
 
  
O tema das cadeias produtivas é um assunto muito importante, ainda mais em momentos de 
crises e incertezas. Como sabe, o Pacto Global é uma iniciativa da ONU que preza por engajar 
as empresas e organizações em 10 princípios nas frentes Meio Ambiente, Combate a 
Corrupção, Direitos Humanos e Trabalho. Nesse sentido, Lise Kingo (Diretora Executiva do 
Pacto Global da ONU) enviou uma carta para todos os integrantes da organização, reforçando 
o compromisso com os princípios e algumas sugestões de ações coletivas no enfrentamento à 
COVID-19. O documento exige atenção especial para as pequenas e médias empresas – 
incentivando a nossa rede a responder com flexibilidade, compaixão e solidariedade, 
considerando o impacto da crise nessas organizações e honrando os contratos atuais na maior 
extensão possível. No dia 26 de maio terá um webinar sobre isso, conforme 
link: https://zoom.us/webinar/register/WN_BWBBblP6Q6yGJCKvoyLFjg 
  
Além disso, na primeira semana da crise no país, no dia 19 de março, a Rede Brasil lançou 
um Guia para Lideranças. Este material, feito com base nos 10 Princípios do Pacto Global, lista 
os comportamentos e ações esperadas das empresas signatárias em relação a funcionários, 
cadeia de valor, sociedade e a própria perpetuidade do negócio. Essa semana, divulgamos em 
conjunto com OIT, OCDE, ACNUDH, REDESCA da CIDH, UNICEF, uma declaração sobre o 
impacto da pandemia em direitos humanos na América Latina. O documento encontra-se 
abaixo 
https://www.pactoglobal.org.br/noticia/445 
  
Por fim, gostaria de reforçar que o Pacto Global não é um instrumento regulatório, um código 
de conduta obrigatório ou um fórum para policiar as políticas e práticas gerenciais. É uma 
iniciativa voluntária que fornece diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da 
cidadania, por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras. Durante esse 
momento de pandemia, não certificamos ou fiscalizamos empresas de nossa rede, mas sim 
buscamos engajá-las em ações de enfrentamento à Covid-19. Nesta página, você tem acesso a 
todas as nossas iniciativas. Caso a Conectas tenha interesse em apoiar alguma, estamos à 
disposição para conversar. 
  
Também nos colocamos à disposição para desenvolver conjuntamente um webinar com 
orientações para atuação com as cadeias produtivas neste momento, assim como apoiar a 
Conectas na divulgação de uma pesquisa com nossa rede, identificando cases neste tema.  
  
Atenciosamente, 
Carlo 
 


