
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS TRANSNACIONAIS: AFRONTA À 
TRATADOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS POR 

INEFICÁCIA NORMATIVA DOS ESTADOS 
 

Diego Fernandes Vieira1, Daniela Menengoti Gonçalves Ribeiro2 

 
1 Mestrando no Programa de Pós-graduação em Ciências Jurídicas pelo Centro Universitário de Maringá –Unicesumar – Bolsista do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares 

(PROSUP/CAPES); Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Maringá – Unicesumar; Graduando em Administração pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi; Integrante do Grupo de Pesquisa: 

“Reconhecimento e garantia dos direitos da personalidade”. E-mail: diego.vieira_180@hotmail.com 

2 Doutora em Direito-Relações Econômicas Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Mestre em Direito-Relações Internacionais, pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). Especialista em Comercio Internacional y Inversiones, pela Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Especialista em Direito e Negócios Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(USFC). Aperfeiçoamento em Marchés Internacionaux pela École Supérieure dAgriculture dAngers, França. Bacharel em Direito pela Unicesumar. Advogada. Professora na Graduação, Especialização e Mestrado da 

Unicesumar em Maringá (PR). E-mail: Daniela.ribeiro@unicesumar.edu.br. 

 
RESUMO 

O presente artigo cientifico tem por objetivo evidenciar o cenário global e a reiteração da violação de direitos 
humanos por parte de empresas transnacionais, e assim alertar para a necessidade de uma responsabilidade 
internacional destes agentes, que em muitas das vezes possuí mais influência e poder do que um Estado. O 
caminho que se percorreu utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, empregando-se o método 
hipotético-dedutivo por meio de análise qualitativa e crítica sobre o material coletado. Alcançando-se assim, 
os resultados de que é necessário um movimento global frente a esta nova realidade globalizada e 
mundializada, é preciso que o ideário de cosmopolitismo jurídico se perfaça na realidade. Concluindo-se por 
fim, que as empresas transnacionais são agentes de direito, que tem atuação em nível mundial e também 
responsáveis pelos seus atos seja qual for o lugar em que está localizada, afim de promover a proteção da 
pessoa humana e de toda humanidade.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Cosmopolitismo jurídico; Direitos Humanos; Direito Internacional; Soberania. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Como qualquer instituição alocada na sociedade, as pessoas jurídicas de direito 
privado se desenvolvem e se aprimoram em largos passos em face da sociedade e os 
produtos disponibilizado no mercado de consumo, afim de satisfazer a demanda social e 
principalmente gerando lucro para elas mesmas.  

Nos atuais dias, grandes empresas de diversos lugares do globo tomam uma 
proporção gigantesca, possuindo assim capital superior a de muitos Estados, e influência 
sobre a sociedade. Esta transformação na cadeia de produção, na administração e gestão, 
se deu em sua maior parte, em razão da globalização que trouxe um ambiente empresarial 
mais competitivo e volátil, criando-se uma competição internacional de abrangência global, 
não havendo mais barreiras territoriais.  

Estas empresas são denominadas de Empresas Multinacionais ou Transnacionais, 
e têm como principal característica sua localização em diversos países, ultrapassando-se 
assim os limites territoriais de seu país de origem. Pelo fato dessas empresas fracionarem 
sua cadeia de produção e com os objetivos de reduzir custos, buscam utilizar de países em 
desenvolvimento para sucatear mão de obra, e explorar a matéria prima. Aproveitando-se 
muitas vezes de empresas subsidiarias para realizar parte da cadeia de produção, afim de 
diminuir os custos e maxixar o lucro.  

Afrontando-se um pilar fundamental de toda comunidade internacional que é o “Ser 
Humano”, pois ao desrespeitar as normas de trabalho previstas na Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), não cumprir com as exigências ambientais que visam à 
diminuição da degradação do meio ambiente que esta empresa está inserida, ao não 
cumprimento de toda uma legislação tanto nacional como internacional, estas estão não só 
ferindo uma região em especifico, mas a todos.  

Por isso que cada vez mais se fala em Responsabilidade Social Empresarial, e não 
somente das antigas responsabilidades que as empresas tinham, pois elas não estão mais 
no passado, elas cresceram e se desenvolveram, assim como o Direito e toda a sociedade. 
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E por esta razão tais afrontas a dignidade humana, ao meio ambiente, a toda uma 
coletividade não pode ficar impune, ou sem consequências para estas empresas que não 
cumprem o seu papel tanto econômico como social no território em que está localizada. 

Assim, o primeiro capítulo realiza uma breve abordagem sobre a evolução da 
responsabilidade social das empresas, e sobre o novo cenário econômico. O segundo 
capítulo trata dos aspectos gerais pertinentes ao que tange as transnacionais, sua atuação 
e sua relação frente a tratados internacionais. Por fim, o capítulo quarto e quinto aborda 
especificamente sobre os direitos humanos e os países em desenvolvimento e os reflexos 
de uma atitude irresponsável destas empresas transnacionais. Com o intuito de entender a 
importância de uma responsabilidade social que estas empresas globais possuem perante 
toda uma comunidade interna e externa, visto seu grande poderio econômico e social.   

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Para que o se alcançar o que fora proposto definiu-se como método a revisão 

integrativa de literatura que possui como finalidade agrupar e sintetizar os as pesquisas já 
realizas na área, para estabelecer conclusões a partir dos resultados destes materiais 
coletados, e assim, chegar a um entendimento claro e preciso sobre o problema levantado, 
e uma possível solução para o mesmo.  

A revisão integrativa de literatura é o método de maior amplitude, pois possibilita a 
incorporação de estudos de diversos tipos e áreas, afim de possibilitar uma melhor 
compreensão do tema investigado.  

Além disso, esta revisão se pauto de pesquisas em websites, revistas jurídicas, livros 
jurídicos sobre o tema, que fez com que o tema fosse abordado com propriedade e respaldo 
referencial. Utilizando-se também da metodologia de pesquisa hipotético-dedutivo, visando 
chegar a uma solução para a problemática internacional das empresas e de sua 
responsabilidade, fazendo-se uma análise qualitativa e crítica sobre todo o material 
coletado e assimilado pelos autores.  

 
3 DA EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS 

 
Toda a sociedade passou por uma grande mudança com o fim da Segunda Guerra 

Mundial e com a Guerra Fria, e todas as consequências advindas desses acontecimentos 
repercutiram em uma nova sociedade internacional que tem como principal objetivo a 
manutenção da paz e do bem-estar coletivo. E diante de tamanhas transformações sociais, 
políticas e economias em todo mundo, o fenômeno da globalização começou a se 
desenvolver. Para Milton Santos (2001, p.22), “a Globalização é, de certa forma, o ápice do 
processo de internacionalização do mundo capitalista”. 

Entende-se que “a globalização se traduz, hoje, em uma crescente interdependência 
econômica das nações, materializada no fluxo do comércio, do capital, de pessoas e 
tecnologia entre elas” (MIRANDA, 2004, p. 88). Um fato que traduz certa unificação entre 
os estados, falando-se assim em uma colaboração entre as nações em vários âmbitos e 
áreas. Com tudo a globalização não possui somente benefícios, como tudo, existe o lado 
negativo, e este se dá em razão de uma corrida acelerada de forças que procuram usar os 
recursos finitos em prol do desenvolvimento desigual. 

A globalização é um fenômeno considerado uma “faca de dois gumes”, aumentando 
o fluxo econômico e mercantil entre os Estados, mas intensificou o capitalismo em sua 
máxima. E conforme observa Zygmunt Bauman e Tim May (2010, p. 8-9) o capitalismo que 
se desenvolveu com a globalização é um sistema parasitário, desta forma só tem sua 
prosperidade se conseguir um organismo para suprir suas necessidades, para ser 
explorado, deteriorando o seu hospedeiro, prejudicando assim a sobrevivência deste.  

Surgindo então a Responsabilidade Social Empresarial, que tem um caráter 
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humanista em relação a todos os envolvidos direta e indiretamente com a atividade exercida 
pela empresa. Contudo, possui um interesse econômico para tais pessoas jurídicas, pois 
mesmo que o seu exercício seja em prol da sociedade, existe um interesse particular que 
visa primordialmente o lucro. (CAMPOS; ARDISSON, 2012) 

Trata-se de uma questão estratégica o investimento na área social, pois as empresas 
ao serem reconhecidas como socialmente responsáveis tendem a conseguir diferenciais 
de competitividade e uma vez tendo a imagem valorizada, podem aumentar a motivação 
dos funcionários no trabalho e atrair um número maior de parceiros dispostos a colaborar 
com a causa social. Consequentemente, a empresa consegue melhorar sua produtividade 
(RICO, 2004, p. 73-82). 

Mas também é visto como algo que foi clamado pela sociedade, que exige cada vez 
mais das empresas uma postura ética e respeitosa com o ser humano, pois os produtos 
estão cada vez mais semelhantes, sendo os fatores decisivos de compras, outros além de 
sua qualidade, podendo citar a responsabilidade empresarial como um destes fatores. 

Entende-se assim que, “a empresa deve não apenas autodisciplinar-se, mas colocar-
se formalmente a serviço do bem comum, de modo a remediar as falhas de funcionamento 
do mercado e o atual encolhimento do Estado” (KREITLON, 2004, p. 3). Afim de se ter uma 
certa noção de responsabilidade corporativa, por uma perspectiva organizacional, que não 
se confunde com filantropia, pois a responsabilidade empresarial está ligada intimamente 
com sua conduta, com suas atividades usuais. 

As corporativas transnacionais possuem um dever em relação a toda sociedade, 
decorrente de uma responsabilidade moral, e assim, devem agir de modo socialmente 
responsável, pois este é o correto a se fazer, “é seu dever moral fazê-lo” (KREITLON, 2004, 
p. 7).  A empresa como um agente moral (possuidora tanto de intencionalidade e de 
capacidade de escolha), também tem responsabilidade direta sobre seus atos, e não deve 
ser eximida desta, visto a sua impactante atuação global.  

O principal fundamento da responsabilidade social empresarial se dá pelo motivo 
que as empresas e sociedade são sistemas interdependentes, estão ligadas e vinculadas 
uma a outra. Se tornando algo “natural que a sociedade possua certas expectativas em 
relação ao que sejam comportamentos e resultados corporativos adequados” (WOOD, 
1991, p. 691-718). 

Uma empresa socialmente responsável deve demonstrar com suas atitudes e 
comportamento empresarial, três características básicas: 

 
a) reconhecer o impacto que causam suas atividades sobre a sociedade na qual 
está inserida; b) gerenciar os impactos econômicos, sociais e ambientais de suas 
operações, tanto a nível local como global; c) realizar esses propósitos através do 
diálogo permanente com suas partes interessadas, às vezes através de parcerias 
com outros grupos e organizações (KREITLON, 2004, p.11). 

 
A Responsabilidade social empresarial tem como intuito melhorar e beneficiar a 

todos, e não somente a lucratividade da empresa, pois como já mencionado empresa e 
sociedade estão intimamente interligados, e um não pode ignorar os anseios do outro 
(SANDEL, 2017, p.286) 

O cenário econômico visa cada vez mais reduzir custos e aumentar os lucros, 
transnacionais se espalham por todo globo terrestre, buscando a mão de obra mais barata, 
a matéria prima mais acessível, preocupando-se com tudo que envolva a sua produção, 
menos com o desenvolvimento do país em que se instalou ou com as pessoas em que ali 
se encontram.  

Não é rara a divulgação em revistas e jornais que tratam de empresas 
transnacionais que se instalam em países em desenvolvimento para explorar a sua mão de 
obra e exportar os produtos manufaturados com preços exacerbados (KAWAY, 2011, p. 2).  
Estas empresas se aproveitam da condição econômica e legislativa destes países 
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vulneráveis, não vindo a cumprir com ditames dos direitos humanos já consagrados por 
toda comunidade internacional e nacional. Possibilitando-se desta forma que, as empresas 
transnacionais vedam os seus produtos com um valor inferior se comparado com as 
empresas que cumprem todas as exigências legais e morais para com a sociedade.  

Um fator decisivo para que as empresas tenham interesse em se alocar em 
determinado território é a existência de uma legislação trabalhista mais flexível, “sendo um 
elemento considerado pelas empresas ao cogitarem as possibilidades de implementação 
das suas empresas” (KAWAY, 2011, p. 3). Vindo estas empresas a lucrarem em cima da 
fragilidade e vulnerabilidade destes Estados, para aumentar sua lucratividade, infringindo 
normas de direito interno e de direito internacional, usando-se da globalização para o seu 
ganho próprio. 

Moldando o mercado de consumo como um ambiente predatório, e desleal, pois 
não é porque a demanda e as exigências estão cada vez maiores, que as empresas devem 
ignorar preceitos e pilares fundamentais para toda a sociedade (BAUMAN; MAY, 2010). 
Esta exploração persiste, “pois é decorrente da natureza humana que existam dominantes 
e dominados e assim, atribuir-se-ia ao ser humano níveis de crueldade inobserváveis em 
qualquer outro ser vivo” (KAWAY, 2011, p. 19).  

Contudo este cenário de dominante e dominado, não deve persistir, falando-se 
atualmente em um direito transnacional, e sua aplicabilidade imediata para todos, 
flexibilizando a soberania, que está relativizada há muito tempo. Visto que o Direito 
Internacional foi transformando em parâmetro de validade em face das Constituições e leis 
nacionais. “A abertura ao Direito Internacional exige a observância de princípios materiais 
de política e direito internacional tendencialmente informador do Direito interno”. 
(CANOTILHO, 1993, p. 18) 

Os Estados têm cedido parte de sua soberania em face do bem maior, de uma 
convivência e harmonização de direitos que são de toda a humanidade, buscando não 
apenas o bem-estar interno, mas o bem coletivo de todo o mundo. Sendo que o surgimento 
da Organização das Nações Unidas (ONU) transformou de forma palpável o entendimento 
e os limites da soberania dos Estados, uma vez que estes estão subordinados à ordem 
jurídica internacional. “Assim, a soberania a passou a possuir característica limitada e 
subordinada ao Direito Internacional”. (DE MATTOS ROCHA, 2016, p. 9) 

E além do lucro das empresas transnacionais, elas devem pensar na vida, no ser 
humano, pois se não for por iniciativa privada, deve ser imposto a estes o seu respeito em 
razão de legislação internacional, e nacional dos países em que estão sediadas. “Uma 
empresa deve integrar valores dentro de cada atividade empresarial direcionando todo o 
empreendimento e procurando maneiras de impactar positivamente com suas atividades a 
sociedade na qual está inserida e faz parte” (GUEDES, 2000, p. 13). 
 
4 DAS EMPRESAS TRANSNACIONAIS  

 
O modelo de transnacionais conhecido nos dias atuais teve seu surgimento no 

século XIX, com o desenvolvimento do capitalismo industrial e do sistema de produção, 
baseado na mecanização e produção intensiva (CONTI, 2012, p. 8). E foi somente após a 
Segunda Guerra Mundial, que as empresas transnacionais dominaram o investimento 
estrangeiro, se pautando dos avanços relacionados a tecnologia, nas áreas de transporte 
marítimo e aéreo. “Graças às novas tecnologias, a produção torna-se descentralizada; a 
mão de obra pode ser subcontratada e operar a partir de qualquer continente”. (KREITLON, 
2004, p. 5) 

As empresas transnacionais têm por característica tem uma sede empresarial em 
um país, mas exercer sua atividade empresarial em diversos outros, conseguindo assim 
relevância no mercado e no cenário mundial econômico, vindo a desempenhar um papel 
de extrema importância nas relações internacionais. Ultrapassando as questões atinentes 
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à economia, estando nesta pauta também os assuntos “sociais, ambientais, de garantia de 
direitos dos trabalhadores e de sua dignidade estão nesta pauta”. (RIBEIRO; OLIVEIRA, 
2016. p. 30) 

Tais empresas encontram-se submetidas tanto às legislações dos países de sua 
origem, quanto pela legislação do país receptor e de todo o Direito Internacional. É uma 
atividade empresarial que transcende os limites de seu país de origem, através de filiais 
espalhadas por todo o mundo.  

O autor Bernando Kucinski aborda sobre o referido tema: 
 

As multinacionais, graças à sua enorme capacidade de movimentar capitais e 
tecnologia através das fronteiras nacionais, haviam-se tornado os principais 
veículos da internacionalização da produção, a característica desse período de 
expansão do capitalismo. Com investimentos predominantemente industriais (40% 
do total) e em recursos naturais (30% do total) essas empresas otimizavam em 
escala mundial os recursos naturais, humanos e políticos, propiciando o que se 
chama de uma nova ‘divisão do trabalho’. Uma forma de distribuir a produção e os 
lucros dessa produção em escala internacional, diferente da que prevalecia antes 
da Segunda Guerra Mundial, que se caracterizava mais pela distribuição de 
produtos e não de produção (KUCINSKI, 1983, p.9). 

 
As empresas com o advento da globalização e com as novas tecnologias, ganharam 

uma nova noção de poder, pois as corporações transnacionais, que são destituídas de 
soberania, não possuem fronteiras e nacionalidades, possuindo assim um poder 
claramente superior ao de muitos Estados nacionais” (OLIVEIRA, 1997, p.55). 

Atualmente esses grandes grupos econômicos de abrangência mundial 
transnacional, são muito mais poderosos e influentes que muitos Estados, sendo capazes 
de modificar as características estruturais da própria democracia. Estes grupos, 
irrefutavelmente, dominam quase todo o cenário político mundial, e também modificam e 
condicionam as legislações, em nome das exigências de mercado e do desenvolvimento 
(OLIVIERO, 2012, p.20). Hoje as primeiras cem economias mundiais, menos da metade 
dessas economias são de Estados, sendo uma realidade que 53 empresas transnacionais 
têm faturado mais significativo do que o PIB (Produto Interno Produto) de aproximadamente 
cento e cinquenta Estados do mundo (MATTEI; NADER, 2012) 

E é por este motivo que devesse falar em um Direito Transnacional, uma 
interferência legislativa para conter os atos abusivos destas empresas em países 
subdesenvolvidos, pois estes são detentores de muito poder no cenário internacional, e 
este poder mobiliza os Estados vulneráveis economicamente, e que dependem de 
investimentos externos em seu território. 

As características da globalização vêm flexibilizando a soberania, pois, apesar de o 
território continuar existindo sob a regência de normas públicas da alçada nacional, as 
forças mais ativas do seu dinamismo atual têm origem externa (WLOCH; VIZZOTTO, 2016, 
p. 82-98). Ficando à mercê das vontades e ditames das empresas transnacionais, não 
possuindo um real poder coercitivo sobre estas. Mesmo que os Estados tenham aderido 
aos tratados e tenham uma legislação até que satisfatória, não se é aplicado, em razão 
deste grande poder das transnacionais tem sobre o território em que estão inseridas, e 
sobre âmbito internacional. 

 
[...] influência irresistível desses grandes grupos econômicos de significância 
mundial transnacional que, como sabemos, são muito mais poderosos que muitos 
Estados e capazes de modificar as características estruturais das próprias 
democracias contemporâneas. Tais grupos, efetivamente, não apenas dominam 
quase toda a cena política mundial, mas também capturam as suas legislações, 
condicionando-as, em nome das exigências de mercado e de desenvolvimento 
(WATERS, 1999, p.2). 
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Em 2003, foi adotado pela Subcomissão da ONU as denominadas Normas sobre 
as Responsabilidades das Corporações Transnacionais e Outras Empresas com Relação 
aos Direitos Humanos, que tem por objetivo responsabilizar as empresas transnacionais 
pelo fato dos reiterados abusos de direitos humanos, viabilizando uma “sistematização de 
princípios internacionais aplicáveis a essas empresas com relação aos direitos humanos e 
humanitários, ao direito internacional do trabalho, além do direito ambiental, consumerista 
e concorrencial, dentre outros aspectos”. (WEISSBRODT, 2003, p. 901-922) 

Sendo adotado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU o seguinte tripé, é 
dever do Estado de proteger, o dever das empresas é de respeitar os direitos humanos, e 
o acesso à efetiva proteção por parte das populações interessadas. E tal estrutura é 
denominada de protect, respect and remedy. Também em âmbito internacional têm-se 
outros documentos que prevê a responsabilidade empresarial e a sua aplicação para todas 
as empresas transnacionais, sendo esta a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

A OCDE exige da empresa o cumprimento e aplicação de uma política de direitos 
humanos, abarcando um mínimo de direitos humanos internacionalmente já reconhecidos. 
Trazendo em suas diretrizes também que a empresa deve estabelecer uma relação 
empregatícia aos padrões internacionais. E no que tange ao meio ambiente é posto que as 
empresas devem se atentarem as leis vigentes nos países em que operem, além de 
regulamentos, princípios de abrangência e padrão internacional, visando o 
desenvolvimento sustentável. 

 
[...] as Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais se colocam como 
importante fonte normativa de caráter persuasivo, formalmente endossadas e 
promovidas por um importante conjunto de Estados, estabelecendo um quadro 
indicativo básico que busca disciplinar a repercussão da atividade econômica da 
empresa [...] (TRIPODI, 2014, p.83) 

 
Assim sendo, vários organismos internacionais, além da jurisdição doméstica dos 

países em que a empresa está instalada, tentam disciplinar os temas ligados a 
responsabilidade social das empresas transnacionais. Visando preencher uma lacuna de 
governança deixada pela globalização econômica (QUACK, 2010, p.3-16), que acarreta 
desafios ao poder legislativo do Estado, possibilitando a interferência de novos mecanismos 
governativos que engloba atores estatais, privados e a sociedade civil em geral. Mas 
nenhumas dessas normas produzidas pelos mecanismos governativos são de cumprimento 
obrigatório, elas são normas de efeito persuasivo, voluntarias, sem força de aplicação 
coercitivas (soft law). 

E como tais empresas ainda não foram reconhecidas como sujeitos de direito 
internacional, não se podem firmar tratados com estas empresas, mas de forma analítica, 
elas estão sujeitas a os tratados de direito internacional, pois mesmo que o pais hospedeiro 
não tenha assinado o tratado, seu pais de origem, que são muitas vezes países 
desenvolvidos, e verdadeiros potencias econômicas, possuem vigente o tratado em seu 
pais, e estas empresas foram criadas cumprindo e se comprometendo a respeitar tais 
normas em sua atividade empresarial, naquele pais, e em qualquer outro.  

Direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, é um valor máximo de todo ato 
humano, seja ele qual for, não se pode falar em seu desrespeito em razão de não 
normatização de tais diretrizes. 

 
5 DA RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL NO ÂMBITO INTERNACIONAL 

 
Como já consolidado, o direito da responsabilidade é um verdadeiro direito de 

reparação, sendo anunciado como sendo uma obrigação. A responsabilidade é uma 
situação ambivalente, pois deve-se existir de um lado, o fato, e de outro, uma simples 
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obrigação. “Dessa maneira, a responsabilidade permite, ao mesmo tempo, reparar o dano 
e punir o responsável” (CONTI, 2012, p.17). Sendo constituída de três elementos 
essenciais, o ato ilícito, a imputabilidade e o prejuízo.  

O ato ilícito, é aquele que viola os deveres internacionais resultante de tratados, 
costumes e princípios do direito. A imputabilidade refere-se ao vinculo que liga o ato ilícito 
a quem o cometeu, ao seu responsável. E desta forma é imprescindível que haja a 
existência do dano para que assim se constitua a responsabilidade internacional e este 
dano deve sempre decorrer de uma conduta ilícita (CONTI, 2012, p.18).    

Porém a responsabilidade internacional, somente se aplica aos Estados e 
Organizações Internacionais. Não sendo imputada às empresas transnacionais, pois na 
visão tradicional coloca que a responsabilidade internacional somente recairá em uma 
relação que envolva Estado para Estado. Desta forma quando a empresa transnacional se 
encontra inserida no território do Estado que sofreu danos palpáveis decorrentes aos atos 
ilícitos praticados por determinada empresa, deverá aplicar as sanções cabíveis no 
ordenamento jurídico deste Estado. 

 
Assim, aos Estados-hospedeiros poderão tão somente adotar medidas que coíbam 
a prática de atos praticados por uma multinacional apenas em seu território, o que 
não atingirá a operação global da sociedade empresária, nem tampouco seu centro 
de decisões, ou seja, pode tal ação não produzirá efeitos amplos (CONTI, 2012, 
p.19). 

 
A responsabilidade social se refere ao cumprimento de certos deveres e obrigações 

que as empresas têm com a sociedade como um todo.  Partindo de ações que tem como 
parâmetro as pessoas, meio ambiente, governo local, e outras entidades que estão em sua 
abrangência, pois estas ações advém de uma forma de gestão ética e transparente. Sendo 
mais do que um comportamento ético das empresas, mas um conjunto de valores, indo 
além da “letra da lei”, desenvolvendo toda a comunidade, “com o objetivo de melhorar a 
"qualidade de vida" de seu pessoal, tanto no ambiente interno da empresa, quanto no meio 
externo em que vive” (GONÇALVES, 1984, p. 234). 

O principal ponto que a responsabilidade traz é a reparação de algum dano que 
cause em razão de suas ações, logo se a empresa ao exercício de suas atividades causar 
algum dano a qualquer pessoa ou entidade, está tem o dever de repara-lo, e se não for 
possível essa reparação, então que pague uma indenização para minimizar os danos.  

Já a terceirização possui um viés de dissociação da relação econômica de trabalho 
da relação jus-laborativa que lhe seria correspondente. Neste viés Sérgio Pinto Martins 
coloca que: 

 
[...] a terceirização é um fenômeno com maior ou menor intensidade em quase todos 
os países. Num mundo que tende para a especialização em todas as áreas, gera a 
terceirização novos empregos e novas empresas, desverticalizando-as para que 
possam exercer apenas a atividade em que se aprimoram, delegando a terceiros a 
execução dos serviços em que não se especializaram (MARTINS, 2009, p.1). 

 
E no cenário corporativo e empresarial ocorre o fenômeno de terceirização, porém 

algumas empresas, seja em qualquer parte do mundo, não se importam com seus impactos 
ou com a sociedade local e internacional, e não cumprem em parte ou totalmente com 
preceitos e normas que regulam seu comportamento e exercício.  

Então empresas criadas cumprindo toda legislação interna de seu pais, e normas de 
direito internacional, e agindo de forma ética com a sociedade, buscando melhor 
desempenho no mercado, otimizando sua produção, buscam empresas em países em 
desenvolvimento para realizarem parte da cadeia de sua produção, sendo esta empresa 
terceirizada, um meio para o produto final. (SALDANHA, 2018) 

Com tudo, a empresa tomadora não se exime de suas obrigações, em razão de outra 
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empresa estar realizando o que antes era seu serviço, existe aqui uma relação de hierarquia 
e mando, pois a empresa terceirizada está realizando serviço a mando da tomadora de 
serviço, tendo que cumprir padrões que a empresa tomadora impõe, exercer sua atividade 
empresarial e produtiva pelos ditames impostos.  

Portanto a responsabilidade nestes casos deve ser direita é objetiva, pois se a 
empresa terceirizada desrespeitar normas de direito interno e de direito internacional, ir 
contra preceitos já consagrados mundialmente, a empresa tomadora de serviço deve se 
responsabilizar igualitariamente, pois ambas estão ligadas intrinsicamente. Tendo assim 
que a empresa tomadora fiscalizar e exercer seu poder sobre a terceirizada para que esta 
cumpra todas as normas e vá de encontro com a sociedade em que está inserida. 

Por este fato, que se fala atualmente na urgência de um cosmopolitismo jurídico, 
reclamando a necessidade de que sejam atualizados e modificadas as normas de direito 
internacional e principalmente as questões referentes à responsabilidade dos atores que 
empreendem certa influência no âmbito mundial, visto que a grande preocupação hoje é 
exatamente à responsabilização das empresas transnacionais. (MARTIN-CHENUT, 2016) 
 
6 VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NOS PAISES EM DESENVOLVIMENTO  

 
Os direitos humanos são uma construção humana que está em constante processo 

de desenvolvimento, tendo como referencial axiológico a dignidade humana, e servindo 
como paradigma e como um referencial ético para orientar a ordem internacional. Refletindo 
de forma positiva também no constitucionalismo contemporâneo, nas esferas local, regional 
e global.  

A proteção dos direitos humanos não deve estar restrita ao domínio reservado do 
Estado, pois esta temática possui um interesse de amplitude internacional. “A globalização, 
assim, inverteu a relação entre os problemas internacionais e os problemas internos de 
cada país. Os internacionais já não são apenas parte dos nacionais. Passaram a estar 
acima deles” (MONSERRAT, 1995, p.79). Relativizando a soberania na medida em que se 
admite intervenções no plano nacional dos Estados em benefício da proteção dos direitos 
humanos.  

Falando-se desta forma de uma universalidade e indivisibilidade destes direitos, 
sendo que este processo de universalização dos direitos humanos permitiu a formação de 
um sistema internacional de proteção de direitos. Sendo este sistema de proteção 
internacional formado por tratados internacionais que refletem, sobretudo, a consciência 
ética contemporânea compartilhada pelos Estados, sobre um parâmetro protetivo mínimo 
ao ser humano (PIOVESAN, 2006, p.18).  

Estes diversos sistemas de proteção de direitos humanos integrarem em benefício 
dos indivíduos. E tendo vários sistemas normativos adotando o valor da primazia da pessoa 
humana, fazem com que se complementem de forma harmônica. Proporcionando uma 
maior efetividade na tutela destes direitos. 

Ressalte-se que a Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 1993, reitera tal 
concepção de universalidade, quando, em seu parágrafo 5º, afirma: "Todos os direitos 
humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade 
internacional deve considerar os direitos humanos globalmente de forma justa e equitativa, 
no pé de igualdade e com igual ênfase [...]” (DECLARAÇAO E POGRAMAÇAO DE AÇAO 
EM VIENA, 1993).  

Contudo, a proteção dos Direitos Humanos enfrenta grandes desafios, sendo um dos 
maiores, se não o maior, a questão da pobreza, sendo “que os quatro quintos da população 
mundial não mais aceitam o fato de um quinto da população mundial continuar a construir 
sua riqueza com base em sua pobreza” (BEDJAQUI, 1991, p.1182). E é exatamente isto 
que ocorre muitas vezes a riqueza das empresas transnacionais tem como base a pobreza 
de Estados, e condições de miséria da população. 
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Para a World Health Organization: “poverty is the world’s greatest killer. Poverty 
wields its destructive influence at every stage of human life, from the moment of conception 
to the grave. It conspires with the most deadly and painful diseases to bring a wretched 
existence to all those who suffer from it” (FARMER, 2003, p.50). Entendendo-se que a 
pobreza é uma das maiores assassinas e violadoras dos direitos humanos, pois está possui 
uma natureza destrutiva perante a vida humana.  

A globalização econômica tem ajudado a agravar as desigualdades sociais, 
aumentando cada vez mais a pobreza absoluta de alguns povos e a exclusão social de 
outros. E não é somente os agentes estatais responsáveis por minimizar tais fatalidades 
sociais, existindo outros 3 (três) atores fundamentais, as agencias financeiras 
internacionais, os blocos regionais econômicos e o setor privado, sendo este último o centro 
desta pesquisa. 

No que se refere ao setor privado, há também a necessidade de acentuar sua 
responsabilidade social, especialmente das empresas multinacionais, na medida em que 
constituem as grandes beneficiárias do processo de globalização, bastando citar que das 
100 (cem) maiores economias mundiais, 51 (cinquenta e uma) são empresas multinacionais 
e 49 (quarenta e nove) são Estados nacionais. Por exemplo, importa encorajar empresas a 
adotarem códigos de direitos humanos relativos à atividade de comércio; demandar 
sanções comerciais a empresas violadoras dos direitos sociais; adotar a “taxa Tobin” sobre 
os investimentos financeiros internacionais, dentre outras medidas (PIOVESAN, 2006, 
p.30). 

Tendo a necessidade eminente de um Direito Humano de abrangência mundial, 
mesmo naqueles países em que tais práticas protetivas não sejam tão exercitadas e 
desenvolvidas pelas principais agentes responsáveis por esta promoção de direitos 
humanos. Para Norberto Bobbio, a garantia dos direitos humanos no plano internacional só 
será implementada quando uma “jurisdição internacional se impuser concretamente sobre 
as jurisdições nacionais, deixando de operar dentro dos Estados, mas contra os Estados e 
em defesa dos cidadãos”. (BOBBIO, 1992, p.25-47) 

Quando ocorre uma atuação social das empresas com o público interno, ocorreu 
uma real melhoria na qualidade de vida de seus funcionários e seus familiares, mas também 
uma melhora significativa para o público externo, pois uma empresa que se preocupa com 
a comunidade em que está inserida, desenvolve não só os trabalhadores, mas toda uma 
coletividade, respeitando a vida, as pessoas e o meio ambiente. E quando isso não ocorre, 
quando a empresa é irresponsável com seus atos e procedimentos, ocorreu uma inversão, 
um prejuízo na qualidade de vida, um dano a sociedade.  

Os reflexos do não cumprimento de uma responsabilidade social empresarial 
acarreta muito mais do que mero desrespeito com o Direito Internacional, é um desrespeito 
a própria concepção de concorrência, a democracia e a vida. 

 
7 CONCLUSÃO 

 
Diante das diversas transformações no mundo após a Segunda Guerra Mundial, o 

fenômeno da globalização ganhou força, e em relação as empresas e o mercado 
econômico tiveram grande influência, pois desterritorializou o alcance e atuação das 
empresas transnacionais.  

E por este motivo tais empresas assumiram um papel fundamental tanto para a 
sociedade, como para o mercado econômico, pois em razão de seu grande capital e 
influencia, viraram detentoras de um poder que muitas vezes é maior do que o do próprio 
Estado em que estão sediadas. E todo este poder deve ser pautado de prudência e ética, 
surgindo assim a Responsabilidade Social Empresarial, que são atos socialmente éticos e 
responsáveis das empresas perante a sociedade, e não somente o cumprimento da letra 
da lei, é ir além do que a norma legal trás para estas empresas.  
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É uma responsabilidade que advém da relação e comunicação entre empresa e 
sociedade. Porém, algumas empresas transnacionais se aproveitam de fracas legislações, 
dos países subdesenvolvidos que necessitam de investimento externo, para melhorarem 
sua situação econômica e social. E desta forma constroem seus lucros por meio da 
exploração exacerbada da população e do meio ambiente em que se encontra, não se 
preocupando com seus impactos internos ou externos.  

Tornando-se cada dia mais pertinente uma ideia de regulamentação especifica para 
estas empresas globais. Pois “a atual conjuntura de normalização das transnacionais cria 
a considerável possibilidade para elas de manipularem as legislações nacionais, tendo em 
vista que o direito internacional não as atinge, por se tratarem de entidades de direito 
interno” (CONTI, 2012, p.22). Sendo que todas os meios de incentivar as empresas a terem 
uma responsabilidade social, não possuem um caráter obrigatório para tais, e sim um 
caráter recomendatório.  

E muitos documentos legislativos internacionais referentes a Direitos Humanos, 
ambientais, trabalhistas que possuem sanções ao seu desrespeito só atingem o próprio 
Estado, e não entes privados. A questão é que diversas transnacionais detém um poder 
econômico muito maior do que o de vários Estados. E deveriam ser considerados como 
sujeitos de direitos e de uma responsabilidade de abrangência internacional. E não 
meramente interna do Estado em que se encontra.  

Chegando-se novamente a necessidade de um Direito Transnacional de alcance 
global, que efetive a segurança jurídica no que tange ao controle das atividades das 
empresas transnacionais nos diversos Estados em que atuam. “Dessa maneira, analisando 
o mercado e as pessoas, o Direito estaria inserido numa ordem internacional globalizada, 
em que se conviveriam harmonicamente todos os ordenamentos jurídicos internos, porém 
cedendo espaço a um direito “supra-internacional” (CONTI, 2012, p.24).   

A não observância desta realidade econômica e social que fora evidenciado, só irá 
causar mais danos a humanidade, ao meio ambiente e muitos outros segmentos, pois se 
tais empresas não forem reguladas num cenário internacional, elas irão acabar com o 
sentido de um governo democrático, de um capitalismo saudável, e uma sociedade 
harmônica. 
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