
Declaração do Encontro de Presidentes
“Responsabilidade Social das Empresas e os Direitos Humanos”

Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos refl ete as bases éticas e morais para a construção  »
de uma sociedade fundamentada na liberdade, na paz e na justiça;

Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado, mas que este conte com a funda- »
mental participação proativa da sociedade;

Considerando que estamos comemorando 60 anos desse marco civilizatório que tem orientado e desafi ado as  »
nações e as sociedades no seu cumprimento;

Considerando que a responsabilidade social das empresas tem estabelecido compromissos com a construção de  »
um mundo economicamente mais próspero e socialmente mais justo e sustentável; e

Considerando que as empresas, ao implementar a promoção dos direitos humanos em suas estratégias de negó- »
cios, dão uma fundamental contribuição para o cumprimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos,

As empresas signatárias desta declaração se comprometem a envidar todos os esforços para priorizar os direitos humanos, 
garantindo assim a sustentabilidade do desenvolvimento de nosso país.

E para isso declaram que estão comprometidas com a implementação de planos de ação que levem à melhoria progressiva 
dos indicadores de responsabilidade social que refl etem as políticas de direitos humanos, tais como: 

a promoção da eqüidade de gênero no local de trabalho;• 

a promoção da eqüidade de raça no local de trabalho;• 

a erradicação do trabalho escravo nas cadeias de valor; • 

a inclusão de pessoas com defi ciência; e • 

o apoio para a promoção dos direitos da criança, do adolescente e do jovem. • 

         São Paulo, 24 de Junho de 2008
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São signatários iniciais desta declaração os seguintes presidentes de empresa:


