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

 

RESUMO: A globalização e as novas tecnologias da comunicação e informação proporcionam 

que uma variedade de atores políticos locais entrem em arenas internacionais que antes eram 

exclusivas dos Estados nacionais. As pessoas físicas e jurídicas não estão mais adstritas às 

fronteiras de um único Estado. A sociedade vem se transformando e com isso o papel exercido 

pelos seus atores, tanto estatais como não estatais, vem se alterando. Estes atores que interagem 

através das fronteiras nacionais, em um tipo de vinculação extra-estatais, são tratados como 

atores transnacionais. Eles atuam em um ambiente onde a política estatal exerce pouca ou 

nenhuma capacidade regulatória. Diante desse contexto, esse trabalho objetiva analisar se existe 

uma efetiva proteção e defesa dos direitos humanos dentro dessa nova conjuntura que se 

apresenta através de uma sociedade empresarial transnacional. Para cumprir com o objetivo 

proposto o artigo abordará inicialmente a estruturação de uma nova zona institucional de 

agentes privados, que possuem formas originais de regulação e que por este motivo transmutam 

as velhas formas de normatividade. Em um segundo momento, será analisada a possibilidade 

de existir uma equivocada mercantilização dos direitos humanos, em virtude do grande poder 

exercido pelo modelo econômico vigente atualmente. Finalmente será enfrentada a importância 

da soft law como ferramenta para o ajuste dessa nova conjuntura no âmbito da regulação das 

empresas transnacionais e do controle normativo das multinacionais, aonde valores universais 

acabam por se adaptar á situação das novas formas de gestão do sistema capitalista. Através do 

método dedutivo, as hipóteses trabalhadas são: as empresas transnacionais ao se instalarem no 

país contribuem para o desenvolvimento econômico e crescimento da nação e não acarretam a 

flexibilização dos direitos humanos ou se as empresas transnacionais trazem mais prejuízo às 

nações, uma vez que a lesão aos direitos humanos é irreversível e o ganho econômico não deve 

servir como escopo para possível maleabilidade desses direitos. Pode-se observar, ainda que de 

forma parcial no momento, que a autonomia que rege o mercado das empresas transnacionais 

reflete no âmbito estatal no que diz respeito aos direitos humanos e que o pretexto de 

crescimento econômico não pode acarretar a mercantilização dessas garantias. 
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