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Agenda da série de webinars

•
•
•
•

Sessão 1 (Segunda-feira)
FES, TUAC & OECD na LAC
DIRETRIZES DA OCDE para Multinacional
Empresas
Indústrias e MNEs influentes

•
•
•

Sessão 2 (Quarta-feira)
Identificando impactos
Preparando instâncias específicas
Entrevista com o NCP **

•
•

Sessão 3: (Sexta-feira)
Devida Diligência Sindical
Colocando as Diretrizes em Ação na LAC
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Formato da Reunião

As apresentações são seguidas por perguntas e respostas
O moderador pedirá sua opinião durante as sessões
Fornecer a entrada solicitada no bate-papo
Por favor, silenciar o microfone quando não estiver
falando
• Abra a janela de bate-papo para interagir (parte inferior
da janela)
• Use o botão para levantar a mão em "Bate-papo" se
quiser falar
• O final de cada dia termina com tarefa
•
•
•
•
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Estrutura e Objetivo das Diretrizes

Governo

• Permitir contribuições
positivas de MNEs

NCP

MNE

• Identificar, prevenir,
remediar

Trabalhado
ras(res)

• Mecanismo de
reclamação
4
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Pergunta da sala de bate-papo DIA 1

1. Quais são as principais empresas?
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Quem somos
A TUAC é o braço político do movimento
sindical, defendendo a prosperidade
compartilhada a partir do papel positivo dos
sindicatos, o diálogo social e a negociação
coletiva para alcançar um crescimento
inclusivo e sustentável.
O acesso às discussões da OCDE torna o
TUAC um “pioneiro” em nome do movimento
trabalhista na resposta aos desafios políticos
emergentes, como o COVID-19.
A TUAC coopera com a ITUC, com a qual
coordena as contribuições sindicais para os
processos do G20 e G7. Em questões
específicas do setor, a TUAC trabalha com as
Federações Sindicais Globais (GUFs) e é
membro do Conselho de Uniões Globais.

SESSÃO PLENÁRIA
A Sessão Plenária é o órgão oficial de tomada de
decisões da TUAC. Reúne-se duas vezes por ano,
convocando filiados e representantes de outras
organizações sindicais internacionais.
COMITÊ ADMINISTRATIVO
A Sessão Plenária é apoiada pelo Comitê
Administrativo, que é responsável por
supervisionar a gestão da TUAC. O Comitê
Administrativo é composto pelo Presidente,
Vice-Presidentes e Secretário Geral, bem como
uma série de afiliados da TUAC.
SECRETARIA DA TUAC
Liderada pelo Secretário Geral do TUAC, a
equipe de consultores de políticas e equipe de
apoio coordena as contribuições sindicais para a
OCDE.

PRINCIPAIS ÁREAS
DE POLÍTICA

O que fazemos
VOZ DO
TRABALHO

NA OCDE

CONVEYING TRADE UNION
POSITIONS
Uma reunião anual do Comitê de Conexão
TUAC / OCDE é organizada com membros
do Conselho da OCDE e do Secretariado
para permitir intercâmbios sobre futuras
prioridades políticas e recomendações.

ORGANIZAÇÕES
MEMBROS

FACILITAR O DIÁLOGO POLÍTICO
O status consultivo da TUAC na OCDE
permite um diálogo social contínuo.

59

66
MILHÕES DE TRABALHADORES

DISSEMINANDO AS POLÍTICAS OCDE
A TUAC informa aos afiliados sobre os
atuais projetos e políticas da OCDE de
maneira contínua, coordena as declarações
de políticas e avalia os resultados das
reuniões e publicações da OCDE.
REUNIÕES DE CONVENÇÃO
A TUAC tem três grupos de trabalho
permanentes - Política Econômica,
Conduta Empresarial Responsável e
Educação e Treinamento com o emprego
como uma questão abrangente. Eles estão
abertos a todas as afiliadas, sindicatos
internacionais e organizações parceiras da
TUAC.

Ministerial e
membros da OCDE

Emprego e política
econômica

Política social,
habilidades e
treinamento
Environment,
climate & energy

Cooperação para o
desenvolvimento e
SDGs

Conduta de
negócios
responsável
Comércio,
investimento e
concorrência
Temas corporativos,
impostos, pensões e
finanças
Governança
pública e
regulamentação
Inovação e
economia digital
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Pierre Habbard, Secretário Geral da
TUAC
Prioridade da América do Sul e América Central
• Conclusões da recente reunião ministerial, presidida pela República Dominicana:
• Diálogo social, estruturas inclusivas, aumento do Trabalho Formal

Atividades recentes e em andamento
• Colômbia Mesa Redonda (2019), Resolução, Monitoramento Pós-Adesão

• Webinar sobre Chile Sustentável (2020)

Revisões de políticas do Uruguai, Peru, Brasil,
expectativas da Costa Rica em breve
• Inclui como eles estabelecem um PCN e implementam as Diretrizes da
OCDE

OECD
49 NCP
37 Membros
12 Aderentes

SEM NCP
SEM NCP
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OECD na LAC

7 NCP
3 Membros
4 Aderentes

https://www.oecd.org/latin-america/inicio/
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Structure & Purpose of the Guidelines

Governo

• Permitir contribuições
positivas por MNEs

NCP

MNE

• Identificar, prevenir,
Remediar

Pessoas

• Mecanismo de
reclamação
10
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11 temas abordados pelas Diretrizes
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Conceito e Princípios
Políticas Gerais
Divulgação de informações
Direitos humanos
Emprego e Relações Industriais
Meio Ambiente
Combate ao Suborno, Solicitação de Suborno
e Extorsão
Interesses do consumidor
Ciência e Tecnologia
Concorrência
Tributação
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Obrigações e Responsabilidades das
Diretrizes

Responsabilidade por
IMPACTOS ADVERSOS

CAUSA
um impacto
adverso

PARAR ou EVITAR impactos
adversos alterando práticas
prejudiciais e impactos reais de
REMÉDIO

CONTRIBUI para
um impacto
adverso

VINCULADO A um impacto
adverso por meio de suas
operações, produtos ou
serviços por um
relacionamento comercial

USAR ALAVANCAGEM para mudar
as práticas prejudiciais dos
parceiros de negócios para MITIGAR
ou EVITAR impactos adversos

12
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CAPÍTULO V - Emprego e Relações Industriais

- Direito dos trabalhadores de formar / aderir a um sindicato (V.1a)
- Direito à negociação coletiva, e se envolver em negociações construtivas sobre os
termos e condições de emprego (V.1b)
- Respeitar os direitos humanos de todas as categorias de trabalhadores (IV.1)
- Realizar devida diligência (II.10) (IV.5) para evitar e abordar danos / impactos
adversos
- Divulgar informações (III.), Fornecer informações aos representantes dos
trabalhadores necessárias para as negociações (V.2b) e dar uma visão verdadeira e
justa do desempenho (V.2c)
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Exemplos de violações do capítulo V

- Ataque a líderes sindicais / membros de sindicato
- Recusa em consultar e negociar com o sindicato
- Ameaça de realocar a produção durante a organização sindical
- Uso excessivo de contratos de trabalho precários (temporário /
agência)

- Falha em fornecer informações adequadas ao sindicato durante
negociação

14
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Diretrizes e COVID-19: Todas as EMNs devem ...

Cap/Seç.
Respeitar as leis nacionais aplicáveis
Respeitar a liberdade de associação (OIT 87) e o direito de negociar coletivamente (OIT 98)

I/2
V/1a & b

Observe padrões de emprego não menos favoráveis do que empregadores comparáveis no mesmo país

V/4a

Consultar e cooperar com os trabalhadores e representantes dos trabalhadores não menos favoráveis
do que empregadores comparáveis no mesmo país
Identificar e prevenir riscos adversos à saúde e segurança em suas operações

V/3a

Estabelecer sistemas de saúde e segurança
Estender as medidas de saúde e segurança por meio das relações da cadeia de suprimentos
Divulgar impactos e riscos em tempo hábil e informações precisas aos acionistas

V/4c; II/10;
II/11
II/10
II/12
III/1 and 2

Abordar os impactos adversos aos direitos humanos quando houver conhecimento de sua ocorrência

IV/2

Seguir as orientações científicas e técnicas sobre os riscos para a segurança humana

VI/4

Fazer um plano para os riscos previsíveis de meio ambiente, saúde e segurança na tomada de decisões

VI/3

Garantir que todos os bens e serviços atendam a todos os padrões de saúde e segurança do consumidor

VIII/1
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Pontos de Contato Nacionais
• Os governos que assinam as Diretrizes são obrigados a
estabelecer Pontos de Contato Nacionais (PCNs)

• Os PCNs promovem as Diretrizes e resolvem problemas
quando são levantados em casos específicos de
“reclamações”
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O Ponto de Contato Nacional

Equipe do governo
• Promover orientações, habilitar “contribuições positivas”
• Gerenciar “Instâncias Específicas”

Estruturas tripartidas
• Comitê consultivo envolve sindicatos - empresas - e ONGs
• Colômbia, Chile e Brasil têm comitês consultivos, os demais não. Uruguai está desenvolvendo uma
abordagem de comitê para começar em 2021

Experiência global
• Conectado a 48 outros NCPs governamentais em todo o mundo
• Os mesmos padrões estão sendo implementados em toda a OCDE e além

Processo não judicial
• Poder criar um incentivo para negociar
• As empresas muitas vezes preferem fazer um acordo a processos judiciais caros
• Não vincular sindicato para proteger a empresa de responsabilidades

17

OECD na LAC

7 NCP
3 Membros
4 Aderentes

https://www.oecd.org/latin-america/inicio/
18
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OECD
49 NCP
37 Membros
12 Aderentes

SEM NCP
SEM NCP

19

Tarefa para quarta-feira
• Qual é a principal MNE com a qual você está preocupado agora?
• De onde é o seu MNE?
• É um país da OCDE com um PCN? (Ver

https://www.oecd.org/about/members-and-partners/)

• Quais são os impactos da MNE e qual é o Capítulo de Diretrizes?
(emprego, meio ambiente, direitos humanos, outros?)

20
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PREPARANDO UMA "Instância
Específica" NA PCN
JUNÇÃO DOS FATOS
Ferramenta de instância específica TUAC
• ENVIANDO A RECLAMAÇÃO
• PROCESSO NCP E LINHA DO TEMPO
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Questão da sala de bate-papo DIA 2

1. A empresa que você nomeou no
primeiro dia se qualifica como MNE?

22

11

27/10/2020

JUNÇÃO DOS FATOS

Empresa
multinacional

País da OECD com
um NCP

• De onde eles são?
• É OECD ou não?
• Está causando
problemas
diretamente?
• Qual setor está
envolvido?
• Como ele se compara
com os concorrentes?
• O que deveria ser
diferente?
• Quantos
trabalhadores são
afetados?
• Que outra
empresa/investidor
envolvidos?

• A MNE está sediada
em um país da
OECD?
• O impacto está
ocorrendo em um
país da OECD?
• São ambos?
• Vários países estão
envolvidos?

União Sindical
• De onde são?
• Qual o nível de
negociação?
• Em quais setores
está ativo?
• Quantos
trabalhadores
representa?
• Quantos trabalham
para o MNE?
• Qual é a história de
negociação?
• Como os membros
dão uma
contribuição
positiva?

Problema (s) coberto
(s) pelas Diretrizes
• Qual capítulo /
seção é o problema?
• Que evidências
temos?
• Como o sindicato
abordaria as
questões?
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Exemplo de Caso

Empresa
multinacional
• Transporte MNE
(alemã, OECD)
• Operacional /
impactos na
Colômbia, Índia,
etc.
• Transporte e
Entrega
• Não realizou
devidamente uma
diligência eficaz
• Retaliou contra
trabalhadores que
apoiam o diálogo
sindical

País da OECD com
um NCP
• Alemanha é
OECD
• Colômbia é
OECD
• Ambas têm um
NCP

União Sindical
• UNI Global Union
e ITF
• Federações
globais com
história junto
a/MNE
• Milhões de
trabalhadores
cobertos
• Os membros
usam o diálogo
para melhorar a
segurança do
trabalhador

Problema (s)
coberto (s) pelas
Diretrizes
• Capítulo IV
(Direitos
Humanos)
• Capítulo V
(Emprego)
• O sindicato
poderia incluir
um comitê de
saúde e segurança
na negociação,
proporcionaria
uma devida
diligência mais
eficaz e segurança
geral no trabalho.
24
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Banco de dados TUAC e Ferramenta de
Instância Específica
• HTTPS://MNEGUIDELINES.TUAC.ORG
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Processo NCP - 3 a 18 Meses

• Avaliação inicial
3 Meses

• Conciliação / Mediação
3-9 Meses

9 - 12 Meses

• Relatório Final (Mediação)
• Avaliação final (sem mediação)
26
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O que um NCP requer?
Impactos
• Coberto
por
Diretrizes

NCP
Pode
Ajudar

MNE

País
• Diretriz
Assinada

Declarante
tem posição
• Não é Frívolo
27

O que o PCN espera das partes?

Acordo é o objetivo
Diálogo de boa fé
Confidencialid
ade

Informação
fundamentada

Contato Chave
Consentiment
o para mediar

Custos de
participação

28
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O que os sindicatos podem esperar do
relatório do PCN?

Mediação resulta em Acordo
• O NCP relata o resultado bem-sucedido e
descreve o plano de acompanhamento.

A mediação não resulta em Acordo
• O NCP faz observações e recomendações para
acompanhamento.
• O NCP também pode fazer descobertas sobre
as alegações.
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O que os sindicatos podem esperar do NCP?

Imparcialidade
• Ambas as partes recebem o mesmo nível de acesso

Transparência
• Sem negócios secretos

Acessibilidade e visibilidade
• Os sindicatos conhecem o recurso e como usá-lo
30
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Perguntas e respontas com o NCP
Chileno

Marcela Paiva Véliz
Chefe da Divisão de Conduta Empresarial
Responsável, Subsecretaria de Assuntos Econômicos
Internacionais
•
•
•
•

Como você vê sua atuação no Chile e na região?
A sua visão do NCP mudou com Covid 19?
Que conselho você daria aos sindicatos da região?
Existem maneiras pelas quais os sindicatos podem ajudar o NCP a
cumprir sua missão?
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Banco de dados TUAC e ferramenta de
Instância Específica
• HTTPS://MNEGUIDELINES.TUAC.ORG
Tarefa para sexta-feira: Preencher um
formulário
• O QUE NÓS SABEMOS?
• O QUE AINDA NÃO SABEMOS?
• COMO NÓS PODEMOS DESCOBRIR?
32

16

27/10/2020

Revisão da tarefa de quarta-feira
• Apresente SEU Caso
• Quais estão prontos? (Enquete/Bate-papo)
• Que informações precisamos?
• Qualquer expansão é possível para empresas
relacionadas?
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Pergunta da sala de bate-papo
DIA 3
1. A MNE que você nomeou DIA 2 segue as
Diretrizes? (Seguindo ou Não Seguindo)

2. Você acha que o processo do NCP seria útil
para você e para a MNE? (Útil ou não)

34
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Devida Diligência Responsável de
Negócios

Devida Diligência Obrigatória
Makbule Sahan, Diretor, Unidade Legal da ITUC
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Devida Diligência da OCDE
COMUNICAR
COMO OS
IMPACTOS SÃO
ABORDADOS

IDENTIFICAR E AVALIAR
IMPACTOS ADVERSOS NAS
OPERAÇÕES, CADEIAS DE
FORNECIMENTO E
RELACIONAMENTOS
COMERCIAIS

1.

CONDUTA
EMPRESARIAL
RESPONSÁVEL E
POLÍTICAS E
SISTEMAS DE
GESTÃO

RASTREAR
IMPLEMENTAÇÃO E
RESULTADOS

PROVER OU
COOPERAR NA
REMEDIAÇÃO
QUANDO
APROPRIADO

CESSAR, EVITAR OU
MITIGAR IMPACTOS
ADVERSOS
36
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Sindicatos verificam que a devida diligência
é REAL
TRABALHADORES
Identificar e avaliar riscos
potenciais em operações e
cadeias de abastecimento

SINDICATOS
Promover bons exemplos de
empresas, impactos positivos

EM
CONTRATO
S SINDICAIS
SINDICATOS
Rastrear impactos e
resultados

PROCESSOS DE
QUEIXAS SINDICAIS
Fornecer uma maneira
justa de conter e resolver
problemas no local de
trabalho
COMITÊS DE
TRABALHADORES
Monitorar e evitar impactos
37
negativos

Usando Diretrizes e Recursos do NCP
CONSIDERAR APRESENTAR QUEIXAS
- MNE causando ou contribuindo para impactos negativos
- Falta de diálogo
- Salários, benefícios e condições de trabalho abaixo do padrão
- Vínculos de investidores com impactos negativos
- COVID-19 Saúde e Segurança
RELATAR RISCOS
- Riscos na retomada de negócios
- Riscos de reclamações de Diretrizes ou Reclamação legal
EXIGIR O PADRÃO SINDICAL PARA A DEVIDA DILIGÊNCIA
- Acordos
- Sistemas de devida diligência
- Atividades e promoção do NCP
38
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Principais recursos
• Site da TUAC sobre casos sindicais
HTTPS://MNEGUIDELINES.TUAC.ORG
- Site das DIretrizes da OECD
HTTPS://mneguidelines.oecd.org
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