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Estrutura da apresentação

1. Breve introdução

2. Perfil dos signatários

3. Ações referentes ao Pacto (4 dimensões)

Normativa
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Treinamento
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Treinamento

Comunicação/ Divulgação

4. Avaliação quanto à participação e Ações além do Pacto

5. Propostas 



1. Introdução

• Objetivo da plataforma: monitorar anualmente os
signatários do Pacto, a partir do desenvolvimento de um
sistema online com informações fornecidas pelos próprios
signatários

• Objetivo geral: possibilitar a melhoria das ações e a
efetividade do Pacto, a partir da sistematização dos
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efetividade do Pacto, a partir da sistematização dos
produtos e dos resultados previstos

• Referencial de elaboração: Cláusulas do Pacto
• Período de inserção das informações: julho a novembro

2012



1. Introdução

No período de monitoramento havia 390 signatários.

Em 2012, participaram 98 signatários.  

Esclarecimentos:

� Metodologia avaliou os dados fornecidos por Empresas e 
Associações Empresariais ;

�Participaram signatários que aderiram ao Pacto até 2011

www.pactonacional.com.brwww.pactonacional.com.br

A representatividade das empresas signatárias do Pacto em relação à 
economia nacional manteve-se alta: 25 das maiores empresas do Brasil, 
12 são signatárias do Pacto (no que diz respeito à lucratividade; 4 
primeiras posições são ocupadas por signatárias).  Fonte: Revista 
Exame



2. Perfil dos Signatários
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www.pactonacional.com.brwww.pactonacional.com.br

91%

empresarial

organização da sociedade civil

outro tipo de entidade



2. Perfil dos Signatários
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2. Perfil dos Signatários
Setor econômico de atuação das empresas
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2. Perfil dos Signatários
Atividades econômicas na cadeia produtiva
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3. Ações referentes ao Pacto

•Dimensão Normativa

�Referente às questões contratuais e trabalhistas

�68% possuem cláusulas contratuais com fornecedores e/ou clientes restritivas a 

utilização de trabalho análogo a escravo. Houve diminuição se comparado a 2011, 

quando registrou-se 72% dos que possuíam;

�64% possuem cláusulas específicas sobre saúde do trabalhador, questões 

previdenciárias, trabalhistas e/ou socioambientais, diante de 62% apontado em 
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previdenciárias, trabalhistas e/ou socioambientais, diante de 62% apontado em 

2011.



3. Ações referentes ao Pacto

•Dimensão Normativa

�68% igualmente realizam a suspensão do contrato, caso algum fornecedor e/ou 

cliente seja incluído na Lista Suja. Em 2011, 81% faziam a suspensão;

� Todos os signatários exigem notas fiscais Notas Fiscais em suas relações 

comerciais:

o De origem animal, acompanhadas de documentos relativos ao seu transporte 

(como o Guia de Transporte Animal e Similares);
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(como o Guia de Transporte Animal e Similares);

o De origem agropecuária e/ou extrativista, contendo o nome da propriedade rural 

e o município de produção 



3. Ações referentes ao Pacto

•Dimensão monitoramento

�Monitorar suas cadeias produtivas em busca de possíveis focos de trabalho 

escravo

�52% realizam diagnóstico de focos de trabalho análogo a escravo na sua cadeia 

produtiva. Tal procedimento ocorre mediante:

o Utilização das Normas SA 8000 e ISO 14001

o Cadastro de Compras X Lista Suja
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o Cadastro de Compras X Lista Suja

oAuditorias Internas e Externas (sobretudo a primeira)

o Parcerias com as entidades da sociedade civil



3. Ações referentes ao Pacto

•Dimensão monitoramento

�21% exigem dos intermediário e/ou fornecedores indireto de matéria-prima o 

controle de cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;

�46% não possuem nenhum controle sobre os fornecedores com venda 

spot/manual
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3. Ações referentes ao Pacto

•Dimensão treinamento

�Treinamento precisa ser focado em expor a necessidade de controles rígidos nas 

compras das empresas, a fim de manter sua cadeia limpa

�56% realizam treinamento com seus trabalhadores. Mesmo registro do ano 

passado.

o Exemplo: A Vale  relatou treinar os seus  funcionários e de equipes de segurança 

empresarial sobre Direitos Humanos              
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empresarial sobre Direitos Humanos              



3. Ações referentes ao Pacto

•Dimensão treinamento

�64% não apóiam ações de reintegração social e produtiva de trabalhadores 

libertos. Entretanto,  36% apóiam. São os mesmos registros de 2011

o Exemplo: O Grupo André Maggi alegou que mediante seu “Projeto de 

Qualificação Ação Integrada”, procura oferecer qualificação educacional e 

profissional, no propósito de erradicar o trabalho análogo ao escravo em Mato 

Grosso.            
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3. Ações referentes ao Pacto

•Dimensão Comunicação/Divulgação

�Expor informações acerca do Pacto, bem como as ações realizadas para ajudar no 

combate ao trabalho escravo e promover o Pacto

�71% não apóiam ações e campanhas de informação aos trabalhadores vulneráveis 

ao aliciamento de mão de obra escrava – mesmo registro de 2011

o Exemplo: Em seu relato, a Caixa Econômica Federal diz que divulga material 

alusivo à campanha de combate TE,  além disso informa em suas publicações que é 
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alusivo à campanha de combate TE,  além disso informa em suas publicações que é 

signatária do Pacto. 



3. Ações referentes ao Pacto
•Dimensão Comunicação/Divulgação
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3. Ações referentes ao Pacto

•Dimensão Comunicação/Divulgação

�50% apóiam ações e campanhas de informação sobre trabalho escravo para a 

sociedade em geral. Melhorou uma vez que, em 2011, tivemos 43%

o Exemplo: O Carrefour  promoverá  “Auditorias Sociais” em todos os seus 

fornecedores de produtos Marca Própria Carreffour. Assim, a empresa informará 

aos seus consumidores sobre tal iniciativa e a importância de iniciativas concretas 

para a prevenção e combate ao trabalho escravo.
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�50% têm sistematizado e divulgado suas experiências e a do seu setor de forma a 

promover a multiplicações de ações que combatam o trabalho escravo, ante 52% do 

ano passado.

o Exemplo: A Gelita do Brasil esclareceu que envia correspondência aos 

fornecedores e à Sagma (Associação  dos Fabricantes de Gelatina da  America do 

Sul) convidando-os a participar dos pactos firmados pela empresa.



3. Ações referentes ao Pacto

•Dimensão Comunicação/Divulgação

�56% não colaboram com as esferas governamentais em ações de políticas públicas  

de combate ao trabalho escravo, diante de  67% anotado em 2011;

Exemplo:  Dos que colaboram. O Banco da Amazônia mencionou apoio ao 2º Plano 

Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, especialmente à Ação 59  que 

versa: “Estender ao setor bancário privado a proibição de acesso a crédito aos 

relacionados no cadastro de empregadores que utilizaram mão de obra escrava. 

Manter a proibição de acesso ao crédito nas instituições financeiras públicas.”
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Manter a proibição de acesso ao crédito nas instituições financeiras públicas.”



3. Ações referentes ao Pacto

•Dimensão Comunicação/Divulgação

�50% participam de diálogo com outros atores sociais para formulação e 

implementação de ações do Pacto, diante de 43% registrado em 2011; 

oExemplo: Alguns signatários revelaram que fazem parte do GT do Instituto Ethos; 

Outros mencionaram que fazem parcerias com ONG´s, como a Repórter Brasil, no 

intuito identificar ações e aperfeiçoamentos dos processos internos à luz dos termos 

do Pacto.
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4. Avaliação quanto à participação e 

Ações além do Pacto
•Dimensão Comunicação/Divulgação

� 41% dos signatários afirmaram a realização de avaliação  dos resultados das suas 

experiências desenvolvidas no combate ao trabalho escravo.

oExemplo: De diversas formas. Mediante indicadores GRI, Evolução dos números 

apresentados pelo Comitê do Pacto, do acompanhamentos dos Relatórios de 

Sustentabilidade, de Reuniões, etc. 

�67% optaram, no Monitoramento, de não fazer propostas de ações a serem feitas 
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�67% optaram, no Monitoramento, de não fazer propostas de ações a serem feitas 

pela instituição signatária para combater o trabalho escravo

oExemplo: Das que fizeram propostas: Aumento da rastreabilidade nas cadeias 

produtivas, observância dos Códigos de Conduta, etc. O Walmart Brasil pretende 

aumentar o monitoramento da sua cadeia de suprimentos e comunicar através das 

lojas e produtos as ações realizadas no tema. 



5. Propostas/Monitoramento

o “Seria importante o maior envolvimento da Polícia Federal no tratamento de 

denúncias de trabalho forçado e monitoramento de fazendas nas regiões  norte/ 

nordeste e centro-oeste do país.”

o“Encontro regional com as instituições signatárias para troca de experiências e de 

aprendizado que possibilite ampliar a ação da empresa dentro desta temática.”

o“Acreditamos que as discussões que acompanharão a reestruração do pacto agora 

em curso serão o fórum adequado para propostas nesse sentido.”

“Envolver associações dos segmentos industriais/comerciasi/agricolas mais 

www.pactonacional.com.brwww.pactonacional.com.br

o“Envolver associações dos segmentos industriais/comerciasi/agricolas mais 

afetados.”


