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Contexto 

1 

 Uma das vertentes de atuação do Instituto Norberto Bobbio é apoiar, promover e disseminar a 

democracia e os direitos humanos nas empresas. Como parte deste escopo, buscamos discutir 

formas de acelerar os avanços obtidos na gestão dos temas relativos à justiça e aos 

direitos humanos no ambiente corporativo. 

 

 Em pesquisa realizada em 2010, identificamos uma demanda significativa por respeito e 

justiça por parte de trabalhadores. Apesar do grau relativamente baixo de conhecimento 

sobre direitos humanos, funcionários esperam relações de qualidade entre a empresa e seus 

agentes internos e externos. 

 

 Este estudo busca entender a perspectiva das empresas, complementando e consolidando o 

conhecimento sobre estes temas de forma inédita no Brasil. Para isso, analisamos em 

profundidade os desafios encontrados por essas organizações, as ações já tomadas, as 

lacunas identificadas e os impactos associados à adoção ou não de boas práticas no campo da 

justiça e dos direitos humanos.  

 

 O enfoque deste estudo está centrado nas práticas de gestão de pessoas nas empresas, 

com destaque para temas como justiça e respeito no ambiente de trabalho. Assim, 

ampliamos o debate para além do campo da sustentabilidade socioambiental ou do universo 

jurídico-policial, frequentemente associados à categoria de direitos humanos. 



Objetivos 

2 

Geral 

Compreender as 

experiências, reflexões 

e pontos de vista dos 

gestores de RH sobre 

os temas de justiça, 

respeito e direitos 

humanos no ambiente 

de trabalho 

Específicos, em relação aos 

temas propostos 

 Analisar práticas de gestão no 

universo corporativo 

 Refletir sobre o papel da área de 

RH em sua gestão 

 Identificar possíveis avanços e 

novas abordagens 



 É um tema que faz muito sentido “para as pessoas predispostas”, mas que ainda 

enfrenta barreiras importantes na cultura corporativa e no perfil da liderança 

 A existência de políticas e mecanismos pode contribuir em vários aspectos para a 

percepção de justiça e respeito dentro das organizações 

 Avanços significativos adicionais dificilmente vão acontecer por ação 

espontânea das empresas, e dependem principalmente de: 

− Mudanças no cenário de oferta/demanda por trabalho, onde os profissionais 

tenham mais poder de escolha e de articulação 

− Leis que induzam empresas a se adequar a determinadas situações: há leis 

que, apesar de difícil implementação fazem diferença (um exemplo é a lei de 

cotas para deficientes) 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 

Principais conclusões – há indícios de adesão das empresas ao respeito 

aos direitos humanos e avanços nas políticas em relação ao tema, porém os 

avanços ainda são limitados 

3 



Principais conclusões – o papel do RH, fundamental para uma boa gestão 

dos temas de justiça, respeito e direitos humanos nas organizações, está 

passando por uma transformação 

4 

 O RH enfrenta tensões e restrições cada vez mais relevantes à sua atuação 

 A chegada de um novo perfil profissional representa uma pressão adicional 

ao modelo atual 

 O RH precisa, cada vez mais, se tornar um agente facilitador e transformador 

dentro das empresas – um desafio que envolve uma mudança no perfil e 

habilidades do profissional, no escopo e na forma de atuação da área, e nos 

princípios que regem os modelos de gestão de pessoas 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
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 Há uma grande variação nos tipos de políticas e mecanismos utilizados 

mesmo dentro de organizações mais emblemáticas 

 Mesmo com barreiras importantes na cultura corporativa e no perfil de 

liderança, políticas e mecanismos bem definidos podem incentivar 

comportamentos desejados, qualificar a demanda interna para reforçar 

estes comportamentos e gerar aprendizado para a organização como um 

todo 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 

Principais conclusões – há espaço no modelo atual para avanços 

incrementais no estabelecimento de políticas e mecanismos para uma 

gestão mais efetiva destes temas 
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Nota metodológica 
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 As entrevistas em profundidade totalizam 20 horas1 

− 11 entrevistas com executivos responsáveis por funções de RH (Recursos Humanos)2 

− 2 entrevistas com especialistas 

 

 As entrevistas enfocam as reflexões pessoais sobre experiências relevantes e 

conhecimento do universo corporativo brasileiro vs. discurso institucional ou 

levantamento de dados relativos às funções exercidas 

 

 A experiência dos entrevistados vem, em sua maioria, de grandes empresas privadas, 

nacionais e multinacionais. Desta forma, o estudo não reflete a média das empresas 

brasileiras, mas sim considerações sobre práticas em organizações emblemáticas, 

que servem ao objetivo de identificar caminhos para avanços nos temas de gestão de 

direitos humanos 

 

 As informações obtidas nas entrevistas são estritamente confidenciais e foram analisadas 

em conjunto. Não será divulgada a identificação de nenhum participante 

1 Entrevistas realizadas entre 26/09/2012 e 23/11/2012 

2 Utilizaremos o termo RH para denotar a área/função primariamente responsável pela gestão interna de pessoas em uma empresa, mesmo que 

este não seja o nome utilizado em todas as organizações consideradas 



9 

Visão geral da experiência dos executivos entrevistados  

Experiência por setor 

Número de entrevistados que exerceram funções 

executivas relacionadas à gestão de pessoas nos 

últimos 10 anos 

Experiência por tamanho de empresa  

em número de funcionários 

Número de entrevistados que exerceram funções 

executivas relacionadas à gestão de pessoas nos 

últimos 10 anos 

2 
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3 

2 

< 1 mil 1-10 mil 10 - 50 mil > 50 mil 

3 

2 

1 

Serviços  

financeiros 

Serviços não 

financeiros Bens de 

consumo 

Siderurgia/ 

metalurgia 

Indústria  

digital 

Varejo 

Res- 

taurante/ 

alimen- 

tação 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 



Escopo: este estudo enfoca os temas de direitos humanos dentro do 

contexto da gestão de pessoas nas empresas  

10 

Qual a importância da boa 

gestão destes temas no 

universo corporativo? 
Como fomentar e fortalecer os 

sentimentos de justiça e respeito 

nas empresas por meio da gestão 

efetiva dos direitos humanos? 

Apuração adequada de 

casos de: 

 Desrespeito, 

humilhação e 

maltrato 

 Preconceito e 

discriminação 

 Assédio moral e 

sexual 

Promoção e 

valorização de: 

 Qualidade dos 

relacionamentos 

 Diversidade 

 Qualidade de vida 

(ambiente de 

trabalho, equilíbrio, 

saúde e bem estar) 
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A boa gestão dos temas de justiça, respeito e direitos humanos é fruto da 

qualidade das relações interpessoais no interior de uma organização 

12 

Há três fatores fundamentais: 

 A cultura organizacional, tipicamente reflexo da liderança atual e de um 

legado de líderes passados, bem como de elementos da cultura da sociedade 

em está inserida 

 O papel exercido pelos líderes na gestão de pessoas 

 As políticas e mecanismos implantados na organização para gerir temas de 

justiça, respeito e direitos humanos 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
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A cultura corporativa no Brasil é vista como hierarquizada e 

predominantemente “comando e controle” 

14 

 A cultura organizacional tende a refletir a realidade social brasileira, ainda muito 

hierarquizada, machista e elitista 

 

 A tradição autoritária de gestores predomina 

 

 Comportamentos abusivos de líderes são percebidos como um dos fatores que 

propagam esta cultura  

− Tem um efeito direto na cultura, com consequências para a percepção de justiça e 

respeito 

− Tem também um efeito indireto, influenciando a forma de agir dos demais 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
14 



Percebe-se que várias organizações estão estruturadas em sistemas de 

"castas”, o que tem consequências para a percepção de justiça e respeito a 

direitos 

 Aspecto comum em empresas divididas entre áreas "mais qualificadas/de negócio” e 

“mais operacionais/de suporte” 

 

 Diferenciação considerada como “uma realidade”, justificada tanto pela importância da 

contribuição das áreas “mais qualificadas” para o negócio como pela falta de clareza 

sobre o aporte de valor do “outro grupo” 

 

 Projeção da mesma lógica e das mesmas expectativas de desempenho das áreas de 

negócio para as áreas de suporte muitas vezes gera insatisfação 

 

 Práticas e políticas que desconsideram as necessidades dos diferentes grupos 

podem reforçar a separação e o sentimento de desconforto 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
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 As áreas de suporte parecem estar mais atentas às violações 

− Observa-se que os profissionais das áreas de suporte estão mais atentos às 

questões de desrespeito, humilhação e assédio e têm usado cada vez mais os 

canais de comunicação disponibilizados 

 

 Profissionais das áreas de negócio, principalmente os inseridos em culturas altamente 

meritocráticas, parecem aceitar algumas “tensões” como “parte do pacote” 

− Assédio moral ainda considerado um mito  

− Mecanismos “menos óbvios” de discriminação e preconceito  

− Tensões e conflitos decorrentes de pacotes de trabalho extremamente 

recompensadores do ponto de vista profissional (desenvolvimento, 

reconhecimento e financeiro), porém igualmente exigentes em termos pessoais 

(carga horária e renúncia à família) 

− Desconforto e insatisfação podem emergir de uma avaliação de performance 

“na média do grupo”, principalmente em culturas baseadas em excelência 

A percepção em relação a estes temas parece depender do perfil do 

profissional 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
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Em geral, a cultura “comando e controle” é tida como uma barreira 

importante, mesmo com a crescente demanda por relações mais saudáveis 

baseadas em confiança  

17 

 Enquanto as organizações pouco mudaram, percebe-se uma mudança muito grande 

em como as pessoas estão chegando nas empresas 

− Existe uma demanda da nova geração por senso de propósito, qualidade de 

vida, qualidade das relações, respeito, autonomia, independência, oportunidade 

de exposição, crescimento acelerado; é isso que gera engajamento, enquanto o 

reconhecimento financeiro está virando um ‘fator higiênico’ 

− Observa-se um maior poder de escolha e de articulação dos profissionais, bem 

como uma menor aceitação de pacotes muito exigentes em relação à carga 

horária, principalmente em ambientes de trabalho fisicamente mais demandantes 

− Esta mudança não é observada somente no público mais jovem - todos estão 

sendo impactados por esse novo modelo 

 

 Porém, a cultura é um aspecto que demora muito para ser mudado, pois depende 

de crenças e valores muito arraigados 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 



Principais desafios – cultura organizacional  

18 

 

 Como entender que há trajetórias diferentes dentro de uma mesma organização e 

buscar reconhecer as especificidades de cada grupo, envolvendo-os no processo?  

 

 Como diferenciar explicita e adequadamente algumas das políticas para “abordar" 

essas necessidades distintas, rejeitando qualquer diferenciação nos temas 

relacionados aos direitos fundamentais? 

 

 Como avançar do “comando e controle” para uma cultura baseada em confiança, que 

possa melhorar substancialmente o engajamento e a qualidade dos relacionamentos 

interpessoais? 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
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Observa-se que a mudança no perfil dos profissionais traz algumas 

implicações importantes para o papel dos líderes... 

20 

 Os líderes devem estar conectados e inspirar 

− Não basta apenas dar conhecimento e direção, é preciso estar consciente de 

desejos, necessidades e anseios, motivar e inspirar a equipe, traduzir os desafios 

de forma que os indivíduos se sintam envolvidos e desenvolvidos  

 

 A relação hierárquica entre empregador e empregado é questionada 

− Não basta apenas mandar fazer, o questionamento e a crítica fazem parte desta 

conversa 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
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... e que os gestores parecem não estar prontos para adaptar seu papel à 

nova realidade 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
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 A liderança nem sempre entende o valor que é dado à qualidade de vida e do 

ambiente de trabalho 

 

 A liderança nem sempre entende o desejo por uma carreira acelerada, e pode até 

cercear as próprias iniciativas  

 

 A liderança nem sempre sabe lidar com o questionamento contínuo 

 

 É comum a liderança buscar a própria imagem e semelhança nas equipes, sem 

considerar que a diversidade de pensamento só possível por meio de diferentes perfis 

e se for realmente entendida como uma vantagem estratégica  

 

 A lógica de desenvolvimento usada nas organizações em geral considera pouco 

o que as pessoas gostam de fazer 



 A demanda crescente por um papel ativo dos líderes no desenvolvimento e na motivação 

das pessoas além do papel de negócios ainda é considerado por muitos um "trabalho 

adicional" e não um ganho profissional 

 

 Esta pressão tem um impacto importante na vida desses gestores 

Conflitos podem se agravar, pois percebe-se que a pressão sobre a gerência 

também tem sido cada vez maior 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
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Para muitos, esta mudança de perfil requer um olhar mais aberto para a 

diversidade através do autoconhecimento, que também é um processo 

demorado 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
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 A liderança deve estar mais aberta a construir as relações e consequentemente à 

diversidade, à empatia e ao desenvolvimento em um ambiente em que o profissional 

passa a fazer suas escolhas 

 

 O autoconhecimento, embora um longo processo, pode ser um caminho para 

permitir que se construa maiores possibilidade de conexão e comunicação com o outro 

sem mudar a própria essência 



Principais desafios – papel dos líderes na gestão de pessoas 

24 

 

 Como reconfigurar o trabalho e o processo de desenvolvimento das pessoas 

para garantir desempenho dos indivíduos e das equipes e reter conhecimento na 

organização, principalmente quando se espera carreiras aceleradas? 

 

 Como estimular e acelerar o processo de autoconhecimento e desenvolvimento 

da liderança? 

 

 Como mudar a forma de atuar para que a empresa comece a abrir mais espaço 

para o pensamento diferente advindo de diferentes perfis? 

 

 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
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Existem indícios de adesão crescente das empresas ao respeito aos direitos 

humanos e de avanços nas políticas em relação ao tema 

 A maioria das grandes empresas já adotaram políticas sobre o tema – tanto de 

apuração adequada de violações como de promoção e valorização de elementos 

que influenciam na percepção de respeito e justiça nas organizações, como qualidade 

dos relacionamentos, diversidade e qualidade de vida, e outros 

 

 Nas médias e pequenas empresas, tais avanços dependem da qualidade do 

relacionamento entre o empregador e o empregado 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
26 



Há um entendimento generalizado de que respeitar e promover direitos 

humanos traz muitos benefícios para a empresa, porém observa-se alguma 

tensão entre resultados de curto prazo versus resultados em médio e longo-

prazos 

27 

 Uma empresa que respeita e promove direitos humanos é tipicamente vista como uma 

organização que compete melhor no mercado de trabalho, atrai e retém talentos, 

cria um ambiente mais construtivo de trabalho, e desenvolve uma boa imagem 

junto aos clientes, fornecedores, financiadores e governo 

 

 Porem, a discussão faz bastante sentido para as pessoas predispostas e tem sido 

difícil ganhar escala 

 

 Na perspectiva de alguns, o impacto econômico da gestão destes temas nas 

empresas não é sempre visto como claro ou mensurável 

− O impacto no bottom line não é sempre percebido como tão direto nem tão 

imediato, além de ser difícil de isolar  

− Percebe-se que a imposição em demasia do cumprimento de direitos humanos 

pode comprometer a competitividade da empresa 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 



O tratamento das violações é objeto da prática cotidiana de muitos RHs e 

casos gravíssimos são rapidamente apurados 

 As "maçãs podres" são facilmente identificadas e expelidas 

− Na maioria das grandes empresas, há canais de denúncia, códigos de conduta e 

comitês que deliberam sobre os casos – e os mais extremos são tratados com 

"tolerância zero” 

 

 Observa-se que o caráter mais público das informações atualmente impõe uma 

urgência no tratamento de violações 

28 
Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
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Casos mais subjetivos, porém, impõem dificuldades importantes 

 A identificação de situações de “abuso de poder” são mais difíceis, 

especialmente em gestões baseadas em “comando e controle” 

 

 Muitas vezes, acaba dependendo da denúncia vinda do próprio sujeito 

 

 Há alguns registros de casos onde o RH se sentiu frustrado por não conseguir fazer a 

coisa certa 

− Rumores não apurados por falta de denúncia efetiva  

− Decisões tomadas à revelia dos processos, como desligamentos em situações 

de assédio, mas estes parecem ser cada vez mais raros 

 

 A ação em casos ambíguos pode demorar ou mesmo não acontecer, o que pode 

ampliar os efeitos nocivos do abuso 

 

 A criação de canais imparciais que possam interferir ou aconselhar em casos de 

situações ambíguas é fundamental, de forma a tentar prevenir violações de fato 

− A  efetividade desses canais depende de neutralidade e da habilidade na 

condução e da coragem de agir 

29 
Fonte: Entrevistas, análise da equipe 

29 



 Responsabilidade sobre as questões de gênero atribuída à sociedade machista, 

fora da alçada da empresa – responsabilidades familiares que não permitem o tipo de 

dedicação esperada, falta de apoio do parceiro, divisão desproporcional do trabalho 

reprodutivo 

 

 Aceitação de que há setores onde as mulheres estão mesmo menos presentes 

 

 Argumentos de que ocorrências de assédio sexual também decorrem do fato da 

mulher provocar ou vestir-se de forma inadequada 

 

 Visão de que equipes acabam trabalhando demais porque o gestor não é bom e 

não se impõe com a alta gerência na busca de uma dinâmica saudável de trabalho 

 

 Argumentos de que é responsabilidade da própria pessoa impor limites para que a 

empresa ou o gestor não abuse 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 

Em algumas situações, observa-se também a transferência da 

responsabilidade da questão dos direitos humanos para os próprios 

sujeitos 

30 



 A legislação é vista como rígida, complexa e fragmentada 

 Grande ônus para cumprir a lei, impactando a competitividade da empresa e por 

vezes sendo considerado um diferencial 

 Falta de conhecimento sobre leis e direitos, inclusive por parte dos funcionários 

 

 Por vezes, o cumprimento da lei “por cumprir” pode induzir à difusão de práticas 

prejudiciais, como por exemplo: 

− Contratar deficientes para ficar em casa  

− Aceitar mandar embora para que o funcionário tenha direito ao FGTS e ao seguro 

desemprego  

− Estabelecer convênio com creches distantes que não servem ao propósito  

 

 O medo da "indústria da denúncia” e da banalização dos temas pelos funcionários 

também é uma preocupação 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 

A questão legal também é apontada como uma justificativa racional para o 

limitado avanço alcançado na promoção e na valorização dos direitos 

humanos 

31 



 “Entendimento" de que são formas do Estado terceirizar parte de sua responsabilidade 

para as empresas 

 Percebe-se que a lei precisa avançar de forma gradual para que “o tiro não saia pela 

culatra” – mesmo que feita com um bom propósito de proteger aquele que é 

desprotegido, se a lei for irrealista o mercado reage e ela pode se converter em prejuízo 

para o trabalhador 

 Aponta-se a maior qualificação dos sujeitos de ações afirmativas como uma das 

principais barreiras para este tipo de ação   

 A lei de cotas para portadores de deficiência, entretanto, é reconhecida como 

importante, apesar dos vários desafios de implementação 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 

Em geral, há bastante resistência a ações afirmativas e interferências do 

Estado, mas algumas ações são reconhecidas como importantes 

32 



Principais desafios – políticas e mecanismos 

33 

 Como continuamente identificar e implantar práticas que reforcem o alinhamento com 

os valores e comportamentos desejados e à estratégia da empresa? 

 

 Quais conceitos e indicadores podem medir o impacto das ações de promoção de 

direitos humanos no resultado das empresas? 

 

 Na linha de que “o bem e o mal estão democraticamente divididos”, como tratar 

adequadamente casos em que de fato haja responsabilidade do sujeito para que 

estes não sirvam de combustível para o discurso ideológico de discriminação?  

 

 Como definir um sistema de reporte que gere aprendizado para a organização como 

um todo? 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
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O papel do RH, fundamental para uma boa gestão dos temas de justiça, 

respeito e direitos humanos nas organizações, está passando por uma 

transformação 

35 

Há dois fatores principais: 

 A natureza do papel do RH em uma organização impõe tensões e dilemas 

importantes, e a área tem enfrentado restrições cada vez mais relevantes à sua 

atuação 

 A própria essência da gestão de pessoas está em transformação dentro das 

empresas, principalmente com a chegada de um novo perfil de profissionais no 

mercado de trabalho 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
35 



Observa-se que a prática cotidiana do RH enfrenta algumas tensões 

importantes e crescentes pressões por desempenho 

36 

 A competição cada vez mais acirrada e a "ditadura dos mercados" impõem um ritmo de 

trabalho e uma pressão por produtividade cada vez maior  

 

 O RH precisa “falar a língua do negócio” e considerar, de forma objetiva, as 

implicações e os riscos das decisões sobre pessoas.  

 

 É preciso continuamente conciliar os objetivos desejados da gestão de pessoas com a 

gestão do negócio, e definir práticas que sejam igualitárias, mas considerem as 

diferenças e as especificidades do negócio e das áreas apropriadamente 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 



O processo de alinhamento da alta liderança sobre os temas de gestão de 

pessoas é tipicamente complexo e consome muita energia 

37 

 A alta liderança nem sempre assume a responsabilidade de fato sobre a gestão de 

pessoas, impondo restrições importantes à atuação do RH 

 

− A alta liderança pode apoiar e investir, mas se não tiver sido formada em uma 

cultura de desenvolvimento de pessoas, possivelmente não se dedicará de 

fato ao tema 

 

− A diretoria atual nas organizações foi formada, em sua maioria, em um modelo 

funcional que não incorpora a gestão de pessoas no seu dia a dia e como 

parte da sua responsabilidade 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 



Observa-se que nem sempre o RH se sente fortalecido para influenciar e 

agir 

38 
Fonte: Entrevistas, análise da equipe 

 Nem sempre o RH é visto como prioridade na organização 

 

 O RH não pode ser considerado apenas o ouvidor, precisa ser capaz de se apropriar 

da organização e seus desafios, de se posicionar como parte do negócio e de 

instrumentalizar e influenciar a organização 

 

 Surge também uma questão da hierarquia no exercício da função 

− Nem sempre diretores de RH influenciam ou interferem no desenvolvimento 

de outros diretores  

− Uma conquista importante e relativamente recente em muitos casos tem sido 

conseguir ser ouvido pelas áreas de negócio 

 

 



Além disso, a mudança no perfil dos profissionais aliada à mudança no 

cenário de oferta e demanda provocam uma reflexão sobre qual deveria ser 

a essência e os principais objetivos da gestão de pessoas neste cenário 

 Atrair, desenvolver, reter os melhores por meio de experiências significativas, 

desafiadoras e enriquecedoras 

 

 Buscar o engajamento por meio da felicidade e do propósito 

 

 Criar um ambiente positivo que valorize as relações e motive as pessoas 

 

 Garantir aderência à cultura, por meio da escolha de pessoas com alinhamento entre 

valores pessoais e valores organizacionais 

39 
Fonte: Entrevistas, análise da equipe 



E a chegada destes novos profissionais já afeta significativamente a 

demanda de trabalho e a forma de organização do RH 

40 

 Demanda o tempo todo: todo mundo quer discutir o “plano de carreira para os 

próximos 2 anos” 

 

 Busca constante por desafio e desenvolvimento super acelerado 

 

 Necessidade de ter gestores melhor preparados, porque o RH não vai dar conta 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 



Principais desafios – o RH precisa, cada vez mais, se tornar um agente 

facilitador e transformador neste novo cenário 

 Como exercer de fato um papel de influência importante na organização? 

 

 Como falar a “língua do negócio”, entendendo as prioridades e ajudando a atingir os 

objetivos primordiais, sem perder a sensibilidade com as pessoas? 

 

 Como interagir com a alta liderança, posicionando-se com credibilidade e 

consistência? 

 

 Como capacitar e instrumentalizar a gerência para fazer o seu papel de gestão de 

pessoas? 

 

 Como alinhar habilidades e desejos, de forma a alocar as pessoas em funções que 

garantam engajamento e, consequentemente, maior produtividade? 

41 
Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
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Algumas práticas podem ter impacto muito positivo na gestão dos temas de 

direitos humanos nas empresas 

43 

Há barreiras importantes para a gestão 

efetiva destes temas atualmente: 

 A cultura corporativa é é um aspecto 

que pode demorar muito para ser 

mudado 

 O desenvolvimento de uma liderança 

mais aberta à diversidade, com empatia 

e boas habilidades de escuta, que 

inspiram e engajam, é um outro grande 

desafio, pois pressupõe um processo 

também mais demorado de 

autoconhecimento 

 A legislação também é vista como uma 

barreira. Uma reforma trabalhista pode 

ter um efeito importante, mas está fora 

da alçada de influência da gestão de 

uma empresa – tal discussão requer 

uma articulação sistêmica e organizada 

do empresariado como um todo 

Políticas e mecanismos bem definidos 

podem contribuir para um avanço nos 

temas de direitos humanos, 

incentivando comportamentos 

desejados e qualificando a demanda 

interna para reforçar estes 

comportamentos 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 



     Várias organizações já definiram algum tipo de política de respeito 

44 

a 

 Algumas organizações não 

tem política formalizada  

 Nestes casos, normalmente 

existe uma ideia tácita de 

quais valores e 

comportamentos são 

aceitáveis ou não 

 As que não tem estão em 

processo de defini-la – há 

relativa pressão do próprio 

mercado para isso 

Não formalizada 

 Políticas definidas no âmbito 

da responsabilidade 

corporativa e sustentabilidade 

socioambiental 

 Associadas à identidade da 

organização – valores e 

missão 

 Comportamentos esperados 

articulados, que servem como 

referência 

 Fóruns de deliberação bem 

definidos   

Genérica Específica 

 Políticas específicas 

relacionadas aos temas de 

direitos humanos – justiça e 

respeito, diversidade, etc. 

Três tipos principais 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 



     Políticas de respeito: algumas boas práticas observadas 
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a 

 Políticas específicas construídas de forma colaborativa com a participação dos 

funcionários 

 

 Canais de comunicação bem definidos e explícitos 

 

 Políticas amplamente e regularmente comunicadas para gerar aprendizado 

organizacional 

− Treinamentos específicos: discussão e reflexão sobre casos sanitizados para 

fomentar discussão sobre possíveis condutas 

− Encontros regulares para celebrar ou reforçar alguns dos valores ou temas 

 

 Direitos dos funcionários assegurados de forma explícita – em especial, garantia 

de não-retaliação e de investigações profundas e cuidadosas  

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 



     É importante promover vários canais de diálogo sobre temas de direitos 

humanos, em especial para apurações de possíveis violações 

b 

Tipos de canais 

 Em muitos casos, o 

RH faz esse papel e 

serve de “canal de 

desabafo e 

orientação” 

 Algumas vezes 

percebido como 

conflitado  

RH 

 Canais que recebem 

demandas e as 

encaminham ao RH 

ou auditoria 

Canal de denúncia 
Ouvidor 
(funcionário) 

 Funcionário que pode 

assumir – 

temporariamente ou 

permanentemente – o 

papel de ouvidor 

 Processo de escolha 

varia: indicação, 

eleição, contratação 

 Geralmente acumula 

outras funções na 

organização 

Ouvidor  
(externo) 

 Não é funcionário da 

empresa 

 Trata e dá 

encaminhamento às 

demandas 

pessoalmente 

46 
Fonte: Entrevistas, análise da equipe 



     Canais: algumas boas práticas observadas 
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b 

 Existência de canal anônimo e independente, reportando direto aos acionistas 

 

 Pessoa bem preparada para lidar com as demandas na função de ouvidor, com 

algumas habilidades importantes: objetividade, neutralidade, empatia, proficiência 

para fazer as perguntas certas 

 

 Política de respeito embasando as ações da ouvidoria 

 

 Várias formas de contato amplamente comunicadas e possibilidade de tradução 

caso ouvidor não esteja no Brasil1 

1 No caso de multinacionais, é comum ter um ouvidor global 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 



     A avaliação de desempenho é um mecanismo importante para alinhar 

incentivos e reforçar comportamentos desejados 

c 

Maioria dos 

exemplos 

observados 

Dimensões importantes 

Modelo 

Valores 

Inputs 

Decisão 

Feedback 

Totalmente 

objetivo Modelo de competência definido, mas com 

pouco espaço para subjetividade 

Totalmente 

subjetivo 

Não integra  

valores 

Completamente integra 

valores 

Gestor 360o 

Gestor Colegiado 

Gestor Outros 

Presentes na avaliação em 

competências comportamentais 

Boa parte das empresas já implantam o 

360, mas exige coordenação  

Muitas empresas decidem as avaliações 

entre gestor e RH  

Feedback dado por gestor com apoio do 

RH  

48 
Fonte: Entrevistas, análise da equipe 



     Avaliação de desempenho: algumas boas práticas observadas 
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c 

 Valores tem peso igual ou maior do que competências técnicas 

 

 Decisões colegiadas permite que se discuta os casos com mais neutralidade, 

poder do gestor é diluído e o processo é percebido como mais justo 

 

 360o, desde que bem desenhados e com peso relevante, podem ter um impacto 

grande no desenvolvimento das habilidades de liderança 

 

 Figura de um mentor que apoia esse processo, tornando ambientes com alto nível 

de pressão e exigência “mais humanos” 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 



     Várias organizações usam algum tipo de pesquisa de clima para 

monitorar elementos relacionados à gestão dos temas de direitos humanos 

50 

d 

 Se necessário conduzem 

pesquisas ad-hoc ou RH faz 

consultas específicas 

 Normalmente ajuda a tirar uma 

temperatura, mas difícil ter 

histórico para avaliar evolução 

e gerar aprendizado 

Sem pesquisa estruturada 

 Dimensões definidas pela 

própria empresa 

 Frequência é tipicamente 

anual, mas pode ser mais 

frequente se necessário 

 Em alguns casos, pode utilizar 

mais de uma pesquisa para 

medir dimensões distintas em 

momentos diferentes 

Interna Externa 

 Definido e executado por 

instituição externa (e.g., Great 

Place To Work) 

 Dados comparativos com 

outras empresas 

Tipos de pesquisa usadas 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 



     Pesquisa de clima: algumas boas práticas observadas 
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d 

 Confidencialidade dos respondentes para garantir que as respostas dos 

funcionários representam a realidade 

 Ampla comunicação dos resultados, envolvendo os funcionários e grupos na 

reflexão sobre possíveis ações e no desenho e revisão das práticas em vigor 

 Ações definidas, monitoradas e comunicadas 

 Coragem para refletir e agir sobre eventuais questões que surjam, senão o 

sistema rapidamente perde credibilidade e pode-se gerar ou ampliar o sentimento 

de cinismo na organização 

 Quando várias pesquisas são utilizadas, é importante ser cauteloso para não 

gastar energia demais diagnosticando e diluir o valor e a importância das 

observações 

Fonte: Entrevistas, análise da equipe 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos – breve histórico 

 A elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos é um fato marcante na 

luta pela igualdade, liberdade e dignidade do ser humano 

 Foi adotada e proclamada pela Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em 10 de Dezembro de 1948, em Paris 

 Tem como base uma manifestação histórica contra as atrocidades cometidas durante a 2ª 

Guerra Mundial 

 A Declaração é composta por 30 artigos, tidos como universais e que tratam de direitos 

civis e políticos 

 É dividida em duas grandes partes: 

− 1ª parte  do artigo I ao XXI, representa os direitos civis e políticos e tem vinculação 

ao Estado Individualista, que reflete as conquistas do século XVIII (revoluções liberais) 

− 2ª parte  do artigo XXII ao XXX, representa os direitos econômicos, sociais e 

culturais, e tem vinculação ao Estado Social, que reflete as conquistas dos séculos XIX 

e XX (Revolução Socialista) 

 A Declaração teve uma profunda influência na formação de outros tratados internacionais 

modernos e na valoração dos Direitos Humanos 

Fonte: Elementos do Direito – Direito Constitucional – Direitos Humanos, volume 12 – Erival da Silva Oliveira, RT, 2009. 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos 

1ª parte  do artigo I ao XXI 

Artigo I 

 Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e 

consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade 

Artigo II 

 Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, 

opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 

qualquer outra condição 

Artigo III 

 Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal 

Artigo IV 

 Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos 

serão proibidos em todas as suas formas 

Artigo V 

 Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 

degradante 

Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos , versão comentada para o Cidadão – Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 2008 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos 

1ª parte  do artigo I ao XXI 

Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos , versão comentada para o Cidadão – Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 2008c 

Artigo VI 

 Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa, perante 

a lei 

Artigo VII 

 Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção a igual proteção da lei. 

Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a ressente 

Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação 

Artigo VIII 

 Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais competentes remédio efetivo 

para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela 

Constituição ou pela lei 

Artigo IX 

 Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado 

Artigo X 

 Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de 

um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do 

fundamento de qualquer acusação criminal contra ele 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos 

1ª parte  do artigo I ao XXI 

Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos , versão comentada para o Cidadão – Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 2008 

Artigo XI 

 1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até 

que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no 

qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa 

 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 

constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena 

mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso 

Artigo XII 

 Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na 

sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à 

proteção da lei contra tais interferências ou ataques 

Artigo XIII 

 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de 

cada Estado 

 2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este 

regressar 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos 

1ª parte  do artigo I ao XXI 

Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos , versão comentada para o Cidadão – Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 2008 

Artigo XIV 

 1. Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em 

outros países 

 2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por 

crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações 

Unidas 

Artigo XV 

 1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade 

 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar 

de nacionalidade 

Artigo XVI 

 1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade 

ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais 

direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução 

 2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes 

Artigo XVII 

 1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros 

 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos 

1ª parte  do artigo I ao XXI 

Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos , versão comentada para o Cidadão – Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 2008 

Artigo XVIII 

 Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito 

inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião 

ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou 

coletivamente, em público ou em particular 

Artigo XIX 

 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 

liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 

informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras 

Artigo XX 

 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associações pacíficas 

 2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação 

Artigo XXI 

 1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por 

intermédio de representantes livremente escolhidos 

 2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país 

 3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa 

em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo 

equivalente que assegure a liberdade de voto 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos 

2ª parte  do artigo XXII ao XXX 

Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos , versão comentada para o Cidadão – Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 2008 

Artigo XXII 

 Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, 

pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e 

recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua 

dignidade ao livre desenvolvimento da sua personalidade 

Artigo XXIII 

 1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, a condições justas e 

favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego 

 2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho 

 3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe 

assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, 

e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social 

 4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus 

interesses 

Artigo XXIV 

 Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de 

trabalho e férias periódicas remuneradas 
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Artigo XXV 

 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família 

saúde e bem estar, inclusive alimentação e vestuário, habitação, cuidados médicos e os 

serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, 

invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu 

controle 

 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as 

crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social 

Artigo XXVI 

 1. Toda pessoa tem direito à educação. A educação será gratuita, pelo menos nos graus 

elementares e fundamentais. A educação elementar será obrigatória. A educação técnico-

profissional será acessível a todos, bem como a educação superior, esta baseada no 

mérito 

 2. A educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 

fundamentais. A educação promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre 

todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações 

Unidas em prol da manutenção da paz 

 3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de educação que será 

ministrada a seus filhos 
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Artigo XXVII 

 1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de 

fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios 

 2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de 

qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor 

Artigo XXVIII 

 Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e 

liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados 

Artigo XXIX 

 1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno 

desenvolvimento de sua personalidade é possível 

 2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às 

limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 

reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às justas 

exigências da moral, da ordem pública e do bem estar de uma sociedade democrática 

 3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos 

contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas 
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Artigo XXX 

 Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o 

reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer 

atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e 

liberdades aqui estabelecidos 

64 


