Estratégias empresariais para evitar a responsabilidade
por violações dos direitos humanos
Empresas de todo o mundo continuam operando impunemente,

A ampla prevalência e aceitação dessas estratégias é problemática

pois utilizam com frequência estratégias cujo objetivo é evitar

e enfatiza a necessidade urgente de uma revisão completa de nossos

a responsabilidade por violações dos direitos humanos e danos

sistemas globais de comércio e produção. Embora as estratégias

ambientais.

identificadas nem sempre sejam elaboradas com o objetivo específico
de evitar a responsabilidade, as evidências mostram que seu uso

Para entender melhor como as empresas conseguem evitar

resultou numa responsabilização limitada por impactos negativos,

a responsabilização pelos impactos negativos que produzem,

o que é prejudicial para as vítimas e para o interesse público. A fim

a rede Mind the Gap desenvolveu um quadro inovador para

de incentivar o respeito genuíno pelos direitos humanos e pelo meio

identificar cinco estratégias corporativas que levam à fuga da

ambiente, a comunidade internacional precisa urgentemente fechar

responsabilidade por esses efeitos nocivos para as pessoas

as lacunas de governança que permitem às empresas esquivar-se

e comunidades em todo o mundo.

da responsabilidade por suas ações.

Cinco estratégias nocivas

CONSTRUIR
DENEGAÇÃO
EVITAR A
RESPONSABILIDADE MEDIANTE
ESTRATÉGIAS JUDICIAIS

ENFRAQUECER
DEFENSORES E
COMUNIDADES

DISTRAIR E
CONFUNDIR AS PARTES
INTERESSADAS

UTILIZAR O PODER
DO ESTADO

Estratégia 1
Construir a
denegação
Existem várias práticas comuns através das quais as empresas
podem evitar o envolvimento direto ou percebido em atividades
que resultam em impactos prejudiciais. Se as empresas
conseguem ocultar efetivamente seu envolvimento em práticas
comerciais nocivas, isso cria dificuldades para os titulares de

Quando confrontadas com impactos negativos sobre os direitos

direitos que procurem se proteger de ou buscar reparação por

humanos em suas cadeias de fornecimento, as empresas

violações dos direitos humanos e danos ambientais.

costumam argumentar que tais impactos são indetectáveis devido

à
complexidade dessas cadeias, ou então atribuem a responsabilidade
por esses impactos aos seus fornecedores. As empresas também

Cinco maneiras de construir a denegação
• Esconder-se atrás de cadeias de fornecimento complexas

podem construir a denegação mediante a terceirização de atividades
de alta responsabilidade e/ou do recrutamento e emprego, limitando
a responsabilidade por esses processos. Além disso, as empresas

• Terceirizar atividades de alto risco

podem optar por se desvincular de certas atividades do negócio,

• Terceirizar o recrutamento e o emprego

cortando assim sua associação com danos aos direitos humanos

• Desengajar para evitar a responsabilidade
• Recusar-se a divulgar informações

e, portanto, com a responsabilidade pela reparação. As empresas
aumentam ainda mais a denegação, recusando-se diretamente a
divulgar informações que possam vinculá-las a (potenciais) impactos
sobre os direitos humanos e o meio ambiente.

Estratégia 2
Evitar a responsabilidade por
meio de estratégias judiciais
As empresas costumam valer-se de uma série de procedimentos judiciais para evitar a responsabilidade pelos danos que
causaram ou para os quais contribuíram, muitas vezes deixando
as vítimas sem reparação adequada dos danos (vigentes) que
estão enfrentando. Quando bem-sucedidas, essas estratégias
evitam uma decisão judicial que confirme a responsabilidade

Quando as empresas são contestadas na justiça, elas têm

da empresa por violações dos direitos humanos, ou impedem

uma variedade de ferramentas à sua disposição para evitar

a adoção de leis e a realização de investigações que possam

a responsabilização. Entre as estratégias comumente usadas

afetar adversamente os investimentos empresariais.

estão: abusar de processos judiciais para atrasar e complicar
os procedimentos legais e tirar a atenção da substância do caso;
procurar jurisdição que lhes seja mais favorável; proteger as

Cinco maneiras de evitar a responsabilidade por meio
de estratégias judiciais

matrizes da r esponsabilidade por danos causados por entidades
de seu grupo corporativo; e resolver casos fora do tribunal para
evitar uma condenação e, desse modo estabelecer precedente.

• Abusar do processo judicial

Outra e
 stratégia é levar os Estados à arbitragem internacional

• Procurar jurisdição mais favorável

para evitar a adoção de legislação mais rigorosa ou pressioná-los

• Proteger as matrizes da responsabilidade
• Resolver casos fora do tribunal
• Levar Estados à arbitragem internacional

a abandonar investigações criminais.

Estratégia 3
Distrair e confundir as
partes interessadas
Muitas vezes, as empresas recorrem a uma variedade de táticas
de comunicação para influenciar o rumo dos eventos a favor
de seu interesse comercial. Isso é problemático se significar
que interesses legítimos da comunidade, dos trabalhadores/

As empresas podem envolver as comunidades afetadas por suas

as ou do público são desconsiderados ou respondidos somente

operações de maneira simbólica, em vez de significativa, a fim

de maneira superficial e cosmética.

de evitar protestos da comunidade e demandas subsequentes
por responsabilização perante elas. Podem também disseminar
informações distorcidas entre o público para fazer com que

Seis maneiras de distrair e confundir as partes
interessadas

seus negócios pareçam mais responsáveis do que são, ou se
envolver em atividades simplesmente fraudulentas e disseminar
informações falsas para evitar a responsabilidade por danos

• Envolver simbolicamente as comunidades

passados ou futuros. Essa estratégia também se manifesta pela

• Disseminar informações distorcidas

manipulação de pesquisas científicas. Além disso, as empresas

• Envolver-se em atividades fraudulentas
• Manipular pesquisas científicas

podem corromper sistemas padrão, projetados para garantir que
produtos e qualidades de produção estejam em conformidade
com requisitos específicos, a fim de ocultar práticas insusten-

• Corromper padrões

táveis ou abaixo dos padrões da empresa. Uma última forma

• Desviar reclamações através de mecanismos

identificada dessa estratégia é o desvio de reclamações por meio

controlados pela empresa

de mecanismos de reclamação controlados pela empresa que
fingem oferecer reparação às vítimas, mas na verdade atrasam
ou desviam as reclamações dos titulares de direitos.

Estratégia 4
Enfraquecer defensores
e comunidades
Seja através de violência direta ou de táticas indiretas para
impedir críticas, as empresas podem procurar silenciar comunidades e defensores/as dos direitos humanos para continuar
suas operações comerciais, evitando assim o enfrentamento
das preocupações levantadas por defensores/as, comunidades
e organizações da sociedade civil.

O mecanismo escolhido para silenciar as críticas varia de acordo
com o contexto social e as ferramentas judiciais disponíveis.
As estratégias contra defensores/as e comunidades podem

Cinco maneiras de enfraquecer defensores e comunidades
• Atacar defensores/as dos direitos humanos

assumir a forma de ataques físicos ou ameaças executadas
por afiliados da empresa aos que se oporem às atividades
corporativas. Ou o sistema judiciário pode ser convertido em arma

• Ajuizar ações judiciais para intimidar os críticos

contra defensores/as de direitos humanos por meio de processos

• Criminalizar defensores dos direitos humanos

judiciais estratégicos, criminalização e alegações de difamação.

• Dividir comunidades
• Obstruir a sindicalização

As empresas também podem usar o envolvimento da c
 omunidade
e os prometidos benefícios de seus investimentos para o
desenvolvimento a fim de jogar os membros da comunidade
contra aqueles que protestam contra a má conduta. E elas podem
obstruir a organização coletiva dos trabalhadores e, desse modo,
evitar a obrigação de respeitar outros direitos trabalhistas.

Estratégia 5
Utilizar o poder
do Estado
As empresas podem alavancar seu poder junto aos Estados para
obter tratamento favorável, segurança e impunidade. Onde os
interesses corporativos “capturaram” o Estado ou seus agentes,
as comunidades, os/as defensores/as de direitos humanos e

Os instrumentos usados pelas empresas para obter e alavancar

outros titulares de direitos correm o risco de perder proteções

a ajuda estatal variam quanto a sua legalidade e aceitação.

fundamentais e acesso à justiça.

Uma maneira de as empresas fazerem isso é explorar as lacunas
de governança criadas pelos Estados, como, por exemplo, lucrar
com o tratamento preferencial nas zonas francas de exportação.

Quatro maneiras de utilizar o poder do Estado
• Explorar lacunas de governança criadas pelos Estados

O lobby empresarial contra regulamentações destinadas a
proteger os direitos humanos e o meio ambiente, mas que potencialmente prejudicam os interesses comerciais, é uma prática

• Evitar regulamentações através de lobby corporativo

comum. Além disso, as empresas podem aliar-se a instituições

• Aliar-se a instituições estatais repressivas

estatais repressivas que violam os direitos humanos. Por fim,

• Empregar forças de segurança do Estado

as empresas podem empregar forças de segurança estatais
para proteger seus interesses comerciais, mesmo quando disso
possam resultar violações graves dos direitos humanos.

Mind the Gap

exorta as empresas a parar de explorar essas lacunas e de

O quadro sobre estratégias corporativas danosas é resultado

usar essas estratégias; e apoia organizações da sociedade civil

de um processo de pesquisa colaborativa – que incluiu estudos,

e titulares de direitos a se conscientizarem dessas estratégias

pesquisas e consultas - e o site Mind the Gap demonstra a ampla

a fim de combatê-las.

prevalência dessas estratégias na prática. Explicações mais
detalhadas dessas estratégias prejudiciais e evidências correspondentes podem ser encontradas em www.mindthegap.ngo.
As evidências sugerem que as políticas de liberalização econômica
e globalização, combinadas com as lacunas existentes na
governança e outras barreiras sistêmicas à justiça, promoveram
um ambiente propício à má conduta corporativa e à impunidade
por danos ambientais e violações dos direitos humanos. Por sua

A rede Mind the Gap envolve organizações da sociedade civil de todo
o mundo com o objetivo de promover o respeito pelos direitos humanos
e obter justiça e reparação para indivíduos e comunidades cujas vidas
e meios de subsistência tenham sido afetados negativamente por
empresas multinacionais.

responsáveis para

que fechem as lacunas de governança que
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permitem a aplicação de estratégias corporativas prejudiciais;
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vez, má conduta e impunidade continuam a dificultar os esforços
dos Estados para obter resultados políticos sustentáveis e justos.
Para chegar a uma situação em que as empresas não possam
mais evitar a responsabilidade por direitos humanos negativos
e impactos ambientais, a rede Mind the Gap apela às autoridades

