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Emergência da agenda de direitos humanos no âmbito 
do setor empresarial 
 

• Globalização, seus impactos negativos e o aumento do 
poder das empresas  
• Pressão da sociedade civil em âmbito internacional; 
aumento da exigência do mercado consumidor por padrões 
socioambientais  
• Aumento do nível de exigência na legislação de diversos 
países 
• Pressão de investidores 
• Fortalecimento dos Movimentos  
Sociais 
•“Licença social para operar”  
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Estabelecimento de padrões internacionais em relação 
às responsabilidades das empresas com os direitos 
humanos e iniciativas voluntárias 
 

• Princípios da ONU para Empresas e Direitos Humanos (2011) 
• Norma ISO 26000 
• Pacto Global das Nações Unidas 
• Global Reporting Iniciative  
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Princípios da ONU para Empresas e Direitos Humanos: 
ciclo para a devida diligência 

Ter políticas que 
contemplem os DH, com 
envolvimento das partes 

interessadas e da alta 
direção Mapear os impactos/ riscos 

em relação aos DH no 
negócio da empresa, 

utilizando esta avaliação para 
sua mitigação e tomada de 

decisões nos negócios  

Integrar o respeito aos DH em 
toda empresa, tornando parte da 

cultura corporativa, atribuindo 
responsabilidades, treinando os 

funcionários e fornecendo 
incentivos e desincentivos   

Ter medidas de 
acompanhamento, utilizando 

indicadores, monitorando 
desempenho e resultados, 

divulgando relatório e 
acompanhando os avanços  

Disponibilizar mecanismos 
de reclamação e diálogo 

com as partes interessadas, 
endereçando devidamente 

as queixas recebidas, 
levando-as em conta nas 

avaliações de desempenho e 
mapeamento de riscos 
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From Emily Whitfield, Communications Specialist  
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ENTENDIMENTOS NECESSÁRIOS:  
 
• O respeito aos direitos humanos por parte das empresas não é uma ação 
voluntária, é uma questão de Direito, de cumprimento de obrigações legais  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• É preciso investir recursos (humanos e financeiros) para a implementação de 
uma gestão que leve em conta o respeito aos direitos humanos 
• A empresa deve ter em conta não somente a incorporação em sua gestão do 
respeito estrito às legislações, como deve ter uma postura pró-ativa, mapeando 
os maiores riscos para o seu negócio e promovendo ações para mitigá-los: gestão 
due diligence (devida diligência) 
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ENTENDIMENTOS NECESSÁRIOS:  
 

•  A não violação de direitos na maioria dos casos não significa uma não 
ação, e sim uma postura positiva.  
• Programa Na Mão Certa: importante exemplo neste sentido 
• Violações aos direitos humanos que ocorrem dentro da esfera de 
influência da empresa: qual seu papel e responsabilidade?  
• Ações coletivas como o Programa Na Mão Certa e o Pacto Nacional 
pela Erradicação do Trabalho Escravo: mitigação de riscos e ação com 
corresponsabilidade para enfrentamento de situações que envolvem 
violações de direitos humanos 
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Direitos Humanos e os negócios: gestão de riscos e 
oportunidades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situação em que a empresa não respeita os DH Situação em que a empresa respeita os DH 

Custos relativos à protestos e greves dos 
trabalhadores 

Mantém mão de obra diversificada, tornando-se mais 
competitivo  

Contencioso relativo à processos por violações É mais competitivo como empregador  

Piora no clima organizacional Funcionários mais motivados, com aumento de 
produtividade e das taxas de retenção 

Aumento nos custos de relações públicas para 
revertar danos à imagem da empresa, por vezes 
irrevercíveis 

A gestão due diligence pode minimizar críticas e 
atrair atenção positiva me situações de crise 

Restrições de financiamento Mais facilidade no acesso ao crédito  

Cancelamento de contratos e valores perdidos  A empresa se torna mais atrativa para investidores, 
clientes e fornecedores  

Restrição à novas licenças de operação Maior capacidade de adaptar seus produtos às 
necessidades e preferências do consumidor  

Acesso restrito à mercados de capital com 
investidores preocupados com a sustentabilidade e a 
RSE 

Maior segurança para conclusão dos projetos nos 
prazos estipulados. Tempo e recursos, antes focados 
em resolução de conflitos, podem ser dedicados à 
inovação e novas frentes de negócios   
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