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SOBRE O FGV CeDHE 
O Centro de Direitos Humanos e Empresas (FGV CeDHE) é um centro de 
pesquisa aplicada da FGV Direito SP. A sua missão é realizar pesquisas sobre 
o impacto dos negócios nos direitos humanos e influenciar políticas públicas e 
práticas empresariais. 

Confecção de vestuário
no Brasil

A responsabilidade de respeitar os direitos 
humanos

Abusos de direitos recorrentes

O que as empresas da indústria da moda fazem 
para respeitar os direitos humanos



Cadeias de valor consistem nas relações entre 
empresas para a agregação de valor a um 
produto ou serviço final. 

Nessas relações, empresas líderes definem 
padrões de produção, como quantidade,  
qualidade e preço do produto ou serviço final; 
com base em estratégias de redução de custos, 
inclusive o custo do trabalho.

Na indústria da moda, modelos de negócios 
como o fast fashion, potencializam essa lógica e 
criam pressões adicionais às condições de 
trabalho. 

Cadeias de valor na indústria da 
moda
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Fast fashion (ou moda rápida, na tradução literal do 
inglês) é um modelo de negócios baseado em ciclos 
produtivos curtos e de baixo custo, cujo resultado são 
produtos de consumo rápido e vida útil reduzida. 



Alguns abusos de direitos recorrentes 
em cadeias de valor da moda são:

Fontes: Organização Internacional do Trabalho; Código Penal brasileiro

Trabalho forçado. Todo trabalho ou serviço 
exigido de uma pessoa sob a ameaça de uma 
punição e para qual a pessoa não se ofereceu de 
forma espontânea.

Trabalho em condições análogas à de escravo. 
Todo trabalho em que há:
● trabalho forçado;
● jornada exaustiva;
● condições degradantes de trabalho; ou
● redução da liberdade de ir e vir em razão 

de dívida contraída com o empregador.

Trabalho infantil. Trabalho que priva as crianças 
de sua infância, seu potencial e sua dignidade e que 
é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e 
mental.



Porém, o respeito aos direitos humanos é o 
padrão mínimo de conduta esperado das 
empresas, conforme os Princípios 
Orientadores sobre Empresas e Direitos 
Humanos da ONU, que estão organizados em 
três pilares:

O dever dos Estados de proteger os 
direitos humanos

A principal ferramenta para o respeito aos 
direitos humanos é a devida diligência em 
direitos humanos:

 ETAPA 4
Comunicação ao 
público interno e 
externo  sobre o 

que foi feito

ETAPA 3 
Monitoramento 

das ações 
adotadas

ETAPA 2
Integração de ações 
de prevenção e 
controle de riscos e 
impactos aos direitos 
na gestão 
empresarial

ETAPA 1 
Avaliação de riscos e 
impactos aos DH

Devida 
diligência em 

direitos 
humanos
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A responsabilidade das empresas de 
respeitar os direitos humanos2

A obrigação dos Estados e empresas de 
remediar violações e abusos de direitos3

Fonte: FGV CeDHE (2020).

A responsabilidade de respeitar 
os direitos humanos
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Uma série de Estados cobra o respeito aos 
direitos humanos das empresas por meio de 
normas jurídicas(1) e/ou Planos de Ação 
Nacionais (NAPs)(2) sobre Empresas e Direitos 
Humanos

NAPs (20 países): Bélgica; Chile; Colômbia; 
Coreia do Sul; Dinamarca; Espanha; 
Eslovênia; Finlândia; Geórgia; Irlanda; Itália; 
Lituânia; Luxemburgo; Noruega; Polônia; 
Quênia; República Tcheca; Suécia; Suíça; 
Tailândia.

Normas jurídicas (3 países): Austrália; 
Argentina (Buenos Aires); Brasil.

NAPs e Normas jurídicas (5 países): 
Alemanha; Estados Unidos; França; Holanda; 
Reino Unido.

Fonte: FGV CeDHE (2020).
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Exemplos de normas e NAPs

Reino Unido: Modern Slavery Act, 2015
Colômbia: Colombia Avanza: Derechos Humanos 
y Empresa, 2015
França: Corporate Duty of Vigilance, 2017
Chile: Plan de Acción Nacional de Derechos 
Humanos y Empresas, 2017
Quênia: National Action Plan on Business and 
Human Rights, 2019
Holanda: Child Labour Due Diligence Law, 2020
Alemanha: Supply Chain Act, 2021

No mundo...

No Brasil...

Decreto nº 9.571/2018: Estabelece as Diretrizes 
Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos. 
As Diretrizes serão implementadas 
voluntariamente pelas empresas.
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O que as empresas da indústria da 
moda fazem para respeitar os direitos 
humanos? 

Uma análise benchmark dos dados do Corporate 
Human Rights Benchmark (2019)(3) sobre 12 
empresas líderes(4) da indústria indica que as 
empresas do setor, a nível global:  

Possuem políticas, sobre os direitos humanos, 
especialmente sobre direitos trabalhistas, meio 
ambiente, mulheres, crianças e adolescentes. 

1

Exigem que seus fornecedores diretos se 
comprometam com essas políticas. O mesmo 
não acontece para fornecedores indiretos.

2

Verificam o cumprimento das políticas por 
meio de auditorias, frequentemente 
confundidas com a devida diligência em 
direitos humanos.

3

Possuem canais de escuta e denúncia sobre 
abusos de direitos humanos, disponível para o 
público interno e externo em diferentes 
formatos (e.g., hotline, online, etc.). 

4

Utilizam o modelo da Global Reporting 
Initiative (GRI), que incorporou os Princípios 
Orientadores da ONU em suas diretrizes, para 
seus relatórios de sustentabilidade.

5

Tradicionalmente, auditorias servem para avaliar riscos 
aos negócios, enquanto a devida diligência em direitos 
humanos tem como objetivo identificar, prevenir e mitigar 
riscos e impactos dos negócios nos direitos humanos.



Fique de olho em nossos próximos 
resultados! 

Há uma mobilização para o 
respeito aos direitos humanos, 
mas é preciso avançar nas 
práticas e políticas adotadas, 
com atenção especial a toda a 
extensão das cadeias de valor, 
para que melhores condições 
de trabalho sejam uma 
realidade na indústria como um 
todo.

Ou seja...
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O que as empresas da indústria da 
moda no Brasil fazem para 
respeitar os direitos humanos? 



(1) Normas jurídicas englobam leis, decretos, 
medidas provisórias, emendas 
constitucionais, dentre outros 
instrumentos legislativos.

(2) NAPs são políticas públicas que 
contemplam estratégias, conceitos, 
orientações e procedimentos para a 
implementação nacional dos POs. Devem 
estar integrados às demais políticas e 
estratégias governamentais de proteção 
de direitos humanos.

(3) Os dados do Corporate Human Rights 
Benchmark (2019) utilizados nesta 
Palinha estão disponíveis em: 
https://www.corporatebenchmark.org/do
wnload-benchmark-data

(4) Empresas líderes analisadas: Adidas, 
Marks & Spencer Group, Inditex, The Gap 
Inc, VF, Hanesbrands, Hennes & Mauritz, 
Fast Retailing, Nike, Puma, Tesco, e 
Wesfarmers.

Imagens de Shutterstock e ícones de 
Nhor Phai, Freepik e Pixel perfect via 
https://www.flaticon.com/

A equipe do FGV CeDHE agradece a 
Victoriana Leonora Corte Gonzaga pela 
contribuição na análise benchmark de 
práticas empresariais.
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