os Indicadores Ethos 
para desenvolver a sustentabilidade em suas cadeias de 
valor podem fazê-lo comunicando-se conosco pelo e-mail 
indicadores@ethos.org.br. Para mais orientações e informa-
ções, acesse www.ethos.org.br/indicadores ou contate-nos 
pelo e-mail indicadores@ethos.org.br.

AMOSTRA
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DIMENSÃO 
VISÃO E 
ESTRATÉGIA

DIMENSÃO 
GOVERNANÇA 
E GESTÃO 

 1 Estratégias para a Sustentabilidade 
 2 Proposta de Valor 
 3 Modelo de Negócios  

TEMA: GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL  
 
 Subtema: Governança e Conduta

 4 Código de Conduta
 5  Governança da Organização 

(empresas de capital fechado)
 5  Governança da Organização 

(empresas de capital aberto)
 6  Compromissos Voluntários e 

Participação em Iniciativas de RSE/ 
Sustentabilidade 

 7 Engajamento das Partes Interessadas

 Subtema: Prestação de Contas 

 8  Relações com Investidores 
e Relatórios Financeiros

 9  Relatos de Sustentabilidade 
e Relatos Integrados

 10  Comunicação com 
Responsabilidade Social 

 
TEMA: PRÁTICAS DE OPERAÇÃO E GESTÃO

 Subtema: Concorrência Leal 

 11 Práticas Concorrenciais

 Subtema: Práticas Anticorrupção

 12 Práticas Anticorrupção
             INT 01 Programa de Integridade
             INT 02 Capacitação para a Promoção 
             de Integridade

  Subtema: Envolvimento Político 
Responsável 

 13  Contribuições para Campanhas 
Eleitorais

 14  Envolvimento no Desenvolvimento 
de Políticas Públicas

 Subtema: Sistemas de Gestão 

 15 Gestão Participativa 
 16 Sistema de Gestão Integrado
 17 Sistema de Gestão de Fornecedores
              INT 03 Controles Internos 
              INT 04 Mecanismos de Denúncia
              INT 05 Patrocínios e Doações
 18  Mapeamento dos Impactos da Opera-

ção e Gestão de Riscos
 19 Gestão da  RSE/ Sustentabilidade

O questionário Abrangente dos Indicadores Ethos é compos-
to por 47 indicadores aqui apresentados. Para o Guia Temáti-
co: Integridade, Prevenção e Combate a Corrupção foram 
nove indicadores do questionário Abrangente e desenvolvi-
dos cinco novos indicadores destacados em azul. 

Para conhecer os demais indicadores do questionário abran-
gente acesse: www.ethos.org.br/indicadores
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