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O compromisso político com os Direitos Humanos



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 privadas.

Sobre o FGV CeDHE

A Clínica de Direitos Humanos da PUCPR é um programa de
pesquisa e extensão que envolve alunos da graduação e da
pós-graduação, com o objetivo de informar sobre os
instrumentos de defesa de vítimas de violações de direitos
humanos e avaliar novas formas de proteção e garantia
destes direitos.

Sobre a Clínica de Direitos Humanos da PUCPR

Equipe envolvida FGV CeDHE: Chiara
Passoni, Flavia Scabin, Giovana Agútoli,

Rafaella Monesi e Tamara Hojaij. 
Equipe envolvida PUCPR: Danielle

Pamplona, Julia Stefanello, Juliana
Bertholdi e Patrícia Almeida de Moraes.
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O que é o compromisso político
das empresas com os Direitos
Humanos?

Princípios Orientadores sobre Empresas e
Direitos Humanos da ONU

O respeito aos direitos humanos é o padrão mínimo de
conduta esperado das empresas, conforme os 

divulgado interna e externamente a todos os
funcionários, parceiros comerciais e quaisquer
interessados;

baseado em assessoria especializada interna e/ou
externa.

aprovado pela alta direção da empresa;
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A Política em Direitos Humanos é o instrumento por
meio do qual a empresa se compromete a respeitar os
direitos humanos, considerando todos os riscos e
impactos de suas atividades e operações nos diferentes
territórios. Esse compromisso deve nortear as demais
politicas, os programas e os processos da empresa e ser:

e se traduz na obrigação das empresas de:
 (i) Evitar causar ou contribuir para abusos a direitos
considerando todas as suas atividades e operações,
incluindo suas relações diretas e ao longo de sua cadeia
de fornecimento;
 (ii) Remediar ou contribuir para a remediação, por meio
de processos adequados e legítimos, quando causarem
ou estiverem envolvidas com abusos a direitos.
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O que é o compromisso
com a Devida Diligência em
Direitos Humanos (DDDH)?

Imagem: FGV CeDHE, Palinha #3: a série de infográficos do FGV CeDHE: confecção de vestuário no Brasil. 
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ETAPA 4

ETAPA 3

Comunicação ao
público interno e
externo sobre o
que foi feito

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

As empresas devem adotar políticas e procedimentos
adequados para realizar e monitorar o compromisso
político com os Direitos Humanos, considerando o seu
tamanho e circunstâncias operacionais.

A principal ferramenta para isso é a DDDH, com a qual
também é relevante que as empresas se comprometam
publicamente.

A DDDH busca identificar, prevenir, mitigar, monitorar e
prestar contas sobre riscos e impactos dos negócios nos
direitos humanos, conforme as 4 etapas descritas abaixo:2
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Qual o compromisso das empresas
operando no Brasil  com os
Direitos Humanos e a DDDH? 
A Política de Direitos Humanos de uma empresa pode assumir
diferentes nomes e formatos. Analisamos os documentos
referentes às “Políticas de Direitos Humanos” e aos “Códigos
de Conduta” e “Códigos de Conduta para fornecedores”
disponíveis nos sites das 30 maiores empresas operando no
Brasil em 2020 . Documentos de  controladoras ou
subsidiárias não foram considerados.

Das empresas, 14 são de capital estrangeiro, 13 de capital
nacional e 3 de capital misto.

Além disso, a maior parte das empresas é do setor de
Alimentos e Bebidas e Petróleo e Gás.

Na análise, consideramos (i) os procedimentos de
elaboração e aprovação dos documentos, (ii) como as
empresas se comprometem com questões específicas
de Direitos Humanos, a saber saúde e segurança no
trabalho e erradicação do trabalho forçado e infantil; e
(iii) com a DDDH.
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Petróleo e Gás

Alimentos e Bebidas

Química e Petroquímica

Energia Elétrica

Metalurgia e Mineração

TI & Telecom

Comércio Varejista

Veículos e Peças

Açúcar e Álcool

Papel e Celulose

Setor de atividade das empresas analisadas
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Como os documentos
analisados são elaborados
e aprovados?
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Menciona que o
documento baseia-se em
assessoria especializada

externa

Menciona que o
documento baseia-se em
assessoria especializada

interna

Menciona aprovação
expressa da alta
administração

7373
Ao todo foram encontrados, considerados  e analisados    
             

Destes, 47 foram expressamente aprovados pela alta
administração das empresas.  

Apenas 11 foram baseados em assessorias
especializadas, sendo 9 em assessorias internas e 2 em
assessorias externas, em evidente desalinhamento com
os POs.

documentos. 

Procedimentos para elaboração e aprovação dos
documentos conforme os requisitos dos Princípios

Orientadores
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Qual o compromisso das
empresas operando no Brasil com
os Direitos Humanos? 

10%
das empresas analisadas não

mencionam Direitos Humanos em
nenhum de seus documentos

dos
documentos
mencionam
Direitos
Humanos

86%86%  

Questões de saúde e segurança no trabalho são mais
abordadas do que o combate ao trabalho infantil e ao
forçado.

O combate ao trabalho infantil é mencionado em mais
documentos do que o combate ao trabalho escravo ou

forçado.
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documentos

Menciona trabalho
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Qual o compromisso das
empresas operando no Brasil com
a DDDH?
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Forma de implementação do
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Mecanismo formal para a
identificação de riscos e

impactos nos DH

DDDH

Revisão, avaliação,
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O compromisso com a DDDH nos documentos
analisados

De todos os documentos analisados (73), apenas 11
fazem menção expressa à DDDH.

 

Das 30 empresas analisadas, apenas 7 possuem um
mecanismo formal para a identificação de riscos e

impactos nos Direitos Humanos, correspondente à 1ª
etapa da DDDH.

 

Das 7 empresas que possuem um mecanismo formal
para a identificação de riscos e impactos nos Direitos
Humanos, apenas 3 indicam a forma de implementação
do mecanismo.
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Canais de escuta e denúncia
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colaboradores e/ou
fornecedores

Apenas colaboradores
e/ou fornecedores

Apenas população no
geral

Público dos canais de escuta e denúncia nas
empresas analisadas

Porém, a maior parte desses canais está disponível
apenas para funcionários e fornecedores da empresa

 
Apenas 23 dos 73 documentos analisados possuem

canais de escuta e denúncia destinados à população em
geral e colaboradores e/ou fornecedores.

 

Dos 73 documentos analisados, 47 apresentam canais de
escuta e denúncia destinados apenas à colaboradores e

fornecedores.
 

Apenas um dos documentos analisados possui 1 canal de
denúncias dedicado exclusivamente para a população

externa.

Canais de escuta e denúncia das empresas podem ser
instrumentos relevantes para monitorar o compromisso
político das empresas com os Direitos Humanos e a
DDDH



Considerações finais
As grandes empresas operando no Brasil se
comprometem a assegurar a saúde e segurança no
trabalho e a colaborar no combate ao trabalho
forçado e infantil. Isso é reflexo do cumprimento de
um dever legal, previsto na Constituição Brasileira e
na Consolidação das Leis do Trabalho. As mesmas
empresas não se comprometem com a DDDH,
principal instrumento para operacionalizar o respeito
aos Direitos Humanos.

As empresas do setor de Alimentos são um exemplo
de não atenção à DDDH: apesar de sua prevalência

nos documentos analisados, sua participação no
gráfico da página 8 é bastante tímida, não havendo

nenhuma empresa do setor que apresente
monitoramento das ações implementadas.

 

O mesmo ocorre com as empresas dos setores de
Álcool e Açúcar, Comércio Varejista, Química e

Petroquímica e Petróleo e Gás, que nem sequer
mencionam a DDDH em seus documentos, muito

menos mecanismos formais para a implementação,
monitoramento e revisão das ações sobre Direitos

Humanos.
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Notas

Limitações da pesquisa
Para realização desta pesquisa apenas documentos
públicos e disponíveis nos sites das empresas foram
considerados, não sendo realizada a análise de
documentos relacionados apenas nos sítios das
empresas controladoras ou mesmo documentos não
mencionados na metodologia descrita.
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