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Prestação de contas sobre direitos humanos
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É importante comunicar todas as ações adotadas
para respeitar os direitos humanos para os

funcionários e colaboradores e também para o
público externo, aqui incluídos fornecedores,

parceiros comerciais e trabalhadores em toda a
extensão da cadeia de valor da empresa 
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A prestação de contas sobre
direitos humanos

O respeito aos direitos humanos é o padrão mínimo de
conduta esperado das empresas, conforme os Princípios
Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos (POs)
da ONU. Isso significa não somente  não violar os
direitos humanos, mas também adotar medidas para
identificar, prevenir, mitigar e, quando necessário,
remediar impactos negativos nesses direitos.  

A comunicação externa pode
assumir diferentes formatos, como:
relatórios de sustentabilidade, por
exemplo no formato da Global
Reporting Initiative (GRI) ; ou
respostas a índices de avaliação
empresarial, como o Índice de
Transparência da Moda (ITM), do
Fashion Revolution, voltado
especificamente à indústria da
moda e explorado nesta Palinha.
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Ser acessível a qualquer público interessado;
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A prestação de contas
sobre direitos humanos
Independentemente do formato escolhido, a informação
deve:

Entretanto, poucas empresas de fato prestam
contas sobre seus impactos nos direitos
humanos, sobretudo em suas cadeias de valor.
Em 2016, 58,7% das 50 maiores empresas  em
operação no Brasil não prestaram contas em
seus relatórios GRI sobre seus impactos
negativos nos direitos humanos em suas
cadeias e sobre as medidas adotadas para
identificar e tratar esses impactos . 

Possuir uma linguagem clara e adequada, que
não ponha em risco as partes envolvidas;

Possuir um mecanismo de verificação
independente de seu conteúdo, de forma a
aumentar a sua credibilidade.

Ser divulgada de forma apropriada e
detalhada para mostrar como as empresas
identificam e tratam seus impactos nos
direitos humanos;
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As mulheres experimentam diversas formas de
discriminação e violência em todas as esferas de suas
vidas - a privada, do trabalho, social e política. São
comuns relatos sobre desigualdade salarial,
dificuldades para chegar a cargos de chefia, violência
sexual, feminicídio e baixa representatividade política .
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A prestação de contas
sobre direitos das

mulheres

Por que precisamos falar sobre direitos das mulheres?

Ainda, as mulheres são afetadas
diferente e desproporcionalmente

por atividades empresariais e
enfrentam barreiras adicionais para

obterem uma reparação efetiva
quando necessário .

Na prestação de contas, tanto a informação divulgada
quanto os meios de divulgação devem ser sensíveis à
discriminação de gênero e responder aos impactos
adversos experimentados por mulheres no ambiente
de trabalho e em cadeias de valor .
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Assédio e abuso sexual;
Maior propensão à violência física, psicológica,
moral e sexual no ambiente de trabalho.

O papel de cuidadora do lar e dos filhos também
impõe sobre as mulheres barreiras ainda maiores

para a saída do ciclo de exploração.

Isso é verdade
principalmente na
indústria da moda...

Para além dos abusos aos direitos humanos
tradicionalmente encontrados nessa cadeia − como
aqueles relacionados à saúde e segurança do trabalho,
trabalho em condições análogas à de escravo e infantil −
as mulheres estão expostas a outros tipos de exploração
relacionadas à gênero, como:

No contexto da cadeia de valor da  indústria da
moda,  as mulheres se encontram em uma posição

de maior vulnerabilidade. 

Além disso,  condições degradantes de trabalho
tendem a afetar mais as mulheres, considerando
sobretudo as particularidades da saúde feminina.
Como exemplo, mulheres tendem a desenvolver
infecções urinárias decorrentes da exposição à
produtos químicos sem a devida proteção.
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Mas como funciona a cadeia de
valor da indústria da moda? 

A industria da moda empregava, em 2010, cerca de 2,6
milhões de trabalhadores no Brasil, sendo 75% da mão

de obra feminina  .

7O Brasil é um dos poucos países do mundo e o maior do
Ocidente, que possui todas as etapas do processo
produtivo têxtil e de confecção  em território nacional, que
são  :9

Desenvolvimento de produto

Obtenção de matérias-primas
Produção de fibras têxteis

Processamento e beneficiamento

Confecção do vestuário

Fiação, tecelagem, malharia, lavanderia, tinturaria, estamparia

Roupas e acessórios

Distribuição e comercialização

Atividades complementares
Pesquisa e ensino, comunicação

Por isso, é fundamental conhecermos as políticas e
práticas adotadas pelas empresas sobre os direitos das
mulheres, sobretudo em suas cadeias de valor.Uma das
ferramentas para isso na indústria da moda é  o

Índice de Transparência da ModaÍndice de Transparência da Moda
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O que é o ITM?
 

É uma análise desenvolvida pelo Fashion Revolution,
que existe globalmente desde 2016 e no Brasil desde
2018. O ITM classifica grandes marcas e varejistas da
indústria da moda com base na divulgação pública de
políticas, práticas e impactos relacionados a direitos
humanos e meio ambientais em suas próprias
operações e cadeias de valor.
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Em relação às questões de gênero, o ITM identifica se
as marcas da indústria da moda divulgam políticas de
igualdade de gênero e a forma como implementam
ações visando a proteção aos direitos das mulheres em
suas atividades próprias e cadeias de valor. 

ÍNDICE DE TRANSFERÊNCIA DAÍNDICE DE TRANSFERÊNCIA DA
MODAMODA    BRASILBRASIL

O Fashion Revolution trabalha por uma indústria da
moda que conserve e restaure o meio ambiente e
valorize as pessoas acima do crescimento e do
lucro. Fundado após o desastre do Rana Plaza em
Bangladesh, o Fashion Revolution se tornou o maior
movimento de ativismo da moda do mundo, mobili-

O que é o Fashion Revolution?

zando cidadãos e
indústria por meio
de pesquisa,
educação e
advocacy.

https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_indicedetranparenciadamodabrasil_2020
https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_indicedetranparenciadamodabrasil_2020
https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_indicedetranparenciadamodabrasil_2020


Equiparação
salarial

Enfrentamento a
assédio e violência

Maternidade e
licença parental

30%30% 30%30%

53%53% 45%45%

33%33% 18%18%
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23% das marcas divulgam a distribuição entre
seus fornecedores de nível 1 (diretos);
18% das marcas divulgam a distribuição nas
instalações de fornecedores de processamento
e beneficiamento;
Apenas 5% das marcas divulgam a 

distribuição entre seus fornecedores 
de matéria-prima.

Em 2020, foram analisadas 40 grandes marcas que
operam no Brasil.  As porcentagens abaixo mostram

quantas marcas divulgam suas políticas de:

 
 

Distribuição por gênero na cadeia de valor:

Fonte: Índice de Transparência da Moda Brasil 202010

Para
funcionários

Para
fornecedores



Pontos de atenção
Poucas marcas da indústria da moda no Brasil
relatam políticas específicas voltadas à proteção dos
direitos das mulheres.
Aquelas que relatam, geralmente não detalham a
forma como essas políticas são implementadas.
Ainda, as empresas tendem a relatar mais sobre
políticas e práticas sobre os direitos das mulheres
voltadas a seus funcionários do que voltadas aos
seus fornecedores.
Apesar de ser evidente as empresas mostrarem que
se engajam em iniciativas voltadas aos direitos
humanos, é importante destacar que isso pode não
corresponder à real atuação empresarial,
considerando a lacuna existente entre a política e sua
implementação na prática.

8

É importante avançar em políticas e práticas específicas de
proteção aos direitos das mulheres na indústria da moda,

não somente no ambiente interno da empresa, mas
também em suas cadeias de valor, em conformidade com

a responsabilidade de respeitar os direitos humanos
prevista nos POs.

Essas políticas devem assegurar a participação das
trabalhadoras diretas e da cadeia de valor, organizações
de defensoras de direitos humanos e especialistas em
gênero em sua formulação, monitoramento e revisão a fim
de garantir que os impactos nos seus direitos sejam
efetivamente endereçados.

Diante disso...



Sobre a pesquisa
Esta Palinha não é exaustiva e busca destacar
questões centrais relacionadas à prestação de contas
sobre os direitos das mulheres na indústria da moda.
 
O trabalho do FGV CeDHE nesta Palinha é parte do
projeto “Resiliência e Inclusão produtiva de mulheres
na indústria da moda: recomendações para o poder
público e para as empresas”, realizado com apoio da
Embaixada do Reino dos Países Baixos.
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