
Pacto Global



METROPOLITANA INTEGRA O 
PACTO GLOBAL DA ONU

Em 2015, quando a METROPOLITANA completou 70 anos, a 
METROPOLITANA foi signatária da Carta de Compromisso do Pacto Global 
das Nações Unidas. Trata-se da maior iniciativa de cidadania corporativa do 
mundo, com milhares de participantes, em mais de 160 países. Desde 18 de 
dezembro de 2017, fazemos parte, oficialmente, do Pacto Global da ONU. 

Com isso, firmamos compromissos em cinco áreas: 

DIREITOS HUMANOS 

01  Apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente; 

02 Não ser cúmplice de abusos dos direitos humanos.

 

TRABALHO

03  Apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do 
direito à negociação coletiva

04 Evitar e eliminar todas as formas de trabalho forçado ou compulsório

05 Trabalhar pela abolição efetiva do trabalho infantil

06  Eliminar qualquer tipo de discriminação em matéria de emprego e 
ocupação. 
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MEIO AMBIENTE 

07 Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais

08   Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental

09   Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias 
ambientalmente amigáveis. 

ANTICORRUPÇÃO 

10   Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e 
propina. 

Como signatários do Pacto Global, entendemos que nosso compromisso 
não está só no papel. 

É nosso dever planejar, investir e desenvolver ações para levar esse 
compromisso a efeito ao longo do tempo. 

As equipes de liderança da empresa, incluindo conselho, diretoria e os 
responsáveis pelas unidades de negócios e funções corporativas, se 
comprometem a aderir aos dez princípios do Pacto Global das Nações 
Unidas e a implementar ações associados aos objetivos de maior amplitude 
da ONU, incluindo as plataformas temáticas como a Proteção do Clima, 
Comitê sobre a Água, Negócios e Paz e os Princípios de Autonomia das 
Mulheres. 

Para tornar esse compromisso público e transparente, caberá à Comissão 
de Conformidade, instituída pelo Manual de Conformidade publicar 
anualmente o relatório de Comunicação de Progresso (COP) no portal 
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internacional do Pacto Global e compartilhar o documento junto as partes 
interessadas (investidores, clientes, sociedade civil, governos, etc.), onde 
abordará os progressos realizados na implementação dos 10 princípios e no 
apoio a outros objetivos de desenvolvimento da ONU. 

O Modelo de Gestão do Pacto Global das Nações Unidas é constituído por 
seis etapas, com sub etapas e áreas de concentração. 

Contém recomendações para cada etapa além de ideias e exemplos sobre 
como são as práticas de liderança: 

COMPROMETER, AVALIAR, DEFINIR, IMPLEMENTAR, MEDIR, COMUNICAR

COMPROMETER

AVALIAR

DEFINIR

MEDIR

COMUNICAR

IMPLEMENTAR
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