
Declaração do Grupo Standard Bank 
sobre Direitos Humanos 

“A África é nosso lar, nós impulsionaremos seu 
crescimento”

Seguir com nosso propósito e nossas obrigações, na 
qualidade de empresa de serviços financeiros responsável 
na, pela e em toda África. O Grupo Standard Bank tem o 
compromisso de respeitar os direitos humanos de todos os 
envolvidos e impactados pelos nossos negócios. Esta 
declaração visa garantir uma abordagem consistente ao 
respeito aos direitos humanos em todo o grupo. 

Os direitos humanos são direitos básicos e universais que 
sustentam a liberdade, dignidade e igualdade de cada 
indivíduo, conforme previsto na Declaração Universal das 
Nações Unidas e na Declaração sobre Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho da Organização Internacional de 
Trabalho. Nós adotamos estas referências universais como 
ponto de partida para a definição dos direitos humanos.

Nosso compromisso com o respeito aos direitos humanos 
está incorporado em nossos Valores e Código de Ética, 
sendo fundamental para garantir nossa legitimidade e 
repúdio como empresa responsável. Enquanto nações 
declaram que são as principais responsáveis por proteger 
e promover os direitos humanos, nós reconhecemos que 
as empresas também são obrigadas a respeitar estes 
direitos.

Nós levamos quaisquer impactos sobre os direitos 
humanos a sério.  Buscamos evitar violações aos direitos 
humanos e ser cúmplices nas violações dos direitos 
humanos de terceiros. Nosso compromisso com o 
respeito aos direitos humanos está inserido em diversas 
políticas e normas do grupo. Desse modo, buscamos 
integrar o respeito pelos direitos humanos às nossas 
operações diárias e à forma de fazermos negócios.  No 
entanto, reconhecemos que esta é uma jornada, uma 
que pode ser diferente ao longo de cada região e
países dependendo da configuração regulamentar e 
institucional de cada país onde atuamos.  Sempre que a 
legislação local for conflitante com a Declaração do 
Standard Bank sobre Direitos Humanos, nós cumpriremos a 
lei ao mesmo tempo que buscamos, dentro de nosso 
alcance, aumentar a conscientização sobre os direitos 
humanos e daremos o exemplo das boas práticas por meio 
de nossa conduta, sem deixar de lado o contexto local.

Temos o compromisso de:

– Promover um ambiente de trabalho para nossos 
colaboradores que respeite seus direitos humanos 
para que este compromisso se reflita em suas 
práticas e políticas

– Exercer as práticas recomendadas ao decidir com 
quem nós fazemos negócios e compreender os 
potenciais impactos dos direitos humanos dos 
nossos relacionamentos comerciais, compras, 
empréstimos e investimentos

– Tomar as medidas adequadas sempre que 
descobrimos, ou tivermos consciência, que 
causamos ou contribuímos para um abuso claro ou 
suspeito dos direitos humanos. Isso pode incluir 
uma ação disciplinar, saída de uma relação 
comercial específica ou a participação construtiva 
com terceiros na promoção das boas práticas

– Contribuir para o combate de todas as formas de 
crimes financeiros e de corrupção, incluindo a extorsão, 
suborno e lavagem de dinheiro

– Aderir aos Princípios do Equador no financiamento de 
projetos

– Encorajar nossos clientes, fornecedores e parceiros 
comerciais para evitar violações aos direitos humanos 
em seus negócios, apoiando a adesão às boas 
práticas para administrar os seus impactos nos direitos 
humanos.

– Exigir que nossos colaboradores relatem 
quaisquer violações suspeitas ou alegadas dos 
direitos humanos ao Diretor de Ética do Grupo ou 
utilizem nosso canal de denúncias.

– Informar e prestar contas sobre as atividades no âmbito 
dos direitos humanos por meio do nosso Comunicado à 
Sociedade e interagir com nosso investidores com 
relação às responsabilidades dos negócios no respeito 
e na defesa dos direitos humanos

– Revisar regularmente nosso avanço no cumprimento 
destes compromissos sob a supervisão do Comitê de 
Ética e Social do Grupo.
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