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PREFÁCIO 

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 
integrar 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 usá-lo em suas ativida-
des. Que a transformação de que necessitamos seja alcançada com a sua participação.

 Instituto EthosAmos
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EQUIDADE DE GÊNERO: BENEFÍCIOS PARA TODOS 

Nos últimos anos, tem aumentado a compreensão da sociedade brasileira com rela-
ção à importância da promoção da equidade de gênero. Apesar dos avanços que vêm 
sendo obtidos nessa área, tanto em termos de políticas públicas quanto nas práticas 
empresariais, são muitos os desafios relacionados à inclusão e à ampliação da partici-
pação feminina na economia, na política e na vida social. 

As empresas têm um papel fundamental para promover transformações relevantes e 
contribuir para a mudança dessa realidade, seja a partir de ações focadas em seu pú-
blico interno ou pela atuação positiva nas suas relações com a cadeia de valor, seja por 
sua presença nas comunidades em que operam ou ao exercer influência positiva so-
bre outros públicos.

A promoção da diversidade e a consequente promoção da equidade de gênero são te-
mas bastante presentes nas ações do Instituto Ethos. Realizamos periodicamente a 
pesquisa Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e Suas 
Ações Afirmativas e temos desenvolvido diferentes ações em trabalhos decorrentes 
desse estudo, como publicações e orientações às empresas e, mais recentemente, a 
criação do Grupo de Trabalho Empresas e Direitos Humanos, cujo objetivo é contribuir 
para a garantia do respeito aos direitos humanos e pela promoção do trabalho decen-
te, com o aprimoramento das práticas empresariais, das políticas públicas e de ações 
governamentais. Um dos eixos de atuação desse grupo é a valorização da diversidade, 
com focos prioritários na promoção da diversidade racial e de gênero. Nesse sentido, 
recomendamos que a integração de políticas de equidade de gênero faça parte de es-
tratégias empresariais mais amplas na agenda de empresas e direitos humanos e tam-
bém na agenda da promoção da diversidade.

Sabemos que as questões de gênero apresentam diferentes perspectivas e possibi-
lidades de ação. Há desafios relacionados a esse tema em outras agendas que apoia-
mos, como a promoção da equidade racial, a inclusão de pessoas com deficiência e a 
promoção dos direitos LGBT. Por ora, no sentido de centrarmos um esforço inicial e fo-
cado, abordaremos, neste guia, a questão da mulher, apresentada de uma forma mais 
abrangente, orientando desde já para que, no ambiente de aplicação desses indica-
dores, as empresas levem em conta o contexto no qual as mulheres estão inseridas, 
aproveitando oportunidades de ação que atinjam outros aspectos da diversidade que 
sejam relevantes para a sociedade e para os negócios. 

Há elementos subjetivos que também deverão ser considerados na aplicação des-
ses indicadores. Numa sociedade em que ainda não há equilíbrio entre a presença de 
mulheres e homens nos diferentes espaços de atuação, barreiras culturais devem ser 
identificadas e corrigidas, de modo a ampliar a escuta das vozes das mulheres e sua 
participação nos processos de decisão e na liderança das organizações. 

Quando tratamos de igualdade de oportunidades, também nos confrontamos com al-
guns modelos de sucesso que, numa sociedade sustentável e justa, podem ser ques-
tionados. Por um lado, entendemos que é preciso superar as desigualdades e, nesse 
sentido, a promoção da igualdade de oportunidades é fundamental, uma vez que dá 
acesso a emprego e renda e à melhoria nas condições de vida. Ao mesmo tempo, con-
cordamos que faz parte dessa discussão o questionamento dos modelos de organiza-
ção de trabalho e divisão de tarefas presentes em nossa cultura. Tal questionamento 
pode gerar mudanças nas concepções dos papéis sociais e dos benefícios não apenas 
para as mulheres, mas também para os homens, no sentido de que poderão equilibrar 
de forma mais adequada sua vida profissional com a pessoal. 

Por fim, estamos muito entusiasmados com este trabalho porque temos segurança 
de que ele vai apoiar a evolução das empresas na promoção da equidade de gênero. 
Ele é realizado por entendermos que é preciso atuar concretamente no enfrentamen-
to das desigualdades persistentes em nossa sociedade. Além disso, ressaltamos ser 
importante considerar que a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens 
não é um tema de interesse apenas das mulheres. Os impactos da promoção da equi-
dade de gênero beneficiam a todos e podem ser observados e verificados. 

Instituto EthosAmos
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CONTRIBUINDO PARA O EMPODERAMENTO DA MULHER

A igualdade de tratamento entre mulheres e homens e a equidade de oportunidades para 
ambos é um direito humano fundamental e inviolável. Para garantir esse direito, todos os se-
tores da economia devem estimular e contribuir para o empoderamento feminino. Isso sig-
nifica permitir que as mulheres desenvolvam plenamente suas capacidades, dar condições 
para que elas tenham acesso ao mercado de trabalho e nele se mantenham e garantir a igual-
dade de direitos sociais e econômicos. Ou seja, garantir as condições necessárias para que 
elas assumam o controle de suas vidas. 

Essa igualdade de tratamento de mulheres e homens é uma das questões básicas para a cons-
trução de economias fortes, sociedades mais estáveis e justas e com melhor qualidade de 
vida para todos os cidadãos. Além disso, também é, comprovadamente, um catalizador para 
o desenvolvimento das organizações, tanto na esfera pública quanto na privada. 

No que diz respeito ao setor privado, a comunidade empresarial brasileira está entre as mais 
dinâmicas do mundo e é reconhecida internacionalmente não só por seu nível de excelên-
cia e inovação, mas também por seus esforços no campo da responsabilidade social e do de-
senvolvimento sustentável. Nos últimos anos, diversas empresas vêm buscando incentivar 
a promoção da diversidade e a ampliação da participação feminina no ambiente corporativo. 
Para potencializar e acelerar essa trajetória, criou-se a Associação Movimento Mulher 360 
(MM360), com a missão de contribuir para o empoderamento econômico da mulher brasileira 
numa visão de 360 graus. Para isso, são desenvolvidas estratégias que promovam o fomento, 
sistematização e difusão de avanços em políticas e práticas empresariais, com o propósito de 
informar e engajar toda a comunidade empresarial brasileira e a sociedade em geral.

O Movimento Mulher 360 começou em 2011, contando com diversas atividades realizadas en-
tre mais de 40 empresas signatárias ao longo destes anos. Hoje é mantido por uma alian-
ça entre empresas protagonistas dentro do cenário empresarial brasileiro: Bombril, Cargill, 
Coca-Cola, DelRio, Diageo, Johnson&Johnson, Natura, Nestlé, Pepsico, Santander, Unilever 
e Walmart. 

Os indicadores desenvolvidos em parceria com o Instituto Ethos e com apoio técnico da ONU 
Mulheres, a partir dos Princípios de Empoderamento das Mulheres, cumprem o objetivo de 
dar mais condições para que essas empresas possam avançar de maneira sistemática em sua 
agenda de empoderamento feminino com bases comuns e consistentes. A partir de agora, 
elas terão indicadores para avaliar como o tema evolui dentro da empresa e em relação a 
outras organizações e como ele está impactando o seu negócio. Dessa maneira, esperamos 
aproximar cada vez mais a intenção e a disposição para tratar o tema dos resultados efeti-
vos das ações. 

Associação Movimento Mulher 360 
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PARA NEGÓCIOS 
SUSTENTÁVEIS 
E 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

Esta ferramenta de gestão apoia as empresas na incor-
poração da sustentabilidade e da responsabilidade social 
empresarial (RSE) em suas estratégias de negócio. Apre-
senta uma nova abordagem para a gestão das empresas, 
integrando os princípios da RSE e os comportamentos 
a ela relacionados com os objetivos para a sustenta-
bilidade, baseando-se num conceito de negócios susten-
táveis e responsáveis.

Os Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Re-
sponsáveis têm como foco avaliar o quanto a sustenta-
bilidade e a responsabilidade social têm sido incorpora-
das nos negócios, auxiliando na definição de estratégias, 
políticas e processos. Embora traga medidas de desem-
penho em sustentabilidade e responsabilidade social, 
esta ferramenta não se propõe a medir o desempenho 
das empresas nem reconhecer organizações como sus-
tentáveis ou responsáveis.

A nova geração dos Indicadores Ethos foi desenvolvida 
para estar a serviço dos negócios, com aplicações e funcio-
nalidades que permitem total flexibilidade em sua aplica-
ção pelas empresas e a geração de relatórios mais próximos 
da realidade empresarial, que apoiam efetivamente a 
gestão, com mecanismos para planejamento, comparti-
lhamento de dados com as partes interessadas e desenvol-
vimento da sustentabilidade nas cadeias de valor.

Amos
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ORGANIZAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Os Indicadores Ethos são organizados em quatro grandes 
dimensões, as quais são desdobradas em temas inspirados 
na Norma ISO 26000, os quais, por sua vez, desdobram-se 
em subtemas e, posteriormente, em indicadores.

 

No âmbito da nova geração dos Indicadores Ethos, está 
sendo desenvolvida uma série de guias temáticos para ava-
liar e acompanhar o desempenho das empresas signatá-
rias de compromissos e pactos promovidos pelo Instituto 
Ethos ou organizações parceiras. 

O Guia Temático: Promoção da Equidade de Gênero, de-
senvolvido pelo Instituto Ethos em parceria com a Associa-
ção Movimento Mulher 360 (MM360), faz parte da série de 
guias de aprofundamento temático. 

Ele foi organizado a partir de uma seleção do questionário 
principal dos Indicadores Ethos, considerando-se a perti-
nência dos indicadores ao tema em questão, e se acrescen-
taram novos indicadores específicos, mantendo-se a mesma 
estrutura de dimensões, temas, subtemas e indicadores. 

                                                                                                                                                                   
Do questionário principal dos Indicadores Ethos, foram se-
lecionados dois indicadores. Outros 10 indicadores foram 
criados, formando-se um conjunto de 12 indicadores, to-
dos alinhados com os Princípios de Empoderamento das 
Mulheres (WEP, na sigla em inglês).

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

PRINCÍPIOS DE EMPODERAMENTO DAS MULHERES DA ONU

Iniciativa promovida pela ONU Mulheres e pelo Pacto Global, os Princípios de Empoderamento das Mulheres 
(Women’s Empowerment Principles – WEP) são um conjunto de considerações que ajudam a comunidade em-
presarial a incorporar em seus negócios valores e práticas que visem à equidade de gênero e ao empoderamen-
to de mulheres.

Os Princípios de Empoderamento das Mulheres são:
1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto nível.
2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e 
a não discriminação.
3. Garantir a saúde, a segurança e o bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa.
4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres.
5. Apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres nas cadeias 
de suprimentos e marketing.
6. Promover a igualdade de gênero por meio de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social.
7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero.

Fonte: http://www.onumulheres.org.br/referencias/principios-de-empoderamento-das-mulheres/ 

Amos
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O conteúdo dos Indicadores Ethos preserva a estrutura que 
os consolidou como ferramenta de aprendizado: questões de 
profundidade, questões binárias e questões quantitativas.

Cada indicador é composto por esses três tipos de questões, 
sendo as de profundidade e as binárias obrigatórias para a 
elaboração do relatório de diagnóstico. As questões quanti-
tativas são opcionais e podem ser respondidas em paralelo 
com as perguntas qualitativas, sem influenciar na geração 
do relatório de diagnóstico. Recomenda-se que sejam preen-
chidas para auxiliarem na etapa de planejamento e no relato 
de sustentabilidade.

Para fazer download dos questionários dos Indicadores 
Ethos, acesse www.ethos.org.br/indicadores

As questões de profundidade propostas terão em seus 
três primeiros estágios o foco da ação das empresas vin-
culadas ao MM360. Os demais, identificados como im-
portantes para a evolução das empresas na gestão do 
tema, são propostas que serão incorporadas pelas em-
presas que os definirem como relevantes para sua estra-
tégia e posicionamento. 

Além das questões de profundidade, binárias e quantita-
tivas, este guia temático apresenta questões descritivas, 
que apoiarão a identificação de práticas e informações 
adicionais para a compreensão do desempenho das em-
presas participantes. 

Ao responder ao questionário, inicie pelas questões biná-
rias, identificando quais são as práticas já desenvolvidas 
pela empresa. Depois dessa identificação, determine em 
que estágio a empresa se encontra naquele indicador. Ter-
minado o preenchimento, transfira suas respostas para o 
sistema 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 estágio, 
no entanto, é definida pela empresa, que pode confirmar 
a indicação feita pelo sistema ou selecionar um estágio di-
ferente, justificando a sua escolha. A empresa pode, por 
exemplo, descrever as práticas que mantém e que, embora 
não descritas 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 geradas por ele. 
No sistema dos Indicadores Ethos, as empresas associadas 
contam com o módulo de planejamento, que as apoia nessa 
etapa do processo de gestão da RSE/sustentabilidade.

O preenchimento dos indicadores quantitativos é opcio-
nal. Eles serão usados no módulo de planejamento e para o 
relato de sustentabilidade, constituindo-se numa referên-
cia para o estabelecimento das ações. 

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. 

CENSO INTERNO 

Organizar um levantamento referente ao perfil so-
cial, racial e de gênero é um passo fundamental para 
evoluir no tratamento dos assuntos relacionados a 
gênero e diversidade. As questões quantitativas 
deste guia também dão orientações, por meio de 
um conjunto de referência de dados, para a realiza-
ção periódica de um censo interno para acompanha-
mento da evolução das questões de igualdade entre 
mulheres e homens dentro da organização.

MONITORAMENTO
DE COMPROMISSOS

A aplicação do Guia Temático: Promoção da Equi-
dade de Gênero será realizada anualmente pelas 
empresas vinculadas à Associação Movimento Mu-
lher 360, o que permitirá o monitoramento do cum-
primento dos compromissos assumidos por elas. 
Os dados que forem necessários para o acompa-
nhamento dessa evolução serão considerados de 
preenchimento obrigatório. No caso de questões 
quantitativas, se os dados não estiverem disponí-
veis a empresa terá a opção de justificar a razão de 
não informá-los. 

Empresas interessadas em acompanhar a evolução 
de seu desempenho em gênero são convidadas a 
também realizar aplicações anuais. Ao término de 
cada ciclo de preenchimento, será gerado um relató-
rio consolidado com os estágios da empresa na ges-
tão das questões relativas ao tema, comparando-os 
com os das demais empresas participantes. 

TIPOS DE QUESTÕES COMO APLICAR O GUIA TEMÁTICO 

Amos
tra




