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

Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos reflete 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 fundamental participação proativa da sociedade;
Considerando que estamos comemorando 60 anos desse marco civilizatório que tem orientado e desafiado 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 negócios, 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 refletem 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 deficiência; e
o apoio para a promoção dos direitos da criança, do adolescente e do jovem.

São Paulo, 24 de Junho de 2008

São signatários iniciais desta declaração os seguintes presidentes de empresa:

Antonio Carlos Valente

José Sérgio Gabrielli de Azevedo

Fábio Barbosa

Luciano Coutinho

Franklin Feder

Luiza Helena Trajano

presidente da DuPont do Brasil

Héctor Nuñez

Maria Fernanda Ramos Coelho

presidente do Banco Itaú

Hélio Duarte

Mário Anseloni

presidente do Grupo Telefônica no Brasil
presidente do Banco Real
presidente da Alcoa

presidente do Wal-Mart
diretor-executivo do Banco HSBC

presidente da Petrobras
presidente do BNDES

presidenta do Magazine Luiza
presidenta da Caixa Econômica Federal
presidente da HP do Brasil

Raymundo Magliano Filho
presidente do Instituto Bovespa de
Responsabilidade Social e Ambiental

Ricardo Vellutini
Roberto Setúbal

