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Inédito no mundo, o indicador resulta de parceria firmada entre o Unicef e o Instituto Ethos. O 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), braço da Organização das Nações Unidas 
(ONU), e o Instituto Ethos lançam hoje o Índice de Desenvolvimento Infantil Empresarial (IDI-
E), indicador inédito que medirá o impacto das ações das empresas brasileiras sobre a 
qualidade de vida dos filhos dos próprios funcionários. Um bom IDI-E poderá se tornar 
exemplo para governos ou ainda uma ferramenta de negócios, conforme avalia o presidente 
do Instituto Ethos, Oded Grajew.  
 
"Os resultados das empresas serão comparados aos indicadores municipais e poderão servir de 
base para políticas públicas", afirma Grajew. Depois que as empresas passarem a aderir ao 
indicador – como tem acontecido com outros índices de responsabilidade social –, o Instituto 
construirá um medidor geral para acompanhar o desenvolvimento dos filhos de empregados 
das companhias como um todo.  
 
O indicador mais amplo deverá ser concluído entre o final deste ano e meados de 2007, como 
destaca o presidente da instituição. A diferença do IDI-E para os demais 40 indicadores de 
responsabilidade social já elaborados pelo Ethos é o carimbo do Unicef/ONU.  
 
As sugestões da ONU levaram o Instituto Ethos a perguntar primeiro às empresas qual o 
tempo de licença-maternidade concedido às funcionárias, já que o aleitamento materno e o 
vínculo com a mãe dependem expressamente deste período. O questionário aborda em 
seguida programas desenvolvidos para gestantes, incentivo à vacinação de crianças, bem 
como o oferecimento de creches, planos de saúde, flexibilidade de horário para empregados 
com filhos menores de seis anos. Também são avaliados os benefícios dos empregados e os 
concedidos aos trabalhadores terceirizados e fornecedores.  
 
Grandes empresas têm acompanhado os passos dos fornecedores. Além dos pré-requisitos 
impostos pela legislação, a responsabilidade social virou critério para a seleção de prestadores 
de bens e serviços, como destaca o presidente da Petroquisa (braço da Petrobras para a 
petroquímica) José Lima de Andrade Neto. "Não adianta adotar todas as melhores práticas se a 
empresa que é a âncora não cuida do que está em torno dela. Mas isso não pode ser de uma 
hora para outra; tem de ser gradativamente para não criar limitações de fornecimento". A 
Petrobras começa a colher resultados do Programa de Gestão de Fornecedores implantado no 
ano passado. Cerca de 250 fornecedores informam sobre ações de responsabilidade social.  
 
A Petrobras também oferece benefício para filhos de funcionários. Philips e Basf, com políticas 
avançadas, disponibilizam creches para crianças. As empresas agora perseguem a ética 
empresarial como requisito no mundo dos negócios. Nesta linha o Ethos lança também o Pacto 
Empresarial Pela Integridade e Contra a Corrupção. O Pacto nasceu de uma consulta à 
sociedade civil que começou em 9 de dezembro de 2005, Dia Internacional de Combate à 
Corrupção, e vigorou até março deste ano. Segundo o Instituto, os signatários se 
comprometem a agir em favor das boas práticas para erradicar a corrupção do rol de 
estratégias para se obter vantagens.  
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