
 

Guia prático para criação de declaração de princípios 
 

Por que preciso de uma declaração de princípios se existem leis aplicáveis para a situação? 

• Uma Declaração de Princípios enfatiza o significado de um determinado tópico para 
sua empresa e, ao mesmo tempo, aumenta seu valor 

• Uma declaração de princípios esclarece os valores e normas fundamentais de sua 
empresa 

• Mostra às partes internas e externas o que a empresa representa 
• Uma declaração de princípios oferece aos funcionários a orientação necessária para 

alinhar suas próprias ações com os objetivos da empresa. 
• Fornece um quadro de referência para parceiros internos e externos 
• Uma declaração de princípios também ilustra como a empresa entendeu a lei local e a 

integrou à prática comum da empresa 

O que contém uma Declaração de Princípios? 

• O compromisso de cumprir as leis e normas internacionais aplicáveis, bem como, sob 
certas circunstâncias, uma referência a outras estruturas relevantes 

• Foco nos tópicos mais relevantes para a empresa 
• Objetivos definidos para os tópicos mais relevantes 
• Responsabilidades estabelecidas 
• Um compromisso de abrir intercâmbio com parceiros internos e externos 

Quais formalidades precisam ser observadas? 

• Uma Declaração de Princípios pode se concentrar em uma área específica ou abranger 
diferentes áreas. A forma correta para sua empresa depende, entre outras coisas, do    
tamanho da empresa, sua exposição a riscos, requisitos de sistemas de gestão e 
requisitos externos. 

• Contém o logotipo da empresa e a versão atual 
• A administração se compromete por assinatura à declaração de princípios 
• A área de aplicação, por exemplo para subsidiárias, deve ser incluído 

O que faço com uma declaração de princípios? 

• Comunicar interna e externamente 
• Integração em cursos mandatórios de treinamento para funcionários, por exemplo para 

novas contratações 
• Serve de base para a descrição de procedimentos e processos, com base nos quais as 

áreas correspondentes são tratadas 
• Revise regularmente. 

 

Links Relacionados: 

• Background information SAQ (right column) 
• Automotive Industry Guiding Principles to Enhance Sustainability Performance in the Supply Chain: 

https://drivesustainability.org/wp-content/uploads/2017/12/Guiding-Principles.pdf 
• Guia Prático: https://drivesustainability.org/wp-content/uploads/2017/12/Practical-Guidance.pdf 
• Supplier Handbook SAQ 3.0: https://drivesustainability.org/wp-content/uploads/2019/06/Supplier-handbook_final-

version.pdf 
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