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1. ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS 

DIREITOS HUMANOS (ACNUDH) 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos é uma 

instância do Secretariado da ONU surgida em 1993, tendo um mandato aprovado 

consensualmente pelos Estados na Assembleia Geral das Nações Unidas – atualmente, a 

presidência é ocupada por um membro da Jordania. Tomando medidas para discussão e 

efetivação dos direitos humanos nos países, um dos focos de seu Escritório é a 

realização anual do Foro das Nações Unidas sobre as Empresas e os Direitos Humanos, 

espaço em que são convidados a participar representantes de governos, empresas, 

sindicatos, organismos da ONU, etc. buscando discutir experiências e conhecer as 

iniciativas destinadas a promover o respeito dos direitos humanos pelas empresas.
1
 

Diante disso, esse Órgão já estabeleceu os Princípios Orientadores sobre 

Empresas e Direitos Humanos, os quais descrevem o dever do Estado de proteger os 

direitos humanos; a responsabilidade das empresas em respeitar tais garantias; e o 

acesso aos mecanismos de reparação diante de violações
2
. Além de que, 

frequentemente, o ACNUDH monta Grupos de Trabalho visando fiscalizar a situação 

dos países com relação às violações de direitos humanos pelas empresas. Entre os mais 

famosos, há o relatório apresentado sobre o Brasil, o qual tratou sobre temas como Belo 

Monte, o desastre da mineradora Samarco no Rio Doce, Jogos Olímpicos de 2016, 

direitos dos povos indígenas, a questão dos defensores de direitos humanos no país e 

direitos trabalhistas
3
. 

Não obstante, também pode-se visualizar tais relatórios diante da realidade de 

outras nações sobre o desrespeito a garantias em seus territórios, tais quais: a situação 

dos defensores dos direitos humanos em Honduras
4
; as violações de garantias 

                                                           
1
 FUNAG. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos e seu Escritório: Criação e 

Desenvolvimento Institucional (1994-2014). Disponível em: < http://www.funag.gov.br/ipri/btd/index.php/9-

teses/2059-o-alto-comissario-das-nacoes-unidas-para-os-direitos-humanos-e-seu-escritorio-criacao-e-

desenvolvimento-institucional-1994-2014>. Acesso em: 18 de maio de 2018. 
2
 ACNUDH. Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Disponível em: < 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf>. Acesso em: 18 de maio 

de 2018. 
3
 ONUBR. Grupo de Trabalho da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos divulga relatório sobre o Brasil. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/grupo-de-trabalho-da-onu-sobre-empresas-e-direitos-humanos-

divulga-relatorio-sobre-o-brasil/>. Acesso em: 18 de maio de 2018. 
4
 ONUBR. Honduras é um dos países mais perigosos para defensores de direitos humanos, dizem relatores. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/honduras-e-um-dos-paises-mais-perigosos-para-defensores-de-

direitos-humanos-dizem-especialistas-da-onu/>. Acesso em: 10 de maio de 2018. 
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fundamentais por empresas transnacionais no México
5
; e o posicionamento do governo 

peruano acerca da proteção de direitos humanos frente às empresas
6
. É por isso que, na 

reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o Alto 

Comissariado das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos se fará presente como 

delegação observadora, objetivando um maior respeito e visibilidade das violações 

cometidas por corporações na região. 

2. ANISTIA INTERNACIONAL 

A Anistia Internacional é um movimento global fundado em 1961 e com mais de 

7 milhões de apoiadores, que realiza ações e campanhas para que os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos sejam protegidos e respeitados. Tal movimento está 

presente em mais de 150 países. A organização é independente de qualquer governo, 

ideologia política, interesse econômico ou religião. Além disso, é financeiramente 

autônoma e suas atividades são financiadas principalmente por membros e apoiadores. 
7
  

Qualquer cidadão do mundo pode se tornar membro da Anistia Internacional. 

Sua atuação visa mobilizar e pressionar governos, grupos armados e empresas para 

promover e proteger os direitos humanos. A Anistia acredita que a responsabilidade do 

Estado em proteger, respeitar e promover os direitos humanos não exime as grandes 

empresas de sua própria responsabilidade de respeitar os direitos humanos
8
. Por isso, 

será um órgão observador na reunião da CELAC que tratará sobre esse tema. 

Para a Anistia, o impacto de grandes empresas sobre os direitos humanos se 

tornou particularmente relevante no contexto atual, onde tais empresas atuam 

globalmente e tendem a se aproveitar de países com marco legal frágil ou com pouca 

aplicação, além da falta de um mecanismo internacional de responsabilização para as 

empresas que cometem violações.  

Nesse sentido, a Anistia Internacional defende que governos, ativistas e 

empresas devem apoiar as Normas de Direitos Humanos da ONU para os Negócios por 

                                                           
5
 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos 

humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México. Disponível em: 

<http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1710193.pdf>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
6
 OHCHR. Declaración del Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos al final de su visita 

al Perú. Disponível em: < http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21888&LangID=S>. 

Acesso em: 17 de maio de 2018. 
7
Anistia Internacional. Quem somos. Disponível em: < https://anistia.org.br/conheca-a-anistia/quem-somos/> Acesso em: 

08 de maio de 2018. 
8
 Anistia Internacional. Conheça a Anistia. Disponível em: < https://anistia.org.br/conheca-a-anistia/atuacao/> Acesso em: 

08 de maio de 2018. 
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constituírem as mesmas uma declaração oficial e abrangente das responsabilidades das 

empresas em relação aos direitos humanos. 
9
 

A Anistia Internacional também combate a desigualdade social, política e 

econômica. Luta pela construção de pontes na sociedade em torno dos acordos básicos 

para superar a desigualdade, contra a violência e pela garantia de que todos os direitos 

das pessoas sejam ampliados e não reduzidos. Para a Anistia, as lutas por um mundo 

melhor são todas ameaçadas pela crise de desigualdade que está saindo do controle, 

notando-se assim o abismo extremo existente entre os mais ricos e os demais 

atingidos
10

. 

3. ANTÍGUA E BARBUDA 

Antígua e Barbuda é um país localizado na América Central. O sistema jurídico 

destas ilhas baseia-se no sistema Common Law britânico que é um sistema em que a 

principal fonte do Direito é a jurisprudência
11

. A sua estrutura jurídica é a Suprema 

Corte do Leste Caribenho. É uma monarquia constitucional com um sistema 

parlamentar de governo de estilo britânico. É representado por um governador geral 

nomeado como chefe de Estado. O governo tem três ramos: legislativo, executivo e 

judicial
12

. 

O turismo continua a dominar a economia de Antígua e Barbuda, representando 

quase 60% do PIB e 40% do investimento. A economia de Antígua foi gravemente 

afetada pelos efeitos da recessão econômica global em 2009, não retornando ainda aos 

seus níveis de crescimento pré-crise. Barbuda, por sua vez, sofreu danos significativos 

depois que os furacões Irma e Maria passaram pelo Caribe em setembro de 2017, 

destruindo quase todas as suas estruturas. Nesta região, os danos de desastres são com 

frequência amplificados por recuperações que são demoradas e incompletas. 
13

 

                                                           
9
 As Normas de Direitos Humanos das Nações Unidas para os Negócios: Rumo à Responsabilidade Legal. Disponível em: 

<https://www.amnesty.org/download/Documents/96000/ior420022004pt.pdf > . Acesso em: 08 de maio de 2018. 
10

 AnistiaInternacional. As lutas por um mundo melhor estão todas ameaçadas pela crise de desigualdade – nova aliança. 

Disponível em: < https://anistia.org.br/noticias/lutas-por-um-mundo-melhor-estao-todas-ameacadas-pela-crise-de-

desigualdade-nova-alianca/>. Acesso em: 09 de maio de 2018. 
11

 Ministério da Justiça. Antígua e Barbuda. Disponível em: < http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-

internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-penal/orientacoes-por-pais/antigua-e-barbuda> Acesso em: 07 

de maio de 2018. 
12

 Antigua and Barbuda’s Government Information. Antigua and Barbuda Government. Disponível em: < 

https://ab.gov.ag/detail_page.php?page=7> Acesso em: 07 de maio de 2018. 
13

 CIA. Central America and Caribbean: Antígua e Barbuda. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/Library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html>. Acesso em: 11 de maio de 2018. 
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Além disso, Antígua e Barbuda é um país de destino e trânsito para crianças e 

adultos submetidos a trabalhos forçados, considerado uma violação aos direitos 

humanos. Isso está diretamente ligado com a situação de pobreza e vulnerabilidade que 

envolve o país, pois sua população se encontra, muitas vezes, em situação de 

subsistência, fato pelo qual facilita a ocorrência de explorações e violações dos direitos 

dessas pessoas. 
14

 

4. ARGENTINA 

Oficialmente República Argentina, este país fica localizado na América do Sul. 

A Argentina é uma república presidencial e uma democracia representativa
15

. A política 

externa é tratada oficialmente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que responde 

ao Presidente. Sua política exterior é baseada em alguns princípios orientadores, entre 

eles os direitos humanos, cooperação internacional e resolução pacífica dos conflitos. É 

membro fundador, dentre outros organismos, da Organização Mundial do Comércio e 

cofundador da CELAC. 

Apesar de em 2016 ter sido considerado o segundo maior Índice de 

Desenvolvimento Humano e Produto Interno Bruto per capita da América Latina, atrás 

somente do Chile
16

, o desempenho econômico da Argentina tem sido muito desigual, a 

desvalorização do peso, a queda da atividade econômica e o aumento do desemprego, 

tudo isso acompanhado por alto índice de inflação, explicam parte desse fenômeno
17

. 

A Argentina preza pelos direitos humanos de toda a sua população, inclusive 

com inserção de direitos discutidos na Conferência Mundial de Direitos Humanos de 

1993 em sua Constituição (artigo 75, XXII) e em demais instrumentos jurídicos. 

Entretanto, a presença dos direitos humanos na legislação ou o ingresso do país em 

Cortes e Comissões de direitos humanos, não inibe a violação dos mesmos. 
18

 

Empresas transnacionais situadas na Argentina têm casos encaminhados ao 

Tribunal para análise de denúncias de violações a direitos humanos, direitos trabalhistas 

                                                           
14

 Ibidem. 
15

 Constituição da Nação Argentina. Disponível em: < http://www.constitution.org/cons/argentin.htm>. Acesso em: 09 de 

maio de 2018. 
16

 Human Development Report. Disponível em: < 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf>. Acesso em: 09 de maio de 2018. 
17

 El País. Argentina vê aprofundar sua desigualdade social. Disponível em: < 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/06/economia/1483732167_789124.html>. Acesso em: 09 de maio de 2018. 
18

 Observatório de Relações Internacionais FMU. Os Direitos Humanos e a Argentina. Disponível em: < https://radar-

fmu.com/2017/07/18/direitos-humanos-e-a-argentina/>. Acesso em: 10 de maio de 2018. 
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e também prejuízos causados ao meio ambiente
19

. Além disso, os movimentos sociais 

que vão de encontro a tais violações por empresas são criminalizados como estratégia 

de forças conservadoras, que segundo relatório, são para barrar o avanço dos direitos 

humanos
20

. 

5. BAHAMAS 

As Bahamas, oficialmente Comunidade das Bahamas, é um país localizado no 

Caribe, independente do Reino Unido desde 1973. Embora tenha conquistado a sua 

independência, o país continua sob a tutela política da coroa britânica, fazendo parte da 

“Comunidade das Nações”. Os Estados-membros desta organização inter-

governamental cooperam num quadro de valores e objetivos comuns, com o fulcro de 

promover a democracia, direitos humanos, livre comércio e paz mundial. Importante 

pontuar que o país possui um excelente PIB per capita, sendo um dos melhores de toda 

a América. Os setores que mais contribuem com o PIB são majoritariamente o turismo e 

os serviços financeiros, enquanto que o setor industrial é pouco expressivo.
21

 

O país insular possui uma notável desigualdade associada à classe, havendo uma 

divisão entre milhares de bahamenses economicamente, educacionalmente e no sistema 

de saúde, o que causa um efeito negativo no desenvolvimento social das Bahamas. 

Necessário discorrer que as classes mais altas, formadas primariamente por brancos, 

embora a grande maioria da população bahamense seja negra, concentram a riqueza das 

Bahamas. Além disso orientam todo o curso econômico do país por meio do controle 

dos meios de produção e dos recursos provenientes da economia
22

, realizando 

investimentos conforme os seus interesses.   

Deve-se assinalar que as Bahamas têm a maior desigualdade de renda de todo o 

Caribe, o que só tende a aumentar, devido a razões estruturais atreladas ao modelo 

econômico adotado pelo país
23

. Embora possua um alto rendimento per capita, sendo 

                                                           
19

 SALIBA, Graciane Rafisa. Direitos humanos nas empresas transnacionais da era da globalização. Disponível em: < 
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_SalibaGR_1.pdf>. Acesso em: 10 de maio de 2018. 
20

 JINKINGS, Daniella. Movimentos sociais acusam governo e empresas transnacionais de violação a direitos humanos. 

Disponível em: < https://contexto-juridico.jusbrasil.com.br/noticias/2636131/movimentos-sociais-acusam-governo-e-

empresas-transnacionais-de-violacao-a-direitos-humanos>. Acesso em: 110 de maio de 2018. 
21

 EXPANSIÓN. Bahamas: Economía y demografía. Disponível em: <https://www.datosmacro.com/paises/bahamas>. 

Acesso em: 15 maio 2018. 
22

UKESSAYS. Inequalities in Bahamas. Disponível em: <https://www.ukessays.com/essays/business/inequalities-in-

bahamas.php>. Acesso em: 15 maio 2018. 
23

 LOWE, Alison. The Bahamas Is Becoming Increasingly Unequal. Disponível em: 

<http://www.tribune242.com/news/2012/sep/03/bahamas-becoming-increasingly-unequal/?opinion>. Acesso em: 15 maio 

2018. 
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em muitos aspectos referência de qualidade de vida na região caribenha, ainda há 

muitos bahamenses vivendo abaixo da linha da pobreza. Esta situação torna a população 

vulnerável aos impactos que a eventual instalação de uma empresa transnacional pode 

causar, especialmente no âmbito trabalhista, sobretudo diante da elevada percepção de 

corrupção entre os habitantes, além de um ineficiente sistema judicial nacional, embora 

tenha leis que não permita as violações de direitos humanos
24

.  

6. BARBADOS 

Barbados, o país mais oriental do Caribe, é uma monarquia constitucional, que 

conquistou sua independência perante o Reino Unido desde 1966, mas que manteve até 

os dias hodiernos a rainha Elizabeth II como Chefe de Estado. O país faz parte da 

“Comunidade das Nações”, em que os Estados-membros cooperam num quadro de 

valores e objetivos comuns, com o fulcro de promover a democracia, direitos humanos, 

livre comércio e paz mundial. No que diz respeito à economia, convém pontuar que 

atualmente o turismo e a manufatura ultrapassaram a indústria açucareira em 

importância econômica
25

. 

 É o país mais rico da região caribenha oriental, com o apelido de “little 

england”, devido a sua sofisticada infraestrutura e boa qualidade de vida, além de um 

sólido sistema educacional, de assistência social e justiça. Muito embora Barbados 

tenha a maior renda per capita do Caribe, sua dívida pública per capita é uma das 

maiores, com um gasto governamental de mais de 40% do total de seu PIB
26

. O governo 

de Barbados não aplica restrições específicas ao investimento estrangeiro, oferecendo 

um ambiente de negócios favoráveis e vários programas de incentivo às empresas. O 

país é a jurisdição caribenha melhor posicionada na “lista branca” da OCDE, sendo um 

importante ator internacional na estruturação transnacional
27

.  

Apesar de uma baixa taxa de pobreza, Barbados tem uma das maiores 

desigualdades sociais do Caribe
28

. Nesse sentido, importante discorrer que há uma 

                                                           
24

 United States Department Of States. The bahamas 2016 human rights report. Disponível em: 

<https://www.state.gov/documents/organization/265772.pdf>. Acesso em: 15 maio 2018. 
25

 Central Intelligence Agency. Central America and Caribbean: Barbados Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/bb.html>. Acesso em: 10 maio 2018 
26

 Organización Para La Cooperación y El Desarrollo Económicos. Panorama de las Administraciones Públicas América 

Latina y el Caribe 2014. Disponível em: <https://www.oecd.org/gov/barbados_es.pdf>. Acesso em: 15 maio 2018. 
27

 Group Amicorp. AMICORP (BARBADOS) LTD. Disponível em: <https://www.amicorp.es/offices/barbados.php>. 

Acesso em: 15 maio 2018. 
28

 EWING-CHOW, Daphne; BOOS, Peter. A Sustainable Answer to Income Inequality in Barbados. Disponível em: 

<http://businessbarbados.com/trending/barbados-economy/sustainable-answer-income-inequality-barbados/>. Acesso em: 

15 maio 2018. 
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enorme concentração de renda no país, de modo que as elites influenciam políticas 

públicas, assim como a própria opinião pública para reforçar seus interesses 

econômicos
29

. Desse modo, embora o país não tenha nenhum caso de notável 

repercussão sobre violações de direitos humanos por empresas transnacionais, direitos 

fundamentais e sociais podem ser suprimidos perante interesses pautados em ganhos 

econômicos ao país e aos mais ricos, restando a população mais pobre vulnerável aos 

impactos negativos que uma empresa transnacional pode causar. 

7. BELIZE 

Belize é uma nação situada na América Central e ocupa uma pequena área da 

península de Yucatán no mar do Caribe. Assim, o turismo e a agricultura são as 

principais atividades econômicas locais, sendo o açúcar o principal produto de 

exportação do país. Nesse sentido, o Produto Interno Bruto é de 1.274 milhões de 

dólares e o Índice de Desenvolvimento Humano é considerado alto, sendo ele de 

0.694.
30

  

Destarte, como tanto a economia local, quanto a qualidade de vida dos 

habitantes, depende da integridade dos recursos naturais dispostos no território, Belize 

coloca-se como uma nação realmente preocupada com a preservação dos seus recursos 

naturais. Prova disso é que foi proposto um projeto de lei que proibia a exploração de 

petróleo, tanto por parte de empresas, quanto por parte do Estado, em área de corais.
31

 

 Quanto à desigualdade social em Belize, percebe-se que essa é uma 

problemática que assola o país. Assim sendo, 42% da população local foi classificada 

como pobre, enquanto 16% foi considerada como sendo extremamente pobre e a taxa de 

desemprego da nação, em 2009, era de 23,1%
32

. 

 Nesse sentido, apesar de possuir a maior renda per capita da América Central, 

há uma grande disparidade de renda entre ricos e pobres e um objetivo do governo é 

justamente diminuir tal desigualdade com ajuda de doadores internacionais. A 

                                                           
29

 CONSTANTINE, Collin. Trouble in paradise: the hidden impacts of increasing inequalities in Barbados. Disponível 

em: <http://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2017/08/18/trouble-in-paradise-the-hidden-impacts-of-increasing-inequalities-

in-barbados/>. Acesso em: 15 maio 2018 
30

CERQUEIRA, Wagner. Belize. Disponível em: < https://brasilescola.uol.com.br/geografia/belize.htm>. Acesso em: 10 de 

maio de 2018. 
31

DOM TOTAL. Exemplo para o Brasil, Belize quer proibir exploração de petróleo em área de corais. 2017. Disponível 

em: < http://domtotal.com/noticia/1203294/2017/10/exemplo-para-o-brasil-belize-quer-proibir-exploracao-de-petroleo-em-

area-de-corais/>. Acesso em: 10 de maio de 2018. 
32

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION.  Belize. Disponível em: < http://www.paho.org/salud-en-las-americas-

2012/index.php?option=com_content&view=article&id=20:belize&Itemid=133&lang=pt>. Acesso em: 10 de maio de 

2018. 



 

 
12 

conjuntura nacional contribui com a pressão contínua da dívida externa soberana e do 

crescente desequilíbrio comercial.
33

 

8. BOLÍVIA 

 O Estado Plurinacional da Bolívia, popularmente conhecido como Bolívia está 

localizado na parte central da América do Sul, possuindo como governo uma república 

presidencial. Constitui um dos países menos desenvolvidos da América Latina, com 

uma forte intervenção estatal realizada na economia, fator que dificulta o investimento e 

maior crescimento do setor privado.
34

 

 A Bolívia possui uma riqueza em recursos, o que levou a acentuado 

crescimento do país em detrimento das exportações de gás natural para a Argentina e 

Brasil, além de gastos públicos significativos. O país passa por sérios problemas de falta 

de investimento estrangeiro nos principais setores econômicos: mineração e 

hidrocarbonetos. Os intensos conflitos entre grupos sociais intensificam ainda mais a 

economia boliviana.
35

  

 Possuindo uma das mais altas desigualdade de renda da América Latina e uma 

das maiores do mundo
36

, a Bolívia possui uma educação pública de baixa qualidade, 

além de praticamente liderar o ranking de oportunidades educacionais mais 

desigualmente distribuídas na região. O percentual de emigração é alarmante, 

justificado pela saída de um percentual considerável de sua população em busca de 

melhores condições de trabalho e salários.
37

 

 Apesar dos índices alarmantes, segundo relatório publicado pelo Banco 

Mundial, em novembro de 2017, a Bolívia apresentou melhor desempenho na redução 

da diferença salarial entre os países da América Latina
38

.   

 A mineração neste país encontra-se na mão de três poderes: as empresas 

privadas – maioria ETNs -, Estado e cooperativas. No entanto, boa parte dessas 
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empresas não constituem uma concessão, mas sim, propriedade do Estado por meio de 

contratos de arrendamento com empresas estrangeiras. Deve-se ressaltar, portanto, que 

os trabalhadores desta área são, em sua maioria, clandestinos, o que leva a insegurança 

trabalhista e social.
39

  

9. BRASIL 

A República Federativa do Brasil é uma nação localizada na América do Sul, 

sendo o maior país da região em extensão. Nesse sentido, vale ressaltar que a economia 

brasileira cresceu de forma significativa ao longo dos anos e hoje o Brasil é considerado 

um país emergente, sendo um grande produtor agrícola e possuidor de um parque 

industrial variado. 

Apesar de uma economia relativamente bem desenvolvida, a desigualdade social 

é um problema que afeta grande parte dos brasileiros, é tanto que, atualmente, o Brasil é 

considerado o 10° país mais desigual do mundo
40

. E são muitas as consequências desse 

mal para o território: pobreza, violência e desemprego são só alguns dos vários 

exemplos existentes
41

. Apesar disso, fazendo uma análise das políticas sociais vigentes 

no Brasil, é perceptível que são adotados programas fragmentados e insuficientes para 

produzir impactos na situação apresentada
42

. É tanto que, atualmente, o Brasil segue 

uma política neoliberal que coloca em xeque os direitos trabalhistas dos seus cidadãos. 

Dessa maneira, os dados da edição de 2008 do ranking das transnacionais 

brasileiras realizado pela Fundação Dom Cabral, colocou que o ano de 2007 marcou o 

início de um aprofundamento da expansão internacional subvencionada pelo Estado 

brasileiro. Assim, houve um considerável aumento do “fluxo de investimentos” nos 

países vizinhos por parte do Brasil, principalmente nos setores de mineração, aço, 

petróleo, gás e construção civil.
43
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Destarte, a atuação das transnacionais brasileiras no território latino-americano é 

um assunto um tanto problemático. Entre os mais emblemáticos casos estão os conflitos 

entre Brasil e Bolívia, por causa da nacionalização do petróleo daquela nação em 2006 e 

entre Brasil e Equador, devido aos embates causados pela construtora Odebrecht na 

construção da hidrelétrica São Francisco.
44

 

10.  CHILE 

A República do Chile é um dos países mais estáveis e prósperos da América 

Latina, possuindo uma grande abertura econômica e índices elevados de 

desenvolvimento humano. Sua política externa se baseia em um multilateralismo, 

prezando pelos direitos humanos, paz e democracia. Adota uma estratégia de 

“regionalismo aberto” ao utilizar de acordos para expandir seu comércio e 

investimentos, sob um canal livre que dê abertura ao país para se estruturar e integrar-se 

política e economicamente com outros países do globo.
45

  

Nas últimas décadas, o Chile tem sido uma das economias que mais cresceram 

na América Latina, o que permitiu uma significativa redução da pobreza
46

. Todavia, o 

país é um dos mais desiguais do mundo, ao passo que os 10% mais ricos têm uma renda 

27 vezes superior aos 10% mais pobres. A atual política interna propõe pactos nacionais 

para superar as desigualdades a fim de transformar o Chile no primeiro país 

desenvolvido da América Latina, instituindo reformas tributárias e trabalhistas com o 

intuito de impulsionar a economia chilena, mantendo uma menor intervenção estatal no 

mercado. 
47

 

No que diz respeito a violações de direitos humanos por empresas 

transnacionais, convém pontuar que o Chile não possui um grande histórico acerca do 

assunto, sobretudo porque desde a década de 90 o país vive uma transição que prioriza 

uma lógica de respeito aos direitos humanos e integração entre desenvolvimento 
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econômico e meio ambiente
48

. Porém, é importante mencionar o caso envolvendo a 

transnacional CELCO
49

, uma das maiores empresas produtoras de celulose, que 

despejou rejeitos no ecossistema local, causando significativos danos ambientais
50

. É 

necessário, ainda, fazer referência ao tempo da ditadura chilena, em que ETNs teriam a 

apoiado, e por consequência fortificado o silenciamento das vozes dos que lutavam 

pelos direitos humanos. 

  COLÔMBIA  11.  

A economia da Colômbia é a terceira maior economia da América do Sul, depois 

das de Brasil e Argentina. A Colômbia depende fortemente das exportações de energia e 

mineração, tornando-a vulnerável a flutuações nos preços das commodities. É o quarto 

maior produtor de petróleo da América Latina, o quarto maior produtor mundial de 

carvão e terceiro maior exportador de café. Seu desenvolvimento econômico é 

dificultado por infraestrutura inadequada, pobreza, narcotráfico e uma situação de 

segurança incerta, além da dependência de produtos primários. 

A economia colombiana desacelerou em 2017 devido à queda dos preços globais 

do petróleo e a menor produção de petróleo fruto de ataques insurgentes contra a 

infraestrutura do gasoduto. Embora o PIB real tenha crescido em média 4,7% durante a 

última década, caiu para uma estimativa de 1,8% em 2017. O declínio dos preços do 

petróleo também contribuiu para reduzir as receitas do governo
51

.  

A Colômbia tem lutado para enfrentar os referendos locais contra o investimento 

estrangeiro, que abrandaram sua expansão, especialmente nos setores de petróleo e 

mineração.  O país assinou que está negociando acordos de livre comércio com mais de 

uma dúzia de países.  

Em relação aos direitos humanos na Colômbia, os seus defensores correm um 

sério risco de serem alvos de ataques, principalmente dos paramilitares. Todas as partes 

no conflito da Colômbia – forças de segurança, paramilitares e grupos guerrilheiros – 

cometeram crimes de violência sexual, mas pouquíssimos agressores foram levados à 
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Justiça. No que tange a desigualdade social, os números oficiais de 2014 indicam que 

cerca de 28,5% dos colombianos viviam abaixo da linha da pobreza e cerca de 8,1% em 

extrema pobreza
52

. 

12.  COSTA RICA 

Situado na América Central, a República da Costa Rica é, ainda, um Estado 

oficialmente católico. Destaque mundial no que tange à defesa do meio ambiente, 

principalmente devido ao Pay for Environmental Services
53

, programa governamental 

que promove a preservação das florestas e da biodiversidade, a Costa Rica foi o único 

país tropical do mundo que reduziu o desmatamento. E embora ainda mantenha uma 

grande parte da economia voltado ao setor agrícola, esse país conseguiu incluir fortes 

indústrias de tecnologia e turismo em seu território, tornando seu padrão de vida 

relativamente alto.
54

 

Demonstrando estabilidade e fornecendo incentivos em zonas de livre comércio, 

esse país se destaca por atrair um dos maiores níveis de investimentos estrangeiros 

direto e per capita da América Latina – o que inclui a presença de empresas 

transnacionais. O acordo comercial EUA-América Central-República Dominicana, por 

exemplo, ajudou a aumentar essa área econômica. Não obstante a isso, a Costa Rica 

também possui laços bastante estreitos com organizações internacionais financeiras, tais 

como o Banco Mundial, o qual estabeleceu um Marco de Parceria com o País (MAP), 

para desenvolvimento entre 2016-2020, envolvendo, entre as medidas, um empréstimo 

de US$ 420 milhões.
55

 

Entretanto, apesar do crescimento na economia costa-riquenha, esse 

desenvolvimento não atingiu todo mundo: a desigualdade social é um problema cada 

vez mais latente no território. Os mecanismos de redução dessa situação têm sido muito 

fracos, principalmente no que tange grupos mais desfavorecidos, que possuem ainda 

menos oportunidades de ascensão social: pessoas pouco qualificadas, mulheres, jovens e 

migrantes. E, ainda que o atual presidente – Carlos Alvarado – esteja altamente 
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compromissado com a defesa dos direitos humanos, sua maior preocupação se vincula 

ao atual déficit fiscal e a dívida pública do país, o que compromete os investimentos nas 

demais áreas e mostra uma necessidade de fomento à economia.
56

 

13.  CUBA  

Cuba é um país insular, localizado no mar do Caribe, na América Central. Cuba 

possui uma população de mais de 11 milhões de pessoas e é a nação-ilha mais populosa 

do Caribe. Seus costumes foram formados a partir de diversas fontes, como os povos 

Tainos e Ciboneys, a influência da colonização espanhola e a introdução de escravos 

africanos e a sua proximidade com os Estados Unidos. Politicamente, Cuba é o único 

país socialista da América, na atualidade.  

Cuba possui uma taxa de alfabetização de 99,8%
57

 uma taxa de mortalidade 

infantil inferior até mesmo à de alguns países desenvolvidos,
 
e uma expectativa de 

vida média de 79,39. Em 2006, Cuba foi a única nação no mundo que recebeu a 

definição da WWF de desenvolvimento sustentável.  

O governo continua a equilibrar a necessidade de afrouxar seu sistema econômico 

socialista contra o desejo de firme controle político. Em abril de 2011, foi realizado o 

primeiro Congresso do Partido Comunista Cubano em quase 13 anos, durante o qual os 

líderes aprovaram um plano para amplas mudanças econômicas. Desde então, o governo 

implementou lenta e progressivamente reformas econômicas limitadas, inclusive 

permitindo que os cubanos comprassem aparelhos eletrônicos e celulares, ficassem em 

hotéis e comprassem e vendessem carros usados.  

  O governo cortou empregos no setor estatal como parte do processo de reforma, 

e abriu alguns serviços de varejo para o "auto-emprego", levando ao surgimento dos 

chamados "cuentapropistas" ou empresários. Mais de 500.000 trabalhadores cubanos 

estão atualmente registrados como autônomos. O regime cubano atualizou seu modelo 

econômico para permitir a propriedade privada e a venda de imóveis e veículos novos, 

permitindo que agricultores privados vendam produtos agrícolas diretamente para 

hotéis, permitindo a criação de cooperativas não agrícolas, adotando uma nova lei de 

investimento estrangeiro, e o lançamento de uma “Zona Especial de Desenvolvimento” 
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ao redor do porto de Mariel. Dependente dos produtos pretolíferos da Venezeuela, desde 

2016, Cuba atribui o seu crescimento econômico mais lento, em parte, aos problemas 

com as entregas desses produtos.  

14. DOMINICA 

 Dominica, oficialmente Comunidade de Dominica encontra-se na América 

Central, na região do Caribe Oriental. Possui uma economia com base na agricultura, e 

compõe uma democracia parlamentar, havendo, portanto, um chefe de Estado e um 

Chefe de Governo
58

. Ao que se refere as organizações das quais faz parte, este país 

participa da ONU, FMI, Banco Mundial, CARICOM, OEA, OMC e Comunidade 

Britânica. 

 A Comunidade de Dominica possui uma infraestrutura precária e há ausência 

de um grande aeroporto, fatores que impediram o crescimento industrial. Esses 

elementos foram definitivos para a dificuldade de crescimento de indústrias, e por 

definir a agricultura continua sendo a atividade econômica mais utilizada no local.
59

  

 Dominica durante muito tempo teve problemas com relação às finanças, 

estando presente na lista de países que não cooperaram na luta contra a lavagem de 

dinheiro. Dessa forma, o governo chegou a reforçar as regras bancárias, além de criar 

uma unidade de inteligência financeira. Esta medida pode se tornar fator decisivo no 

que diz respeito a não atração de empresas a seu território. 
60

 

 Por encontrar-se numa região propícia a furacões, os desastres e dificuldades 

sociais tornam-se intensos no país, levando a população a ficar sem água ou energia, 

além de dificultar inúmeras outras questões sociais como saúde.  

15.  EL SALVADOR 

A República de El Salvador é um país localizado na América Central, sendo o 

único da região que não dispõe de um litoral caribenho. É válido ressaltar que a as 

principais indústrias locais são pautadas nos setores de alimentos, petróleo, móveis, 

cimento, entre outras e a economia não tem mostrado grande crescimento
61

. Assim, ao 

                                                           
58

 GOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF DOMINICA. Country Profile. Disponível em: 

<http://dominica.gov.dm/about-dominica/country-profile>. Acesso em 09 de maio de 2018. 
59

 BBC NEWS. Dominica country profile. Disponível em: 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1166435.stm>. Acesso em 09 de maio de 2018. 
60

 Ibidem. 
61

CERQUEIRA, Wagner. El Salvador. Disponível em: < https://brasilescola.uol.com.br/geografia/el-salvador.htm>. Acesso 

em: 09 de maio de 2018. 



 

 
19 

passo que é o menor país da América Central, tem a quarta maior economia da região, 

apesar disso a dívida externa total era cerca do 60% do PIB em 2017
62

. 

Dessa maneira, no que tange a disparidade local, o referido país apresenta um 

elevado grau de desigualdade social: em 2010 o coeficiente de Gini da nação era de 48,3 

63
. Soma-se a isso a problemática da educação, que é um dos grandes desafios para o 

desenvolvimento das juventudes, tendo em vista que somente 33,3% dos jovens têm 

acesso a ela. Dessa forma, com a juventude sendo afastada desse direito fundamental, 

juntamente com o desemprego, o cenário contribui para maximizar os níveis de 

insegurança local
64

.  

Outra forte problemática da nação é a questão da violência, El Salvador é 

considerado um dos países mais violentos do mundo e, segundo a ONU, foi o onde mais 

houve homicídios em 2015. Assim sendo, apesar de parte do cenário atual ser 

consequência da guerra civil, especialistas colocam que o autoritarismo estatal também 

é uma das causas da situação. 
65

 

Quanto à intervenção de transnacionais no país, houve um caso emblemático 

denunciado por uma missão internacional organizada pela federação ambientalista 

Amigos da Terra Internacional em El Salvador e na Guatemala, que identificou 

violações sistemáticas de direitos humanos por parte de empresas transnacionais. Nesse 

sentido, foi declarado por parte das delegadas e delegados da missão que os crimes 

econômicos e ecológicos cometidos pelas transnacionais no projeto de mineração da 

Pacific Rim em El Salvador são um exemplo de um problema sistêmico global e 

denunciaram a necessidade de tais corporações transnacionais abandonarem os 

territórios afetados e repararem as comunidades deterioradas. 
66
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16.  EQUADOR 

A República do Equador é um país localizado na América do Sul, sendo 

transpassado, ao norte, pela linha do equador. Assim, a economia nacional é fomentada 

pela produção e exportação de petróleo e, apesar do país possuir grande riqueza mineral, 

a indústria atua com maior enfoque nos segmentos têxteis, alimentícios, petroquímicos, 

dentre outros. Nesse sentido, o Produto Interno Bruto nacional é de 52,6 milhões de 

dólares e o Índice de Desenvolvimento Humano é relativamente alto, sendo ele de 

0.695.
67

  

Destarte, em 2007 ocorreu uma drástica mudança nas políticas realizadas na 

nação devido a Revolução Cidadã. A partir desse momento, houve uma racionalização e 

bom investimento dos recursos estatais – que antes eram gastos, em sua maioria, no 

pagamento de dívidas externas
68

. Assim sendo, desde então houve uma redução de 

13.2% no número de indivíduos considerados pobres e a diferença de renda também 

apresentou melhorias, baixando 0,7 pontos do Equador no índice de Gini
69

.   

Além dos grandes avanços sociais que a política do Buen Vivir trouxe consigo, 

também estava em seus objetivos a defesa da integração latino-americana, visando o 

fortalecimento regional e maior independência da América Latina perante as grandes 

potências mundiais. Dessa maneira, o equador passou de uma posição de alinhamento 

regular aos Estados Unidos da América, para uma relação de maior independência. 

Soma-se a isso a maior atenção aos interesses latino-americanos, exercendo um 

importante papel em organizações internacionais, inclusive na CELAC.
70

  

No que tange a ação das transnacionais no território do Equador, é importante 

salientar o caso da empresa Petrolífera Texaco, comprada pela transnacional Chavron, 

que desencadeou um grande desastre ambiental no território, contaminando cerca de 

480 mil hectares de floresta amazônica com resíduos de petróleo. Tal exemplo pode ser 
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considerado emblemático, haja vista que a transnacional, apesar de ter sido condenada, 

nunca pagou a multa a ela destinada. 
71

 

17.  FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL (FMI) 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) é uma agência especializada das 

Nações Unidas que trabalha para o fomento da cooperação monetária global, promoção 

do crescimento econômico sustentável e redução da taxa de pobreza no globo, vale 

ressaltar que a agência é composta de 189 países-membros
72

. Além de empréstimos para 

socorrer países que passam por dificuldades, o FMI acompanha a política econômica 

dos seus membros e faz recomendações, também dispõe de uma assistência técnica e 

treinamento na sua área de competência e, por isso, será uma delegação observadora na 

sétima edição da cúpula de Estados da CELAC
73

. É importante salientar, ainda, que o 

poder de voto de cada país é determinado pela proporção de quotas que o Estado possui 

no fundo
74

. 

Vale ressaltar que a maioria dos países latino-americanos já necessitou de 

assistência financeira do Fundo Monetário Internacional e são os países emergentes e 

em desenvolvimento que mais demandam empréstimos do Fundo. Dessa maneira, essa 

Instituição oferece funções valiosas que não podem ser oferecidas com igual eficácia 

por outras entidades públicas ou firmas, especialmente para economias menores e mais 

abertas. Assim, o FMI pode ajudar a reforçar as capacidades institucionais e técnicas 

através do processo de consulta e assistência técnica, além dos empréstimos monetários 

tanto utilizados por diversas nações, e defende interesses de outros organismos, como a 

Organização Mundial do Comércio e Banco Mundial. 
75

 

Soma-se ao cenário supracitado que o FMI também financia empreendimentos 

transnacionais e esses são postos na América Latina e Caribe. Nesse sentido, essas 

empresas colocam em cláusulas contratuais a promoção do bem-estar social, produção 

de empregos, melhoramento da qualidade de vida e saúde populacional, assumindo 
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compromissos que, indiretamente, são colocados pelo Fundo e que podem maximizar o 

desenvolvimento social das nações emergentes. 
76

 

18.  GUATEMALA 

Oficialmente República da Guatemala, é um país da América Central e é uma 

república presidencial. A economia do país baseia-se predominantemente na agricultura. 

A política externa do governo da República estabelece a orientação do Estado da 

Guatemala com outros Estados em assuntos bilaterais e multilaterais, em conformidade 

com os compromissos assumidos pelo Governo entre os quais se destacam a promoção 

e proteção de direitos humanos e a erradicação da pobreza e da fome
77

.  

Apesar de rico em recursos naturais, a Guatemala enfrenta desigualdades sociais 

e econômicas, pobreza e desemprego, que fazem desta nação um país díspar e violento. 

A desigualdade na Guatemala é uma das mais elevadas da região, estando em 9º lugar 

do ranking
78

. A distribuição de renda é altamente desigual, com os 20% mais ricos da 

população respondendo por mais de 51% do consumo geral da Guatemala. Mais da 

metade da população está abaixo da linha de pobreza nacional e 23% da população vive 

em extrema pobreza
79

, o que o torna o segundo país com maior pobreza extrema da 

América Central
80

. 

Além da notória desigualdade social, na Guatemala há casos de violação dos 

direitos humanos. Corporações transnacionais violam tais direitos e criminalizam seus 

defensores e defensoras e comunidades em resistência contra projetos das empresas 

transnacionais. Por vezes, as corporações agem com a cumplicidade do governo que 
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adaptam legislações em favor da corporação e em desfavor aos direitos da comunidade 

impactada. 
81

 

19.  HAITI 

A República do Haiti é o país mais pobre de todo o ocidente, com cerca de 60% 

da população vivendo abaixo da linha de pobreza nacional, tendo enfrentado uma 

extrema instabilidade política durante anos de sua história, inclusive em dias hodiernos. 

O país, localizado no Caribe, foi devastado em 2010 por um forte terremoto que matou 

mais de 300.000 pessoas e causou uma destruição da infraestrutura e da economia 

nacional. Embora a situação econômica tenha melhorado, e a arrecadação de receitas 

aumentado, continua a contar com assistência econômica internacional formal para a 

sustentabilidade fiscal, com mais de 20% de seu orçamento anual vindo de ajuda 

externa ou apoio direto ao orçamento.
82

 

O Haiti tem uma grande dependência econômica e financeira com os EUA, o 

que pode ser notado com o acesso livre de tarifas para exportação
83

. Ante esta 

dependência externa, algumas empresas transnacionais estão se instalando no território 

haitiano, atraídas por uma mão de obra de custo baixo, além das potencialidades 

agrícolas do país. Muitas vezes sob o disfarce de filantropia e projetos humanitários, as 

corporações estão silenciosamente anexando a economia agrícola do Haiti e, 

consequentemente, violando liberdades básicas de sua população. Diante deste contexto, 

grupos de ativistas populares estão lutando pelos direitos humanos básicos, não apenas 

preservando os meios de subsistência haitianos, mas também conservando a 

biodiversidade indígena
84

. 

A pobreza, corrupção, propensão a desastres naturais e baixos níveis de 

educação para grande parte da população representam alguns dos mais sérios 

impedimentos ao crescimento econômico do Haiti, além da frágil infraestrutura e 

deficiente acesso a eletricidade. Por seu turno, ilustram também a vulnerabilidade social 

que vive os haitianos, dos quais muitos, especialmente crianças, são submetidos a 
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trabalhos forçados, ou a condições laborais extremamente precárias, bem como também 

a tráfico sexual. Desse modo, muito se discute entre o povo haitiano sobre como 

diminuir a dependência externa, de forma que se crie uma política sustentável no país. 

Entretanto, os políticos haitianos majoritariamente defendem políticas que beneficiam 

empresas estrangeiras.
85

  

20.  HONDURAS 

Oficialmente chamado de República da Honduras, este país ainda vem se 

recuperando lentamente de uma das maiores tragédias da América Central: o Furacão 

Mitch, acontecimento de 1998 que deixou cerca de 5.600 mortos e um dano estimado 

em US$ 2 bilhões
86

. Esse desastre gera consequências até os dias de hoje. Tendo sido o 

maior atingido pelo furacão, Honduras é, atualmente, o país com maior taxa de pobreza 

extrema da América Central
87

. Além disso, mais da metade da população – 65% – vive 

em situação de pobreza, a renda per capita é uma das mais baixas da região e possui 

uma das maiores taxas de homicídios do mundo
88

. 

Consequentemente, Honduras se mostra bastante necessitada de investimento 

estrangeiro em seu território, e por isso abre cada vez mais espaço para receber 

empresas advindas do exterior – entre elas, transnacionais. Por isso, a economia dessa 

nação depende fortemente do comércio e da remessa dos EUA, fato pelo qual faz com 

que sejam celebrados acordos que facilitem o investimento direto (como por exemplo, o 

Acordo de Livre Comércio EUA-América Central-República Dominicana, em vigor 

desde 2006). Desse modo, é visível a inclinação desse país em seguir os interesses dos 

EUA nas relações internacionais, pois cerca de 15% de seu investimento de estrangeiro 

direto é de empresas estadunidenses. Não obstante a isso, também é um país que recebe 

apoio fiscal do FMI – o último, assinado em 2014.
89

 

Por outro lado, de acordo com relatores da ONU, este país é um dos mais hostis 

e perigosos do mundo para os defensores dos direitos humanos. Os relatos pedem que o 
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governo hondurenho adote e aplique imediatamente medidas eficazes para proteger 

esses defensores, para que eles possam realizar seu trabalho sem medo ou ameaça de 

violência ou assassinato. Mas os interesses econômicos acima listados, muitas vezes, 

vão de encontro a tais medidas.
90

 

21.  JAMAICA  

Ex-colônia britânica, a Jamaica é a terceira maior ilha das Grandes Antilhas. Sua 

população é de cerca de 2,7 milhões de habitantes, dos quais mais de 90% são de 

origem africana. Ainda que internacionalmente famosa pelo turismo e por sua rica 

cultura, com ritmos musicais como o reggae e religiões como a obeah, afro-jamaicana, 

e a rastafári, a história dos movimentos sociais e da vida política da Jamaica é pouco 

conhecida.
91

 A Jamaica é uma monarquia parlamentarista  e o chefe de estado é o 

monarca, atualmente a Rainha Elizabeth II. O representante do monarca na Jamaica é 

o Governador-Geral, que tem como papel a aprovação de leis e outras funções do 

estado. 

Atualmente, a Jamaica passa por um período de conflito social, causado pelo 

aumento da pobreza e tensão racial. O país apresenta uma das taxas mais altas de 

homicídio do mundo. Em decorrência desse processo de deterioração social, percebe-se 

uma nova intensificação do fluxo emigratório. Por parte dos partidos políticos e do 

governo, ocorre a tentativa de renovar as formas de ação política.  

A economia jamaicana é fortemente dependente de serviços, que representam 

mais de 70% do seu Produto Interno Bruto (PIB). O país continua a obter a maior parte 

de suas divisas do turismo, remessas e bauxita. Os lucros provenientes das remessas e 

do turismo representam, cada um, cerca de 15% do PIB, enquanto as exportações de 

bauxita caíram para menos de 5% do PIB. 

A economia da Jamaica cresceu, em média, menos de 1% ao ano nas últimas três 

décadas, e muitos impedimentos permanecem para o crescimento: um setor público 

inchado que dispersa os gastos em projetos importantes; alto crime; corrupção, e uma 

elevada dívida. A Jamaica, no entanto, tem feito progressos constantes na redução de 
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sua relação dívida / PIB, de quase uma alta de 150% em 2012 para cerca de 115% em 

2017, em estreita colaboração com o Fundo Monetário Internacional
92

.  

22.  MÉXICO 

Chamado oficialmente de Estados Unidos Mexicanos, esse país fica localizado 

na América do Norte e é, atualmente, a 11ª maior economia do mundo e uma grande 

potência regional. O México foi o primeiro país latino-americano a participar da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), possuindo, desde a década 

de 90, um mercado em desenvolvimento fortemente ligado aos Estados Unidos da 

América, devido à consagração do Acordo de Livre Comércio da América do Norte 

(NAFTA), o qual criou uma zona de livre comércio entre esses dois países e o Canadá
93

 

– acordo esse que está declaradamente ameaçado pelo Presidente dos EUA, Donald 

Trump
94

. 

Por muito tempo, o México teve sua economia caracterizada pela intervenção do 

Estado. Entretanto, desde os anos 80, ao seguir teorias econômicas neoliberais, o 

Governo procurou desregular completamente indústrias e desmantelar empresas 

estatais, passando a receber grandes quantias de investimento estrangeiro – e ainda 

promoveu a privatização de diversos setores
95

. Diante disso, atualmente, a principal 

receita de grandes empresas transnacionais advém do México, pois esse país oferece 

grande apoio às corporações estrangeiras, através de facilidades e subsídios – muitas 

vezes, apoio maior até do que os oferecidos às empresas de nacionalidade mexicana
96

. 

Diante desse cenário, há diversos casos de violações de direitos humanos por 

empresas transnacionais no México. Como exemplo, tem-se o caso do Rio Sonora, 

considerado o maio desastre ambiental da história do país, em que a mineradora 

Buenavista Del Cobre despejou 40.000 m³ de rejeitos em um fluxo que desaguou no Rio 

Sonora, afetando diretamente a vida de 22.000 pessoas. Determinada a 
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responsabilização da corporação, a população revela a falta de análise dos prejuízos e 

ausência de clareza no processo de reabilitação do rio.
 
Não obstante, são notórias, 

também, as violações trabalhistas, com a precariedade de contratos temporários, falta de 

acesso à seguridade social, fixação de salários abaixo do salário mínimo. Além de que, 

o trabalho infantil ainda é um problema presente no país, onde existem 

aproximadamente 2,48 milhões de crianças participando de atividades econômicas.
97

  

Desse modo, verifica-se que o alto número de instalação de empresas 

transnacionais no México, bem como os diversos casos de violações de direitos 

humanos cometidas por essas, decorre da necessidade de desenvolvimento do país. 

Entretanto, vê-se que esse desenvolvimento atinge a população vulnerável de maneira 

negativa, tendo em vista que dois terços da riqueza mexicana estão em poder de 10% 

das famílias, dado que expõe a desigualdade social do território
98

. Isto posto, o governo 

mexicano tenta combater tal realidade negativa sem deixar de lado a economia 

neoliberal que tanto desenvolveu o país nos últimos anos. 

23.  NICARÁGUA 

A Nicarágua, oficialmente República da Nicarágua, é um país da América 

Central, sua Capital é Manágua. A sua população é estimada em 6 038 652 habitantes 

sendo, em sua maior parte, multiétnica. Sua capital, Managua, é a terceira maior cidade 

da América Central. A língua principal é o espanhol. Como forma de governo, possui 

uma república democrática representativa, e desde 2007, Daniel Ortega tem sido o 

presidente. 

A Nicarágua, o país mais pobre da América Central e o segundo mais pobre do 

hemisfério ocidental, possuindo um amplo desemprego e pobreza. O crescimento do 

PIB de 4,5% em 2017 foi insuficiente para fazer uma diferença significativa. Os têxteis 

e a agricultura combinados representam quase 50% das exportações da Nicarágua. 

Carne, café e ouro são as suas três principais commodities de exportação.  
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O Acordo de Livre Comércio entre a República Dominicana, a América Central 

e os Estados Unidos está em vigor desde abril de 2006 e ampliou as oportunidades de 

exportação para muitos produtos agrícolas e manufaturados da Nicarágua
99

. 

 Em 2013, o governo concedeu uma concessão de 50 anos com a opção de 50 

anos adicionais a uma recém formada empresa chinesa para financiar e construir um 

canal interoceânico e projetos relacionados, a um custo estimado de US $ 50 bilhões. A 

construção do canal não foi iniciada. 

Atualmente, o presidente Daniel Ortega adotou uma política de grande abertura 

às Empresas Transnacionais, com o objetivo de criar um clima de estabilidade, 

demonstrando a nível nacional e internacional que seu governo não está afungentando o 

investimento e que a Nicarágua será uma boa opção para os empresários estrangeiros. 

Essa política, é contudo, questionada, e gera muita perplexidade, tendo em vista que não 

foi exigido, até o momento, nenhum tipo de compromisso firme com respeito aos 

direitos humanos, trabalhistas e sindicais dos trabalhadores nicaraguenses
100

.  

24.  ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DOS EMPREGADORES 

(OIE) 

A Organização Internacional dos Empregadores (OIE), criada em 1920, é a voz 

reconhecida de empresas e organizações patronais, representando e dando apoio a uma 

comunidade formada por 151 organizações nacionais de empregadores, de 144 países ao 

redor do mundo
101

. Em discussões sobre leis trabalhistas, dentro da OIT, por exemplo, e 

fóruns multilaterais de política social, objetiva promover ambientes econômicos, 

políticos, sociais e empregatícios necessários à sustentação e desenvolvimento da livre 

iniciativa e da economia de mercado. Busca ainda ordenar serviços e informações 

relevantes aos seus membros, provendo parâmetros em relação aos temas políticos que 

afetem empregadores e suas organizações, desenvolvendo posições políticas a serem 

aplicadas no nível nacional e internacional.
102
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A OIE pontua que a globalização não é uma causa da desigualdade social. Pelo 

contrário, a globalização seria um fenômeno responsável por diminuir as desigualdades 

existentes, na medida que fomenta a criação de mais postos de trabalho, bem como 

investimentos em infraestrutura e tecnologia. A organização ressalta a importância do 

livre comércio em contribuir com o crescimento das economias, criação de riquezas e 

redução da pobreza. Sua posição é de que os países devem por capacidade própria, além 

de acordos comerciais e de assistência de organizações internacionais, desenvolver suas 

economias, mudando políticas econômicas para serem ajustadas frente à globalização, 

evitando, assim, fechamento de indústrias e desemprego.
103

 

Negócios e direitos humanos estão frequentemente na pauta de discussão da 

OIE, visto que tal assunto constitui-se como um desafio. A organização salienta que os 

acordos relacionados aos direitos humanos são feitos entre Estados e integram leis 

internacionais, sendo, primariamente, os Estados responsáveis pela implementação 

deles. Entretanto, reconhece o papel atual das empresas em relação a este assunto, 

orientando seus membros a seguirem pilares de respaldo aos direitos humanos. 

Importante, ainda, discorrer que a erradicação do trabalho infantil, trabalho forçado e 

meio ambiente são áreas de trabalho da Organização, assim como a redução de riscos de 

desastres e recuperação de locais atingidos, asseverando que falhas podem ocorrer, 

devendo as empresas estarem preparadas de forma eficaz para gerenciar esses eventuais 

problemas.
104

 

25.  ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC) 

 A Organização Mundial do Comércio, situada na Suíça, em Genebra, é 

atualmente composta por 160 países. Esta organização é considerada a instância 

principal de administração do sistema multilateral do comércio, e objetiva regular as 

relações comerciais entre seus membros, além da resolução pacífica de controvérsias 

mercantis, visando um ambiente propício a negociação de novos acordos econômicos.
105
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 Destarte, esta regulamentação ocorre em paralelo ao desenvolvimento de um 

sistema de regras de comércio internacional, realizado pelas empresas transnacionais.
106

 

Atua juntamente com o Banco Mundial e ao FMI em busca dos interesses das empresas.  

Ademais, a desigualdade social foi tema discutido na sexta edição do relatório da 

OMC sobre o Comércio Mundial (World Trade Report – WTR), na qual concluiu-se 

que o comércio influencia de maneira concreta em fatores como o crescimento, renda, 

gastos governamentais e desemprego, porém o maior desafio seria a distribuição de 

renda dos benefícios econômicos aos cidadãos.
107

 

26.  ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE) 

 No fim da II Guerra Mundial, a Europa encontrava-se destruída. Numa tentativa 

de permitir que o continente se reerguesse, os Estados Unidos da América criaram, 

dento da Doutrina Truman, o chamado Plano Marshall, que consistia na colaboração 

financeira para a recuperação da economia dos países aliados europeus. Neste contexto, 

foi criada a 16 de Abril de 1948 a Organização Europeia de Cooperação Econômica 

(OECE), cujo principal objetivo seria gerir essas ajudas, promovendo a cooperação 

entre os países membros e coordenando a distribuição de fundos.  

No ano de 1960, realizou-se a Convenção da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, passando a OECE a ser designada Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Nesta nova etapa, para além dos 

estados fundadores da OECE (agora OCDE), também o Canadá e os EUA aderiram, 

passando então a poder ser considerada não apenas uma organização europeia, mas 

transatlântica e mundial
108

. 

Ao longo dos anos, diversos países foram se unindo a esta organização, sendo 

que atualmente a OCDE conta com 35
109

 membros, fazendo parte deste grupo as 

                                                           
106

VERA, Thorstensen et al. Sistema de Regulação do Comércio Internacional em Confronto: o marco dos estados e o 

marco das transnacionais. Disponível em: 

<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/15860/Os%20Sistemas%20de%20Regula%C3%A7%C3%

A3o%20do%20Com%C3%A9rcio%20Internacional%20em%20Confronto.pdf>. Acesso em: 10 de maio de 2018.  
107

 ICTSD. Relatório da OMC analisa impacto do comércio sobre desigualdade e pobreza. Disponível em: 

<https://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/news/relat%C3%B3rio-da-omc-analisa-impacto-do-com%C3%A9rcio-sobre-

desigualdade-e-pobreza>. Acesso em: 10 de maio de 2018. 
108

OCE-OCDE. Disponível em: <www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/jlcv_ma_12586.docx>. Acesso em: 10 de 

maio de 2018 às 18:05.  

109
Irlanda, Estônia, Áustria, Austrália, Bélgica, Islândia, Polônia, Dinamarca, Alemanha, França, Finlândia, 

Coreia do Sul, Luxemburgo, Canadá, República Tcheca, Países Baixos, Estados Unidos, México, Noruega, 



 

 
31 

economias mais desenvolvidas do mundo, mas também economias emergentes e em 

desenvolvimento. Essa organização promove os princípios da democracia representativa 

e da economia de livre mercado. A OCDE atua como uma plataforma que pretende 

comparar políticas econômicas, solucionar problemas comuns e coordenar políticas 

domésticas e internacionais.  

Mais concretamente, a missão da OCDE é a de ajudar Governos e a sociedade a  

aproveitarem plenamente as vantagens da globalização. A ajuda ao desenvolvimento 

além-fronteiras é um ponto de destaque na missão da OCDE, mantendo não só parcerias 

com o setor empresarial e do mundo do trabalho, mas também com a sociedade civil. 

Para além disso, também constitui uma importantíssima fonte de dados estatísticos 

(econômicos e sociais), sendo que a sua base de dados cobre áreas que vão desde contas 

nacionais a indicadores econômicos, bem como educação, emprego, energia, comércio e 

saúde. 

27.  PANAMÁ 

A República do Panamá, localizada na América Central, possui como governo 

uma república presidencialista – composto pelo Chefe de Estado, Chefe de Governo e 

Gabinete-. A economia baseia-se principalmente num desenvolvido setor de serviços, 

como a operação do Canal do Panamá, a Zona de Comércio Livre de Cólon, bancos e 

destaca-se o fato de que este país é um centro de operações bancárias offshore.
110

 

Apesar de ser uma das economias em maior ascensão no cenário latino-

americano, a qual direciona recursos à programas sociais, a pobreza e a desigualdade 

social são fatores presentes na sociedade, acarretando ao Panamá o índice de país com a 

segunda pior distribuição de Renda da América Latina.
111

 

É notório ressaltar a expansão ao acesso à educação, assim como à água potável, 

não possuindo semelhante qualidade ao se referir à disponibilidade de eletricidade e 

saneamento – responsável pelo alto índice de enfermidades em crianças e, 

consequentemente, desnutrição no país.
112
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Ademais, o processo de construção do Canal do Panamá acarretou uma série de 

danos ambientais provenientes de um conjunto de erros decorrentes de problemas 

envolvendo engenharia, organização e saneamento
113

. Atualmente ocorreu a expansão 

desta grandiosa construção, iniciada em 2007 e finalizada em 2016, resultando num 

custo de US$ 5,3 bilhões e proporcionando um aumento de mais da metade da 

capacidade do Canal
114

.  

A ampliação do Canal do Panamá possibilitou a acomodação de embarcações 

ainda maiores, de alta capacidade, sendo os Estados Unidos e China os principais 

usuários deste canal.
115

 Nesse contexto, esses países tornam-se grandes favorecidos 

desta obra, o que apesar dos danos ambientais e até mesmo humanitários acarretados, 

leva à maior valorização da questão econômica envolvida. 

28.  PARAGUAI 

A República do Paraguai é um país localizado no centro da América do Sul e é 

uma república presidencialista, onde o presidente é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e 

de governo. O Paraguai é uma república baseada na democracia. É um país de 

emigração, não atraindo um grande número de imigrantes por causa da instabilidade 

política, guerras civis, anos de ditadura, além de maior apelo dos países vizinhos. 
116

 

 Esse país tem uma economia de mercado caracterizada por um grande setor 

informal, com reexportação de bens de consumo importados para os países vizinhos, 

bem como as atividades de microempresários e vendedores ambulantes urbanos. Além 

disso, uma grande percentagem da população, especialmente nas zonas rurais, vive da 

atividade agrícola. Apesar de a economia ter caído 3,8% em 2009 e das secas severas e 

surtos de febre aftosa em 2012, desde 2014 a economia do Paraguai cresceu a uma taxa 

média anual de 4%. 
117

 

O governo paraguaio reconhece a necessidade de diversificar sua economia e 

algumas das medidas realizadas foram a promoção dos baixos custos trabalhistas do 

país, a energia barata da Usina Hidrelétrica de Itaipu e a taxa de imposto de um dígito 

                                                           
113

 Universitas Relações Internacionaos Brasília. O Canal do Panamá: política e estratégia. Disponível em: 
<https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/relacoesinternacionais/article/viewFile/3554/2891>. Acesso em 10 de 
maio de 2018. 
114

 CIA. Central America and Caribbean: Panama. Disponível em: <https://www.cia.gov/Library/publications/the-world-

factbook/geos/pm.html>. Acesso em: 10 de maio de 2018. 
115

 Ibidem. 
116

 CIA. Central America and Caribbean: Paraguay. Disponível em: < https://www.cia.gov/Library/publications/the-

world-factbook/geos/pa.html >. Acesso em: 13 de maio de 2018. 
117

 Ibidem. 



 

 
33 

sobre empresas estrangeiras. Ainda assim, o Paraguai está abaixo da média latino-

americana em várias categorias socioeconômicas, além de apresentar maiores taxas de 

desigualdade de renda. A taxa de pobreza no Paraguai diminuiu nos últimos anos, 

entretanto, continua alta, principalmente nas áreas rurais. 
118

 

No que concerne aos direitos humanos, somente em 1958 eles foram 

reconhecidos no país, entretanto, durante a ditadura Stroessner (1954-1989) ocorreram 

inúmeras violações. Dessa forma, a efetivação e os avanços significativos dos direitos 

humanos só foram ocorrer a partir da Constituição de 1992
119

. Tendo uma grande 

percentagem da população que vive da atividade agrícola, há grandes violações dos 

direitos humanos quando empresas transnacionais se inserem na agricultura, deslocando 

pessoas que vivem dessa atividade como eixo central de sua cultura, incorporando uma 

lógica mercantilista
120

.  

A violação aos direitos humanos se detalha de maneira pormenorizada com a 

morte de várias pessoas como consequência da implementação do “pacote tecnológico” 

por essas empresas. As violações demonstram, em alguns casos, articulações a nível 

internacional, com outras formas de violações, outras modalidades, mas com o mesmo 

objetivo: privar a população de seus territórios e intensificar a exploração e extração de 

riquezas
121

.  

29.  PERU 

Situado na América do Sul e chamado oficialmente de República do Peru, esse 

país lutou nas últimas décadas para modernizar sua economia, dificuldade expandida 

pelas consequências dos frequentes desastres naturais, como terremotos e chuvas do El 

Niño
122

. Ainda assim, os níveis de pobreza e desemprego caíram dramaticamente na 

última década, e hoje, o Peru possui uma das economias com melhor desempenho da 

América Latina – mas que ainda tem que lidar com uma forte desigualdade social. Fato 

importante acerca desse desenvolvimento é o Acordo de Promoção Comercial Peru-
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EUA, em vigor desde 2009, o que fez com que o comércio entre esses dois países 

dobrasse.
123

 

Atualmente, o Peru visa se tornar membro da OCDE, a qual estabelece 

princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, fato pelo qual faz com que o 

país em questão implemente programas econômicos nesse sentido. Um dos problemas a 

serem resolvidos com relação à violação de direitos humanos por empresas 

transnacionais no país diz respeito à mineração, pois a atuação estatal possui uma 

presença limitada onde essas empresas operam, o que prejudica a governabilidade, o 

Estado de Direito e dificulta o diálogo com as comunidades do país – as quais possuem 

reclamações como poluição das águas e metais nos sangues dos trabalhadores.
124

 

Entretanto, o trabalho do governo peruano em busca da efetivação dos direitos 

humanos está constantemente em evolução, possuindo medidas que abortaram a taxa de 

trabalhos informais no país, avançaram a igualdade salarial entre homens e mulheres, 

erradicaram o trabalho infantil e incluíram as pessoas com deficiências no ambiente 

laboral. Além disso, o Governo também se comprometeu com a elaboração de um Plano 

Nacional de Ação sobre Empresas e Direitos Humanos. Outrossim, o Peru também se 

destaca pela preocupação em dar voz aqueles que defendem os direitos humanos, 

tomando medidas como a criação do Ministério de Gestão Social e Diálogo, que procura 

dar ênfase nas relações comunitárias em vez de promover a repressão.
125

 

30.  REPÚBLICA DOMINICANA 

A República Dominicana é um país localizado na região do Caribe e possui, 

atualmente, uma economia em crescimento, a qual acelera a taxa de urbanização de suas 

cidades e aumenta o tamanho da classe média do país. Desde os anos 90, essa nação tem 

aberto seu comércio para entrada de investimento estrangeiros, notadamente quanto às 

maquiladoras – empresas que importam peças e componentes de suas matrizes 

estrangeiras para que os produtos sejam manufaturados. Entretanto, cerca de três 
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quintos dos dominicanos permanecem abaixo do nível da pobreza, fato pelo qual faz 

com que a grande maioria da população tem baixa renda.
126

 

Diante disso, o alto índice de desemprego, um grande setor informal e 

subemprego permanecem importantes desafios de longo prazo. Por isso, a economia 

desse país é altamente dependente dos EUA: as suas remessas chegam a cerca de 7% do 

PIB e é o destino de aproximadamente metade das exportações da República 

Dominicana. Muito disso, devido ao Acordo de Livre Comércio EUA-América Central-

República Dominicana, que impulsionou o investimento e a exportação de 

manufaturados.
127

 

Por outro lado, diante da evolução do desenvolvimento do país, o Governo da 

República Dominicana não deixa de lado a responsabilidade social das empresas que 

são instaladas em seu território. Para isso, foi criada a Red Dominicana del Pacto 

Global
128

, programa que tem como princípio o respeito aos direitos humanos pelas 

empresas, pelo qual a República Dominicana objetiva ser exemplo no que tange a 

proteção dos direitos humanos em suas atividades econômicas. Essa rede manteve um 

grande crescimento econômico para o país desde sua criação, realizando um verdadeiro 

fomento ao setor privado.
129

 

31.  SURINAME 

 A República do Suriname é o mais novo país independente da América do Sul, 

tendo como tipo de governo a República presidencialista. Todo o seu território está 

localizado na Amazônia transnacional, e sua economia é baseada no setor mineral e 

energético (ouro, petróleo e alumínio). A agricultura e manufatura, apesar de apresentar-

se em menor escala, também constituem ramos importantes para a âmbito econômico do 

país.
130

 O Suriname compõe organizações como a Comunidade do Caribe (Caricom) e 
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Organização da Conferência Islâmica
131

. No entanto, este país apresenta baixa 

interconectividade com seus vizinhos
132

.  

Durante o período da Segunda Guerra Mundial, as empresas transnacionais, 

como ALCOA, foram responsáveis pela exploração de minerais na região do Suriname. 

Neste período, 75% das importações norte-americanas de bauxita eram decorrentes 

desta exploração. 
133

 Com relação a desigualdade social, o Suriname apresenta índices 

elevados de pobreza e desigualdade. De acordo com o Ranking IDH Global, em 2014, 

este país encontra-se em 103° lugar, possuindo Índice de Desenvolvimento Humano 

correspondente a 0,714.
134

 

32.  TRINIDAD E TOBAGO 

Trinidad e Tobago é um país que, com cerca de 5.130 km² de abrangência 

territorial, pertence a América Central e não possui fronteiras continentais. A nação tem 

como principal fonte de exportação e de receita o petróleo e o gás natural. Assim sendo, 

o país desfruta de um Produto Interno Bruto de 23,9 bilhões de dólares e seu governo é 

uma República Parlamentarista.
135

 

Vale salientar que a nação possui um Índice de Desenvolvimento Humano alto, 

sendo ele de 0.772, considerado em 2016 como o 8° melhor IDH da América Latina
136

. 

Apesar disso, o governo vem lutando para reverter uma onda de aumento nos crimes 

violentos
137

. 

No que tange a economia nacional, Trinidad e Tobago dispõe de uma das 

maiores rendas da América Latina e os Estados Unidos da América é considerado seu 

maior parceiro comercial, obtendo 48% das exportações. Dessa forma, fica claro que, 
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com sua economia fortemente dependente dessa nação, o país se volta para os interesses 

estadunidenses
138

.  

Vale ressaltar, ainda, que a região é protegida por consideráveis reservas 

externas. Apesar disso, está em recessão e o governo local vem enfrentando a 

problemática da escassez de gás natural, juntamente com a baixa de preço desse 

produto.
139

 

33.  URUGUAI 

 Localizado ao Sul da América do Sul, a República Oriental do Uruguai é o 

segundo menor país da região sul-americana e possui como tipo de governo a república 

presidencial. Este país apresenta uma economia de mercado livre marcada pelo setor 

agrícola orientado para a exportação, força de trabalho consideravelmente preparada e 

elevados níveis relacionados a gastos sociais. O setor industrial é composto 

principalmente por empresas de processamento de alimentos, maquinaria elétrica, 

produtos petrolíferos, têxteis, produtos químicos, bebidas e equipamentos de 

transporte.
140

 

Apesar de ser signatário de acordos internacionais ambientais como o Protocolo 

Antártico-Ambiental, Recursos Vivos Antárticos-Marinhos, Tratado da Antártida e 

outros, o Uruguai sofre com sérios problemas ambientais decorrentes de indústrias. 

Uma das principais questões ambientais atuais consiste na poluição da água em 

decorrência da indústria de embalagem de carne/curtume e a eliminação inadequada de 

resíduos sólidos e perigosos.
141

 

Ao decorrer dos anos foi possível notar uma relação entre a regulação trabalhista 

e os investimentos realizados pelas ETNs, ao ponto em que, com a diminuição da 

rigidez na regulação trabalhista no Uruguai ocorreu aumento no número de 

investimentos recebidos pelas empresas transnacionais. Este fator influi 

significativamente na economia do país.
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34.  UNIÃO EUROPEIA 

A União Europeia é uma união econômica e política de características únicas, 

constituída por 28
143

 países que, em conjunto, abarcam grande parte do continente 

europeu. Os primeiros passos visavam incentivar a cooperação econômica, partindo do 

pressuposto de que se os países tivessem relações comerciais entre si se tornariam 

economicamente dependentes uns dos outros, reduzindo assim os riscos de conflitos.  

Foi assim, que, em 1958, foi criada a Comunidade Econômica Europeia (CEE), 

então constituída por seis países: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e 

Países Baixos. Desde então, mais 22 países aderiram a esta grande organização, 

formando um enorme mercado único (também conhecido como mercado interno) que 

continua a evoluir para atingir o seu pleno potencial. 

O que começou por ser uma união meramente econômica evoluiu para uma 

organização com uma vasta gama de domínios de intervenção, desde o clima, o 

ambiente, a saúde, até às relações externas e a segurança, passando pela justiça e a 

migração. Em 1993, a Comunidade Econômica Europeia (CEE) passou a chamar-se 

União Europeia (UE), refletindo esta evolução. 

O principal motor da economia europeia é o mercado único, que permite que a 

maioria das pessoas, bens, serviços e capitais circulem livremente. O objetivo da UE é 

desenvolver este enorme recurso também em outras áreas, como os mercados da 

energia, do conhecimento e dos capitais, para que os europeus possam tirar o máximo 

partido do seu potencial. A União Europeia é o principal bloco comercial do mundo, 

consiste no maior exportador mundial de bens e serviços e o maior mercado de 

importação para mais de 100 países. Fora das suas fronteiras, a UE está igualmente 

empenhada na liberalização do comércio mundial
144

. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) propôs a adoação de um código de 

conduta para as corporações transnacionais na década de 1970, contudo, a ideia nunca 

chegou a ir adiante devido à vigorosa oposição do poderoso setor privado e dos países 
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industrializados. Em 2014 a União Europeia foi  acusada de sabotar os direitos humanos 

quando se opôs a esse novo código de conduta, repetindo o ocorrido na década de 70
145

. 

35.  VENEZUELA 

Oficialmente República Bolivariana da Venezuela, este país fica localizado na 

América do Sul e é uma república presidencialista, tendo como presidente Nicolás 

Maduro. A Venezuela é altamente dependente das receitas petrolíferas, que respondem 

por quase todas as receitas de exportação e quase metade da receita do governo, apesar 

do contínuo declínio na produção de petróleo em 2017. Neste mesmo ano, especialistas 

estimaram que a inflação ultrapassou 2000% e as pessoas enfrentaram uma escassez 

generalizada de bens de consumo e medicamentos. A queda dos preços do petróleo 

desde 2014 agravou a crise econômica do país. 

Além disso, o acesso insuficiente a dólares, controles de preços e rígidas 

regulamentações trabalhistas levaram algumas empresas a reduzir ou interromper suas 

operações na Venezuela. A resposta do governo venezuelano à crise econômica tem 

sido aumentar o controle estatal sobre a economia e culpar o setor privado pela 

escassez. As preocupações atuais do país incluem violações dos direitos humanos, 

crimes violentos desenfreados, inflação alta e escassez generalizada de bens de consumo 

básicos, remédios e suprimentos médicos. 

Há uma contínua falta de justiça em casos de violações graves dos direitos 

humanos e constantes ataques contra defensores e defensoras desses direitos. Entretanto, 

o país sofre pressão histórica por parte da oposição, financiada pelos Estados Unidos, 

transnacionais e empresários. A crescente influência das empresas transnacionais e seu 

envolvimento em transgressões dos direitos humanos continuam sendo uma grave 

ameaça para o país. 
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