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ADESÃO À CARTA DE PRINCÍPIOS DO TRABALHO EM TECNOLOGIA 

Brasília (DF), 20 de abril de 2022 

As demandas ambientais, sociais e de governança estão se tornando cada vez mais complexas 
e ao mesmo tempo essenciais. Para se preparar para compreender e responder às mudanças no mundo 
do trabalho e para ter um papel de protagonista perante o desafio global de garantir trabalho decente 
para todos os homens e mulheres, as empresas que subscrevem esse manifesto aderem à presente 
Carta de Princípios do Trabalho em Tecnologia, reforçando os compromissos das empresas com 
transparência e ética.  

A presente publicação propõe princípios gerais de conduta para o Trabalho em Tecnologia, os 
quais não têm caráter vinculante ou normativo. Os cinco princípios propostos são: 1. Negócios com ética; 
2. Tomada de decisões; 3. Direitos humanos; 4. Segurança, saúde, bem-estar e previdência social; 5. 
Diálogo entre as partes interessadas. Dessa forma, incentivamos e ressaltamos a importância de todas 
as empresas, associações, parceiros, fornecedores, contratantes de serviços de tecnologia e clientes do 
setor de tecnologia a aderirem à Carta que, além de dispor diretrizes ao fortalecimento do trabalho 
decente e inclusivo, fomentando o diálogo sobre o Futuro do Trabalho que queremos, também 
demonstra uma atuação positiva e inovadora das empresas neste segmento, contribuindo para a 
melhoria das relações intersetoriais. 

 

Acesse a publicação da Carta de Princípios: https://brasscom.org.br/pdfs/carta-de-principios/  

 

Empresas e associações que já fizeram adesão a Carta: 

      

   

 

     

          

   
 

 AMT – Solution Desk 

 Brasscom - Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de 
Tecnologias Digitais 

 BRQ Soluções em Informática S.A 

 Capgemini 

 CI&T 

 Doxa 
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