QUER SABER O QUE SUA EMPRESA GANHA
COM OS INDICADORES ETHOS?

SUA EMPRESA GANHA

GESTÃO
DE RISCO

SUA CADEIA DE VALOR GANHA

A partir do autodiagnóstico, sua empresa consegue

O Instituto Ethos desenvolve um programa para ajudar sua empresa

identificar os pontos fortes e aqueles a serem desen-

a engajar sua cadeia de valor, tendo como ferramenta os Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis. Esse pro-

volvidos, evitando riscos ao negócio.

grama, que tem a duração de um ano, conta com:
Com o novo sistema de gestão dos Indicadores Ethos,

GESTÃO
SUSTENTÁVEL

MEUS
INDICADORES

sua empresa define objetivos, prazos e responsáveis

Plano de engajamento da cadeia de valor. Sua empresa receberá

pelas ações de sustentabilidade, facilitando o plane-

um plano de como engajar a cadeia de valor, que poderá ser adap-

jamento e garantindo o acompanhamento das metas.

tado às suas necessidades e a trabalhos já desenvolvidos nessa área.

Você pode escolher quantos e quais indicadores são

Apoio na identificação de fornecedores de áreas e setores críticos.

adequados ao seu negócio. Não há um número mí-

Sua empresa conta com o Instituto Ethos para definir os critérios

nimo obrigatório a ser respondido. O tamanho da

para seleção dos fornecedores que participarão do programa e dos

transformação é uma escolha da sua empresa. O im-

indicadores a serem respondidos.

portante é iniciar essa transformação.

INDICADORES ETHOS
Gestão de risco. A partir do mapeamento de áreas, setores e temas

Usando os Indicadores Ethos, sua empresa atende e

TEMPO

integra os principais itens de iniciativas internacionais
como as diretrizes da GRI, a norma ABNT ISO 26000,

a sustentabilidade como oportunidade
para sua empresa

o Pacto Global da ONU e o CDP.

MELHORIA
CONTÍNUA

Seu público interno poderá identificar oportunidades e
rever processos, buscando melhoria contínua e inovação.

Relatórios gerenciais da cadeia de valor. Serão emitidos relató-

MEÇA

seu estágio na sustentabilidade

COMPARABILIDADE

PLANEJE

Comparabilidade. Além dos relatórios sobre sua cadeia, você terá

VEJA

seu progresso

informações a respeito do desempenho geral de outros setores e

com recortes por setor, porte e região, trazendo inspi-

cadeias de valor, que poderão ser usados como referência para a

ração e indicando desafios para o futuro.

melhoria das ações na sua cadeia.

empresa poderá ficar exposto no site do Instituto

INTEGRE-SE

com outras iniciativas

Premiação. Sua empresa poderá realizar uma premiação em parceria

COMPARE

sua empresa

Ethos. Além disso, ela pode divulgar em seu site o
banner “Eu uso os Indicadores Ethos” e ser escolhida
para constar no Banco de Práticas.
Esta nova funcionalidade dos Indicadores Ethos
permite que sua empresa gere automaticamente

RELATO DE
SUSTENTABILIDADE

os pontos críticos e recomendações sobre como atuar para apri-

sua evolução

Ao responder os Indicadores Ethos, o nome da sua

VISIBILIDADE

rios de diagnóstico da sua cadeia, apresentando os pontos fortes,
morar as práticas.

O desempenho da sua empresa é comparado com o
das demais que responderam os Indicadores Ethos,

com maior exposição a riscos socioambientais e éticos, sua empresa terá insumos para gerir de forma proativa sua cadeia de valor.

com o Ethos, que a apoiará na definição dos critérios de reconhecimento das melhores práticas, na avaliação das ações das empresas e

COMPARTILHE
RELATE

com seus públicos

no evento de entrega dos prêmios.
Reconhecimento das melhores práticas. As empresas da sua ca-

e dê visiblidade a suas ações

deia de valor poderão ser escolhidas para relatar as suas práticas no
Banco de Práticas do Instituto Ethos.

seu relato de sustentabilidade, logo após o preenchimento. Esse documento pode ser editado com a

Fóruns para troca e aprendizagem. As empresas da sua cadeia de

identidade visual da sua empresa para ser comparti-

valor contarão com reuniões, workshops e sessões virtuais que per-

lhado com seus públicos e dar visibilidade às ações

mitirão a troca de experiências em sua própria cadeia de valor e

sustentáveis da companhia.

entre as diferentes cadeias engajadas.

