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Criado em 2011 pelo Instituto Ethos, o Grupo de Trabalho Empresas e Direitos 

Humanos contribui para o debate da garantia dos direitos humanos e da promoção 

do trabalho decente. Por meio da construção conjunta de compromissos, o Grupo de 

Trabalho visa a influência em políticas públicas, o aprimoramento das práticas 

empresarias e a promoção de conteúdos e ferramentas relacionados ao tema.  

O Instituto Ethos trabalha em agendas relacionadas aos direitos humanos desde sua 
fundação, tendo destaque as iniciativas relacionadas com o combate ao trabalho 
escravo, a promoção do trabalho decente e a valorização da diversidade nas 
empresas. 

Em parceria com a Inter-American Foundation (IAF), o Ethos produz, desde 2003, a 
pesquisa Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e Suas 
Ações Afirmativas e um conjunto de manuais para ajudar as empresas no 
desenvolvimento de práticas para a valorização da diversidade, como a promoção da 
equidade de gênero e raça e a inclusão de pessoas com deficiência. 
 
Em junho de 2008, o Ethos e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República organizaram o Encontro de Presidentes: Responsabilidade 
Social das Empresas e Direitos Humanos, que reuniu diversos presidentes de 
empresas e contou com a presença do então presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva. No evento, os presidentes de empresas assinaram a Declaração do 
Encontro de Presidentes: Responsabilidade Social das Empresas e os Direitos 
Humanos, assumindo compromisso com o respeito aos direitos humanos e 
especificamente com os seguintes temas da agenda do trabalho decente: promoção 
da equidade de gênero no local de trabalho; promoção da igualdade de raça no local 
de trabalho; erradicação do trabalho escravo nas cadeias de valor; inclusão de 
pessoas com deficiência; e apoio para a promoção dos direitos da criança, do 
adolescente e do jovem. 
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