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Exige esforços das 
empresas para 
combater o trabalho 
forçado dentro da 
cadeia produtiva.

Adotamos políticas e 
processos que visam 
impedir o 
relacionamento com 
clientes e 
fornecedores 
associados a trabalho 
escravo. 

Os clientes e projetos 
sujeitos aos Princípios 
do Equador são 
avaliados por nossa 
equipe de risco 
socioambiental, que 
inclui a análise de 
documentos, 
conversas com o 
cliente e visitas.

Permite avaliar os 
impactos adversos 
sobre a população e o 
meio ambiente 
causados por projetos 
industriais e de 
infraestrutura de 
grande porte.

Conjunto de 
diretrizes para a 
avaliação de riscos 
socioambientais no 
financiamento a 
grandes projetos.

Ação do Instituto 
Ethos para combater 
o trabalho escravo no
Brasil.

17 objetivos 
assumidos pelos 
países membros da 
ONU para combater 
os maiores 
problemas mundiais 
até 2030.

Conjunto de 
considerações que 
ajudam a comunidade 
empresarial a 
incorporar valores e 
práticas que visem à 
equidade de gênero e 
o empoderamento
feminino.

Promove a união, o 
fortalecimento e a 
ampliação de 
esforços em defesa 
dos direitos humanos 
das mulheres.

Trata-se de uma  
ação coordenada 
para transformar o 
mundo em um lugar 
melhor para todos.

Em 2017, nos 
tornamos signatários 
da iniciativa.

Aplicamos as 
diretrizes em nosso 
relato anual desde 
2009. O material é 
auditado 
externamente e 
segue a opção 
Essencial de relato 
da GRI Standards. 

Divulgamos nosso 
inventário desde 2009 
e, a cada ano, 
aprimoramos a coleta 
de informações. 
Para compensar 
nossas emissões, 
desenvolvemos uma 
metodologia própria 
para escolher projetos 
que possuam aspectos 
socioambientais 
positivos em suas 
regiões.

Respondemos ao 
questionário desde 
2011. E, desde 2017, 
começamos a engajar 
nossos fornecedores 
com o tema por meio 
do programa CDP 
Supply Chain.

Avalia de que forma 
as empresas 
trabalham para 
reduzir o impacto de 
suas ações no meio 
ambiente.

Padrões para 
informações sociais, 
ambientais e de 
governança, 
tornando-as 
referências mais 
confiáveis.

Ao quantificarem
seus impactos, as 
empresas têm base 
para reduzir e 
compensar.

Incorporamos esse 
conjunto de metas à 
nossa estratégia de 
sustentabilidade e, a 
partir de análises 
qualitativas das 
implicações de 
nossas práticas em 
relação às metas da 
Agenda 2030, 
identificamos nossa 
contribuição direta e 
relevante para os 
ODS.

Relatório anual sobre 
a emissão de gases 
causadores do efeito 
estufa de diversas 
companhias de 
capital aberto, 
oferecendo subsídios 
para decisões de 
investimento.

Diretrizes para 
a produção de 
relatórios de 
sustentabilidade.

Metodologia para 
contabilização e 
divulgação das 
emissões de gases de 
efeito estufa.

O que é? 

Desde 2006, 
aplicamos esses 
princípios às 
práticas de 
gestão e aos 
relacionamento
s comerciais.  

Maior iniciativa 
voluntária de 
responsabilidade 
corporativa do 
mundo. 

Convoca empresas 
a seguirem

Porque é 
importante?

No
Santander:

Pacto Global da 
Organização das 
Nações Unidas 

Princípios do 
Equador

Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

ONU Mulheres Pacto Nacional 
pela Erradicação do 

Trabalho Escravo

Carbon Disclosure 
Project (CDP)

Global Reporting 
Initiative (GRI)

Programa 
Brasileiro GHG 

Protocol

10 princípios.

Trabalho:

1. Respeitar direitos
humanos reconhecidos
internacionalmente;
2. Assegurar-se de que
não participa de violações
desses direitos;

3. Apoiar a liberdade de
associação e o
reconhecimento do direito
à negociação coletiva;
4. Eliminar todas as
formas de trabalho
forçado ou compulsório;
5. Abolir o trabalho
infantil;
6. Eliminar a discriminação
no emprego;

7. Apoiar abordagem
preventiva aos desafios
ambientais;
8. Desenvolver iniciativas
de maior responsabilidade
ambiental;
9. Incentivar o
desenvolvimento e
difusão de tecnologias
ambientalmente
amigáveis;

Contra a
corrupção: 

10. Combater a corrupção
em todas as suas formas.

Direitos 
Humanos:

Meio
Ambiente:

Compromissos com a divulgação 
de informações

Compromissos empresariais

https://www.santander.com.br/sustentabilidade/posicionamento/compromissos

