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Simpósio: BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (NEGÓCIOS E DIREITOS HUMANOS) 

 

RESUMO: Torna-se cada vez mais nítido o histórico de violação aos direitos humanos no 

Brasil, vindos estes tanto das instituições públicas como setor privado. Ocorre que a repressão 

a estas violações é frequente e ganhou enfoque internacional, estando as entidades de proteção 

aos direitos humanos atentas à estas ocorrências e atuando em sua prevenção de forma efetiva. 

Exemplo recente disso é a atuação do “Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Direitos 

Humanos, Corporações Transnacionais e outras Empresas” que, depois de visita ao Brasil, 

notou uma distorção da visão empresarial do país quando relaciona os impactos de sua atividade 

econômica à violação de direitos humanos (ONU, 2015, p. 3). Isso porque, o empresariado 

restringe a proteção aos direitos humanos à manutenção das condições de trabalho previstas 

pelos instrumentos legais, temendo que a associação à proteção de direitos fundamentais possa 

prejudicar o rendimento da atividade. Diante destas certificações, o Grupo de trabalho da ONU 

que estuda as relações entre empresas e direitos humanos revelou a necessidade do poder 

econômico se preparar para um debate mais profundo e conciso sobre a defesa dos direitos 

humanos, observando as proporções em que a atividade empresarial impacta neste movimento 

de defesa. Com uma análise deste histórico nacional, considera-se que a cooperação econômica 

que ocorreu para a tomada do poder pelos militares é o principal marco de participação das 

empresas nas violações de direitos humanos no Brasil. Este fato resta evidente pela análise de 

diversos documentos revelados que comprovam o financiamento da ditadura pelo setor privado, 

listando participações importantes à manutenção do regime e revelando como o financiamento 

direto e sem qualquer disfarce fora fundamental para diversas violações no período militar 

(CNV, 2014, p. 21). A constatação desses atentados contra os direitos humanos amplamente 

apoiados pelo setor econômico devastou a sociedade brasileira no período autoritário, restando 

vestígios dessas estruturas, evidentes em algumas empresas que continuaram a propagar a 

violação de direitos sem qualquer limitação. Neste sentido, somente com a identificação do 

cerne dessas composições é que podemos enxergar a forma de ruptura necessária para 

consolidar o Estado democrático de direito. Assim, considerando que a consolidação do regime 

democrático depende de uma atuação conjunta do âmbito publico e privado, este trabalho busca 

refletir sobre a necessidade de políticas públicas a serem implementadas para iniciar, de fato, 

um processo de reformulação dessas instituições para o desaparecimento do pensamento 

descomprometido com a garantia dos direitos humanos no país, para tanto, utilizaremos a 

revisão bibliográfica de documentos públicos como forma de metodologia de trabalho. 
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