


OBJETIVO GERAL

Promover o crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo da atividade
econômica na América Latina e no Caribe,
apoiando práticas de Conduta Empresarial
Responsável, em conformidade com os
princípios e padrões acordados
internacionalmente, inclusive os
instrumentos das organizações executoras.

• Financiado pela União Européia
• Organizações executoras: OIT, OCDE e

ACNUDH
• 9 países-alvo: Argentina, Brasil, Chile,

Colômbia, Costa Rica, Equador, México,
Panamá, Peru

• Duração: 2019-2023





Atividades da OIT

• Enquadramento: Declaração tripartida sobre 
empresas multinacionais

• Objetivo principal: promover o contributo positivo 
das empresas multinacionais para o desenvolvimento
económico e social e o trabalho digno e minimizar e 
resolver os impactos negativos

• Foco: dimensão trabalhista da RSE / CER
• Metodologia: uma combinação de atividades

regionais e nacionais, determinada por 
necessidades regionais / nacionais

• Implementação: presença regional, 
sinergias com componentes tripartidos



• Incentivar a 
participação
efetiva dos 
Ministérios do 
Trabalho, dos 
Trabalhadores e 
dos Empregadores

• Desenvolvimento
de produtos e 
facilitação de 
diálogo para 
aumentar a 
conscientização
sobre RSE / CER

• Formação e 
desenvolvimento
de ferramentas
práticas para os 
constituintes
tripartidos sobre o 
seu papel na 
devida diligência
(ênfase no papel 
do diálogo social)

• Fundo para facilitar 
a divulgação de 
boas práticas, o 
intercâmbio de 
lições aprendidas e 
incentivar a 
colaboração entre 
as iniciativas 
existentes

• Organização de um
fórum regional de 
alto nível sobre RSE 
/ CER

Componente 1

Desenvolvimento e 
implementação de PAN

Componente 2

Implementação de due
diligence

Componente 3

Compartilhar conhecimento
sobre o CER

Serviços de suporte: Helpdesk da OIT; diálogo empresas-sindicatos; cursos e módulos de 
treinamento

Atividades da OIT





Atividades da OCDE

Base: mandato e experiência da 
OCDE (7 aderentes)

Escopo temático: 
Conduta Empresarial
Responsável (CER): 
direitos humanos, 

trabalho, meio
ambiente, combate à
corrupção, proteção

ao consumidor e 
impostos.

Metodologia: 
Atividades que são

construídas umas das 
outras (diagnóstico -

avaliação -
desenvolvimento de 

capacidade)

Âmbito geográfico: 
atividades nacionais

e regionais

Pontos de 
Contacto

Nacionais: 
gestão do 

conhecimento
e continuidade



Políticas 
governamentais de 

conduta empresarial 
responsável

Fortalecer o acesso
à remediação: foco

nos PCNs

Ajudar as empresas
a realizar due 

diligence em setores
prioritários

Actividades de la OCDE: 3 PILARES

Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais





Apoio ao desenvolvimento / 
implementação de PAN e processos
relacionados a Empresas e Direitos
Humanos

Promover processos
multiparticipativos inclusivos

para o desenvolvimento, 
implementação e avaliação

de PAN

Alinhamento de políticas / 
normas relacionadas a 

empresas e direitos humanos
com padrões internacionais

Suporte ao acesso a 
mecanismos de reparação

eficazes

Facilitar o diálogo / 
aprendizagem entre 
empresas, sociedade

civil e associações
empresariais

Desenvolver material / 
ferramentas sobre a 
devida diligência em

direitos humanos

Colaboração com 
instituições locais

especializadas em due 
diligence 

Apoiar os processos de due
diligence relacionados aos direitos

humanos



Consulta regional multi-ator

Aprendizagem
entre pares e
troca de
experiências

Avaliar e 
incentivar o 
progresso
entre países e 
empresas da 
região

Promover a 
participação
significativa de 
todas as partes
interessadas

Próxima
consulta: 
Santiago do 
Chile, 3 a 4 de 
setembro e 
2019

Suportar plataforma regional sobre práticas
de CER



GRACIAS . THANK YOU . MERCI . OBRIGADO

UE (Delegação em Brasília) 

Costanzo.fisogni@eeas.europa.eu

OIT

Olga Orozco, orozco@ilo.org

OCDE

Froukje Boele, Froukje.BOELE@oecd.org

Germán Zarama, German.ZARAMA@oecd.org

ACNUDH

Conduta empresarial responsável na América Latina e no Caribe, 
rbclac@ohchr.org
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