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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo demonstrar que as atividades empresárias ao adotarem um 

comportamento ético e socialmente responsável, adquirem o respeito das pessoas sendo 

beneficiadas com o reconhecimento por parte de seus consumidores e com o engajamento de seus 

colaboradores, fatores esses importantes para conquistar vantagem competitiva e sucesso 

empresarial. A cooperação da empresa com Estado assumindo sua responsabilidade social,  

contribui para a construção de outro caminho para entender os direitos humanos através da 

conscientização moral desses valores pelas empresas. 
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ABSTRAT 

 

Add a ethical behavior and socially responsible companies acquire the respect of people being 

benefited with the recognition on the part of consumers, with the involvement of its employees, 

these factors important to gain competitive advantage and business success. The company's 

cooperation with State assuming its social responsibility contributes to the construction of 

another way to understand human rights through awareness of moral values for company’s. 
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Introdução 

 

O objetivo do presente trabalho é mostrar que os direitos humanos nas empresas têm 

expandido as discussões sobre as posturas adotadas pelos diferentes atores que participam do 

desenvolvimento da empresa.  

As empresas são importantes agentes de promoção do desenvolvimento econômico de 

um país, assim como de seu avanço tecnológico. Uma vez no exercício de atividade 

economicamente organizada, a atividade empresarial adquire relevância nos ordenamentos 

jurídicos, eis que deve cooperar para efetividade do bem-estar social. 

As empresas possuem grande capacidade criadora, de geração de recursos, empregos e 

tributos, num contexto em que o bem-estar comum depende cada vez mais de uma ação 

cooperativa e integrada de todos os setores da sociedade. Uma vez no exercício de atividade 

economicamente organizada, a atividade empresarial adquire relevância no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Esse trabalho apresenta-se da seguinte forma: no item 1 estuda-se a evolução do conceito 

de desenvolvimento e a classificação do direito ao desenvolvimento como direito humano 

fundamental pela Organização das Nações Unidas.  

No item 2 examina-se a atuação dos diferentes atores ao desenvolvimento da empresa 

diante das mudanças geopolíticas, de conscientização da sociedade e da postura de 

responsabilidade social corporativa.  

No item 3 estuda-se a estruturação dos direitos humanos no âmbito empresarial, 

considerando que o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) 

aprovou os Princípios Orientadores sobre as Empresas e Direitos Humanos e o Pacto Global das 

Nações Unidas. 

Por fim, com relação à sistemática da investigação, trata-se de pesquisa do tipo 

bibliográfico documental qualitativa, orientada pelo modelo crítico dialético, sendo que, após 

uma primeira etapa de observação dos parâmetros gerais, que tem como fontes previstas para o 

alcance dos objetivos: a Constituição Federal; a legislação brasileira, Tratados e Convenções 

Internacionais e a doutrina. 
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1. Histórico do direito humano fundamental ao desenvolvimento 

 

O século XX foi marcado por Guerras Mundiais e crises macroeconômicas, que 

corroboraram para evolução do Estado. As Cartas Constitucionais passaram a descrever as regras 

e princípios voltados para justiça social.  

O marco inicial da modernidade se deu no final do século XVIII, o seu encerramento 

simbólico ocorreu com a queda do Muro de Berlim, em 1989. “Nesse meio tempo, os direitos 

naturais proclamados pelas declarações do século XVIII transformaram-se em direitos humanos, 

seu escopo e jurisdição expandiu-se da França e dos Estados Unidos para toda a humanidade 

(...).”(COSTA DOUZINAS, Unisinos, 2009, p. 99) 

A evolução dos direitos naturais para os direitos humanos teve início com as declarações 

do século XVIII: Declaration of Indenpendence (1776) e Bill of Rights (1791), nos nortes-

americanos e a Declaration des Droits de I’Homme et du Citoyen (1789), na França. As 

declarações traziam em seus textos introdutórios que os direitos assegurados eram universais e 

inalienáveis. 

Com estas mudanças a pessoa humana passou a irradiar as normas de direitos humanos e 

direitos fundamentais.
2
 

A mudança ocorrida na esfera das atividades econômicas que passou a distinguir os 

termos “crescimento” e “desenvolvimento” que deixaram de ser tratados como sinônimos, sendo 

o primeiro termo entendido como puramente econômico; já o termo desenvolvimento ganhou 

uma conotação que pressupõe uma ação integrada econômica e social.   

No âmbito do direito econômico estabeleceu-se a distinção entre “direito ao 

desenvolvimento” e “direito do desenvolvimento.” O primeiro descreve um direito humano 

fundamental à luz do conceito de justiça econômica distributiva tratada na Carta das Nações 

                                                 
2
 “A pessoa se apresenta como um núcleo de irradiação de direitos. Uma vez que este fenômeno tenha sido captado 

nos tratados internacionais e nas Constituições, produz-se um enlace, um ponto de contato, entre o Direito Privado e 

o Direito Público Constitucional. Este fenômeno determina, por sua vez, o exame dos pontos de compatibilidade 

entre direitos humanos, que constam nas declarações dos tratados internacionais, os direitos fundamentais que 

declaram as Constituições e os direitos personalíssimos com origem no Direito Privado.” (LORENZETTI, Ricardo 

Luis, 1998, p. 159) 
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Unidas
3
; já o direito do desenvolvimento relaciona-se com o direito internacional, por buscar 

soluções para diferenças econômicas entre os diversos Estados.  

O direito ao desenvolvimento passou a ser classificado como direito humano fundamental 

pela ONU, sendo abordado em tratados internacionais e através de Resoluções das Organizações 

das Nações Unidas: Resolução 2 (XXXI), de 1975, da Comissão de Direitos Humanos das 

Nações Unidas; Resolução 4 (XXXIII), de 1977, da Comissão de Direitos Humanos das Nações 

Unidas; Resolução 41/128, de 1986, da Assembleia Geral que proclamou o direito ao 

desenvolvimento um dos direitos humanos de terceira geração; em 1993, no art. 10, a Declaração 

e Programa de Ação de Viena das Nações Unidas (A/CONF 157/123), reconheceu-se o direito ao 

desenvolvimento como inalienável e parte integrante dos direitos humanos fundamentais.
4
  

No Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, de 1995, as partes 

reconhecem “que as suas relações na esfera da atividade comercial e econômica devem objetivar 

a elevação dos níveis de vida, o pleno emprego (...)”.
5
 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu art. 3º, define como 

objetivo fundamental: II – garantir o desenvolvimento nacional. 

O direito humano fundamental ao desenvolvimento, como reconhecido no âmbito das 

Nações Unidas, resultou em reestruturações nas relações entre países que possuíam 

características comuns. 

Desde então, surgiram iniciativas para a divulgação dos impactos das empresas e a 

promoção de sua responsabilidade social, tanto na gestão dos negócios quanto no controle das 

cadeias de valor. 

                                                 
3
 Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) – Artigo XXII: “Toda pessoa, como membro da sociedade, tem 

direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional de acordo com a 

organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e 

ao livre desenvolvimento da sua personalidade.” 
4
 “10. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o direito ao desenvolvimento, conforme 

estabelecido na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, como um direito universal e inalienável e parte dos 

direitos humanos fundamentais. Como afirma a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, a pessoa humana é 

o sujeito central do desenvolvimento. Embora o desenvolvimento facilite a realização de todos os direitos humanos, 

a falta de desenvolvimento não poderá ser invocada como justificativa para se limitarem direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos. Os Estados devem cooperar uns com os outros para garantir o desenvolvimento e 

eliminar os obstáculos ao mesmo. A comunidade internacional deve promover uma cooperação internacional eficaz 

visando à realização do direito ao desenvolvimento. O progresso duradouro necessário à realização do direito ao 

desenvolvimento exige políticas eficazes de desenvolvimento em nível nacional, bem como relações econômicas 

equitativas e um ambiente econômico favorável em nível internacional.” (RISTER, Carla Abrantkoski, 2007, p. 63)  

 
5
 Assinado em Marrakech, em 12 de abril de 1994, entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995.  
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2. Os diferentes atores ao desenvolvimento da empresa 

 

As empresas são importantes agentes de promoção do desenvolvimento econômico de 

um país, assim como de seu avanço tecnológico. Estas possuem grande capacidade criadora, de 

geração de recursos, empregos e tributos, num contexto em que o bem-estar comum depende 

cada vez mais de uma ação cooperativa e integrada de todos os setores da sociedade.  

O Poder Constituinte originário encarregou diferentes atores pelas transformações da 

sociedade na direção estabelecida no texto constitucional, sendo certo que além da cooperação da 

empresa, Estado e comunidade também devem agir para o desenvolvimento e a justiça social.  

As mudanças ocorridas nas relações de trabalho decorrentes globalização e automação 

estão presentes no mundo contemporâneo e precisam ser analisados com sobriedade. 

Na década de 1990, a globalização econômica atingiu seu auge e o impacto da economia 

transnacional na vida de pessoas pôde ser percebida de forma mais evidente. 

A automação é o resultado da adoção de novas tecnologias, que nos últimos anos têm 

promovido modificações demasiadamente profundas nos meios de produção.  

Há necessidade da adoção de medidas para minimizar os impactos da globalização 

tornando-a menos destrutiva para o emprego e o modo de vida tradicional e para ocasionar uma 

transição gradual, “sendo preciso que haja também oportunidades para um novo preparo 

profissional e a aquisição de novas qualificações.” (KOSKIRISTER,2007, p. 76).    

Os movimentos de integração seja a regionalização (aproximação de países com 

características econômicas e sociais assemelhadas) ou a globalização (fruto do crescimento das 

empresas multinacionais e das mudanças econômicas) impulsionaram a discussão para uma nova 

regulamentação das relações de trabalho por afetarem a competitividade dos mercados, exigindo-

se uma potencial mudança de perfil dos profissionais que ingressam no mercado de trabalho.  

Diante de todos esses fatores a modificação da legislação trabalhista se impõe. É preciso 

que seja alterada para que o Estado se afaste, tanto quanto possível, das relações entre 

trabalhadores e empregadores permitindo mais flexibilidade.  

Flexibilizar importa em promover alterações nas normas existentes, “reduzindo a 

influência do Estado, diminuindo o custo social da mão-de-obra, permitindo o abrandamento de 

certas regras que não ofendem a dignidade do ser humano, mas preservando um Standard 
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minimum indispensável” (CALDEIRA, 1985, v. 1, p. 152), em face de evidente distância que 

existe entre empregadores e trabalhadores. 

Em junho de 2008, no Brasil, em comemoração aos 60 anos da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, reuniram-se diversos presidentes de empresas, tendo sido assinada a 

Declaração do Encontro de Presidentes: Responsabilidade Social das Empresas e os Direitos 

Humanos, assumindo um compromisso com o respeito aos direitos humanos e especificamente 

com os seguintes temas da agenda do trabalho decente: promoção da equidade de gênero no local 

de trabalho; promoção da igualdade de raça no local de trabalho; erradicação do trabalho escravo 

nas cadeias de valor; inclusão de pessoas com deficiência; e apoio para a promoção dos direitos 

da criança, do adolescente e do jovem. 

Nas relações de consumo, observa-se que os consumidores estão mais conscientes que o 

consumo de produtos e serviços representa uma atividade predatória dos recursos naturais, por 

isso, as empresas têm sido submetidas a um rigoroso controle exercido por grupos sociais e 

consumidores que estão exigindo das empresas à satisfação não somente aos consumidores, mas 

à sociedade como um todo. 

Hodiernamente, fala-se em consumo sustentável, o que aduz José Geraldo Brito 

Filomeno: “(...) A nova vertente, pois, do consumerismo, visa exatamente a buscar o necessário 

equilíbrio entre essas duas realidades, a fim de que a natureza não se veja privada de seus 

recursos o que, em consequência, estará a ameaçar a própria sobrevivência do ser humano neste 

planeta.” (GRINOVER, 2001, p. 20) 

Analisada sob a dimensão externa a função social das empresas se pode afirmar, em 

relação aos consumidores, que são empresas socialmente responsáveis àquelas que colaboram 

com seus consumidores na medida em que diminuem custos, aumentam a qualidade e segurança 

dos produtos ou serviços e são éticos em suas transações. 

Houve o aumento da conscientização pela proteção do meio ambiente decorre da 

percepção do ritmo acelerado com que homem esta consumindo os recursos naturais da terra, 

pode ser destacada como um dos fatores responsáveis por uma cultura de responsabilidade social 

os projetos que as empresas vêm implantando através de desenvolvimentos ambientalmente 

sustentáveis visando não comprometer o ecossistema no processo de expansão industrial e 

econômica. 
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A Constituição de 1988 garantiu status constitucional ao o meio ambiente e a Educação 

Ambiental, objetivando através de uma ação social, na perspectiva da democracia participativa, 

atingir-se o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

É preciso entender o meio ambiente como direito de todos, que gera o dever de preservá-

lo e a consciência que nossas atitudes atuais para com o meio ambiente definirão o cenário para 

as gerações futuras. É preciso investimento na Educação Ambiental.  

A ideia de sustentabilidade foi desenvolvida no âmbito das Nações Unidas em 1987, 

pela World Commission on Environment and Development, conhecida como Brundtland 

Commission. Seria necessário que os países propusessem estratégias de longo prazo para 

atingirem o desenvolvimento sustentável. (TEIXEIRA, FUNENSEG, 2004. p. 138) 

Segundo o relatório da Comissão de Brundtland – o Nosso Futuro Comum, publicado 

em 1987, o conceito de desenvolvimento sustentável foi definido como “aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às 

suas próprias necessidades” (ACSERALD; LEROY, 1999). 

Robert Solow, Prêmio Nobel em Economia defende: “A noção de sustentabilidade ou de 

crescimento sustentável infiltrou-se, nos últimos anos, nas discussões sobre políticas de longo 

prazo. A noção de sustentabilidade nos impõe obrigações para o futuro, cria uma obrigação moral 

para com as futuras gerações.” (TEIXEIRA, FUNENSEG, 2004. p. 148) 

Quando analisamos a atuação da empresa junto à comunidade deve-se ter atenção na 

forma como as empresas se relacionam com a comunidade a sua volta, não simplesmente 

respeitando-a, mas atuando de forma ativa para ajudá-la. É uma nova consciência do contexto 

social e cultural no qual se inserem as empresas, a chamada responsabilidade social. 

Foi na década de 90, que no Brasil o movimento de valorização da responsabilidade 

social empresarial ganhou impulso através da ação de entidades não governamentais, institutos de 

pesquisa e empresas sensibilizadas para a questão.  

Assim, pode-se afirmar que a empresa é socialmente responsável quando vai além da 

obrigação de respeitar as leis, pagar impostos e observar as condições adequadas de segurança e 

saúde para os trabalhadores, e faz isso por acreditar que assim será uma empresa melhor e estará 

contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. 
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3. A (in)aplicabilidade dos direitos humanos no âmbito empresarial 

 

 No novel século XXI, houve a prevalência no âmbito empresarial da ideia de bem-estar 

através da prosperidade com a maximização da felicidade, gerando a noção de que as pessoas 

pertencem à categoria de coisas. Tal interpretação acarretou a violação de várias normas 

fundamentais da decência e do respeito no trato humano.  

 Adotou-se a interpretação da Análise Econômica do Direito (AED), fundada na 

eficiência
6
, examinada a partir da comparação entre custos e benefícios considerando os fatores 

da realidade social que efetivamente influenciam sobre eles. 

 São conceitos fundamentais para explicar o comportamento econômico e a Análise 

Econômica do Direito: a maximização; equilíbrio e eficiência, “a economia fornece um padrão 

normativo útil para avaliar o direito e as políticas públicas. (...) Os economistas entendem, mais 

do que outros cientistas sociais, como as leis afetam a distribuição de renda e riqueza entre 

classes e grupos.” (COOTER, Robert; ULLEN, Thomas, Bookman, 2010, pags. 26-27)    

 Sobre a interpretação e aplicação dos institutos positivados sob a ótica da eficiência, 

expõe Eduardo Goulart Pimenta:  

 

“Entre duas ou mais interpretações possíveis sobre uma mesma norma jurídica, 

devemos, se pretendemos uma análise econômica do Direito, optar por aquela que 

melhor ser adéque ao padrão de eficiência econômica. 

Cabe ao intérprete, diante da moldura que a norma jurídica lhe oferece, escolher aquela 

interpretação que permita alocar os direitos em discussão na titularidade daquele que não 

estariam dispostos a trocá-los pelo seu equivalente financeiro ou, visto de outro modo: a 

norma jurídica deve ser interpretada de maneira que sua aplicação ao caso concreto torne 

os ganhos dos beneficiados por ela maiores que as perdas de quem tenha sido vendido 

em suas pretensões.”
7
 

 

 A maximização de riquezas como critério de julgamento puramente, pode atentar contra 

os fundamentos do Estado Democrático de Direito e dos Direitos Fundamentais, uma vez que 

valora a vontade do poder econômico para estabelecer como vontade da maioria. 

                                                 
6
 Aduz Eduardo Goulart Pimenta, da escola da Análise Econômica do Direito da PUC-MG: “O Direito é eficiente, 

segundo o padrão ótimo de Pareto, quando molda a conduta dos indivíduos de forma a incentivá-los a alocar os 

recursos materiais disponíveis na propriedade daqueles que mais os desejem.” In Pimenta, Eduardo Goulart. Direito, 

economia e relações patrimoniais privadas. Revista de informação legislativa. Disponível em 

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:2006;1000765541. Acesso em 14 de 

agosto de 2014.  
7
 Idem  

http://www.lexml.gov.br/busca/search?doutrinaAutor=Pimenta%2C%20Eduardo%20Goulart
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:2006;1000765541
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 Nesse sentido, aduz Alexandre Moraes da Rosa: 

 

“(...) A constatação de que a decisão possui estrutura de ficção e responde com uma 

verdade possível, da ordem do parcial, é apropriada, com esforço pragmático pelo 

discurso da Law and Economics para fazer valer o discurso latente: neoliberal. A teoria 

da decisão manejada pelo discurso da AED desloca o fundamento de validade da decisão 

do jurídico para o econômico. É a maneira pela qual, “como se” um juiz decidiria – se 

porventura decidisse -, coisa que, todavia, não o faz. Enfim, a estrutura é organizada de 

forma lógico-dedutiva, como se o simples atendimento do critério de “maximização de 

riqueza” garantisse a função democrática do Direito. 

As regras do jogo democrático, àquelas que irão fundamentar a legitimidade do 

provimento judicial, não podem ter como único critério a “maximização de riquezas” 

como aponta a AED, sob pena de submeter o campo do direito a uma racionalidade que 

desconhece os “Direitos Fundamentais”.” (ROSA, Alexandre Moraes da.  Lumen Juris, 

2011, p. 122)   

 

 Hodiernamente, há um empenho das Nações Unidas para elaboração de diretrizes 

orientadoras de conduta das empresas para que possam tomar decisões baseadas em um senso de 

justiça e igualdade. 

 Em junho de 2011, no Conselho de Direitos Humanos
8
 da Organização das Nações 

Unidas (ONU), foram aprovados os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 

Humanos
9
, são 31 (trinta e um) princípios que visam implementar parâmetros para “proteger, 

respeitar e reparar”, representando regras “soft law” aplicáveis às condutas das empresas em 

relação aos direitos humanos. Os princípios são divididos em Princípios Fundamentais e 

Princípios Operacionais, sendo baseados no reconhecimento de: a) obrigações assumidas pelos 

estados de respeitar, proteger e implementar os direitos humanos e liberdades fundamentais; b) O 

papel das empresas como órgãos especializados da sociedade que desempenham funções 

especializadas e que devem cumprir todas as leis aplicáveis e respeitar os direitos humanos e c) 

necessidade de que os direitos e obrigações sejam providos de recursos adequados e eficazes, em 

caso de descumprimento.  

                                                 
8
 A Comissão de Direitos Humanos (CDH) da ONU foi responsável pela negociação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948). Sessenta anos após sua criação, na 62ª Sessão, foi declarada extinta dando lugar ao 

Conselho de Direitos Humanos. A justificativa da extinção foi que a CDH dissipou em meio à politização
8
 excessiva 

de suas decisões, abraçado a seletividade e, consequentemente perdido autoridade e legitimidade. O Conselho de 

Direitos Humanos foi criado em 15 de março de 2006, através da Resolução 60/251, adotada pela Assembleia Geral 

da ONU por 170 países, tendo 04 países contra e 03 abstenções, para revisar o sistema estabelecido pela antiga 

Comissão de Direitos Humanos (CDH), com vistas a criar um sistema de monitoramento mais eficaz. 
(BELLI, Benoni. Perspectiva, 2009, p. 02)  
9
 Anexo 1 - Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos 
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 Em fevereiro de 2015, em Nova York, foi lançado o Pacto Global das Nações Unidas, 

chamado de Guia de Sustentabilidade Empresarial: Criando um Futuro Sustentável. A publicação 

apresenta as principais características que definem a sustentabilidade empresarial e mostra as 

contribuições práticas da maior iniciativa voluntária para a responsabilidade corporativa. As 

empresas devem nas suas operações: 1) respeitar as responsabilidades fundamentais nas áreas de 

direitos humanos, trabalho, meio ambiente, combate à corrupção; 2) buscar o fortalecimento da 

sociedade, se preocupando com fatores que vão além das suas dependências: como a pobreza, 

conflitos, força de trabalho sem instrução e escassez de recursos; 3) o compromisso da liderança 

com divulgação de esforços e resultados; 4) medida de prestação de contas e ação local, de 

sustentabilidade em cada país. 

   

Considerações finais  

 

No Brasil, o intérprete deve considerar que o garantismo é um mecanismo necessário 

para que se resgatem as promessas da modernidade de um Estado Social que efetivamente não 

tivemos. 

Os Princípios Orientadores sobre as Empresas e Direitos Humanos e o Pacto Global das 

Nações Unidas têm em comum buscarem uma atuação proativa das empresas, estabelecendo que 

as empresas tenham a obrigação de realizar ações para identificar, prevenir, mitigar e reparar os 

impactos negativos de suas atividades sobre os direitos humanos.  

O que se têm nestes documentos são as obrigações para Estados e empresas buscarem 

mecanismos para prevenir, reparar e punir as violações aos direitos humanos. Há um longo 

caminho a percorrer, em busca das conscientizações de todos os atores envolvidos no 

desenvolvimento da empresa frente ao volume e dimensão das violações dos direitos humanos no 

âmbito empresarial.  

Inexorável, a mudança de postura da sociedade em relação ao meio ambiente, relação de 

trabalho e consumo contribuíram diretamente para ampliação da discussão pelas empresas da 

responsabilidade social. 

O Brasil deve se orgulhar de todas as medidas já tomadas pelas empresas para melhorar 

o convívio com a comunidade na qual está inserida, porém é preciso ter consciência que o 

movimento em prol das ações de respeitos aos direitos humanos pelas empresas está se 
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estruturando, sendo certo que o pragmatismo que visa apenas maximizar o lucro deve ser 

afastado para efetivação dos direitos humanos. 
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ANEXO 1 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS
10

 

 

A. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  

PRINCÍPIO 1 

Os Estados devem proteger contra violações dos direitos humanos cometidas em seu território 

e/ou sua jurisdição por terceiros, inclusive empresas. Para tanto, devem adotar as medidas 

apropriadas para prevenir, investigar, punir e reparar tais abusos por meio de políticas adequadas, 

legislação, regulação e submissão à justiça. 

 

PRINCÍPIO 2  

Os Estados devem estabelecer claramente a expectativa de que todas as empresas domiciliadas 

em seu território e/ou jurisdição respeitem os direitos humanos em todas suas operações. 

 

B. PRINCÍPIOS OPERACIONAIS FUNÇÕES NORMATIVAS E DE ORIENTAÇÃO 

POLÍTICA DO ESTADO DE CARÁTER GERAL  

PRINCÍPIO 3  

Em cumprimento de sua obrigação de proteger, os Estados devem: A. Fazer cumprir as leis que 

tenham por objeto ou por efeito fazer as empresas respeitarem os direitos humanos, avaliar 

periodicamente se tais leis resultam adequadas e remediar eventuais lacunas; B. Assegurar que 

outras leis e diretrizes políticas que regem a criação e as atividades das empresas, como o direito 

empresarial, não restrinjam mas sim que propiciem o respeito aos direitos humanos pelas 

empresas; C. Assessorar de maneira eficaz as empresas sobre como respeitar os direitos humanos 

em suas atividades; D. Estimular e se for preciso exigir que as empresas informem como lidam 

com o impacto de suas atividades sobre os direitos humanos. 

 

O NEXO ENTRE O ESTADO E AS EMPRESAS  

PRINCÍPIO 4  

Os Estados devem adotar medidas adicionais de proteção contra as violações de direitos humanos 

cometidas por empresas de sua propriedade ou sob seu controle, ou que recebam significativos 

apoios e serviços de organismos estatais, tais como as agências oficiais de crédito à exportação e 

os organismos oficiais de seguros ou de garantia dos investimentos, exigindo, se for o caso, 

auditorias (due diligence) em matéria de direitos humanos. 

 

PRINCÍPIO 5  

Os Estados devem exercer uma supervisão adequada, a fim de cumprir suas obrigações 

internacionais de direitos humanos, quando contratam os serviços de empresas, ou promulgam 

normas com essa finalidade, que possam ter um impacto sobre o gozo dos direitos humanos. 

 

                                                 
10
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PRINCÍPIO 6  

Os Estados devem promover o respeito aos direitos humanos por parte das empresas com as quais 

realizam transações comerciais. 

 

FOMENTAR O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS PELAS EMPRESAS EM REGIÕES 

AFETADAS POR CONFLITOS  

PRINCÍPIO 7  

Tendo em vista que o risco de graves violações de direitos humanos é maior em regiões afetadas 

por conflitos, os Estados devem tratar de assegurar que as empresas que operem em tais 

contextos não se vejam implicadas em abusos dessa natureza, adotando entre outras as seguintes 

medidas: A. Colaborar o mais cedo possível com as empresas para ajudá-las a identificar, 

prevenir e mitigar os riscos para os direitos humanos que impliquem suas atividades e relações 

empresariais; B. Prestar assistência adequada às empresas para avaliar e tratar os principais riscos 

de abusos, prestando especial atenção tanto à violência de gênero quanto à violência sexual; C. 

Negar o acesso ao apoio e serviços públicos a toda empresa que esteja envolvida em graves 

violações dos direitos humanos e se negue a cooperar para resolver a situação; D. Assegurar a 

eficácia das políticas, leis, regulamentos e medidas coercitivas vigentes para prevenir o risco de 

que as empresas se vejam envolvidas em graves violações dos direitos humanos. 

 

GARANTIR A COERÊNCIA POLÍTICA  

PRINCÍPIO 8  

Os Estados devem assegurar que os departamentos e organismos governamentais e outras 

instituições estatais que orientem as práticas empresariais sejam conscientes das obrigações de 

direitos humanos do Estado e as respeitem no desempenho de seus respectivos mandatos, 

especialmente oferecendo-lhes informação, capacitação e apoio pertinentes. 

 

PRINCÍPIO 9  

Os Estados devem manter um marco normativo nacional adequado para assegurar o cumprimento 

de suas obrigações de direitos humanos quando firmem acordos políticos sobre atividades 

empresariais com outros Estados ou empresas, por exemplo, por meio de tratados ou contratos de 

investimento. 

 

PRINCÍPIO 10  

Os Estados quando atuem na qualidade de membros de instituições multilaterais que tratam 

questões relacionadas com as empresas, deverão: A. Buscar assegurar que essas instituições não 

limitem a capacidade dos Estados membros de cumprir seu dever de proteção nem impeçam o 

respeito aos direitos humanos pelas empresas; B. Incentivar essas instituições, no âmbito de seus 

respectivos mandatos e capacidades, a promover o respeito aos direitos humanos pelas empresas, 

e, quando demandadas, auxiliar os Estados no cumprimento de seu dever de proteção contra as 

violações dos direitos humanos cometidas por empresas, por meio de iniciativas de assistência 
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técnica, atividades de formação e sensibilização; C. Inspirar-se nestes Princípios Orientadores 

para promover o mútuo entendimento e a cooperação internacional no gerenciamento dos 

desafios relacionados às empresas e os direitos humanos. 

 

A. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  

PRINCÍPIO 11  

As empresas devem respeitar os direitos humanos. Isso significa que devem se abster de infringir 

os direitos humanos de terceiros e enfrentar os impactos negativos sobre os direitos humanos nos 

quais tenham algum envolvimento. 

 

PRINCÍPIO 12  

A responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos refere-se aos direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos – que incluem, no mínimo, os direitos enunciados na Carta 

Internacional de Direitos Humanos e os princípios relativos aos direitos fundamentais 

estabelecidos na Declaração da Organização Internacional do Trabalho relativa aos princípios e 

direitos fundamentais no trabalho. 

 

PRINCÍPIO 13  

A responsabilidade de respeitar os direitos humanos exige que as empresas: A. Evitem que suas 

próprias atividades gerem impactos negativos sobre direitos humanos ou para estes contribuam, 

bem como enfrentem essas consequências quando vierem a ocorrer; B. Busquem prevenir ou 

mitigar os impactos negativos sobre os direitos humanos diretamente relacionadas com 

operações, produtos ou serviços prestados por suas relações comerciais, inclusive quando não 

tenham contribuído para gerá-los. 

 

PRINCÍPIO 14  

A responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos aplica-se a todas as empresas 

independentemente de seu tamanho, setor, contexto operacional, proprietário e estrutura. No 

entanto, a magnitude e a complexidade dos meios dispostos pelas empresas para assumir essa 

responsabilidade pode variar em função desses fatores e da gravidade dos impactos negativos das 

atividades da empresa sobre os direitos humanos. 

 

PRINCÍPIO 15  

Para cumprir com sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos, as empresas devem 

contar com políticas e procedimentos apropriados em função de seu tamanho e circunstâncias, a 

saber: A. Um compromisso político de assumir sua responsabilidade de respeitar os direitos 

humanos; B. Um processo de auditoria (due diligence) em matéria de direitos humanos para 

identificar, prevenir, mitigar e prestar contas de como abordam seu impacto sobre os direitos 

humanos; C. Processos que permitam reparar todas as consequências negativas sobre os direitos 

humanos que provoquem ou tenham contribuído para provocar. 
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B. PRINCÍPIOS OPERACIONAIS COMPROMISSO POLÍTICO  

PRINCÍPIO 16  

De maneira a incorporar sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos, as empresas 

devem expressar seu compromisso com essa responsabilidade mediante uma declaração política 

que: A. Seja aprovada no mais alto nível de direção da empresa; B. Baseie-se em assessoria 

especializada interna e/ou externa; C. Estabeleça o que a empresa espera, em relação aos direitos 

humanos, de seu pessoal, seus sócios e outras partes diretamente vinculadas com suas operações, 

produtos ou serviços; D. Seja publicada e difundida interna e externamente a todo o pessoal, aos 

parceiros comerciais e outras partes interessadas; E. Seja refletida nas políticas e procedimentos 

operacionais necessários para incorporar o compromisso assumido no âmbito de toda a empresa. 

 

AUDITORIA (DUE DILIGENCE) EM DIREITOS HUMANOS  

PRINCÍPIO 17 A fim de identificar, prevenir, mitigar e reparar os impactos negativos de suas 

atividades sobre os direitos humanos, as empresas devem realizar auditorias (due diligence) em 

matéria de direitos humanos. Esse processo deve incluir uma avaliação do impacto real e 

potencial das atividades sobre os direitos humanos, a integração das conclusões e sua atuação a 

esse respeito; o acompanhamento das respostas e a comunicação de como as consequências 

negativas são enfrentadas. A auditoria (due diligence) em matéria de direitos humanos: A. Deve 

abranger os impactos negativos sobre os direitos humanos que tenham sido causados ou que 

tiveram a contribuição da empresa para sua ocorrência por meio de suas próprias atividades, ou 

que tenham relação direta com suas operações, produtos ou serviços prestados por suas relações 

comerciais; B. Variará de complexidade em função do tamanho da empresa, do risco de graves 

consequências negativas sobre os direitos humanos e da natureza e o contexto de suas operações; 

C. Deve ser um processo contínuo, tendo em vista que os riscos para os direitos humanos podem 

mudar no decorrer do tempo, em função da evolução das operações e do contexto operacional das 

empresas. 

 

PRINCÍPIO 18  

A fim de aferir os riscos em matéria de direitos humanos, as empresas devem identificar e avaliar 

as consequências negativas reais ou potenciais sobre os direitos humanos em que possam ser 

envolvidos, seja por meio de suas próprias atividades ou como resultado de suas relações 

comerciais. Esse processo deve: A. Recorrer a especialistas em direitos humanos internos e/ou 

independentes; B. Incluir consultas substanciais com grupos potencialmente afetados e outras 

partes interessadas, em função do tamanho da empresa e da natureza e do contexto da operação. 

 

PRINCÍPIO 19  

Para prevenir e mitigar os impactos negativos sobre os direitos humanos, as empresas devem 

integrar as conclusões de suas avaliações de impacto no marco das funções e processos internos 

pertinentes e tomar as medidas apropriadas. 
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A. Para que essa integração seja eficaz é preciso que: I. A responsabilidade de prevenir essas 

consequências seja atribuída aos níveis e funções adequados dentro da empresa; II. A adoção de 

decisões internas, as atribuições orçamentárias e os processos de supervisão possibilitem oferecer 

respostas eficazes a esses impactos. B. As medidas a serem adotadas devem variar em função de: 

I. Que a empresa provoque ou contribua para provocar as consequências negativas ou de que seu 

envolvimento se reduza a uma relação direta desses impactos com as operações, produtos ou 

serviços prestados por uma relação comercial; II. Sua capacidade de influência para prevenir os 

impactos negativos. 

 

PRINCÍPIO 20  

A fim de verificar se estão sendo tomadas medidas para prevenir os impactos adversos sobre os 

direitos humanos, as empresas devem fazer um acompanhamento da eficácia de sua resposta. 

Esse monitoramento deve: A. Basear-se em indicadores qualitativos e quantitativos adequados; 

B. Levar em consideração as informações vindas de fontes tanto internas como externas, 

inclusive das partes interessadas afetadas. 

 

PRINCÍPIO 21  

Para explicar as medidas tomadas para enfrentar os impactos de suas atividades sobre os direitos 

humanos, as empresas devem estar preparadas para comunicar isso externamente, sobretudo 

quando os afetados ou seus representantes demonstrem suas preocupações. As empresas cujas 

operações ou contextos operacionais impliquem graves riscos de impacto sobre os direitos 

humanos deveriam informar oficialmente as medidas que tomam a esse respeito. Em qualquer 

caso, as comunicações devem reunir as seguintes condições: A. Possuir uma forma e uma 

frequência que reflitam as consequências das atividades da empresa sobre os direitos humanos e 

que sejam acessíveis para seus destinatários; B. Proporcionar suficiente informação para avaliar 

se a resposta de uma empresa diante de consequências concretas sobre os direitos humanos é 

adequada; C. Não pôr em risco, por sua vez, as partes afetadas ou seus funcionários, e não violar 

requisitos legítimos de confidencialidade comercial. 

 

REPARAÇÃO  

PRINCÍPIO 22  

Se as empresas constatam que provocaram ou contribuíram para provocar impactos adversos 

devem reparar ou contribuir para sua reparação por meios legítimos. 

 

QUESTÕES DE CONTEXTO  

PRINCÍPIO 23  

Em qualquer contexto, as empresas devem: 17 A. Cumprir todas as leis aplicáveis e respeitar os 

direitos humanos internacionalmente reconhecidos, onde quer que operem; B. Buscar fórmulas 

que lhes permitam respeitar os princípios de direitos humanos internacionalmente reconhecidos 

quando confrontados com exigências conflitantes; C. Considerar o risco de provocar ou 
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contribuir para provocar graves violações de direitos humanos como uma questão de 

cumprimento da lei onde quer que operem. 

 

PRINCÍPIO 24  

Quando for necessário dar prioridade às medidas para enfrentar os impactos adversos, reais e 

potenciais, sobre os direitos humanos, as empresas devem primeiramente tratar de prevenir e 

atenuar as consequências que sejam mais graves ou que possam se tornar irreversíveis, caso não 

recebam uma resposta imediata. 

 

A. PRINCÍPIO FUNDAMENTAL  

PRINCÍPIO 25  

Como parte de seu dever de proteção contra violações de direitos humanos relacionadas com 

atividades empresariais, os Estados devem tomar medidas apropriadas para garantir, pelas vias 

judiciais, administrativas, legislativas ou de outro meios que correspondam, que quando se 

produzam esse tipo de abusos em seu território e/ou jurisdição os afetados possam acessar 

mecanismos de reparação eficazes. 

 

B. PRINCÍPIOS OPERACIONAIS MECANISMOS ESTATAIS JUDICIAIS  

PRINCÍPIO 26 

Os Estados devem adotar as medidas apropriadas para assegurar a eficácia dos mecanismos 

judiciais nacionais quando abordem as violações de direitos humanos relacionadas com 

empresas, especialmente considerando a forma de limitar os obstáculos jurídicos, práticos e de 

outras naturezas que possam conduzir para uma negação do acesso aos mecanismos de reparação. 

 

MECANISMOS ESTATAIS EXTRAJUDICIAIS DE DENÚNCIA  

PRINCÍPIO 27  

Os Estados devem estabelecer mecanismos de denúncia 21 extrajudiciais eficazes e apropriados, 

paralelamente aos mecanismos judiciais, como parte de um sistema estatal integral de reparação 

das violações de direitos humanos relacionadas com empresas. 

 

MECANISMOS NÃO-ESTATAIS DE DENÚNCIA  

PRINCÍPIO 28  

Os Estados devem contemplar formas de facilitar o acesso aos mecanismos não-estatais de 

denúncia que tratam das violações de direitos humanos relacionadas com empresas. 

 

PRINCÍPIO 29  

Para que seja possível atender rapidamente e reparar diretamente os danos causados, as empresas 

devem estabelecer ou participar de mecanismos de denúncia eficazes de nível operacional à 

disposição das pessoas e comunidades que sofram os impactos negativos. 
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PRINCÍPIO 30  

As corporações industriais, as sociedades de múltiplas partes interessadas e outras iniciativas de 

colaboração baseadas no respeito das normas relativas aos direitos humanos devem garantir a 

disponibilidade de mecanismos eficazes de denúncia. 

 

CRITÉRIOS DE EFICÁCIA DOS MECANISMOS NÃO-JUDICIAIS DE DENÚNCIA  

PRINCÍPIO 31  

Para garantir sua eficácia, os mecanismos não-judiciais de denúncia, tanto estatais como não-

estatais, devem ser: A. Legítimos: suscitar a confiança dos grupos de interesse aos quais estão 

destinados e responder pelo correto desenvolvimento dos processos de denúncia; Acessíveis: ser 

conhecidos por todos os grupos interessados aos quais estão destinados e prestar a devida 

assistência aos que possam ter especiais dificuldades para acessá-los; C. Previsíveis: dispor de 

um procedimento claro e conhecido, com um prazo indicativo de cada etapa, e esclarecer os 

possíveis processos e resultados disponíveis, assim como os meios para supervisionar a 

implementação; D. Equitativos: assegurar que as vítimas tenham um acesso razoável às fontes de 

informação, ao assessoramento e aos conhecimentos especializados necessários para iniciar um 

processo de denúncia em condições de igualdade, com plena informação e respeito; E. 

Transparentes: manter informadas as partes num processo de denúncia de sua evolução, e 

oferecer suficiente informação sobre o desempenho do mecanismo, com vistas a fomentar a 

confiança em sua eficácia e salvaguardar o interesse público que esteja em jogo; F. Compatíveis 

com os direitos: assegurar que os resultados e as reparações sejam conforme aos direitos 

humanos internacionalmente reconhecidos; G. Uma fonte de aprendizagem contínua: adotar as 

medidas pertinentes para identificar experiências a fim de melhorar o mecanismo e prevenir 

denúncias e danos no futuro; Os mecanismos de nível operacional também deveriam: H. Basear-

se na participação e no diálogo: consultar os grupos interessados, para os quais esses mecanismos 

estão destinados, sobre sua concepção e seu desempenho, com especial atenção ao diálogo como 

meio para abordar e resolver as denúncias. 

 


