
A AGENDA INTERNACIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS EM DIREITOS 

HUMANOS E EMPRESAS: DOIS CAMINHOS PARA O FUTURO 

 

THE UNITED NATIONS INTERNATIONAL AGENDA IN HUMAN RIGHTS 

AND BUSINESS: TWO WAYS TO THE FUTURE 

 

Luiz Carlos Silva Faria Junior
1
 

Gustavo Weiss de Resende
2
 

Sarah de Melo Salles
3
 

 

 

RESUMO: O presente trabalho possui como fim último a análise dos dois principais e 

atuais processos no âmbito das Nações Unidas no que tange o cenário internacional em 

Direitos Humanos e Empresas, quais sejam, as atividades do Grupo de Trabalho da 

ONU para implementação dos Guiding Principles através de planos nacionais de ação, 

bem como o Tratado Internacional em Direitos Humanos e Empresas. Para atingir esta 

finalidade, foi realizada uma pesquisa analítica de caráter exploratório, fundada em 

Robert W. Cox, levantando hipóteses relativamente ao caráter não só de oposição 

paradigmática, mas também de complementaridade dos referidos processos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos e empresas; Planos Nacionais de Ação; 

Tratado Internacional; Organização das Nações Unidas; Transnacionalização do 

Capital. 

 

ABSTRACT: The present work has as goal the analysis of the two current main 

processes in the scope of the United Nations concerning the international scenery in 

Human Rights and Business, that is, the activities of the UN Working Group to 

implement the Guiding Principles through national action plans, as well as the 

International Treaty on Human Rights and Business. To reach this target, a deep 

exploratory analytical research was conducted, based on Robert W. Cox, hypothesizing 

not only the paradigmatic opposition character of the aforementioned processes, but also 

their complementarity. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A conjuntura mundial sofreu grandes alterações após o final da segunda guerra 

mundial, com a emergência de uma nova ordem internacional, a subsequente 
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polarização do globo em dois blocos e o surgimento do processo de transnacionalização 

do capital, principal processo ideológico do bloco capitalista estadunidense. 

Esta conjuntura da segunda metade do século XX foi terreno fértil para a 

ascensão da empresa transnacional como principal ator de expansão e reprodução do 

capitalismo global, ganhando poder político e econômico, superando Estados nacionais 

muitas vezes. Conforme pesquisa de Anderson e Cavanagh (2000), das cem maiores 

economias mundiais em 1999, cinquenta e uma eram empresas, demonstrando o grande 

poder exercido por esses agentes de abrangência global. 

O intuito do presente trabalho é, com base no cenário internacional em Direitos 

Humanos e Empresas da segunda metade do século XX e principalmente do século 

XXI, analisar os dois principais processos atuais na esfera das Nações Unidas, quais 

sejam o Grupo de Trabalho da ONU com o incentivo ao desenvolvimento de planos 

nacionais de ação e o Tratado Internacional em Direitos Humanos e Empresas. 

Questiona-se, então, se estes processos são pontos de contraposição no 

processo de responsabilização de empresas por violações de Direitos Humanos no 

âmbito global e se suas demandas e premissas são conciliáveis na atual conjuntura de 

poder na Organização das Nações Unidas. 

Para tal, propõe-se realizar uma excursão metodológica que dialoga com a visão 

de Minayo (1993) da pesquisa científica. Para a autora, a pesquisa é: 

 

“(...) atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta 

da realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante 

busca que define um processo intrinsecamente inacabado e 

permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva da 

realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação 

particular entre teoria e dados.” (MINAYO, 1993, p. 23) 

 

A pesquisa que esse trabalho propõe expor é aplicada, ao se referir a um 

processo histórico real, concreto e dotado de especificidade, e se utiliza de uma 

abordagem qualitativa, que retira da interação com a realidade os dados suficientes para 

realização da análise. 

Conforme Cox (1986), a análise científica nunca será capaz de esgotar o 

potencial analítico do processo/objeto pesquisado, visto que se insere em um quadro 

histórico que se altera constantemente, devendo, necessariamente, alterar os parâmetros 

de análise, nunca se esgotando. Conforme a realidade se transforma, velhos conceitos 



precisam ser ajustados ou rejeitados, e novos conceitos criados em um diálogo inicial 

entre o teórico e o mundo particular que ele tenta compreender. 

Diferentemente do paradigma positivista de exploração científica, não 

considera-se possível realizar qualquer pesquisa no campo social de maneira imparcial e 

distanciada. Compreende-se que a “teoria é sempre para alguém e com um propósito 

específico” (COX, 1986, p. 207), refletindo uma determinada perspectiva transmitida 

pelo seu “criador”, portanto, toda teoria deve ser encarada também pela ideologia que 

carrega em si. 

Dessa forma, busca-se realizar uma pesquisa analítica de caráter exploratório, 

que tem por objetivo criar familiaridade com a problemática abordada, a fim de levantar 

hipóteses, mas propondo produzir um conhecimento sobre a prática social que 

transforme a realidade, “cuidando para não reificar o sistema mundial” (COX, 1986, p. 

206), buscando construir uma visão alternativa do processo social de construção da 

agenda global em Direitos Humanos e empresas. 

Tal trabalho é resultado preliminar de um conjunto de pesquisas que vêm sendo 

desenvolvidas no corrente ano e por não estar concluída, optou-se por restringir este 

artigo à pesquisa bibliográfica, resgatando a leitura de Robert W. Cox do processo de 

transnacionalização do capital na segunda metade do século XX, ou pax americana, 

para embasar teoricamente a tese. 

Cox objetiva um estudo crítico acerca do processo de desenvolvimento do 

capitalismo global a partir do pós Segunda Guerra, e isto se dá a partir de três principais 

processos, quais sejam, a internacionalização do Estado, a internacionalização da 

produção e a emergência de uma classe capitalista transnacional. 

Estes processos auxiliam na construção do pano de fundo no qual a temática 

Direitos Humanos e empresas se insere na pauta de discussões da ONU, durante a 

década de 1970. 

O processo histórico de construção dessa agenda de discussões na ONU, desde 

a década de 1970 até a atualidade pode ser dividido em três fases (DEVA; BILCHITZ, 

2013) e tem nos Planos Nacionais de Ação e no Tratado Internacional sobre Direitos 

Humanos e empresas, duas das suas principais linhas de ação atuais. 

Enquanto os supracitados planos nacionais de ação representam uma iniciativa 

voluntária de realização dos próprios Estados, o referido Tratado indica uma iniciativa 

vinculante no plano internacional. Aqueles são desenvolvidos no âmbito do Grupo de 

Trabalho em Direitos Humanos e Empresas da ONU, buscando implementar os 



chamados Guiding Principles na seara nacional. Por outro lado, o tratado representa um 

clamor da sociedade civil internacional a fim de consolidar obrigações dotadas de 

coercitividade, e assegurar uma efetiva responsabilização de empresas transnacionais 

por violações de Direitos Humanos. 

Assim, tem-se como hipótese que apesar de ambos os processos se 

contraporem paradigmaticamente, não deixam eles de ser complementares, no sentido 

de haver uma necessidade da sociedade civil disputar a hegemonia nos dois âmbitos, 

nacional e internacional. 

Para Cox (1986), para se realizar uma análise das relações internacionais, é 

preciso justapor três esferas distintas, quais sejam: a esfera local das forças sociais; a 

esfera nacional das formas de Estado; e a esfera global das ordens mundiais. Para ele, as 

três esferas se influenciam mutuamente, e qualquer ganho de poder na esfera global, 

necessariamente depende de mudanças estruturais nas esferas local e nacional, e 

consequentemente influencia a balança de poder destas. 

Isto posto, conclui-se que o ganho de hegemonia na esfera nacional através dos 

planos nacionais de ação, permite uma alteração na dinâmica das forças sociais dentro 

dos Estados, que pode rumar para o fortalecimento da rede internacional de defesa e 

proteção dos Direitos Humanos, pressionando pela aprovação de normativas com 

potencial de vinculação na esfera global, bem como uma movimentação para aprovação 

do tratado internacional influencia na construção de conjuntura social para pressão 

interna para aprovação de planos nacionais de ação que contam com a efetiva 

participação da sociedade e que sinalizam a assunção de relevantes compromissos. 

 

2. A TRIPLA DIMENSÃO DA ASCENSÃO DO CAPITAL TRANSNACIONAL 

NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

 

Este trabalho se propõe a realizar uma análise dos dois principais processos 

atuais na Organização das Nações Unidas na área Direitos Humanos e Empresas, quais 

sejam os Planos Nacionais de Ação no âmbito no Grupo de Trabalho e o Tratado 

Internacional em Direitos Humanos e Empresas. 

Para isso, torna-se essencial elucidar o caminho teórico percorrido, a fim de se 

construir uma visão alternativa do processo social de construção da agenda global em 

Direitos Humanos e empresas. 



Tem-se como pressuposto teórico da análise que se pretende realizar, que as 

Organizações Internacionais, como a ONU, local central de articulação desses processos 

globais, são um espaço de disputa entre interesses opostos, possuindo um caráter 

“esquizofrênico” (COX, 1996), em que legitimam a ordem presente que justifica sua 

existência, e permitem o estabelecimento de novas bases políticas e sociais contra-

hegemônicas. 

Assim, a ONU, para estes fins, representa aparato superestrutural do capitalismo 

global ao viabilizar a apropriação por parte do capital da sua agenda, de modo a 

assegurar sua hegemonia. Mas também como espaço de ventilação de ideias contra-

hegemônicas com potencial transformador da ordem global (MURPHY, 2013). 

A construção teórica pode possuir duas funções distintas, a saber, atuar como 

guia para auxiliar na resolução de problemas
4
 dentro de limites de uma determinada 

perspectiva, e, em outro polo, se tornar plenamente consciente da perspectiva que dá 

suporte para a teorização e sua relação com outras perspectivas, de modo que a 

problemática se torna a criação de uma alternativa de mundo.  

A segunda abordagem tem como principal característica sua componente crítica 

ao observar a complexidade da realidade e sua constante transformação, representando a 

perspectiva utilizada neste trabalho.  

A teoria crítica se descola da ordem mundial predominante e indaga a origem de 

tal ordem. Questiona as origens e possíveis mudanças de instituições e relações político-

sociais, buscando a construção de um retrato mais amplo da totalidade, do qual a parte 

inicialmente contemplada é somente um componente, bem como a compreensão do 

processo de mudança, no qual tanto partes como a totalidade estão envolvidos (COX, 

1986). 

Busca-se, então, mesmo que de maneira breve, traçar um quadro geral do campo 

dos Direitos Humanos e Empresas na ONU, vislumbrando os processos políticos em 

curso e analisando suas possibilidades transformativas. 

As atividades do Grupo de Trabalho em Direitos Humanos e Empresas da ONU 

e o desenvolvimento de um Tratado Internacional sobre esta temática no Conselho de 

Direitos Humanos da mesma organização não se situam em um vácuo econômico, 

                                                           
4
 A teoria de resolução de problemas toma a realidade da forma que ela é dada. A força dessa abordagem 

se encontra em sua capacidade de delimitar limites para uma área problema, e reduzir a extensão de 

determinado problema para um número limitado de variáveis, que são suscetíveis a um exame 

relativamente próximo e preciso. Torna-se necessária a suposição de ceteris paribus, na medida em que 

esse caminho teórico não contempla a dinamicidade do objeto de análise tampouco dos processos em que 

está inserido.  



social, histórico e político global. Esses processos se inserem em um contexto histórico 

complexo que pode ser compreendido como a junção de três dinâmicas globais. 

Essas dinâmicas foram articuladas inicialmente por Robert Cox (1986). O autor 

objetiva um estudo crítico acerca do processo de desenvolvimento do capitalismo global 

a partir do pós Segunda Guerra, e isto se dá a partir de três principais dinâmicas: [i] a 

internacionalização da produção; [ii] a emergência de uma classe capitalista 

transnacional; e [iii] a internacionalização do Estado. 

A partir do pós-segunda guerra mundial, com a polarização política mundial 

gerada pela Guerra Fria, o modo capitalista, representado pela potência estadunidense, 

visava conter a disseminação do socialismo e do poderio da União Soviética, bem como 

promover sua expansão e reprodução global. 

Com esse objetivo, alianças políticas e econômicas foram estabelecidas por 

países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, com países periféricos. Esses 

acordos abriram caminho para a marcha global do capital em sua pretensão de atingir a 

todas as localidades do mundo. 

As empresas transnacionais, movidas pelo grande montante de investimentos 

recebidos e pelas políticas implementadas pelas instituições de Bretton Woods (FMI, 

Banco Mundial) foram os principais agentes para a formação de uma rede de gestão 

multilateral de sua hegemonia (ROLAND et al., 2013), conciliando as pressões sociais 

domésticas com os requisitos da economia mundial. 

Face aos novos e acelerados fluxos de capital, a internacionalização da produção 

encontrou as condições necessárias para avançar. Caracterizada pela fragmentação e 

descentralização da cadeia produtiva, porém mantendo uma alta concentração do lucro e 

das cadeias de comando, a internacionalização da produção, representando a dimensão 

econômica de formação do capital global, fortaleceu os grandes capitalistas. 

O fortalecimento econômico e político dos grandes empresários, banqueiros e 

especuladores do mercado financeiro gerado pela nova estrutura de produção integrada 

globalmente foi acompanhado e seguido pela emergência de uma estrutura global de 

classe capitalista, sobreposta e articulada com as estruturas nacionais de classe. 

A dimensão social do capital global, assim, se apresenta na formação de uma 

classe capitalista transnacional, a qual começa a articular interesses econômicos com 

fins políticos para a integração da economia de modo global. Dessa forma, internaliza as 

estruturas globais nas estruturas e processos sociais locais. É através da mobilização de 



forças sociais que se dá a produção internacional, são as consequências políticas dessas 

forças que irão moldar a natureza de Estados e futuras ordens mundiais. 

Na esfera das organizações internacionais, a classe capitalista transnacional atua 

com o fim de assegurar internacionalmente os arranjos políticos para manutenção e 

reprodução do capital global, projetando sua ideologia e reafirmando os sensos comuns 

construídos sob sua influência. 

Conjuntamente com a internacionalização da produção e a emergência de uma 

classe capitalista transnacional, tem-se a internacionalização do Estado, configurando a 

dimensão política do capital global.  

O Estado internacionalizado é composto pelas unidades estatais nacionais 

enquanto participantes das organizações internacionais e detentores de agentes 

institucionais orientados pela classe capitalista transnacional, bem como de 

organizações e fóruns internacionais, que juntos, desempenham o papel de autoridade 

coletiva global da sociedade e da economia, conferindo poder ao capital global para 

influenciar nas decisões políticas e mundiais através de esferas institucionais como o 

Banco Mundial, OMC, FMI etc. No entanto, não se reduz a essas esferas, interagindo, 

também, na complexa relação entre as esferas locais, nacionais e supranacionais. 

Vale ressaltar que a internacionalização do Estado é uma dinâmica global, que 

não é de exclusividade dos países do atlântico e pacífico norte. Em determinados países 

periféricos, instituições da economia mundial, geralmente como condição de renovação 

de debito, ditam políticas que somente poderão ser sustentadas por uma coalizão de 

forças conservadoras (COX, 1986, p.232). 

Assim, está traçado um quadro econômico, social e político global, que apesar 

de precário, é suficiente para localizarmos os dois processos a serem analisados neste 

artigo. 

Primeiramente serão analisadas as atividades do Grupo de Trabalho da ONU 

sobre Direitos Humanos e Empresas, especificamente o processo de implementação dos 

Planos Nacionais de Ação em Direitos Humanos e Empresas. 

 

3. GRUPO DE TRABALHO DA ONU E PLANOS NACIONAIS DE AÇÃO 

 

A internacionalização do Estado e da produção, bem como a ascensão do 

capitalismo financeiro a partir da década de 1970, influenciou uma nova conjuntura, 



onde empresas passaram a operar predatoriamente, ultrapassando as capacidades 

reguladoras de qualquer sistema nacional.  

Como as organizações internacionais são espaços regidos pela dialética 

hegemônica/contra-hegemônica, a pressão de alguns Estados e de algumas poucas 

organizações não governamentais levaram à criação da Comissão em Corporações 

Transnacionais da ONU em 1974, que surgiu preocupada com essa nova realidade, em 

que o poder corporativo ameaçava a soberania de Estados nacionais. 

No entanto, a tentativa da Comissão de redigir uma normativa aceitável 

fracassou, e a ONU se encontrou em uma encruzilhada. A tendência seria enterrar esse 

processo e declará-lo como pauta desimportante, no entanto, na década de 1990, com a 

intensificação do processo de globalização do capital, surgiram graves denúncias com 

repercussão mundial de violações de Direitos Humanos por empresas, reacendendo as 

articulações globais por parte de organizações e movimentos populares no seio da 

sociedade civil, forçando a inserção da pauta sobre a responsabilidade das empresas 

transnacionais. 

A ONU, na figura do Secretário-Geral, Kofi Annan, tentou emplacar o Pacto 

Global como mecanismo suficiente de proteção dos Direitos Humanos na atividade 

empresarial, reduzindo a multiplicidade de demandas a uma questão de 

Responsabilidade Social Corporativa. O programa obteve grande sucesso entre os 

setores alinhados com as corporações transnacionais, no entanto foi muito criticado 

pelas organizações não governamentais, que exigiam marcos normativos mais 

vinculantes. 

Em 2003, a sub-comissão de Promoção e Proteção de Direitos Humanos 

aprovou as Normas em Responsabilidade de Corporações Transnacionais e Outras 

Empresas de Negócios em Relação a Direitos Humanos. No entanto, essa normativa não 

conseguiu aprovação na, então, Comissão de Direitos Humanos, hoje Conselho de 

Direitos Humanos. 

Após mais esse aparente fracasso, mas não suficiente para enfraquecer o clamor 

social internacional criado ao redor da necessidade de um marco para a atuação das 

empresas em relação a Direitos Humanos, em 2005 o Secretário-Geral da ONU nomeou 

o Professor John Ruggie para Representante Especial do Secretario Geral em Direitos 

Humanos, Empresas Transnacionais e Outros Negócios. 

O mandato de Ruggie visava esclarecer os aparentemente nebulosos papeis e 

obrigações de Estados e empresas em relação a Direitos Humanos, com o objetivo de 



produzir algum marco normativo para a área. Ao final do primeiro mandato, após três 

anos de pesquisas e discussões, foi elaborado o Framework “Protect, Respect and 

Remedy”, que já trazia em linhas gerais as pretensões do Representante Especial, que 

iriam se confirmar com os “Princípios Orientadores em Empresas e Direitos Humanos 

da ONU” de 2011, fruto do seu segundo mandato. 

Ruggie, continuando com a sua tendência à Responsabilidade Social 

Corporativa posta em prática no desenvolvimento do Pacto Global, continuou sem 

produzir um marco normativo internacional que estabelecesse regras claras para as 

empresas transnacionais no respeito aos Direitos Humanos, não falando em mecanismos 

de responsabilização desses atores por violações de direitos. 

Com o intuito de avançar com o trabalho de Ruggie, foi criado pelo Conselho de 

Direitos Humanos, no mesmo ano, o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre 

Direitos Humanos e Empresas.  

Composto por cinco experts de diferentes países, o Grupo de Trabalho possuía 

inicialmente um mandato inicial de três anos, prorrogado por mais três anos de acordo 

com a Resolução 26/22
5
 de 2014 do Conselho de Direitos Humanos, tendo como 

prioridade promover os Princípios Orientadores e auxiliar em sua efetiva 

implementação global; desenvolvendo, para tanto, diálogos com governos e partes 

interessadas a fim de identificar resultados e práticas eficientes de implementação dos 

Princípios, bem como disseminá-las.  

Como parte das responsabilidades do Grupo de Trabalho, inclui-se, também, a 

orientação do Fórum Internacional das Nações Unidas em Direitos Humanos e 

Empresas, ocorrendo anualmente em Genebra, e um relatório anual para o Conselho de 

Direitos Humanos e para a Assembleia Geral da ONU reportando o “estado da arte” da 

área, identificando exemplos positivos de respeito a Direitos Humanos e apontando 

casos preocupantes de violações. 

O Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos e Empresas da ONU, na sua 

esfera de atuação é bastante limitado, institucionalmente, não tem o condão de receber 

denúncias de violações de Direitos Humanos e não possui a jurisdição de um tribunal 

internacional para julgar casos, nem a competência para encaminhar casos de violações 

para órgãos internacionais ou regionais que possuam competência jurisdicional. 
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Talvez por essa limitação na sua esfera de atividades, o Grupo de Trabalho, em 

2012, efetuou seu primeiro relatório anual ao Conselho de Direitos Humanos
6
, 

aconselhando Estados a desenvolverem Planos Nacionais de Ação como parte do 

processo de implementação dos Princípios Orientadores. 

Considerado pelo Grupo de Trabalho como “elemento chave” na concretização e 

difusão dos Princípios, os Planos Nacionais podem ser compreendidos como uma 

“estratégia de políticas elencadas por um Estado a fim de proteger contra impactos 

adversos a Direitos Humanos por empreendimentos empresariais” (UNWG, 2014, p.2).  

De acordo com o Grupo de Trabalho, os Planos Nacionais devem 

obrigatoriamente ser alicerçados nos Princípios Orientadores, bem como, 

contextualizados especificamente de acordo com a realidade de cada Estado. Os 

processos envolvendo Planos Nacionais necessitam ser dotados de transparência e 

diálogo, carecendo de revisões e atualizações, respondendo sempre à dinamicidade e 

evolução de novas realidades.  

O Grupo de Trabalho encara essa nova iniciativa como uma oportunidade para a 

coordenação doméstica do processo de implementação dos Princípios Orientadores 

através de agências governamentais nacionais, se aproximando da realidade local. 

Abraçando a orientação do Grupo de Trabalho de elaborar Planos Nacionais 

com o objetivo de enfrentar o desafio da regulamentação empresarial em nível 

doméstico, implementando os Princípios Orientadores, a União Europeia vêm 

estimulando seus membros a desenvolverem ações de Responsabilidade Social 

Corporativa desde 2011, e a datar de 2012, exige que seus membros desenvolvam 

Planos Nacionais próprios.  

Desde o ano de 2013 alguns países lançaram seus respectivos Planos, entre eles 

estão Reino Unido (set/2013)
7
, Países Baixos (dez/2013)

8
, seguidos por Itália 

(mar/2014)
9
, Dinamarca (abr/2014)

10
, Espanha (jul/2014)

11
, Finlândia (out/2014)

12
 e 
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. Até o presente momento, nenhum país de economia emergente 

lançou um Plano Nacional, embora diversas nações estejam em processo de 

desenvolvimento de seu próprio documento
14

. 

A principal proposta de ação desenvolvida pelo Grupo de Trabalho é a 

implementação dos Princípios Orientadores no mundo através de Planos Nacionais de 

Ação. Sobre os Planos Nacionais há opiniões divergentes, por um lado, esses planos 

permanecem no paradigma da voluntariedade, não resolvendo o problema de fato. Os 

Estados, em sua totalidade europeus, desenvolvem planos vagos, sem medidas 

concretas, sem propostas de reformas legislativas, sem exigências para as empresas e 

sem avaliações de resultados contundentes, se utilizando da iniciativa para construir 

uma imagem de Estado preocupado com os Direitos Humanos. 

No entanto, os processos discussão dos Planos Nacionais nos Estados nacionais 

abrem espaço para inserção de discussões acerca do tema de Direitos Humanos e 

empresas na política nacional, pauta constantemente negligenciada pela grande maioria 

dos países, permitindo a construção de um bloco contra-hegemônico que articula os 

atores e as demandas locais, nacionais e regionais, e as aglutina em torno de uma pauta 

global, que é a proteção dos Direitos Humanos e o fim da hegemonia do capital global. 

 

 

4. O TRATADO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS HUMANOS E 

EMPRESAS 

 

O processo histórico de construção da agenda de discussões na ONU 

relativamente à temática Direitos Humanos e empresas teve seu início na década de 
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1970 e na atualidade tem nos Planos Nacionais de Ação e no Tratado Internacional 

sobre Direitos Humanos e Empresas, duas das suas principais linhas de ação. 

Já se discutiu os supracitados planos nacionais de ação, representando uma 

iniciativa voluntária de realização dos próprios Estados. Em contrapartida aos planos 

nacionais, isto é, desenvolvidos e efetivados internamente, o Tratado em questão indica 

uma iniciativa vinculante no plano internacional.  

Enquanto os Planos Nacionais de Ação são desenvolvidos no âmbito do Grupo 

de Trabalho em Direitos Humanos e Empresas da ONU, buscando a implementação dos 

Princípios Orientadores na seara nacional, o tratado, de iniciativa de uma aliança de 

organizações não governamentais e movimentos sociais, e propositura do Equador e da 

África do Sul, significa um clamor da sociedade civil internacional a fim de consolidar 

obrigações com o condão de vincular os Estados, e assegurar uma efetiva 

responsabilização de empresas transnacionais por violações de Direitos Humanos. 

Dados os problemas já trabalhados e um contínuo aumento nos casos de 

violação dos direitos humanos por empresas, em junho de 2014 o Equador – aliado a 

outros países, principalmente a África do Sul – propôs uma resolução no Conselho de 

Direitos Humanos para o desenvolvimento de um Tratado Internacional, visando 

estabelecer obrigações de caráter vinculativo para os Estados e corporações 

transnacionais no campo dos Direitos Humanos (BUSINESS AND HUMAN RIGHTS 

RESOURCE CENTRE, 2014). 

Historicamente, diversas tentativas de se desenvolver marcos normativos 

vinculantes foram realizadas, e há uma grande preocupação de estar se buscando um 

resultado distinto fazendo a mesma coisa, em uma disfunção clássica.  

Para Ruggie, por exemplo, o caminho traçado pelo Equador e aqueles que o 

apoiam pode levar a dois caminhos distintos: ora as negociações vão se alongar por uma 

década ou mais seguindo os moldes das negociações que falharam na década de 70; ora 

o apoio de um número suficiente de países em desenvolvimento será obtido para 

desenvolver e ratificar um texto único para o tratado, sem talvez, contudo obter o apoio 

dos países sede da maior parte das corporações transnacionais, não restando estes 

últimos vinculados pelo tratado (RUGGIE, 2014). Em ambas as hipóteses, o resultado 

obtido com as negociações seria supostamente infrutífero, se fazendo necessário o apoio 

de ambos os lados polarizados desta discussão. Resta determinar se o procedimento 

almejado pelos Estados e organizações da sociedade civil envolvidos será ou não 

suficiente para a obtenção do resultado pretendido. 



Primeiramente, se faz mister ressaltar que o simples fato de ser esta uma 

iniciativa de um país considerado do “Sul Global” representa um avanço nas discussões 

acerca dos Direitos Humanos. Até este momento, o debate relativo às empresas e aos 

Direitos Humanos foi centrado e desenvolvido a partir da figura de membros do “Norte 

Global” (MEYERSFELD, 2014).  

Isto indica um desenvolvimento inteiramente distinto daquele realizado 

inicialmente para a obtenção do consenso na formação dos Princípios Orientadores, em 

que se deixaram questões relevantes de fora para sua obtenção, havendo poucas 

modificações no projeto inicial, abafando vozes divergentes. Sendo o projeto do Tratado 

Internacional uma iniciativa de países do “sul”, haverá naturalmente uma tendência de 

se privilegiar ou, ao menos, tutelar o interesse das vítimas de violações, atentando para 

os pontos de vista da sociedade civil. 

Para além disso, é importante destacar o que se busca exatamente com este 

tratado, uma vez que uma das grandes críticas aos Princípios Orientadores de Ruggie 

reside no enfoque na obrigação do Estado de proteger, o que muitas vezes é olvidado na 

prática. Isto ocorre pela total ausência de interesse de alguns Estados na proteção de 

seus cidadãos, na famigerada “corrida para o fundo” (MEISEL, 2004), como resultado 

de um sistema de comércio internacional desigual, em que a necessidade de 

investimentos externos levaria países a possuírem o menor número possível de 

parâmetros reguladores para a proteção dos direitos humanos.  

Desta forma, um tratado com parâmetros estabelecidos internacionalmente 

acabaria por restringir a possibilidade de desregulamentação interna, padronizando 

valores, direitos e remédios no que tange as violações a Direitos Humanos realizados 

por empresas. 

Dentre os objetivos deste tratado internacional estão já evidenciados na própria 

declaração do governo do Equador (2013) o intuito de clarificar as obrigações das 

corporações transnacionais no campo dos Direitos Humanos, bem como providenciar o 

estabelecimento de remédios verdadeiramente eficazes para as vítimas de violações de 

Direitos Humanos nos casos em que a jurisdição nacional se encontra evidentemente 

incapaz de fazê-lo de maneira satisfatória. 

Observa-se, cada vez mais, tentativas de implementação dos parâmetros da ONU 

por alguns Estados, evidenciadas pela legislação interna desenvolvida pioneiramente em 

países da Europa, como a Holanda, Dinamarca e Inglaterra – estes esforços são, 



entretanto tidos por muitos, em especial ativistas, como insuficientes, havendo a 

necessidade de um tratado internacional de caráter vinculante a fim de suprir lacunas. 

Esta iniciativa não se encontra, contudo, livre de críticas, e são muitos os 

argumentos elencados por aqueles que não acreditam e/ou não possuem interesse em um 

tratado vinculante. Os opositores de um tratado nestes moldes indicam que os Princípios 

Orientadores da ONU possuem apenas três anos – um tempo muito curto para qualquer 

parâmetro desenvolvido internacionalmente – e que não só um tratado internacional 

demoraria muito tempo para ser discutido, mas que os países que apoiaram a iniciativa 

equatoriana fizeram muito pouco para buscar a implementação dos parâmetros já 

existentes (RUGGIE, 2014). O próprio Ruggie indica que uma segunda posição 

doutrinária acabaria por impedir o processo de implementação dos parâmetros criados 

por ele, e que as novas discussões a que se submeteriam os países poderia quebrar o 

consenso criado na elaboração dos Princípios Orientadores. 

A Organização Internacional dos Empregadores (IOE), por exemplo, chegou a 

declarar que a tomada de decisão pelo Equador fora um genuíno retrocesso no 

estabelecimento do consenso obtido com os Princípios Orientadores, e que esta 

aproximação já falhou no passado, avançando em sentido oposto ao da implementação 

dos parâmetros em âmbito nacional (IOE, 2014).  

Outros autores vão além e indicam ainda que, mesmo que tal tratado venha a ser 

concluído – o que por si só já será certamente difícil e demorado – devido justamente ao 

desinteresse de alguns Estados em implementar tais regras, não será ele ratificado por 

Estados relevantes no debate desta questão (ESDAILE, 2014). Desta forma, alguns 

autores consideram ainda que o processo de desenvolvimento de um tratado 

internacional vinculante acabaria por desviar o foco da mobilização internacional para 

algo desnecessário, que não atingiria seus objetivos propostos (TAYLOR, 2014). 

Por outro lado, este processo de desenvolvimento de novas diretrizes no âmbito 

internacional tem sido bem recebida pelos segmentos da sociedade civil, uma vez que se 

trata de uma iniciativa mais atenta para as vítimas e menos para a formação do consenso 

a qualquer custo. É certo que as circunstâncias que levaram à aprovação do início destas 

discussões já foi, por si só, controverso. Obteve-se o apoio principalmente de países 

africanos – nove no total – com diversas abstenções dos países latino-americanos – 

inclusive o próprio Brasil – com votos contra de diversos países relevantes, como 

Alemanha, Reino Unido e Estado Unidos, que chegaram até a indicar em seus votos que 

não iriam participar das negociações. E mesmo com um voto a favor das negociações 



por parte da República Popular da China, as razões de voto desta indicam que não se 

pode considerar um apoio irrestrito do governo chinês para as negociações em questão. 

Porém, o simples fato de o desenvolvimento de um tratado internacional de caráter 

vinculante estar em curso é considerado uma vitória na promoção dos Direitos 

Humanos para a chamada Treaty Alliance – ou “Aliança para um Tratado”, em 

português – um grupo mundial de indivíduos, grupos de campanha e organizações a 

favor do fomento de normas internacionais vinculantes frente às violações de Direitos 

Humanos por empresas (TREATY ALLIANCE, 2014). 

A Treaty Alliance indicou que, apesar de países da União Europeia bem como os 

Estados Unidos terem indicado que não pretendem participar das negociações, que 

espera que estes venham futuramente a se manifestar sobre as negociações que 

ocorrerão através de um grupo de trabalho intergovernamental. Este grupo de trabalho 

será o responsável pela elaboração de diretrizes vinculantes para regular as atividades de 

corporações transnacionais e demais empresas, e representa o grande centro das 

atenções tanto dos Estados e a sociedade civil bem como das empresas. 

Resta relevante destacar que, apesar das vozes dissidentes, o desenvolvimento 

do referido tratado está em andamento, já em discussão nas deliberações da ONU, e que 

sua importância não pode ser diminuída, uma vez que as lacunas deixadas pelo projeto 

de Ruggie são evidentes, e a tutela dos direitos humanos permanece em jogo. É clara, 

portanto, a necessidade de se prosseguir – ainda que lentamente – para um pacto de 

caráter vinculante, a fim de se assegurar uma proteção mais ampla e objetiva dos 

Direitos Humanos, através de uma maior responsabilidade das corporações 

transnacionais e de remédios mais eficazes no amparo às vítimas. 

 

5. CONCLUSÃO: OPOSIÇÃO OU COMPLEMENTARIEDADE? 

 

Até o momento tratou-se de expor os processos políticos em trâmite atualmente 

na Organização das Nações Unidas que dizem respeito ao debate Direitos Humanos e 

Empresas, para então, posteriormente realizar sua análise conjunta inserida no contexto 

de luta por hegemonia em curso entre o capital global hegemônico (classe capitalista 

transnacional) e um bloco contra-hegemônico composto por movimentos sociais, 

coletivos populares e organizações não governamentais lutando para proteção e defesa 

dos Direitos Humanos. 



Recuperando um dos pressupostos deste trabalho, a ONU é vista como uma 

arena “esquizofrênica” de disputa (COX, 1986), que se comporta como aparato 

superestrutural do capital global, permitindo a institucionalização da influência das 

empresas transnacionais e a transformação dos interesses da classe capitalista global em 

política internacional, ao mesmo tempo em que permite o surgimento de ideias e 

políticas contra-hegemônicas através da articulação de atores, em princípio, de pequena 

importância, mas que coletivamente, possuem a força para promover mudanças e 

orientar projetos de reforma. 

Os Princípios Orientadores e o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho sobre 

Direitos Humanos e Empresas da ONU são resultados de uma longa história de lutas 

dos movimentos sociais, coletivos populares e organizações não governamentais por 

justiça social, pelo fim do imperialismo (político e econômico), e em defesa dos 

Direitos Humanos. 

Se não houvesse existido uma ininterrupta pressão por parte desses atores para o 

desenvolvimento de um marco normativo, qualquer que seja, de responsabilização de 

empresas transnacionais por violações de Direitos Humanos, não existiriam nem os 

fracos e voluntários princípios desenvolvidos por Ruggie. 

E diante desse cenário global de disputa por hegemonia, os atores populares e 

subalternizados de abrangência global necessitam impedir a apropriação dos processos 

políticos conseguidos com luta pelos agentes do capital e representantes da classe 

capitalista transnacional. 

Reside nessa acirrada disputa em curso no campo de Direitos Humanos e 

Empresas o questionamento sobre a relação de oposição ou complementariedade das 

atividades do Grupo de Trabalho e o Tratado Internacional, pois estes processos 

articulam os vários atores globais ao seu redor de maneira distinta. 

Dessa forma, fica claro que não se reduz a relevância dos Princípios 

Orientadores e, em específico, a sua materialização no âmbito nacional. Enquanto os 

dois processos se contrapõem de forma paradigmática (voluntariedade e 

“coercitividade”) - de um lado, a implementação das diretrizes em âmbito nacional e, do 

outro, o desenvolvimento de um tratado internacional de caráter vinculante – não se 

pode olvidar a sua inerente complementação no intuito de tutelar os Direitos Humanos. 

Assim, indica-se que apesar de ambos os processos se contraporem 

paradigmaticamente, não deixam – e não podem deixar – eles de ser complementares, 

no sentido de haver uma necessidade da sociedade civil disputar a hegemonia nos dois 



âmbitos, nacional e internacional. Enquanto houver lacunas em quaisquer destes 

âmbitos, a proteção dos Direitos Humanos restará deficiente, sendo tanto o 

desenvolvimento interno quanto externo aos Estados de regras sólidas de vinculação das 

empresas necessário. 

Segundo as teorias de Robert Cox (1986), para se realizar uma análise das 

relações internacionais, é preciso justapor três esferas distintas, quais sejam: a esfera 

local das forças sociais; a esfera nacional das formas de Estado; e a esfera global das 

ordens mundiais. O autor indica que o elemento central de seu método de pesquisa é o 

de alocar as estruturas hegemônicas e contra-hegemônicas identificadas em análise 

nestes três níveis ou esferas, que, cabe ressaltar, se relacionam e se influenciam de 

maneira dialética. Para ele, estas três esferas se influenciam mutuamente, e qualquer 

ganho de poder na esfera global necessariamente depende de mudanças estruturais nas 

esferas local e nacional, consequentemente influenciando a balança de poder destas. 

Isto posto, conclui-se que o ganho de hegemonia na esfera nacional através dos 

planos nacionais de ação permite uma alteração na dinâmica das forças sociais dentro 

dos Estados, que pode rumar para o fortalecimento da rede internacional de defesa e 

proteção dos Direitos Humanos, pressionando pela aprovação de normativas com 

potencial de vinculação na esfera global. Da mesma forma que uma movimentação para 

aprovação do referido tratado internacional influencia na construção de uma conjuntura 

social para pressão interna para a aprovação de planos nacionais de ação que contam 

com a efetiva participação da sociedade e que sinalizam a assunção de relevantes 

compromissos. Os próprios membros da Treaty Alliance enfatizam que o 

estabelecimento de normas vinculantes possui um caráter de complementaridade à 

implementação dos Princípios Orientadores, sendo necessário para assegurar o 

preenchimento de lacunas na tutela dos Direitos Humanos (TREATY ALLIANCE, 

2014). 

Da mesma forma, os próprios Princípios Orientadores e a sua consequente 

implementação em âmbito nacional devem representar um incentivo para o 

desenvolvimento e busca de mais e mais eficazes métodos de proteção dos Direitos 

Humanos. Notadamente, um processo intergovernamental contribuirá para a resolução 

de desigualdades na esfera internacional que, de outra forma, não poderiam ser 

resolvidas através da mera implementação de diretrizes em âmbito nacional. Ambos os 

procedimentos se complementam, portanto, na obtenção de resultados mais eficazes na 

defesa dos Direitos Humanos, ao mesmo passo em que se opõem de maneira 



paradigmática em processos de esferas inteiramente distintas, todavia intrinsecamente 

relacionadas. 

Dessa forma, pode-se concluir que não é possível e nem necessário escolher um 

caminho a ser seguido para o “triunfo” de um bloco contra-hegemônico e para a 

proteção dos Direitos Humanos, reparação das vítimas de violações e responsabilização 

dos agentes violadores. Os dois processos em questão são opostos quanto à sua 

obrigatoriedade, no entanto, são complementares nas suas possibilidades de proteção e 

defesa dos Direitos Humanos. 

Tanto a implementação de Planos Nacionais de Ação quanto o desenvolvimento 

de um Tratado Internacional podem representar avanços ou retrocessos na luta em 

defesa dos Direitos Humanos, sendo necessário que o bloco contra-hegemônico se 

aproprie de ambos os espaços e construa uma pauta de luta capaz de unificar agentes em 

todo o mundo, locais, nacionais, regionais ou globais, para pressionar por um marco 

normativo capaz de assegurar a responsabilização de empresas violadoras de Direitos 

Humanos e reparar efetivamente as vítimas dessas violações, enquanto desenvolve-se 

uma “cultura” de respeito e proteção desses direitos dentro das esferas dos Estados. 
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