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RESUMO: As Guidelines da ONU fazem parte de um processo iniciado muito antes, quando 

do lançamento do Pacto Global. O processo de formação das guidelines, no entanto, ao invés 

de fortalecer as responsabilidades das empresas, foi apropriado por estas e criticado pela 

sociedade civil, dada a sua pouca participação na construção do mesmo. Apesar das 

dificuldades, a sociedade civil mostra que está ativa e que é, independente da vontade e 

deliberação dos Estados, agente capaz de realizar mudanças a níveis regional e global, 

aproximando-se do conceito de democracia cosmopolita. 

ABSTRACT: The UN Guidelines, from 2011, are part of a process started long before, when 

the Global Compact was launched. The formation process of the guidelines, however, instead 

of strengthening the responsibilities of businesses, was taken over by them and criticized by 

the civil society, due to their little participation in the elaboration of the guidelines. Despite 

the difficulties, the civil society shows that it is active and is, regardless of the will and 
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deliberation of Nation States, capable of provoking changes on regional and global levels, 

approaching the idea of cosmopolitan democracy. 
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INTRODUÇÃO 

A criação de um tratado vinculante sobre Direitos Humanos e Empresas é uma pauta 

da ONU e de outras organizações internacionais há certo tempo, mas a dificuldade em 

produzir um material que seja aprovado por todas as partes interessadas e capaz de impedir (e 

punir, quando os eventuais freios legais não forem capazes de inibir) as violações produto de 

uma sociedade industrial cada vez mais acelerada leva a alguns questionamentos e à 

necessidade de se analisar não apenas os agentes envolvidos, e o que eles tem a perder com o 

tratado e com a falta deste, mas também o próprio processo de aprovação de um tratado 

internacional e sua capacidade de transformar a ordem global e incluir as demandas da 

sociedade civil como parte da hegemonia controlada pelos agentes dominadas. 

A despeito do Guia de Direitos Humanos e Empresas, de 2011, ser aclamado por 

abrir novos caminhos, alegando construir um consenso entre os agentes participantes e 

atraindo especialmente a concordância das empresas, é preciso observar seu processo de 

construção com maior atenção e perceber que diante de todas as liberdades terminológicas 

tomadas e de todas as pautas ignoradas a fim de se evitar conflito, ele transformou-se num 

guia inapropriado para guiar as empresas e alertá-las da necessidade de se respeitar, proteger e 

cumprir os direitos humanos.  

O embate entre as propostas do Ruggie, desde o Pacto Global, em 2000, culminando 

com as Guidelines em 2011, e o pleito da sociedade civil permanece, pois a falsa unanimidade 

do guia impede a imediata compreensão de que as críticas feitas ao guia existiam sim, mas 

foram propositalmente ignoradas, além de sua pouca participação direta no processo de 

construção do guia e da apropriação deste pelas empresas, desde o vocabulário até o 

"pragmatismo principiológico", assim como a falta de vinculação e o fato do respeito aos 

direitos humanos ser atribuído basicamente aos Estados e não às empresas, como se esta fosse 

isenta de obrigações e possuísse apenas uma responsabilidade social. 

David Held, ao tratar do conceito de democracia cosmopolita, introduzindo a ideia de 

que a democracia na era globalizada deve aprender a lidar com as mais diversas fontes de 

poder, reconhecendo que o Estado-Nação não é a única fonte de poder legítimo e que as 

fronteiras fixas já não capazes de lidar com a rede de informações e pessoas que se moldou ao 

longo dos anos, construindo uma sociedade civil internacional e ativa, é um importante marco 

teórico na análise dos mecanismos utilizados por essa sociedade civil para realizar pressões, 

exercer sua voz e mostrar que é organizada. Gramsci, por sua vez, contribui para o estudo a 

medida que introduz os conceitos de bloco histórico e sua própria interpretação e significado 



da sociedade civil dentro desse bloco, interessado em entender a dialética entre os mais 

diversos agentes na construção e manutenção das organizações internacionais, uma vez que 

estas são produto direto do sistema capitalista industrializado produto de progresso e também 

de graves violações. 

 

  



1 A DEFINIÇÃO DE UM MARCO TEÓRICO PARA A ANÁLISE DA ATUAÇÃO DA  

SOCIEDADE CIVIL NA AGENDA DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS DA 

ONU 

O diagnóstico do contexto de implementação da Agenda de Direitos Humanos e 

Empresas pode ser bem traçado pelo marco teórico neogramisciniano, pois condiciona a 

evolução dos agentes à estrutura de poderes hegemônicos. O artigo se propõe, contudo, a uma 

análise um pouco mais otimista da capacidade de atuação da sociedade civil dentro de uma 

democracia cosmopolita e interconectada em níveis global e regional, como trabalhado pelo 

marco teórico de David Held, uma vez que apesar de não ter conseguido rupturas contra-

hegemônicas definitivas na estrutura de poder global, ela [a sociedade civil] obteve conquistas 

para se substituir, nestes últimos dois anos, algumas pautas da Agenda. 

Para entender os papéis das organizações internacionais, a teoria social de Gramsci, 

estrategista político italiano, vai além do conceito simplificado de motivação humana dos 

liberais e reconhece os espaços de regulação da economia mundial que ultrapassam os limites 

dos estados e do sistema destes. O industrialismo promoveu as instituições cooperativas do 

que poderíamos chamar de sociedade civil internacional, não apenas instituições públicas, 

inclusas as regras de diplomacia e o crescente corpo do direito internacional, mas também as 

instituições transnacionais que facilitaram o comércio entre várias fronteiras artificiais. Nesse 

contexto capitalista e industrial que promove o desenvolvimento daquelas instituições 

consensuais que ultrapassam os interesses estreitos dos soberanos e seus estados, o 

surgimento de instituições intergovernamentais seria, portanto, uma simples extensão de uma 

emergente sociedade civil cosmopolita, onde ela própria é a garantidora última da paz – mito 

da paz por meio da ação popular. 

O mito da nação moderna de Anthony Smith, por sua vez, faz referência à ideia de 

que a nação é simplesmente um “fenômeno moderno e, portanto, temporal, um atributo, mais 

ou menos básico, de uma fase particular da história, industrial, capitalista ou moderna. No 

futuro, quando condições tecnológicas e econômicas houverem amadurecido, as nações e os 

papéis e conexões privados engendrados por elas definharão.” Os dois mitos colaboram para 

com a impressão de que a industrialização e os avanços por ela trazidos são tudo que basta 

para a transformação do mundo numa nova ordem global. 

A visão internacionalista liberal (de Smith a Hobson e até mesmo Keynes), no 

entanto, parecia incapaz de notar os conflitos gerados pelo desenvolvimento e pela extensão 

geográfica do sistema industrial em si, conflitos esses que impossibilitam atores sociais de 



acreditarem nos mitos sociais e de se transformarem em agentes para tornar tais mitos 

realidade. Quanto ao trabalhador, parecia haver pouca esperança de que uma sociedade 

radicalmente democrática pudesse surgir sem comprometer a capacidade do capitalismo 

industrial de gerar riqueza, mas apenas a esperança de que o mundo de abundância gerado por 

tal sistema pudesse dar uma vida digna a todos.  

Outro ponto é o fato de que para o sistema funcionar uns poucos devem tomar as 

decisões, mas estas deveriam ser tomadas coletivamente por todos que são afetados. Essa 

contradição entre as demandas do sistema industrial e a demanda por controle democrático 

cria o primeiro dos conflitos fundamentais que os internacionalistas liberais tendem a ignorar. 

Outros conflitos podem ser criados do confronto entre o sistema industrial e a velha ordem 

social, pois a compensação econômica pode não ser o suficiente diante da ameaça de 

transformação na vida das pessoas. Conflitos com as vastas regiões do mundo deixadas para 

trás no processo de industrialização e entre as mais diversas fontes de poder também podem 

ser mencionados. 

Mas os conflitos não passaram eternamente despercebidos pelas gerações seguintes 

de internacionalista liberais, propondo uma explicação ampla e evolucionária para o 

internacionalismo liberal e para as organizações nele baseadas, teoria de Ernst Hans (1990) 

embasada nas mudanças impulsionadas pelo conhecimento dentro das instituições 

internacionais. Essa explicação identifica dois processos sociais: (i) gera inovações 

institucionais; (ii) seleciona algumas [inovações] para sobreviverem. Keohane afirma que, ao 

longo da história das organizações mundiais, os governos nacionais não foram os únicos que 

se beneficiariam, mas também uma poderosa coalizão de forças sociais dentro e entre 

sociedades nacionais. 

“Coalizações de forças sociais e estados poderosos selecionam quais instituições 

internacionais sobreviverão através da continuidade de sua participação e do financiamento 

das organizações internacionais. As instituições que não sobrevivem são aquelas cujos 

estados-membros as abandonam, deixam de financiar ou simplesmente ignoram. Sem 

surpresa, é mais provável que esse tipo de “seleção natural” ocorra durante as crises fiscais e 

políticas que vêm com as novas depressões globais e as guerras entre grandes polêmicas.” 

Explica Craig Murphy a respeito do processo de criação e manutenção das organizações 

internacionais e sobre como não só os estados, mas diversas forças sociais, inclusive a 

sociedade civil, tem poder de influenciar no futuro dessas instituições. 

Gramsci, ao fazer uma síntese das teorias sociais liberal, marxista e realista, 

desenvolve a ideia de bloco histórico como um complexo de instituições econômicas, 



políticas e culturais, “uma unidade dialética da infraestrutura e superestrutura, teoria e prática, 

de intelectuais e massas” (FORGACS, 1988, p. 424), que torna o desenvolvimento social 

possível. A estrutura da superestrutura precisa ser coerente, ou seja: estruturas coercitivas 

precisam funcionar em conjunto com estruturas capacitantes, assim como as instituições da 

sociedade política precisam funcionar junto àquelas da sociedade civil.  

Para entender o nascimento de novos blocos históricos é preciso, segundo Gramsci, 

estudar três importantes aspectos das conjunturas: (i) os limites do possível e reconhecer que 

esses limites podiam mudar; (ii) a relação entre as forças coercitivas e os diferentes 

movimentos sociais que competem para criar uma nova ordem; (iii) a relação de forças 

políticas, ou seja, o nível de homogeneidade, autoconsciência e organização dos vários grupos 

sociais. Gramsci chamava de sociedade civil o espaço onde tais forças políticas tendiam a 

operar. 

Em tempos de crise, as instituições da sociedade civil são o principal local para a 

coesão de forças políticas que possam criar uma nova ordem. Para ele a sociedade civil 

tornou-se o espaço público e as instituições coletivas nas quais e por meio das quais os 

indivíduos constroem identidades políticas, como uma esfera de associações voluntárias onde 

o “eu” se transforma em “nós”. Essa esfera é caracterizada não por coerção ou força, mas por 

ser um nível de consentimento e de cooperação ativos. A sociedade civil por Gramsci descrita 

é composta por partidos políticos, sindicatos e associações empresariais, assim como pela 

política das igrejas, organizações filantrópicas privadas e grupos dos mais variados interesses. 

Gramsci percebeu ainda que a sociedade industrial se tornava um campo propício 

para o desenvolvimento de uma sociedade civil cada vez mais articulada, devido as crises 

acompanhadas das lutas políticas às quais tal sociedade estava propensa com o capitalismo 

industrial, lutas que ocorriam dentro das associações voluntárias e em seus limites. Em 1977, 

influenciado por Gramsci, Robert W. Cox sustenta que, apesar da configuração da ONU ter 

ajudado a cristalizar a supremacia de forças sociais e visões de mundo dominantes, as 

agências globais também foram capazes de abrir um espaço político no qual as forças sociais 

opositoras pudessem se articular e desenvolver alianças contra hegemônicas, espaço esse que 

vem a confirmar o papel múltiplo das organizações internacionais e permitir que a sociedade 

civil internacional se articule por vias oficiais e exerça seu poder de pressionar.  

As agências da ONU e seus antecessores bem sucedidos, por sua função como 

órgãos intergovernamentais servindo aos Estado-nação, sempre tiveram a função de fortalecer 

Estados, diretamente e indiretamente. Uma outra função secundária é a de fortalecer a 

sociedade em relação ao Estado, na medida em que encorajam Estados a serem mais abertos 



as demandas de suas sociedades nacionais, tornando-se mais responsáveis no atendimento de 

necessidades básicas e respeitando direitos humanos. 

Os elementos que regulam a ordem mundial, instituições políticas de um bloco 

histórico internacional liberal, estão distribuídos em três dimensões: Na primeira tem-se as 

tarefas regulatórias, sendo a principal o estímulo a indústria pela expansão dos mercados 

internacionais; a segunda diz respeito ao modo como tais tarefas são realizadas, de modo mais 

consensual, mobilização de apoio internacional para os governos de países em 

desenvolvimento por exemplo, ou coercitivos, colonialismo; a terceira se refere ao local onde 

a ação regulatória acontece e em qual escala, podendo ser a nível global, territorial, num 

pequeno grupo de Estados. 

A tradição internacionalista liberal se preocupa principalmente com a evolução dos 

meios consensuais de regulação no nível global, e a crítica a esse foco se dá na medida em 

que tal evolução é levada em conta isoladamente, sem levar em conta o contexto, que incluiria 

a evolução de meios menos consensuais de regulação e a evolução de tarefas regulatórias 

desempenhadas em outros locais e níveis. Os internacionalistas liberais ignoram também 

muitas funções da primeira dimensão propostas por economistas e cientistas políticos 

embasados na teoria de Gramsci, principalmente as relativas à administração de potenciais 

conflitos sobre o controle democrático da indústria. Por outro lado reconhece tarefas 

regulatórias internacionais essenciais, associadas à expansão do capitalismo industrial, por 

exemplo, que Gramsci tende a ignorar.  

O objetivo dos internacionalistas liberais sempre foi o de assegurara a hegemonia 

global da burguesia cosmopolita segundo Gramsci, que teve seu pensamento apreendido por 

Cox ao falar que essa hegemonia “emerge na sociedade civil, e expressa uma estrutura de 

poder social na qual uma classe é dominante, mas na qual aquela classe faz concessões a 

classes subordinadas, para que a estrutura se torne tolerável a estas, portanto criando um 

consenso de base ampla a seu favor”. 

As organizações internacionais, enquanto espaços centrais para a configuração da 

ordem mundial, coordenam um jogo de forças entre os agentes que nela [a ordem mundial] 

influem, sejam estes estados ou atores não-estatatais. O papel das organizações mundiais 

parece então situado entre a manutenção e a transformação do sistema, com a tendência a 

engajar-se com os principais projetos hegemônicos e contra hegemônicos. Diante do histórico 

da ONU, no entanto, há que se notar a menor participação em projetos que contestam a 

hegemonia. Dentro desse contexto e do crescente envolvimento de tais organizações com as 

transnacionais, como ocorreu na produção do Guia de Princípios em Direitos Humanos e 



Empresas, é possível observar como as agendas de governança global estão associadas à 

globalização do capital e parecem passar por um processo de apropriação.  

Para progredir na análise da nova ordem global e da democracia, David Held, entre 

outros pontos, fala sobre a necessidade de se explorar o significado da democracia no 

contexto de progressiva mistura dos estados em redes global e regional e de considerar 

algumas abordagens que busquem o entendimento dos fenômenos internacional e 

transnacional. A democracia, a despeito de posar como vitoriosa ao lado das outras formas de 

governo, é um fenômeno de recente difusão, além de possuir notáveis dificuldades em sua 

criação e manutenção. A democracia liberal, por sua vez, tem sido coroada como uma agente 

do progresso e o capitalismo como o único sistema econômico viável, mas algumas 

observações podem e devem ser feitas a respeito, como a tendência a ignorar as tensões entre 

a “democracia” e o “liberal” graças a essa visão positiva. 

A democracia liberal (ou representativa) nada mais é do que um sistema de regras 

que tem “cargos” eletíveis para representar os interesses dos cidadãos dentro de certos limites 

territoriais enquanto mantém-se sob o comando da lei. Esse modelo de democracia se propõe 

superar o conflito entre o monopólio do poder coercitivo pelo estado (que pode vir a abusar 

dessa força coercitiva) e as liberdades política e social. A democracia constitucional do estado, 

portanto, associada a outros organismos institucionais chave, como o mercado livre, 

resolveria os problemas do estado moderno assegurando simultaneamente liberdade e 

autoridade.  

Ao longo do século XVII a democracia era associada a um grupo de cidadãos. No 

século XIX, passou a ser pensado como o direito dos cidadãos de eleger seus representantes e, 

com o sufrágio universal, a democracia liberal deu a isso uma forma contemporânea distinta: 

um aglomerado de regras e instituições, incluído governo elegível, eleições livres e justas com 

igualdade de peso entre os votos, liberdade de consciência, informação e expressão, direitos 

dos adultos de se opor ao governo e candidatar-se a cargos, autonomia associativa etc, tudo 

isso permitiu uma ampla participação da maioria dos cidadãos na seleção de representantes 

que, sozinhos, podem fazer as decisões políticas que irão afetar toda a comunidade. 

A consolidação desse tipo de democracia é relativamente recente e recebe duras 

críticas de outros modelos de democracia, como é o caso da teoria marxista, que em 

contraposição a liberdade de protestar e reformar do cidadão percebe haver do outro lado da 

balança a real possibilidade do estado ameaçar ou usar da força para restringir ou ditar as 

ações/pensamentos dos outros, assim como aponta a suposta participação do povo como nada 

além de uma cidadania passiva, entre outros apontamentos, pois o sistema capitalista 



inevitavelmente produz uma desigualdade sistêmica e massivo abuso das liberdades, de modo 

a comprometer o pilar “democracia” dentro da democracia liberal.  

David Held argumenta que uma boa descrição do sentido próprio da democracia 

deve reconhecer a importância de uma série de princípios liberais democráticos e liberais 

fundamentais, como a centralidade de uma estrutura "impessoal" do poder público, uma 

constituição para ajudar a proteger e salvaguardar os direitos e uma diversidade de centros de 

poder dentro e fora do estado, pois o estado não é uma entidade monolítica da qual emana 

todo o poder. É preciso explorar as condições para a possibilidade da participação política e o 

conjunto de instituições governantes capazes de regular as forças que realmente moldam o dia 

a dia, assim como entender e questionar como e por que um tipo particular de poder, o poder 

político, se cristalizou e foi embutido ao estado, e como e por que a democracia passou a ser 

associada com este campo de poder, acima de todas outras.  

A democracia, enquanto sinônimo de governo liberal democrático precisa ser 

esclarecida e repensada, pois a impressão de simetria na relação entre políticos que tomam as 

decisões e os recipientes dessas decisões políticas é falsa: a interconexão global e regional 

contesta as tradicionais decisões nacionais nas questões-chave de teoria e prática da 

democracia. Comunidades nacionais não apenas fazem e determinam decisões 

exclusivamente para si mesmas, essas decisões tem repercussão em outras partes do globo, e 

esse fenômeno é perceptível quando sociedade civil, enquanto agente detentor de poder para 

além da esfera do estado, participa ativamente, se organiza na busca por direitos e produz 

movimentos, tratados e campanhas que geram uma pressão nos mecanismos oficiais de 

conquistas e efetivação de direitos. 

O desenvolvimento não segue apenas um rumo, mas vários, e esses processos 

dinâmicos que pressiona as políticas democráticas são frequentemente referidos como parte 

do que é a globalização. Esta, enquanto um processo que alonga e aprofunda as relações 

sociais e instituições através do tempo e do espaço, implica em dois fenômenos: (i) muitas 

cadeias de atividades política, econômica e social alcançam âmbito global; (ii) intensificação 

dos níveis de interação e interconexão entre Estados e sociedades. Surgem então os conceitos 

de democracia cosmopolita e cidadania cosmopolita, assim como a necessidade de se repensar 

o significado e o lugar da política democrática e a disputa entre os modelos de democracia em 

relação à sobreposição dos níveis local, nacional, regional e global estruturas e processos. 

Essa teoria da democracia deve oferecer uma descrição das mudanças de significado da 

democracia dentro da ordem global e do impacto da ordem global no desenvolvimento de 

associações democráticas. 



Na idade moderna há muitos determinantes da distribuição de poder, muitos centros 

de poder e sistemas de autoridade dentro e através dos estados e consequentemente as bases 

da política e da teoria da democracia devem ser reexaminadas, para que o conceito de poder 

legítimo esteja separado do estado e de fronteiras fixas nacionais. Isso não exige o abandono 

do estado moderno, mas as democracias nacionais requerem uma democracia cosmopolita 

internacional para se sustentarem e desenvolverem na era contemporânea. Esse 

cosmopolitismo, portanto, já não é liberal e funciona de forma contra hegemônica, lidando 

com as relações ora harmônicas ora conflituosas entre os mais diversos agentes econômicos e 

sociais da esfera global. 

  



2 A ATUAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO PROCESSO DE APROVAÇÃO DA 

RESOLUÇÃO PARA UM TRATADO SOBRE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 

No início dos anos 70, o Conselho Econômico e Social da ONU requisitou do 

Secretário-Geral a formação de um grupo para o estudo do impacto das atividades de 

empresas transnacionais em processo de desenvolvimento e em relações internacionais. Tal 

grupo recomendou o estabelecimento de uma Comissão em Empresas Transnacionais, 

comissão essa que teria como uma de suas funções a formulação de uma espécie de código de 

conduta a ser seguido pelas empresas, código que pretendia tratar tanto das responsabilidades 

associadas às atividades empresariais quanto aos direitos das empresas diante do estado em 

que estão hospedadas. A tentativa de formular um código aceitável perdurou por mais de uma 

década, mas o rascunho obtido em 1990 não foi adotado devido a diversas discordâncias entre 

países desenvolvidos e em desenvolvimento.  

No final do século XX deu-se a continuidade do engajamento da ONU nas questões 

referentes às transnacionais e suas atividades, quando ela tornou-se preocupada com os 

possíveis impactos do processo de globalização neoliberal ao longo da década de 90 assim 

como os impactos das transnacionais nos direitos humanos, com a crescente adoção deste 

modelo de produção. Em 1998, atendendo as exigências da sociedade civil e tomando como 

base o texto de Mr El-Hadji Guisse sobre os resultados e/ou consequências de tais atividades 

empresariais, a Subcomissão em Promoção e Proteção dos Direitos Humanos estabeleceu um 

grupo de trabalho para o desenvolvimento de normativas e diretrizes internacionais a fim de 

regular a atividade empresarial em relação a Direitos Humanos. Enquanto esse grupo 

realizava o mapeamento de seus futuros passos, Kofi Annan, então Secretário-Geral da ONU, 

propôs em 1999 junto a um time de especialistas o Pacto Global, iniciativa que delineava 

nove princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho e meio ambiente.  

Lançado em 2000, nessa clara tentativa de fazer a globalização mais inclusiva e 

igualitária, se conectando com atores não-estatais, o Pacto Global conseguiu tornar-se popular 

com as empresas, amplamente aderido pelas mesmas, mas recebeu, em contra partida, duras 

críticas da sociedade civil e dos movimentos internacionais que advogavam pelos direitos 

humanos, pois seus princípios possuíam um caráter vago e ofereciam nada mais que um guia 

voluntário de Responsabilidade Social. Em meados de 2003, o citado grupo de trabalho 

formado em 98 apresentou à Subcomissão as Normas sobre Responsabilidades em Direitos 

Humanos para Empresas Transnacionais e Outros Negócios (conhecidas como “Normas”), 

que surpreendentemente recebera inúmeras criticas das principais empresas transnacionais e 



organizações negociais, motivo pelo qual no ano seguinte, apesar de previamente aprovadas, 

as normas foram assinaladas pela própria ONU como isentas de força legal. 

Diante da pressão exercida sobre a ONU após esse histórico de fracassos, o tema dos 

Direitos Humanos e Empresas permaneceu em pauta e permitiu que John Ruggie, um dos 

idealizadores do Pacto Global, fosse nomeado Representante Especial em Direitos Humanos, 

Empresas Transnacionais e Outros negócios em 2005. Durante seu mandato de seis anos, 

Ruggie buscou produzir um guia de princípios capaz de reunir as opiniões das mais diversas 

partes interessadas e alcançar o máximo de aceitação possível. Aplaudido por teoricamente 

alcançar tal mérito, o guia é conhecido por criar novos caminhos, mudar o cenário pouco 

favorável e carregar certo poder de influência, implementado, por exemplo, pela Comissão 

Européia. No entanto, a despeito de Ruggie promover o guia de princípios como um símbolo 

de consenso após anos de impasse na pauta dos direitos humanos, é preciso observar o projeto 

com um olhar crítico e desvendar as ideias que estão por trás deste. 

A Secretaria-Geral em Direitos Humanos, Empresas Transnacionais e Outros 

negócios buscou realizar inúmeras consultas com as mais diversas partes interessadas na 

construção do guia, como uma forma de entender suas diferentes perspectivas e uni-las a fim 

de alcançar consenso. A aparente receptividade esconde alguns problemas, pois à medida que 

ONG’s adotaram uma postura mais crítica, expressando sua discordância ante a alguns pontos 

do projeto e mesmo ao modo como ele vinha sendo conduzido, suas vozes foram ignoradas e 

o mesmo aconteceu com as opiniões divergentes vindas de outras partes, sendo 

propositalmente minimizadas para reforçar a impressão de que o guia era unânime. As 

pessoas vítimas de violações de direitos humanos, por sua vez, não tiveram a oportunidade de 

contribuir diretamente com suas experiências e opiniões pessoais, sendo intermediadas por 

grupos e/ou representante e mantidas à margem de um processo da qual deveriam ter sido 

protagonistas.  

Dada a pluralidade de opiniões consultadas, as ideias e reclamações feitas pelas 

partes interessadas deveriam ter sido devidamente documentadas, refinadas e, por fim, 

estudadas as possibilidades de alteração e/ou adaptação do projeto para atender suas 

demandas, mas quando comparado o resultado final do guia com o rascunho inicial torna-se 

perceptível a falta de participação efetiva desses agentes, pois poucas modificações foram 

feitas e o falso consenso, apoiado na opinião positiva de empresas, organizações negociais, 

estados e acadêmicos, tornou-se o carro-chefe do projeto. 

O “pragmatismo principiológico” foi o paradigma utilizado para justificar a 

estratégia de construção de consenso. Com uma aproximação circular e escapista, o guia 



evitou toda e qualquer questão controversa que pudesse dificultar sua aceitação, como qual 

seria o momento para uma empresa desinvestir de um dado mercado ou mesmo estabelecer 

sanções para empresas que falharam em providenciar mecanismos de reparação. 

Uma área particularmente delicada quando se fala de Direitos Humanos e Empresas 

é a precisa formulação de responsabilidades para as companhias, mas o guia preferiu, por sua 

vez, fazer referência aos instrumentos internacionais de Direitos Humanos. Esse processo de 

transplantação esteve repleto de problemas conceituais, pois tais instrumentos continham 

textos amplos e pouco claros no que se refere às implicações dos Direitos Humanos e suas 

violações para as Empresas, como exemplifica Surya Deva ao citar os artigos 12 (ICESCR) e 

19 (ICCPR) e a dificuldade de extrair de tais artigos direcionamentos específicos ou claras 

formas de se violar direitos x ou y bem como punições correspondentes, de modo que o 

projeto pouco contribuiu numa maior robustez do tratado.  

Foi para garantir impressão de que o guia era uma vitória para todas as partes 

envolvidas que alguns agentes se calaram durante o processo, a fim de endossar o caráter de 

unanimidade, como foi o caso de Mauricio Montalvo, representante do Equador, que a 

despeito de verbalizar suas críticas ao projeto, decidiu por não colocar-se no caminho do 

consenso. A problemática não está apenas no consenso, mas também nos termos utilizados ao 

longo do guia, visto que a linguagem tem o poder de influenciar a natureza e o escopo das 

responsabilidades das empresas ante aos direitos humanos. O uso de “responsabilidade” ao 

invés de “dever”, por exemplo, dá a entender que enquanto os estados tem deveres para com 

os direitos humanos, os agentes não-estatais tem apenas a responsabilidade de respeitar, sem 

deveres ou consequências legais para seus atos, além de transformar a obrigação de 

observância dos direitos humanos numa mera questão de atender as expectativas sociais sobre 

aquela empresa. 

A troca de “violação” por “impacto”, por sua vez, prejudica os direitos humanos a 

medida que o segundo termo, por ser neutro, não consegue refletir de forma adequada a 

perspectiva das vítimas que tem seus direitos violados mesmo quando qualificado como 

“adverso/negativo”. Essa escolha terminológica tem pelo menos três implicações, segundo 

Surya Deva: (i) enquanto o estado tem o potencial de violar direitos humanos, as companhias 

meramente causam um impacto ruim; (ii) impacto parece desvalorizar a importância dos 

direitos humanos e a consequência de suas violações nas vítimas; (iii) impacto é um termo de 

maior escopo e menor rigidez. 

A restrição de funções conferidas ao estado e aos agentes não-estatais é outro 

problema do guia, pois enquanto existem três âmbitos de ação referentes aos direitos humanos 



(respeitar, proteger e cumprir), os princípios elencados no guia dão a entender que o estado 

protege e as empresas respeitam, de modo a limitar a atribuição de funções que deveria se 

estender aos três deveres, pois de outra forma os direitos humanos não podem ser 

completamente realizados dentro do mercado econômico. 

A diligência prévia, por sua vez, é apontada pelo guia como um importante pilar para 

a efetivação da responsabilidade das empresas em respeitar direitos humanos, mas esse 

procedimento, geralmente aplicado no contexto comercial, quando é transferido para o meio 

dos direitos humanos precisa ser repensado, uma vez que há diferenças-chave entre os dois 

contextos e uma irrefletida aplicação pode vir produzir efeito contrário ao desejado, 

prejudicando os direitos humanos.  

Entre os principais pontos destacados por Surya Deva, tem-se: (i) a diligência prévia 

no contexto comercial visa o interesse pessoal da empresa, enquanto nos direitos humanos 

está preocupado em proteger os interesses de partes externas; (ii) os interesses protegidos em 

cada contexto em que é feita a investigação de diligência são completamente opostos, pois 

enquanto um lida com dinheiro e reputação da empresa, o outro lida com o direito a vida e 

várias liberdades; (iii) os alvos em situações comerciais são fáceis de serem localizados, mas 

o mesmo não pode ser dito no contexto dos direitos humanos; (iv) as empresas devem parar 

de enxergar os direitos humanos como riscos e a diligência prévia como uma defesa para 

escapar de possíveis processos; (v) como o processo de diligência seria controlado pela 

própria empresa, as chances deles liberarem para o público todas as informações obtidas é 

muito baixa. 

Outro deslize a ser observado é a pouca ou nenhuma atenção dada a remediação das 

violências a direitos humanos como um direito per si, pois não adianta reconhecer a existência 

dos direitos se as vítimas de abusos não forem devidamente reparadas. Dessa forma, o guia 

não menciona que tipos de reparação as vítimas podem exigir de empresas nem se preocupa 

em tratar como obrigatória a necessidade dos estados remover alguns obstáculos burocráticos 

para que as vítimas possam alcançar a justiça com mais facilidade. 

O Guia de Princípios em Direitos Humanos e Empresas, portanto, não guia nem 

regula, falhando na missão de aumentar o escopo das responsabilidades das corporações, 

reforçar mecanismos e remover barreiras que impedem as vitimas de alcançar reparação 

judicial. A sede da Secretaria-Geral em Direitos Humanos, Empresas Transnacionais e Outros 

Negócios em alcançar consenso e aprovação após o histórico de insucessos iniciado ainda na 

década de 70 permitiu que o projeto fosse cooptado pelas empresas, colocou a sociedade civil 

à margem do processo oficial de construção do guia e deixou uma série de más impressões, 



como a crença de que o respeito ante aos direitos humanos é uma opção e não uma obrigação 

das empresas, e de que não existem sanções que possam ser aplicadas internacionalmente 

sobre esses agentes violadores. 

Diante de tal contexto de apropriação de um importante espaço da ONU pelas 

empresas, a ideia de que a sociedade civil foi derrotada, apesar de fazer algum sentido, 

felizmente não é compatível com a realidade. Mesmo que as orientações da ONU não sejam 

cumpridas pelas empresas ante a falta de elementos vinculadores, é importante apontar que a 

atuação da sociedade civil, também como elemento constrangedor, construtor e consolidador 

de tais orientações é incontestável. Ela [a sociedade civil] não se vê limitada apenas às vias 

oficiais, trabalhando por meio delas, mas também de forma paralela a fim de construir suas 

próprias conquistas, demonstrando que, apesar de todas as dificuldades, existem meios de 

resistir e participar ativamente do processo de efetivação de seus próprios direitos. Essa crítica 

e constante organização leva a sociedade civil a elaborar projetos e tratados que não apenas 

causam impactos a nível regional, mas são capazes de estender seus reflexos por todo o globo. 

Insatisfeitos com o resultado do mandato de John Ruggie e se valendo dos espaços 

oficiais de articulação, em 2011 a sociedade civil internacional responde lançando a 

campanha “Dismantle Corporate Power” na Cúpula dos Povos, evento que ocorreu em 

paralelo a Rio+20 e foi aderido por muitas ONGs, movimentos coletivos e sociais, contando 

hoje com um grande número de participantes. Em 2013, nas Bruxelas, várias atividades foram 

realizadas para se discutir uma série de pautas, entre elas a realização de uma chamada 

internacional sobre o Tratado dos Povos (projeto em andamento) e estabelecimento de um 

novo regime regulatório para pôr fim à impunidade das corporações transnacionais. 

A atuação da sociedade civil não é construída em cima de uma unanimidade artificial, 

de forma que um dos grupos parte desse complexo processo de atuação demonstra simpatia à 

iniciativa do Equador. Em 2014, na 26ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, 

foi aprovada uma Resolução para que se iniciem discussões com os governos para a criação 

de um tratado vinculante sobre Direitos Humanos e empresas, resultado das contribuições do 

Equador, África do Sul e diversos grupos da sociedade civil, em torno de seiscentas 

organizações que fazem advocacia transacional. 

Há ainda um processo de proposição de um Tratado dos Povos, já citado, sobre 

Empresas e Direitos Humanos, incentivada por grupos favoráveis a uma participação mais 

direta da sociedade civil e coletivos. Movimentos sociais, sindicalistas, povos originários, 

juristas e vítimas de violações de seus direitos por transnacionais, por exemplo, planejaram 

confeccionar tal tratado antes mesmo que a ONU organizasse um grupo de trabalho para tal. 



Após recolher a experiência acumulada por uma década de forma coletiva, tal ideia será 

colocada a disposição em 2015, numa Assembleia Geral realizada em Paris. Alguns dos temas 

a serem discutidos já figuram num documento prévio, como a reconstrução dos serviços 

públicos, a remunicipalização dos serviços de água, a ressignificação do que significa 

interesse público, a discussão quanto à apropriação de terras por parte das transnacionais, 

entre outros. 

  



CONCLUSÃO 

O Guia em Direitos Humanos e Empresas, de 2011, faze parte de um processo 

iniciado em meados da década de 70, processo que se arrastou por inúmeras tentativas 

fracassadas de agradar empresas, governos e, claro, os agentes sociais constantemente 

violados pela aplicação crescente do modelo transnacional, especialmente a partir da década 

da 90. John Ruggie, envolvido no projeto do Pacto Global e nomeado Representante-Especial 

de Direitos Humanos, Empresas Transnacionais e Outros Negócios, tomou para si a missão de 

unificar todas as vozes num único documento, o Guia de Direitos Humanos e Empresas da 

ONU. 

O processo de formação do guia, no entanto, ao invés de fortalecer as 

responsabilidades das empresas, foi apropriado por estas e duramente criticado pela sociedade 

civil, dada a sua pouca participação na construção do mesmo e a ausência de um caráter 

vinculante. Na intensa busca por consenso, as opiniões divergentes não foram devidamente 

consideradas, propositalmente minimizadas para criar a sensação de que o mesmo era 

unânime. As vítimas de violações, inclusive, foram intermediadas por grupos e representantes 

ao longo do processo de consultas, mas sem que fosse estabelecido qualquer contato direto 

com suas experiências e opiniões pessoais. Ademais, as discretas alterações no resultado do 

projeto quando comparado ao seu esboço inicial, deixando claro que, a despeito do alegado 

consenso, certas partes foram caladas e outras tiveram maior peso na construção deste, como 

é o caso de acadêmicos, organizações privadas e as empresas. 

O “pragmatismo principiológico” foi o paradigma utilizado para evitar toda e 

qualquer questão polêmica que pudesse dificultar sua aceitação, colocando o consenso acima 

da necessidade de se criar um guia vinculante. Para além do consenso, a linguagem foi outro 

problema: “responsabilidade”, ao invés de “dever”; “impacto”, ao invés de “violação, termo 

com menor força e sentindo neutro; a restrição de funções, ao estabelecer que Estados 

protegem os Direitos Humanos, enquanto as Empresas apenas os respeitam; a aplicação 

irrefletida da diligência prévia, um mecanismo comercial, em questões de Direitos Humanos; 

e a pouca atenção dada à reparação das violações como um direito per si. 

Tudo isso contribuiu para minar a força do guia, que falhou na sua missão de 

aumentar o escopo das responsabilidades das corporações, reforçar mecanismos e remover 

barreiras que impedem as vitimas de alcançar reparação judicial. Mas as pessoas não são 

silenciadas e se articulam, por vezes através da ONU, uma organização internacional que 

envolve-se em questões hegemônicas e contra-hegemônicas, fortalecendo estados, 



aumentando o diálogo com as organizações privadas diante do mundo globalizado, mas 

também criando canais para que as forças sociais opostas  se manifestem. 

A sociedade civil vem demonstrando, apesar de todas as dificuldades, um processo 

de resistência participativa, positivo, aproximando-se da definição de democracia cosmopolita 

e cidadania cosmopolita de David Held, um contexto com diversas cadeias econômicas, 

políticas e sociais se cruzando não apenas no nível regional, mas nos demais níveis, obtendo 

ganhos significativos, desafiando a estrutura da ordem internacional, ainda centrada na 

vontade e deliberação precípua dos Estados-nação, limitados à letra da lei, às suas fronteiras 

territoriais e ao conceito de soberania. Mas existem centros de poder, e o Estado não pode 

nem deve ser visto como a única fonte legítima de poder político, não quando existe uma 

sociedade civil internacional articulada, um espaço de formação e manifestação de 

identidades políticas, onde sindicalistas, partidos, igrejas e todo tipo de grupos de forças 

sociais estão reunidos para discursar coletivamente. Essa sociedade civil internacionalista é 

parte fundamental do conceito de bloco histórico desenvolvido por Gramsci, assim como o 

são todas as fases da dialética. 
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