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A OCDE COMO FORUM DE GOVERNANÇA DAS EMPRESAS MULTINACIONAIS 

Vera Thorstensen1 
Anna Cortellini2 

Marcelly Fuzaro Gullo3 

Resumo: A ascensão das empresas multinacionais no cenário internacional tornou a regulação 
estatal insuficiente, o que fortaleceu a importância das Organizações Internacionais para 
regular o tema. Este trabalho destaca a atuação da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) na governança global e, especialmente, analisa suas 
Diretrizes para Empresas Multinacionais enquanto recomendações conjuntamente dirigidas 
pelos governos aderentes, membros e não membros da OCDE, às empresas multinacionais. O 
acompanhamento e implementação das Diretrizes é realizado pelo Comitê de Investimentos 
da OCDE e pelos Pontos de Contato Nacional (PCNs). O Brasil aderiu às Diretrizes em 1997, 
estabeleceu seu PCN em 2003, e tem buscado adequar-se ao conteúdo do instrumento. 

Palavras-Chave: OCDE; Empresas Multinacionais; Governança Corporativa; Diretrizes para 
Empresa Multinacionais; Pontos de Contato Nacional; PCNs. 

Classificação JEL: F53, F63, K33, O19 

Abstract: The growth of multinational enterprises on the international scene has made state 
regulation insufficient, which has strengthened the importance of International Organizations 
to regulate the issue. This paper highlights the performance of the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) in global governance and, in particular, analyzes its 
Guidelines for Multinational Enterprises as recommendations jointly addressed by OECD 
member and non-OECD member governments to multinational corporations. The monitoring 
and implementation of the Guidelines is carried out by the OECD Investment Committee and 
the National Contact Points (NCPs). Brazil adhered to the Guidelines in 1997, established its 
NCP in 2003, and has sought to adapt its policies to the content of the instrument.  

Key words: OECD; Multinational Enterprises; Corporate Governance; Guidelines for 
Multinational Enterprises; National Contact Points; NCPs. 
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Introdução 

O tema das empresas multinacionais adquire, a cada dia, maior relevância nas 
discussões nacionais e internacionais. A nova dinâmica da interligação das economias alterou 
as relações entre as empresas e os Estados, tema que passou a ser refletido nas pautas de 
interesse das partes afetadas e nas agendas de negociações internacionais.  

Algumas empresas multinacionais superam Estados em volume de transações 
financeiras, receitas e comparação de população versus número de funcionários. Em 2016, a 
ONG Global Justice disponibilizou um relatório classificando as maiores economias globais do 
ano de 2015, incluindo empresas e Estados. Das 100 maiores economias do mundo, 69 eram 
empresas multinacionais e apenas 31eram países. No mesmo ano, o relatório de pesquisa foi 
apresentado no Fórum Económico Mundial realizado em Davos, procurando focar a relevância 
e urgência de se regular e limitar a atuação das multinacionais (GLOBAL JUSTICE, 2016b). 

Dados como esses demonstram a necessidade de as empresas multinacionais 
receberem maior atenção, regulamentação e fiscalização, dado seu impacto sobre a economia 
global, relações de trabalho, consumo, meio ambiente e aspectos sociais diversos que 
envolvem as relações entre pessoas, empresas e cadeias produtivas. 

Cientes de suas dimensões e da necessidade de serem aceitas pelos mercados 
consumidores e Estados anfitriões para o êxito de seus negócios, as empresas multinacionais 
passaram a dar maior atenção à pressão da sociedade civil quanto aos possíveis danos gerados 
por suas atividades. Tais preocupações começaram a ser cobradas nas áreas do comércio e 
investimento, e em cada etapa do processo produtivo, incluindo cadeias produtivas. Casos de 
violação a direitos envolvendo multinacionais podem rapidamente ganhar espaço na mídia 
porque afetam centenas e até milhares de pessoas. A responsabilidade e imagem das 
multinacionais, muitas vezes, vão além do cumprimento de obrigações estabelecidas em lei 
nos países em que atuam, sendo delas exigido comportamento positivo com relação a valores 
morais e éticos diversos.  

O único foro internacional que explicita regras para as multinacionais, além de 
discutir as relações entre Estados e essas empresas, é a OCDE - Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico, organização internacional em vigor desde 1961, com sede em 
Paris. A OCDE foi criada para substituir e ampliar as atividades desenvolvidas pela antiga OEEC 
– Organização para a Cooperação Econômica Europeia, criada, por sua vez, em 1948, após a II 
Grande Guerra (OECD, 2018). A OCDE possui como objetivos a discussão de políticas comuns 
entre países, destinadas à promoção do crescimento e desenvolvimento econômico e 
sustentável, funcionado como um fórum entre os países para trocas de experiências e boas 
práticas em áreas diversas. Composta por 37 países membros,4 a organização vem crescendo 

                                                           
4 Os países membros da OCDE são: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, 

Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, 

Hungria, Islândia, Israel, Itália, Japão, Coréia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, México, Noruega, Nova 

Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, Suíça e Turquia. Os países 

Colômbia e Lituânia são os membros mais recentes, tendo acedido em 2018. O Brasil formalizou pedido 
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em presença na governança mundial, desenvolvendo atividades e parcerias inclusive com 
países não membros, outras organizações internacionais e fóruns econômicos, como o G-205.  

Dentre os diversos temas tratados pela OCDE, desde a década de 70, um deles era o 
de investimentos estrangeiros e empresas multinacionais. A OCDE já discutia o tema das 
multinacionais, mesmo quando o número de multinacionais era pequeno e suas operações 
não afetavam diretamente os Estados e seus impactos sobre a economia era pequeno. Os 
Estados não se preocupavam, ainda, com a atuação dessas corporações, limitando suas 
regulações a questões locais. Com a crescente ascensão das multinacionais e do crescente 
fluxo de pessoas envolvidas, capitais transferidos e mercadorias comercializadas, a 
delimitação legal do Estado deixou de ser suficiente.  

Atento a este novo cenário que se formava, o antigo Comitê de Investimento 
Estrangeiro e Empresas Multinacionais (Committee on International Investment and 
Multinational Enterprises – CIME) da OCDE foi o primeiro a discutir e estabelecer Diretrizes 
para Empresas Multinacionais (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), em conjunto e 
como anexo à Declaração da OCDE sobre Investimento Estrangeiro e Empresas 
Multinacionais, adotada durante a reunião Ministerial realizada de 21 a 22 de junho de 1976.  

Por meio desses instrumentos, a OCDE objetivou estabelecer a cooperação entre 
países na adoção de regras não vinculantes que contivessem princípios norteadores e padrões 
de conduta empresarial responsável direcionados aos governos e empresas. Para tanto, o 
estabelecimento da Declaração e das Diretrizes foi resultado de intensos estudos e 
negociações do antigo Comitê de Investimento Estrangeiro e Empresas Multinacionais (CIME). 

Desde então, as Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais ou, simplesmente, 
Diretrizes, já passaram por cinco revisões (em 1979, 1984, 1991, 2000 e 2011) e são 
consideradas, atualmente, o principal instrumento de referência para que empresas 
desenvolvam suas atividades dentro de uma considerada Conduta Empresarial Responsável 
(Responsible Business Conduct). As Diretrizes estabelecem padrões de conduta e 
responsabilidade em temas como direitos humanos, direitos trabalhistas, direitos do 
consumidor, meio ambiente, corrupção, tributação, política de privacidade do quadro 
societário, dentre outros relacionados, a fim de que sejam respeitados pelas empresas no 
desenvolvimento de suas atividades.  

                                                           
de acessão à OCDE em maio de 2017 e permanece aguardando a autorização da organização para que 

seja iniciado o seu processo formal. 
5 G-20 é um Grupo Intergovernamental composto pelas maiores economias do mundo, sendo 19 países 

e a União Europeia. Os países envolvidos são: África do Sul, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, 

México, China, Japão, Coréia do Sul, Índia, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, Alemanha, França, 

Itália, Rússia, Reino Unido e Austrália. Conta também com a participação organizações internacionais 

em seus fóruns, como a ONU, FMI, OCDE, OMC, OIT, OMS e outras. (G-20, 2018. Maiores 

informações disponíveis em: <https://www.g20.org/es/g20/quienes-integran>). 
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1- A OCDE e o tratamento do tema das multinacionais  

1.a - O Comitê de Investimentos da OCDE 

Enquanto organização internacional, a OCDE foi criada com uma estrutura baseada 
em três pilares organizacionais: o i) Conselho, que é o órgão decisório e executivo, composto 
por representantes de todos os países membros, também responsável pelo estabelecimento 
de instrumentos legais (decisões, recomendações, declarações, entendimentos e acordos 
internacionais)6 elaborados a partir das atividades dos Comitês, o ii) Secretariado, que 
acompanha e dá suporte ao desenvolvimento das atividades dos comitês temáticos, e seus iii) 
Comitês. Os diversos Comitês, Grupos de Trabalho e Grupos Especializados desenvolvem 
estudos em temas diversos, multidisciplinares e de relevância global,7 realizando o 
levantamento de dados, análises, e elaboração de estatísticas e diretrizes de boas práticas 
que, a depender de decisão do Conselho, podem ser transformadas em instrumentos legais. 
São também responsáveis pela realização das revisões por pares (peer reviews). 

Imagem 1 - Estrutura da OCDE 

 

                                                           
6 As decisões (decisions) são instrumentos juridicamente vinculantes para todos os membros que não se 

abstenham no momento em que são adotadas. Os membros são obrigados a implementar as decisões e 

devem tomar as medidas necessárias para tal implementação. As recomendações (recommendations) 

não são juridicamente vinculantes, mas, na prática, possuem grande força moral como representação da 

vontade política dos membros, havendo grande expectativa de que os membros farão o máximo possível 

para implementá-las plenamente. As declarações (declarations) são textos solenes, estabelecendo 

compromissos políticos na forma de princípios gerais ou objetivos de longo prazo. Não constituem atos 

formais da Organização e não são juridicamente vinculantes, mas são observadas pelo Conselho da 

OCDE e sua aplicação é monitorada pelo órgão responsável na OCDE. Os acordos internacionais 

(international agreements) são instrumentos jurídicos da OCDE negociados e concluídos no âmbito da 

Organização. São juridicamente vinculativos para as partes. Os entendimentos (arrangement, 

understanding and others) são instrumentos que foram concluídos no âmbito da Organização, a partir 

de suas regras, ao longo do tempo, e são juridicamente vinculantes. 
7 Atualmente, os temas tratados pelos instrumentos jurídicos na OCDE são catalogados e divididos em 

17 áreas: 1) agricultura e alimentação; 2) desenvolvimento; 3) economia; 4) educação; 5) emprego; 6) 

energia; 7) meio ambiente; 8) finanças e investimentos; 9) governança; 10) indústria e serviços; 11) 

energia nuclear; 12) ciência tecnologia; 13) assuntos sociais, migração, saúde; 14) tributação; 15) 

comércio; 16) transporte; 17) desenvolvimento urbano, rural e regional. 
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Fonte: OCDE (OECD, 2018) 

Atualmente, o Comitê da OCDE responsável por tratar das questões sobre empresas 
multinacionais é o Comitê de Investimentos (Investment Committee), que existe sob esta 
denominação desde 2004, quando foi criado a partir da fusão de outros dois Comitês pré-
existentes: o Comitê de Investimento Estrangeiro e Empresas Multinacionais (Committee on 
International Investment and Multinational Enterprises – CIME), e o Comitê sobre Movimentos 
de Capitais e Transações Invisíveis (Committee on Capital Movements and Invisible 
Transactions - CMIT) (OECD, 2018). A coordenação do Comitê é realizada pela Diretoria de 
Assuntos Financeiros e Empresariais (Directorate for Financial and Enterprise Affairs), que é 
um dos departamentos dentro do Secretariado. Essa Diretoria, além de coordenar o Comitê 
de Investimentos, coordena outros quatro Comitês e um Grupo de Trabalho, a saber: o Comitê 
de Seguros e Pensões Privadas, o Comitê sobre Mercados Financeiros, o Comitê de 
Concorrência, e o Grupo de Trabalho sobre Suborno em Transações Comerciais Internacionais. 

Imagem 2 – Estrutura da Diretoria de Assuntos Financeiros e Empresariais 

 
Fonte: Dados OCDE (OECD, 2018). Elaboração CCGI- EESP/FVG. 

Dentre as funções do Comitê de Investimentos está a de administrar os instrumentos 
da OCDE sobre liberalização nas áreas de investimentos estrangeiros e serviços, o que inclui 
interpretar, revisar e acompanhar a implementação pelos países da Declaração sobre 
Investimentos Estrangeiros e Empresas Multinacionais (1976), suas Diretrizes sobre Empresas 
Multinacionais e suas Decisões sobre procedimentos. 

O Comitê de Investimentos também é responsável por interpretar e acompanhar a 
implementação dos Códigos de Liberalização sobre Movimento de Capitais e Operação de 
Invisíveis; funcionar como fórum de discussões entre as partes interessadas sobre os temas 
de sua responsabilidade; resolver eventuais controvérsias surgidas na implementação de seus 
instrumentos; preparar interpretações e esclarecimentos sobre seus textos quando 
necessário; conduzir a realização de revisões por pares (peer reviews) das políticas 
implementadas pelos países aderentes aos seus instrumentos e fazer recomendações; auxiliar 
os países na implementação dos instrumentos; criar novas regras quando considerar 
necessário; desenvolver e publicar análises; além de promover a liberalização de políticas 
sobre movimentos de capitais, investimentos estrangeiros diretos, comércio e serviços (OECD, 
2018). 

O Comitê ainda coordena as atividades de outros cinco Grupos de Trabalho e 
Especializados: i) Grupo de Trabalho dobre Estatísticas em Investimento Estrangeiro, ii) 
Reunião da Rede de Pontos de Contato Nacionais para Conduta Empresarial Responsável, iii) 

Directorate for Financial and Enterprise Affairs

Investment 
Committee

Insurance and 
Private Pensions 

Committee

Committee on 
Financial Markets

Competition 
Committee

Working Group 
on Bribery in 
International 

Business 
Transactions
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Grupo de Trabalho Consultivo sobre os Códigos de Liberalização da OCDE, iv) Fórum Global 
sobre Conduta Empresarial Responsável, e v) Grupo de Trabalho sobre Conduta Empresarial 
Responsável. 

Imagem 3 – Estrutura do Comitê de Investimentos 

 
Fonte: Dados OCDE (OECD, 2018). Elaboração CCGI- EESP/FVG. 

Na condução de seus trabalhos, o Comitê busca promover fóruns de discussões entre 
formuladores de políticas e administradores de países membros e não membros da OCDE, 
incluindo-se ONGs e representantes de entidades empresariais e trabalhistas, como o BIAC 
(Business and Industry Advisory Committee) (BIAC, 2018) e o TUAC (Trade Union Advisory 
Committee) (TUAC, 2018), que são organismos representativos de classes, externos à OCDE. 
Ambos possuem sede em Paris e atuam ativamente nas reuniões da OCDE, como comitês 
consultivos. Outro importante stakeholder institucional da OCDE, representante da sociedade 
civil, é a OCDE Watch (OECD WATCH, 2018), uma rede internacional que reúne mais de 130 
ONGs interessadas no acompanhamento e implementação das Diretrizes. 

Os três organismos de representação empresarial e de trabalhadores, BIAC e TUAC, 
além da OCDE Watch, são periodicamente convocados pelo Comitê de Investimentos e pelo 
Grupo de Trabalho sobre Conduta Empresarial Responsável para apresentarem suas 
observações, avaliações e sugestões e, especialmente, sobre as Diretrizes para Empresas 
Multinacionais, possuindo ativo papel em suas revisões. O referido Grupo de Trabalho sobre 
Conduta Empresarial Responsável (Responsible Business Conduct), coordenado pelo Comitê 
de Investimentos, supervisiona a implementação e demais questões relacionadas às Diretrizes 
sobre Multinacionais da OCDE e cuida da realização do Forum Global anual sobre Conduta 
Empresarial Responsável (BIAC, 2015, p. 17). 

Os trabalhos conduzidos pelo Comitê de Investimentos e por seus antecessores já 
deram origem a diversos documentos que foram aprovados como instrumentos jurídicos pelo 
Conselho da OCDE, dos quais, 25 permanecem em vigor. A OCDE considera o Brasil como 
tendo aderido a 13 destes instrumentos (OCDE, 2018).8  

Um destes instrumentos é a Declaração sobre Investimentos Estrangeiros e Empresas 
Multinacionais, adotada em 1976, que contém as Diretrizes para Empresas Multinacionais em 
seu anexo.  

                                                           
8 Conforme informações contidas no site da OCDE em julho de 2018, dentre os 245 instrumentos legais 

da OCDE em vigor, o Brasil era considerado como tendo aderido a um total de 54, sendo 13 

administrados pelo Comitê de Investimentos (OECD, 2018). 
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Tabela 1 – Instrumentos Legais do Comitê de Investimentos 

14 Instrumentos Legais do Comitê de Investimentos 
em vigor 

Temas 
Data de 
adoção 

Situação 
Brasil em 

jul./18 

Decisões    

OECD/LEGAL/0307 Decision of the Council on the 
OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

Finanças e 
Investimentos 

26/06/2000 
 

Aderiu 
(OECD, 
2018) 

OECD/LEGAL/0263 Third Revised Decision of the 
Council concerning National Treatment 

Finanças e 
Investimentos 

11/12/1991 
 

Aderiu 
(OECD, 
2018) 

OECD/LEGAL/0261 Decision of the Council on 
Conflicting Requirements being imposed on 
Multinational Enterprises 

Finanças e 
Investimentos 

04/06/1991 
Aderiu 
(OECD, 
2018) 

OECD/LEGAL/0213 Decision of the Council on 
International Investment Incentives and 
Disincentives 

Finanças e 
Investimentos 

16/05/1984 
Aderiu 
(OECD, 
2018) 

OECD/LEGAL/0002 Decision of the Council adopting 
the Code of Liberalisation of Capital Movements 

Investimentos 11/12/1961 
Não 

definido. 

OECD/LEGAL/0001 Decision of the Council adopting 
the Code of Liberalisation of Current Invisible 
Operations 

Investimentos 
11/12/1961 

 

Não 
definido. 

Recomendações    

OECD/LEGAL/0443 Recommendation of the Council on 
the OECD Due Diligence Guidance for Responsible 
Business Conduct 

Finanças e 
Investimentos 

29/05/2018 
Aderiu 
(OECD, 
2018) 

OECD/LEGAL/0437 Recommendation of the Council on 
the OECD Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains in the Garment and Footwear Sector 

Finanças e 
Investimentos, 
Governança, 
Indústria e 

Serviços 

16/05/2017 

Aderiu 
(OECD, 
2018) 

OECD/LEGAL/0427 Recommendation of the Council 
on the Due Diligence Guidance for Meaningful 
Stakeholder Engagement in the Extractive Sector 

Finanças e 
Investimentos, 
Governança, 
Indústria e 

Serviços 

12/07/2016 

Aderiu 
(OECD, 
2018) 

OECD/LEGAL/0428 Recommendation of the Council 
on the OECD-FAO Guidance for Responsible 
Agricultural Supply Chains 

Agricultura e 
Alimentação, 

Finanças e 
Investimentos,  

Governança 

12/07/2016 

Não 
definido. 

OECD/LEGAL/0412 Recommendation of the Council on 
the Policy Framework for Investment 

Finanças e 
Investimentos, 

Governança 
12/05/2015 

Não 
definido. 

OECD/LEGAL/0386 Recommendation of the Council 
on Due Diligence Guidance for Responsible Supply 
Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-
Risk Areas 

Finanças e 
Investimentos, 
Governança, 
Indústria e 

Serviços 

24/05/2011 
  

Aderiu 
(OECD, 
2018) 
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OECD/LEGAL/0372 Recommendation of the Council 
on Guidelines for Recipient Country Investment 
Policies relating to National Security 

Finanças e 
Investimentos, 
Governança, 

24/05/2009 
Não 

definido. 

OECD/LEGAL/0363 Recommendation of the Council on 
the OECD Benchmark Definition of Foreign Direct 
Investment 

Finanças e 
Investimentos 

21/05/2008 
Não 

definido. 

OECD/LEGAL/0349 Recommendation of the Council on 
Principles for Private Sector Participation in 
Infrastructure 

Finanças e 
Investimentos, 

Indústria e 
Serviços 

19/03/2007 

Não 
definido. 

OECD/LEGAL/0255 Recommendation of the Council 
on Member Country Exceptions to National 
Treatment and Related Measures concerning Access 
to Local Bank Credit and the Capital Market 

Finanças e 
Investimentos 

30/11/1989 

Não 
definido. 

OECD/LEGAL/0250 Recommendation of the Council 
on Member Country Exceptions to National 
Treatment and National Treatment related Measures 
in the Category of Official Aids and Subsidies 

Finanças e 
Investimentos 

10/04/1989 

Aderiu 
(OECD, 
2018) 

OECD/LEGAL/0247 Recommendation of the Council 
on Member Country Exceptions to National 
Treatment and National Treatment related Measures 
concerning the Services Sector  

Finanças e 
Investimentos, 

Indústria e 
Serviços 

21/02/1989 

Aderiu 
(OECD, 
2018) 

OECD/LEGAL/0233 Recommendation of the Council 
concerning Member Country Exceptions to National 
Treatment and National Treatment related Measures 
concerning Investment by Established Foreign-
Controlled Enterprises 

Finanças e 
Investimentos 

09/07/1987 

Aderiu 
(OECD, 
2018) 

OECD/LEGAL/0231 Recommendation of the Council 
concerning Common Principles of Shipping Policy for 
Member countries 

Transporte 
Marítimo 

12/02/1987 
 

Não 
definido. 

OECD/LEGAL/0226 Recommendation of the Council 
on Member Country Measures concerning National 
Treatment of Foreign-Controlled Enterprises in OECD 
Member Countries and Based on Considerations of 
Public Order and Essential Security Interest 

Finanças e 
Investimentos 

15/07/1986 

Aderiu 
(OECD, 
2018) 

OECD/LEGAL/0084 Draft Convention on the Protection 
of Foreign Property 

Finanças e 
Investimentos 

11/10/1967 
Não 

definido. 

OECD/LEGAL/0063 Recommendation of the Council 
concerning the Conclusion of Bilateral Agreements for 
the Co-Production of Films 

Investimentos 20/07/1964 
Não 

definido. 

Declarações    

OECD/LEGAL/0365 Declaration on Sovereign Wealth 
Funds and Recipient Country Policies 

Finanças e 
Investimentos 

04/06/2008 
Não 

definido. 

OECD/LEGAL/0144 Declaration on International 
Investment and Multinational Enterprises 

Finanças e 
Investimentos 

20/06/1976 
 

Aderiu 
(OECD, 
2018) 

Fonte: Dados OCDE (OECD, 2018). Adaptação CCGI-EESP/FGV. 

Dada a sua grande relevância e abrangência, a adesão de países não membros da 
OCDE à Declaração sobre Investimento Internacional e Empresas Multinacionais não apenas 
é estimulada, como consta na lista dos itens a serem avaliados pelo Conselho para analisar o 
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estado de preparação (state of readiness) de países que desejam se tornar membros da OCDE, 
conforme o Framework for the Consideration of Prospective Members, aprovado em junho de 
2017 (OECD, 2017). Como consta no referido Framework, a adesão de um país à Declaração 
requer, também, a adesão a 13 outros instrumentos legais do Comitê de Investimentos, 
relacionados ao conteúdo da Declaração, sendo 4 Decisões e 9 Recomendações, os quais estão 
em negrito na Tabela 1 acima. 

Além dos instrumentos sobre empresas multinacionais produzidos pelo Comitê de 
Investimentos, a OCDE conta com outros documentos, dentre princípios, diretrizes e 
instrumentos legais multidisciplinares, produzidos por outros Comitês, que também são 
relacionados ao tema. São exemplos, especificamente, dois documentos produzidos pelo 
Comitê sobre Governança Corporativa da OCDE, em conjunto com países não membros e 
setores da sociedade civil interessados. Um desses instrumentos, criado em 1999, é o 
chamado Princípios de Governança Corporativa (Principles of Corporate Governance), que foi 
atualizado em 2015, com a participação conjunta do G-20 e demais organizações 
internacionais interessadas, passando a ser referidos como G20/OECD Principles of Corporate 
Governance (OECD, 2015). Outro instrumento importante são as chamadas Diretrizes sobre 
Governança Corporativa para Empresas Estatais (Guidelines on Corporate Governance of 
State-Owned Enterprises), desenvolvidas em 2005 e atualizadas, também, em 2015. Juntos, 
os os dois instrumentos regem a governança das empresas no âmbito global e fazem 
referências à aplicação das Diretrizes para empresas multinacionais. Ambos foram adotados 
na forma de recomendação, pelo Conselho, em 2015, sob as denominações: 
OECD/LEGAL/0413 Recomendação do Conselho sobre Princípios de Governança Corporativa 
(Recommendation of the Council on Principles of Corporate Governance) e OECD/LEGAL/0414 
Recomendação do Conselho sobre as Guidelines sobre Governança Corporativa em Empresas 
Estatais (Recommendation of the Council on Guidelines on Corporate Governance of State-
Owned Enterprises). 

1.b Outras iniciativas  

Também relacionado ao tema das multinacionais, importa ressaltar o trabalho 
conduzido por outras organizações e organismos internacionais sobre conduta empresarial 
responsável, como a ONU e a ISO, cujas iniciativas e resultados complementam e fortalecem 
as Diretrizes da OCDE. 

Em 2011, ou seja, no mesmo ano em que ocorreu a última revisão das Diretrizes da 
OCDE, o Conselho de Direito Humanos da Organização das Nações Unidas – ONU (United 
Nations Human Rights Council - UNHRC), a partir da Resolução 17/4, criou o Grupo de Trabalho 
sobre a questão dos direitos humanos e empresas transnacionais e outras empresas, mais 
conhecido como Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos e Empresas (UNITED NATIONS, 
2018).  

O referido Grupo tem por objetivo promover a disseminação e implementação 
eficazes e abrangentes dos Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e Empresas, 
baseados nos lemas “Proteger, Respeitar e Reparar” ("Guiding Principles on Business and 
Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework"), 
os quais reconhecem que: os Estados devem respeitar direitos humanos e liberdades 



10 
 

fundamentais; as empresas devem respeitar as leis aplicáveis e os direitos humanos; e os 
direitos e obrigações devem ser reparados quando violados (UNITED NATIONS, 2011). 

De maneira geral, o Grupo de Trabalho da ONU objetiva: promover o conhecimento, 
boas práticas e experiências advindas da implementação dos Princípios Orientadores; realizar 
visitas técnicas aos países; formular recomendações para promover reparação aos direitos 
humanos afetados por atividades empresariais; trabalhar com perspectivas de gênero e 
pessoas vulneráveis, incluindo crianças; atuar de forma coordenada com outros programas e 
organizações; além de estabelecer diálogo e cooperação com governos e outros atores 
interessados; guiar o trabalho do Fórum sobre empresas e direitos humanos; apresentar 
relatórios anuais ao Conselho de Direitos Humanos e à Assembleia Geral da ONU; e cuidar da 
Implementação dos Princípios Orientadores no contexto dos 17 objetivos da Agenda 2030 da 
ONU para o Desenvolvimento Sustentável, estabelecida em 2015 (UNITED NATIONS, 2018; 
UNITED NATIONS, 2015).  

De sua parte, a Organização Internacional de Normas Técnicas – ISO (International 
Organization for Standardization) é uma organização não governamental de caráter 
internacional, criada em 1947, com sede em Genebra, que reúne cerca de 160 órgãos 
nacionais de normalização, e também já produziu documentos relacionados às Diretrizes da 
OCDE. Em 2008, a ISO e a OCDE assinaram um Memorando que estabelece entendimentos 
comuns na área de responsabilidade social, denominado Memorandum of Understanding 
between the OECD and ISO in the area of social responsibility (OECD, 2008). O Memorando 
institui a cooperação entre a OCDE e a ISO e confirma a compatibilidade de aplicação entre as 
Diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE e a norma IS0 26000, produzida pela ISO.  

A Norma ISO 26000, produzida após anos de trabalho, foi publicada em novembro de 
2010, estabelecendo orientações sobre responsabilidade social, assim entendida como a 
responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e atividades na 
sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e transparente (ISO, 
2017). É destinada a todos os tipos de organizações, independente do porte ou localização, 
para que desenvolvam práticas que contribuam com o desenvolvimento sustentável, 
cumprimento de leis, e tenham um entendimento comum sobre responsabilidade social. 
Assim com as Diretrizes, a ISO 26000 possui disposições sobre direitos humanos, práticas 
trabalhistas, meio ambiente, economia, melhores práticas empresariais, interesses dos 
consumidores, envolvimento com a comunidade e outros temas de desenvolvimento 
sustentável (ISO, 2017). 

O Brasil também participa e discute o tema das empresas multinacionais. Preocupado 
com a atuação dessas empresas no País, o Governo brasileiro convidou o Grupo de Direitos 
Humanos e Empresas da ONU para uma visita oficial. Em dezembro de 2015, as visitas 
ocorreram nas principais cidades sede da Copa do Mundo de 2014, e das Olimpíadas que 
ocorreram em 2016. O Grupo também averiguou a situação das populações afetadas pela 
construção da usina de Belo Monte em Altamira e das vítimas do rompimento da barragem 
da mineradora Samarco em Mariana, na região do Vale do Rio Doce. Ainda, analisou questões 
referentes a populações indígenas, ameaças aos defensores de direitos humanos no Brasil e 
direitos trabalhistas (UNITED NATIONS, 2016).  
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O relatório final oficial sobre o Brasil foi divulgado na 32ª sessão do Conselho de 
Direitos Humanos da ONU, em maio de 2016. O Grupo de Trabalho apresentou a necessidade 
da proteção de direitos da população perante empresas e governo, destacando a importância 
de que os interessados e afetados fossem ouvidos. Concluiu pela necessidade do reforço do 
cumprimento dos Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e Empresas da ONU, da 
observação das Diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE, e do diálogo contínuo para 
que o Brasil consiga superar obstáculos, realizando recomendações diversas ao governo 
brasileiro, às empresas e à sociedade civil (UNITED NATIONS, 2016). 

Em síntese, o tema das multinacionais e regulação de suas atividades ocupam lugar 
de destaque na agenda internacional e nacional. Diante do elevado número de multinacionais 
em operação e da grande capacidade destas empresas em causar impacto local, regional, 
nacional e internacional, é relevante que se examine as Diretrizes para Empresas 
Multinacionais da OCDE e a necessidade de sua implementação no País.  

2- Diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE (OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises)  

As Diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE foram formuladas pelo antigo 
Comitê de Investimento Estrangeiro e Empresas Multinacionais (CIME), atual Comitê de 
Investimentos, e adotadas pelo Conselho da OCDE no ano de 1976, em conjunto e como parte 
da Declaração sobre Investimento Estrangeiro e Empresas Multinacionais (Declaration on 
International Investment and Multinational Enterprises).  

Embora seja um instrumento, composto, conforme versão da última revisão de 2011, 
pela Declaração e por suas duas partes – sendo a Parte I, as Diretrizes, e a Parte II, o Guia de 
Procedimentos, o instrumento como um todo é normalmente referido como Diretrizes para 
Empresas Multinacionais ou Guidelines for Multinational Enterprises.  

Por meio desses instrumentos, a OCDE objetivou estabelecer a cooperação entre 
seus membros na adoção de regras não vinculantes que contivessem princípios norteadores 
e padrões de conduta direcionados aos governos e empresas, o que resultou no 
estabelecimento da Declaração e das Diretrizes após intensos estudos e negociações.  

Para efeitos de sua aplicação, as Diretrizes não definem ou limitam o conceito de 
empresas multinacionais e frisam que essa definição é irrelevante aos seus propósitos, pois 
são aplicáveis às todas empresas que operem dentro ou, desde a revisão de 2000, a partir do 
território dos países aderentes. Assim, para as Diretrizes, os termos: multinacionais, 
transnacionais, corporações internacionais, e empresas globais, são usados como sinônimos. 
A intenção é que as orientações sejam seguidas pela empresa matriz e por todas as 
personalidades jurídicas que a constituam, sejam empresas públicas, privadas, de capital 
misto, aberto ou fechado. Também não há diferenciação de expectativas de sua aplicação 
entre empresas multinacionais e nacionais. (OECD 2011, p.11). Como o intuito da OCDE é 
estabelecer diretrizes e parâmetros éticos de atuação para empresas que atuam em mais de 
um território, as peculiaridades presentes em cada termo se mostram irrelevantes nos casos 
concretos. O presente estudo também apresenta os termos de forma genérica. 
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Em uma contextualização histórica, três anos antes do estabelecimento das 
Diretrizes, ou seja, 1973, havia ocorrido o golpe de Estado no Chile, o que incentivou debates 
internacionais sobre o poder de influência das empresas multinacionais em países 
hospedeiros (2016a, p. 12 e 69). Tais fatos incentivaram os estudos e negociações na OCDE 
que culminaram na aprovação do instrumento sobre investimento estrangeiro e empresas 
multinacionais em 1976 (OECD, 2016a).  

Na mesma época da criação do documento pela OCDE, a ONU iniciava as negociações 
para a criação do Código de Conduta sobre Corporações Transnacionais, que acabaram em 
impasse e abandonado quinze anos depois (RUGIE, NELSON, 2015). Deste modo, as Diretrizes 
da OCDE contidas na Declaração sobre Investimento Estrangeiro e Empresas Multinacionais, 
além de instrumento pioneiro, consolidaram-se como o documento principal no que diz 
respeito à regulação das atividades de empresas multinacionais. 

Desde as suas origens, a Declaração visava promover os investimentos estrangeiros 
por meio de medidas conjuntas implementadas pelos países membros que deveriam 
fortalecer as relações de confiança entre empresas multinacionais e Estados (OECD, 1976). 
Estabeleceu princípios voluntários e previu a realização de consultas intergovernamentais e 
mecanismos de revisão de seu conteúdo. Buscou encorajar que as multinacionais realizassem 
contribuições positivas ao progresso econômico e social dos Estados receptores, minimizando 
e resolvendo impactos negativos que poderiam resultar de suas atividades, como a 
concentração de poderes econômicos e conflitos com políticas nacionais de desenvolvimento 
(OECD, 1976). Foi considerada o primeiro instrumento multilateral a adotar o princípio do 
Tratamento Nacional no contexto dos investimentos estrangeiros e, de forma a implementá-
lo, adotou em sua Parte I as recomendações de conduta empresarial responsável endereçadas 
às empresas multinacionais, que são as Diretrizes da OCDE sobre Empresas Multinacionais 
(RUGIE, NELSON, 2015), assim como as decisões do Conselho sobre Tratamento Nacional, 
atualmente em sua terceira versão (OECD/LEGAL/0263 Third Revised Decision of the Council 
concerning National Treatment).  

As Diretrizes propriamente ditas, no anexo da Declaração como sua Parte I, abordam 
temas diretamente relacionados aos aspectos econômicos e sociais, como comércio 
internacional, balanço de pagamentos, finanças, tributação, tecnologia, concorrência e 
estruturas de mercado, padrões industriais, e emprego, buscando reduzir incertezas e 
inseguranças entre investidores e países que abrigam multinacionais em seus territórios. 
Estabelecem padrões de comportamento aos investidores, determinando que os governos 
aderentes às Diretrizes devem conceder tratamento nacional aos investidores na expectativa 
de que os investidores agirão com responsabilidade, seguindo as recomendações das 
Diretrizes. 

Dada a sua grande importância e necessidade de atualizar-se e ajustar-se às 
mudanças econômicas globais e às demandas da sociedade perante as empresas, o 
instrumento de 1976 foi continuamente revisado, acrescido de esclarecimentos, comentários 
e explicações, com algumas emendas aos seus dispositivos já existentes e ampliação de 
capítulos nos anos de 1979, 1984, 1991, 2000, tendo sido a última, em maio de 2011. 

Deste modo, o alcance das Diretrizes tem crescido e se adaptado às novas 
necessidades globais, o que faz com que o documento represente, hoje, o principal 
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instrumento mundial sobre Conduta Empresarial Responsável, juntamente com os referidos 
Princípios Orientadores de Empresas e Direitos Humanos da ONU, de 2011. Em todas as cinco 
revisões já realizadas, as Diretrizes ressaltaram recomendações à conduta ética pelas 
empresas, alinhando-se aos principais instrumentos internacionais da ONU e da Organização 
Internacional do Trabalho – OIT em temas relacionados, inclusive nas áreas de meio ambiente 
e direitos humanos, o que torna as Diretrizes “o mais abrangente instrumento internacional 
sobre conduta empresária responsável (responsible business conduct - RBC)” (OECD, 2016a). 

Tabela 2 – Histórico de Revisões das Diretrizes 
Atualizações das 
Diretrizes para 

Empresas 
Multinacionais 

 
Evolução dos temas abordados nas Diretrizes (Parte I da Declaração 

sobre Investimento Estrangeiro e Empresas Multinacionais) 

 
1976 

1) Introdução, 2) Políticas Gerais, 3) Divulgação de Informações, 4) 
Concorrência, 5) Atividades Financeiras, 6) Tributação, 7) Emprego e 
Relações Industriais, e 8) Ciência e Tecnologia. 

 
1979 

1) Introdução, 2) Políticas Gerais, 3) Divulgação de Informações, 4) 
Concorrência, 5) Atividades Financeiras, 6) Tributação, 7) Emprego e 
Relações Industriais, e 8) Ciência e Tecnologia. 

 
1984 

1) Introdução, 2) Políticas Gerais, 3) Divulgação de Informações, 4) 
Concorrência, 5) Atividades Financeiras, 6) Tributação, 7) Emprego e 
Relações Industriais, e 8) Ciência e Tecnologia. 

 
1991 

1) Introdução, 2) Políticas Gerais, 3) Divulgação de Informações, 4) 
Concorrência, 5) Atividades Financeiras, 6) Tributação, 7) Emprego e 
Relações Industriais, 8) Proteção Ambiental, e 9) Ciência e Tecnologia. 

 
2000 

Prefácio, 1) Conceitos e Princípios, 2) Políticas Gerais, 3) Divulgação de 
Informações, 4) Emprego e Relações Industriais, 5) Meio Ambiente, 6) 
Combate à Corrupção, 7) Interesses dos Consumidores, 8) Ciência e 
Tecnologia, 9) Concorrência, 10) Tributação. 

 
2011 

Prefácio, 1) Conceitos e Princípios, 2) Políticas Gerais, 3) Divulgação de 
Informações, 4) Direitos Humanos, 5) Emprego e Relações Industriais, 6) 
Meio Ambiente, 7) Combate à Corrupção, 8) Interesses dos Consumidores, 
9) Ciência e Tecnologia, 10) Concorrência, 11) Tributação. 

Fonte: Dados OCDE (OECD, 2018). Elaboração CCGI-EESP/FGV. 

Na atualização de 1984, os países instituíram o compromisso de criação de Pontos de 
Contato Nacionais – PCNs (ou National Contact Points – NCPs). Os PCNs são escritórios 
governamentais em cada um dos países, estabelecidos por cada um dos governos aderentes, 
com a responsabilidade de promover as Diretrizes internamente, além de implementar o 
mecanismo de recepção de denúncias e resolução de problemas relacionados à observância 
das Diretrizes pelas empresas multinacionais (RUGIE, NELSON, 2015). 

Em 1991, foi acrescido nas Diretrizes um capítulo sobre meio ambiente, 
recomendando que as empresas multinacionais se comprometam com a proteção dos temas 
ambientais em suas estratégias de negócios e atuações diárias. 

No ano 2000, as Diretrizes passaram por nova atualização após o colapso das 
tentativas de negociação e estabelecimento pela OCDE de um Acordo Multilateral sobre 
Investimentos (Multilateral Agreement on Investment - MAI), o que ocorreu entre 1995 e 
1998. O MAI acabou inviabilizado devido ao excesso de reserva e exceções impostas pelos 
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países, tendo sido também criticado por proteger mais os interesses dos investidores do que 
o interesse público. Diante das críticas e insucesso do Acordo, as Diretrizes foram revisadas 
em 2000 para que seus objetivos de proteção ao interesse público também fossem ampliados. 

Atenta às questões de interesse público, desde a revisão de 2000, as Diretrizes 
passaram a encorajar as multinacionais localizadas em territórios de países membros da OCDE 
para que também seguissem suas recomendações quando operassem fora de territórios da 
OCDE, bem como respeitassem os direitos humanos em suas atividades, tais como a 
eliminação de trabalho escravo ou infantil, e a proteção do meio ambiente (RUGIE, NELSON, 
2015). A revisão também tratou de interesses e proteção dos consumidores e combate à 
corrupção.  

Na sua mais recente versão, atualizada pela última vez em 2011, o documento 
permaneceu dividido em três partes, sendo composto pela Declaração sobre Investimento 
Estrangeiro e Empresas Multinacionais e por duas partes adicionais (OECD, 2011). A Parte I 
aborda as Diretrizes para as Empresas Multinacionais, propriamente ditas (Part I: OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises: Recommendations for responsible business conduct 
in a global context), e a Parte II aborda os procedimentos para a implementação das diretrizes 
da OCDE para as empresas multinacionais, que tem por base as decisões do Conselho para 
empresas multinacionais (Part II: Implementation Procedures of the OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises). A mais recente versão das Diretrizes pode ser acessada no 
endereço: <http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/>. 

A revisão de 2011 retomou temas presentes nas Diretrizes anteriores e apresentou 
maiores mudanças com relação aos temas de direitos humanos, cadeia de fornecedores 
(supply chain) e Guia de Procedimentos dos PCNs (NIEUWENKAMP, 2013). O tema dos direitos 
humanos foi tratado com a inclusão do capítulo IV, compatibilizando o conteúdo das Diretrizes 
da OCDE com os princípios proteger, remediar e reparar (protect, respect and remedy) do 
instrumento da ONU denominado Princípios Orientadores de Empresas e Direitos Humanos 
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights) (OECD, 2016a).  

Com relação às cadeias de fornecimento, as Diretrizes aumentaram a 
responsabilidade das multinacionais ao introduzir no capítulo II, sobre políticas gerais, o 
compromisso de que as empresas devem (should) evitar causar ou contribuir com impactos 
adversos sobre os temas cobertos em seus capítulos (OCDE, 2011, capítulo II, parágrafo 11). 
Nos comentários ao capítulo II das Diretrizes,9 o Comitê de Investimentos destaca que referido 
compromisso inclui as cadeias de fornecimento de forma geral, inclusive relações de 
franquias, licenciamentos e subcontratações. Essa maior responsabilidade das multinacionais 
com suas cadeias de fornecimento reforça o compromisso de realização de due diligence para 
identificação, prevenção e mitigação de riscos. 

                                                           
9 No início da Parte I das Diretrizes há uma nota do Secretariado esclarecendo que o texto das Diretrizes 

está acompanhado de comentários adotados pelo Comitê de Investimentos durante sessão que incluiu a 

participação dos países não membros da OCDE aderentes ao documento (enlarged session). A nota 

esclarece que estes comentários, embora sirvam para promover informação e esclarecimentos, não são 

parte das Diretrizes. 
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Houve um significativo fortalecimento dos procedimentos dos Pontos de Contato 
Nacional, que se tornaram mais claros e previsíveis para resolução de reclamações via 
mediação. 

Outras ampliações relevantes na revisão de 2011 tratam sobre: recomendação para 
que empresas realizem auditorias e medidas de diligência para gestão de riscos e 
identificação, prevenção e mitigação de impactos adversos; ampliação do capítulo sobre 
emprego e relações de trabalho com relação ao tratamento dos trabalhadores de forma não 
menos favorável do que os padrões observados por empregadores comparáveis no país 
acolhedor da empresa; ampliação das recomendações anticorrupção e gestão de riscos em 
matéria tributária (OECD, 2018b); maior engajamento das empresas com as partes 
interessadas (stakeholders) para considerar seus interesses, necessidades e pontos de vista 
na tomada de decisões pela empresa; construção de uma agenda proativa por parte das 
empresas (NIEUWENKAMP, 2013, p. 174). 

Na OCDE, a elaboração e as revisões do documento contaram com a participação dos 
Comitês de Concorrência, de Política dos Consumidores, de Governança Corporativa, além do 
Comitê sobre Emprego, Trabalho e Assuntos Sociais, bem como de Política Ambiental, de 
Assuntos Tributários e o Grupo de Trabalho sobre Suborno nas Transações Comerciais 
Internacionais tque rabalharam em conjunto, e a revisão foi realizada com o apoio da Divisão 
de Investimentos, que atuou como Secretaria do Comitê de Investimentos da OCDE, em 
colaboração com a Diretoria Jurídica, e diversas divisões da Organização Centro de 
Administração e Política Tributária, a Divisão Anticorrupção, a Divisão de Concorrência, a 
Divisão de Assuntos Corporativos; a Divisão de Análise e Política de Emprego; a Divisão do 
Meio Ambiente e Integração Econômica; a Divisão de Informação, Comunicações e de Política 
do Consumidor. (OECD, 2011). A revisão ainda recebeu contribuições de membros da 
sociedade civil, organizações não governamentais (ONGs), a OECD Watch, o BIAC, o TUAC, e 
agentes de outras organizações internacionais, como da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e do Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos e Empresas da ONU, e de 
países não membros (OECD, 2011). 

A aprovação da nova versão e sua respectiva Decisão foram aprovadas por 42 
governos aderentes, durante a Reunião Ministerial do 50º Aniversário da OCDE, em maio de 
2011 (OECD, 2011, p. 2). Atualmente, além dos 37 países membros da OCDE, outros 11 países 
não membros são aderentes às Diretrizes, incluindo o Brasil, que se tornou aderente ao 
instrumento em novembro de 1997. São, atualmente, 48 países aderentes, o que demonstra 
o crescimento da abrangência e impacto das Diretrizes em relação à sua primeira versão de 
1976, quando os primeiros aderentes foram os 24 países membros da OCDE naquela data 
(Austrália, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, 
Itália, Japão, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, 
Turquia, Reino Unido, Estados Unidos). Ressalte-se, ainda, que a adesão à Diretrizes é aberta 
e incentivada aos países não membros da OCDE. 

Tabela 3 – Países Aderentes às Diretrizes para Empresas Multinacionais 
Membros 

Alemanha Australia Austria Belgica 

Canadá Chile Colômbia Coreia 

Dinamarca Eslováquia Eslovênia Espanha 
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Estados Unidos Estônia Finlândia França 

Grécia Holanda Hungria Irlanda 

Israel Islândia Itália Japão 

Letônia Lituânia Luxemburgo México 

Noruega Nova Zelândia Polônia Portugal 

Reino Unido República Tcheca Suécia Suíça 

Turquia    

Não Membros  

Argentina 
- 21/04/1997 

Brasil 
- 13/11/1997 

Cazaquistão 
- 19/06/2017 

Costa Rica 
- 29/09/2013 

Egito 
- 10/07/2007 

Jordania 
- 23/11/2013 

Marrocos 
- 22/11/2009 

Peru 
- 21/07/2008 

Romênia 
- 11/04/2005 

Tunísia 
- 22/05/2012 

Ucrânia 
- 14/03/2017 

 

Fonte: Dados OCDE (OECD, 2018). Adaptação CCGI-EESP/FGV. 

Quanto ao seu conteúdo e força jurídica como instrumento legal, as Diretrizes 
possuem naturezas diversas em relação às partes que a compõem. A Declaração sobre 
Investimentos Estrangeiros e Empresas Multinacionais, como consta em seu título, é uma 
declaração que estabelece compromissos políticos não juridicamente vinculantes, ou seja, 
não legalmente exigíveis.  

Um dos compromissos estabelecidos pela Declaração aos governos aderentes é, 
justamente, a implementação das Diretrizes. As Diretrizes para Empresas Multinacionais 
(Parte I da Declaração), conforme expressamente definido no seu capítulo I sobre princípios e 
conceitos, “são recomendações conjuntamente dirigidas pelos governos às empresas 
multinacionais”, que estabelecem orientações, princípios e padrões de boa prática, 
consistentes com a legislação aplicável e os padrões reconhecidos internacionalmente. 
Portanto, são orientações de condutas responsáveis que devem ser dirigidas às empresas 
multinacionais pelos governos (OECD, 2011). Enquanto recomendações, o cumprimento das 
Diretrizes é voluntário (não obrigatório) e não é legalmente exigível, porém trata-se de 
instrumento com grande força moral, uma vez que representam boas práticas de governança 
corporativa. Os governos aderentes se comprometem a divulgar e a promover as Diretrizes 
dentre as empresas atuantes em seu território ou a partir dele, de forma a incentivá-las ao 
cumprimento.  

Quanto à Parte II das Diretrizes, por ser resultado de uma decisão do Conselho, é 
juridicamente vinculante aos governos aderentes, que assumem o compromisso legal de 
estabelecimento de Pontos de Contato Nacionais - PCNs, considerados fundamentais para a 
promoção interna das Diretrizes e, também, para recebimento de alegações de 
incumprimento, que podem ser apresentas por quaisquer partes interessadas. Os PCNs 
devem obrigatoriamente ser instalados em cada um dos territórios dos países aderentes e 
atuar como fiscais do cumprimento das Diretrizes. 

Em resumo, quanto à natureza jurídica, a Declaração e as Diretrizes propriamente 
ditas (Parte I) não possuem caráter juridicamente vinculante, pois possuem natureza de 
declarações e recomendações. Já a Parte II das Diretrizes, constituída por decisão do Conselho, 
é juridicamente vinculante por completo.  
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Acrescente-se que, visando fortalecer e incentivar a implementação do conteúdo da 
Declaração, cada um dos seus principais itens (sobre tratamento nacional, requerimentos 
conflitantes, incentivos e desincentivos, além do próprio item sobre a implementação das 
Diretrizes) está relacionado a outros instrumentos legais produzidos posteriormente pelo 
Comitê de Investimentos e aprovados pelo Conselho na forma de decisões, que visam 
estabelecer compromissos vinculantes entre as partes aderentes para utilização de 
mecanismos de consultas e notificações.  

De qualquer maneira, a inobservância das Diretrizes é monitorada pela OCDE como 
um todo, ficando os países e as empresas submetidas à vigilância e às críticas dos demais 
membros e aderentes ao documento por meio do sistema de revisões por pares (peer 
reviews), bem como à vigilância da sociedade civil por meio das atividades dos Pontos 
Nacionais de Contato, que podem receber denúncias.  

Deste modo, há uma necessária interação de ações entre OCDE e seu Comitê de 
Investimentos com os governos aderentes, para que as Diretrizes sejam implementadas nos 
países. São consideradas fundamentais as participações de outras partes interessadas no 
plano internacional, como o BIAC, TUAC, e OCDE Watch, e, no plano nacional, dos Sindicatos 
de Trabalhadores e Empresas, assim como ONGs representantes dos interesses da sociedade 
civil de forma geral, que monitoram e acompanham a implementação das Diretrizes pelas 
empresas, podendo, inclusive, acionar os PCNs para denunciar a inobservância das Diretrizes. 

No atual mundo globalizado as informações sobre impactos negativos das atividades 
empresariais ganham rápido espaço na mídia e possuem grande poder de influência sobre 
consumidores, investidores, trabalhadores e população como um todo. Deste modo, ainda 
que as Diretrizes sejam um código de conduta na forma de recomendações de cumprimento 
voluntário pelas empresas, cita-se o exemplo de uma empresa mineradora denunciado no 
PCN do Reino Unido que sofreu prejuízos ao perder investidores por ter se recusado a 
participar no processo de mediação no PCN para resolução das alegadas violações aos direitos 
humanos (NIEUWENKAMP, 2013, p. 171). Conforme Nieuwenkamp, as recomendações das 
Diretrizes, apesar de voluntárias, não devem ser desprezadas, pois são “soft law with hard 
consequences” (NIEUWENKAMP, 2013, p. 171), ou seja, são regras não vinculantes, porém 
com consequências “pesadas” para as empresas que tiverem suas atividades marcadas por 
atuações violadoras do código, que podem ter sua reputação manchada perante a opinião 
pública e investidores, sofrendo prejuízos financeiros. 

O gráfico abaixo demonstra a interação entre as diversas instituições que unem 
esforços para a implementação das Diretrizes. 

Imagem 4 – Instituições envolvidas na implementação das diretrizes 
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Fonte: OECD Observer, 2001. 

A depender das legislações nacionais dos países aderentes, e considerando haver 
uma multiplicidade de temas tratados nas Diretrizes, é possível que muito de seu conteúdo 
faça parte da regulação nacional de cada aderente. Assim, dependendo da localidade em que 
a empresa esteja instalada, partes das Diretrizes poderão ser juridicamente exigíveis por força 
de legislação nacional.  

Importante destacar que as Diretrizes da OCDE são aplicáveis de forma geral a todas 
as empresas, sem especificar ramos de atuação. Deste modo, reconhecendo que há uma 
multiplicidade de setores e atuações das multinacionais em diversas frentes de atuação na 
divisão internacional do trabalho e na formação das cadeias globais de valor, a OCDE 
constatou que empresas de setores específicos sofriam mais com a denúncia de várias 
violações, o que vem acarretando a complementação de diversas diretrizes. Com base nas 
especificidades constatadas, foram desenvolvidas diretrizes especificas para (i) Mineração, (ii) 
Petróleo e Gás, (iii) Têxtil, (iv) Agricultura, (v) Investimento, (vi) Trabalho Infantil no setor de 
mineração, (vii) Extração de Ouro Artesanal e em pequena escala, (viii) Corrupção no Esporte 
e (iv) Exploração Criminosa de Recursos Naturais. 

3 - A estrutura das Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais – Revisão 2011 

3.a Declaração sobre Investimento Internacional e Empresas Multinacionais 

A Declaração sobre Investimento Internacional e Empresas Multinacionais, 
instrumento que trouxe as Diretrizes sobre empresas Multinacionais em sua Parte I desde seu 
estabelecimento em 1976, está baseada em premissas econômicas de mercados abertos. 
Pautada nos ideais de liberalização dos mercados, dá importância ao investimento estrangeiro 
em prol do desenvolvimento das economias globais (OECD, 2011).  
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Em seu texto, a Declaração reconhece que o investimento estrangeiro é de grande 
importância para a economia mundial e para o desenvolvimento dos países, destacando a 
relevância das empresas multinacionais no processo de investimentos. Ainda, parte do 
pressuposto de que a cooperação internacional pode incentivar o investimento estrangeiro, 
encorajando contribuições positivas das empresas multinacionais ao progresso econômico, 
social e ambiental, e pode contribuir para minimizar e resolver dificuldades oriundas de suas 
atividades. Isto posto, a Declaração considera que a cooperação internacional traz benefícios 
às questões relativas ao investimento estrangeiro e empresas multinacionais por meio de um 
conjunto equilibrado de instrumentos interdependentes (OECD, 2011) 

Estabelecida a conjuntura econômica do contexto global, a Declaração traz preceitos 
importantes sobre 6 (seis) aspectos: I) a aplicação das Diretrizes para Empresas 
Multinacionais, II) Tratamento Nacional, III) Requisitos Conflitantes entre regras nacionais e 
internacionais, IV) Incentivos e desincentivos ao investimento estrangeiro, V) Procedimentos 
de consulta, e VI) Revisões de seu conteúdo; sendo que os itens I, II, III e IV estão, cada um, 
sustentados e fortalecidos por uma Decisão específica do Conselho, as quais possuem 
conteúdo vinculante aos países aderentes. 

Logo no item I, a Declaração dispõe que as multinacionais que operem em ou a partir 
de território que seja signatário da Declaração devem seguir integralmente as recomendações 
estabelecidas na sua Parte I, que são as Diretrizes para Empresas Multinacionais. A Decisão 
OECD/LEGAL/0307 Decision of the Council on the OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises, de 26/06/2000, que compõe a Parte II das Diretrizes, fortaleceu o compromisso 
de implementação das Diretrizes ao estabelecer o Guia de Procedimentos (Procedural 
Guidance) que deve ser executado pelos Pontos de Contato Nacional – PCNs. Os PCNs 
promovem as Diretrizes, incentivam sua implementação, e são responsáveis por ajudar a 
resolver disputas e alegações de incumprimento por meio do mecanismo de instâncias 
específicas.  

O princípio do Tratamento Nacional, presente no item II da Declaração, estabelece 
que empresas multinacionais devem receber o mesmo tipo de tratamento das empresas 
nacionais, independentemente de serem nacionais ou não, não podendo haver diferenciação 
de regulamentos ou práticas administrativas no âmbito de cada país. A cláusula do 
Tratamento Nacional deve ser considerada também em relação a outros países, além dos 
governos aderentes à Declaração. Mesmo que países não signatários da Declaração atuem em 
países signatários, poderão se beneficiar com a igualdade de tratamento oferecido às suas 
empresas. No caso de Estado com subdivisões territoriais, como por exemplo, uma unidade 
federativa, a União deve garantir que seus estados apliquem o Tratamento Nacional. O item 
sobre Tratamento Nacional é fortalecido pela Decisão OECD/LEGAL/0263 Third Revised 
Decision of the Council concerning National Treatment, adotada em 11/12/1991, que 
estabelece um sistema de notificação e peer review acerca das exceções praticadas pelos 
governos em relação ao compromisso de Tratamento Nacional. 

No que se refere aos requisitos conflitantes, no item III, a Declaração não regula a 
entrada de investimentos estrangeiros ou das condições para o estabelecimento de empresas 
estrangeiras. Contudo, estabelece expressamente a cooperação entre os membros para evitar 
os chamados requerimentos conflitantes (conflicting requirements), situação que acontece 
quando a legislação nacional dos países aderentes entra em conflito com as Diretrizes. Deste 
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modo, os Estados se comprometem a cooperar com vistas a evitar ou minimizar a imposição 
de exigências ou requisitos conflitantes para as empresas multinacionais, assumindo o 
compromisso de que levarão em conta as considerações gerais e enfoques práticos 
estabelecidos. Deste modo, as empresas devem obedecer a legislação nacional e procurar 
formas de implementar as Diretrizes ao máximo possível, sem praticar violação das leis 
nacionais. A Decisão OECD/LEGAL/0261 Decision of the Council on Conflicting Requirements 
being imposed on Multinational Enterprises, de 05/06/1991, que se refere especificamente à 
implementação da seção sobre requerimentos conflitantes da Declaração, estabelece um 
sistema de consultas cooperativo, via notificações, para as situações em que os países 
aderentes imponham requerimentos às empresas multinacionais que conflitem com as 
Diretrizes. O objetivo é que os países envolvidos possam cooperar de boa-fé para resolução 
das questões surgidas. 

Ainda, no item IV, a Declaração lida com os incentivos e desincentivos aos 
investimentos estrangeiros, estabelecendo que os Estados reconhecem a necessidade de 
fortalecer a cooperação no campo do investimento direto estrangeiro, e de garantir os 
interesses dos governos aderentes afetados por medidas (assim entendidas como normas e 
práticas administrativas específicas na área) que concedam incentivos e desincentivos oficiais 
ao investimento direto internacional. Por sua vez, os governos aderentes se comprometem a 
tornar tais medidas o mais transparentes possível. A Decisão OECD/LEGAL/0261 Decision of 
the Council on Conflicting Requirements being imposed on Multinational Enterprises, adotada 
em 04/06/1991, trata dos procedimentos a serem conduzidos pelo Comitê de Investimento 
para que a seção sobre incentivos e desincentivos da Declaração sobre Investimento 
Internacional e Empresas Multinacionais seja efetivada. A Decisão estabelece um mecanismo 
de consultas entre os países aderentes, para que seja utilizado sempre que surgir um conflito 
entre requerimentos legais nas legislações e políticas nacionais que possam interferir umas 
nas outras. 

No item V, a Declaração estabelece que cabe aos Estados manter procedimentos de 
consultas mútuas com relação aos temas estabelecidos na Declaração, em conformidade com 
as Decisões do Conselho. 

Por fim, no item VI, está estabelecido o compromisso de realização de revisões 
periódicas sobre os temas, de modo a promover contínua eficácia da cooperação entre os 
governos aderentes em matéria de investimentos estrangeiros e empresas multinacionais. 

3.b - Parte I das Diretrizes: Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais: 
Recomendações para uma conduta empresarial responsável no contexto global 

As Diretrizes, propriamente ditas, que compõem a chamada Parte I da Declaração, 
estabelecem padrões de conduta empresarial comuns, que visam firmar uma relação de 
confiança entre as empresas e as sociedades onde operam, tanto no plano nacional como 
internacional. Para tanto, determinam que as práticas empresarias devem ser desenvolvidas 
em respeito à legislação, políticas governamentais, e padrões reconhecidos 
internacionalmente.  

As empresas, preocupadas com sua reputação, concorrência e aceitação no mercado, 
tendem a aderir e, inclusive, adotar serviços de consultoria, auditoria e certificação que 
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garantam o seu enquadramento às exigências legais e sociais, além de realizar maior interação 
e diálogo com trabalhadores e população local, contribuindo com o bem-estar e 
desenvolvimento da região. 

Desde a revisão de 2011, as Diretrizes estão estruturadas dentro dos seguintes 
tópicos: Prefácio, o qual apresente breves definições, considerações e justificativas sobre as 
Diretrizes, sua importância e necessidade de aplicação; 1) Conceitos e Princípios; 2) Políticas 
Gerais; 3) Divulgação de Informações; 4) Direitos Humanos; 5) Emprego e Relações Industriais; 
6) Meio Ambiente; 7) Combate à Corrupção; 8) Interesses dos Consumidores; 9) Ciência e 
Tecnologia; 10) Concorrência; e 11) Tributação; cada qual seguido por comentários realizados 
pelo Comitê de Investimentos, os quais não integram as Diretrizes, mas servem para promover 
informação e esclarecimento sobre sua aplicação. 

3.b.1 Capítulo 1: Conceitos e princípios 

O capítulo 1 estabelece os conceitos e princípios considerados basilares para a 
aplicação das Diretrizes como um todo. Logo no início, apresenta as Diretrizes como 
“recomendações conjuntamente dirigidas pelos governos às empresas multinacionais” 
(OECD, 2011), que estabelecem princípios voluntários e padrões de conduta empresarial 
responsável direcionados aos governos dos países aderentes. Os governos aderentes, por sua 
vez, devem promover a implementação das Diretrizes pelas empresas multinacionais que 
operem dentro e a partir de seus territórios, aplicando-as também em qualquer território 
onde operarem.  

Enquanto princípios, estão baseadas em padrões de boas práticas reconhecidos 
internacionalmente. Perante as empresas, são voluntárias e, portanto, não são legalmente 
exigíveis, embora seja altamente recomendado o seu cumprimento, pois os países aderentes 
às Diretrizes assumem o compromisso vinculante de implementá-las, em conformidade com 
a Decisão do Conselho da OCDE sobre as Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais 
(OECD/LEGAL/0307 Decision of the Council on the OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises). 

Como as próprias Diretrizes estabelecem, seguir a legislação doméstica é a primeira 
obrigação das empresas multinacionais. No caso de conflito entre a legislação nacional e os 
padrões das Diretrizes, as empresas devem buscar meios para honrar as Diretrizes em sua 
máxima extensão dentro do que for compatível com a legislação doméstica, sem que a 
legislação nacional seja violada. Por outro lado, muitas vezes, temas abordados nas Diretrizes 
podem acabar se tornando temas de regulação nacional.  

Os governos aderentes, inclusive, possuem o direito de estabelecer condições para 
que as empresas multinacionais operem em seus territórios, desde que consistentes com a lei 
internacional e sejam não menos favoráveis que o concedido às empresas domésticas em 
situação semelhante, respeitando o princípio do tratamento nacional estabelecido na 
Declaração. 

Portanto, a aplicação das Diretrizes não objetiva introduzir tratamento diferenciado 
entre empresas multinacionais e as demais. Aliás, justamente por refletirem boas práticas, é 
esperado que sejam seguidas por todas as empresas, inclusive por pequenas e médias 
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empresas, respeitadas as suas possibilidades e recursos em relação às grandes empresas. O 
tratamento diferenciado pode ser estabelecido para pequenas e médias empresas pela 
legislação doméstica, o que não as exonera de seguirem as Diretrizes sempre que possível. 

Ao tratar dos sujeitos à sua aplicação, conforme já mencionado, as Diretrizes 
esclarecem inexistir uma definição exata do conceito de “empresa multinacional” para os seus 
propósitos. Apenas apresentam alguns aspectos gerais, como os de que as multinacionais 
operam em todos os setores da economia, seu capital social pode ser privado estatal ou misto 
e, geralmente, são companhias ou outras entidades estabelecidas em mais de um país e 
ligadas entre si de forma a coordenarem as suas atividades de diversas maneiras. As Diretrizes 
colocam-se como dirigidas a todas as entidades dentro de cada empresa multinacional 
(matrizes e/ou entidades locais), independente do grau de influência das atividades de uma 
empresa sobre outra dentro de uma mesma organização e do seu grau de autonomia. Deste 
modo, em função da repartição efetiva das responsabilidades entre si, espera-se de cada uma 
dessas entidades a cooperação e a assistência mútua no sentido de promover o cumprimento 
das Diretrizes.  

Portanto, de maneira geral, depreende-se que as Diretrizes são aplicáveis a todas as 
empresas que operem no território ou partir dele, de todos os membros da OCDE e países 
aderentes. 

3.b.2 Capítulo 2: Políticas gerais 

O capítulo 2 estabelece as políticas gerais que devem guiar a implementação dos 
demais capítulos. Neste intuito, as Diretrizes recomendam que as empresas devem (should) 
respeitar as políticas estabelecidas nos países em que operam, bem como ouvir e considerar 
os pontos de vista das partes interessadas (stakeholders) para realizar planejamentos e tomar 
decisões que possam ter impactos sobre a vida e economia local, incluindo-se a prevenção de 
impactos ou sua mitigação caso aconteçam, realizando due diligence com base no risco.  

Ampliando a responsabilidade das empresas, a revisão de 2011 das Diretrizes, em 
seus comentários, especifica que a realização de auditoria em due diligence das multinacionais 
deve abranger tanto as atividades da empresa, quanto de sua cadeia de fornecimento, 
incentivando que as empresas busquem priorizar relações com outras de menor risco para a 
sociedade, meio ambiente e demais temas regulados pelas Diretrizes.  

Nos comentários às Diretrizes está especificado que o termo “due diligence” deve ser 
compreendido como o processo por meio do qual “as empresas podem identificar, prevenir, 
mitigar e contabilizar como abordar impactos adversos reais e potenciais como parte 
integrante dos sistemas de tomada de decisões e gerenciamento de riscos” (OECD, 2011). 
Trata-se, portanto, de uma política de gestão de riscos, mitigação dos possíveis impactos 
relacionados aos capítulos da Parte I das Diretrizes, assim como de sua reparação caso 
ocorram efetivamente, buscando evita-los. A recomendação para realização de due diligence 
apenas não é aplicável aos capítulos que tratam sobre “ciência e tecnologia”, “concorrência” 
e “tributação”.  

Inclusive, baseada na recomendação de due diligence contida nas Diretrizes, a OCDE 
aprovou, em maio de 2018, o Guia sobre Due Diligence para Conduta Empresarial Responsável 
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(OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct) que, por sua vez, levou o 
Conselho a aprovar um novo instrumento legal, na forma de Recomendação, denominado 
(OECD/LEGAL/0443 Recommendation of the Council on the OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Business Conduct. O novo instrumento recomenda que os países aderentes 
promovam a implementação do Guia de Due Diligence entre as empresas atuantes em seus 
territórios ou a partir deles, de modo a desenvolverem uma conduta empresarial responsável, 
implementando uma política de due diligence, com o objetivo de prevenir os possíveis 
impactos de suas ações e contribuir para o desenvolvimento sustentável. Importa ressaltar 
que a OCDE já produziu outros instrumentos legais, na forma de recomendações, destinados 
à implementação de due diligence em setores específicos, como mineração, agricultura, 
vestuário e calçados, extrativistas e financeiros. 

Além da implementação de due diligence, as empresas também devem buscar atuar 
de forma a contribuir com o progresso econômico, ambiental e social, encorajar a formação 
de capital humano criando oportunidades de empregos e treinamentos, e promover o 
desenvolvimento sustentável nos locais onde estiverem desenvolvendo suas atividades, além 
de respeitar os direitos humanos e trabalhistas.  

O capítulo também estabelece que as empresas devem incentivar suas parceiras de 
negócios, incluindo fornecedores e subcontratados, a igualmente adotarem conduta 
empresarial responsável compatível com as Diretrizes. 

Em seus últimos parágrafos, dispões que as empresas são encorajadas a (are 
encouraged to), conforme apropriado, apoiar a liberdade na internet e o diálogo social sobre 
gestão responsável da cadeia de fornecimento. 

3.b.3 Capítulo 3: Divulgação de Informações 

De forma a garantir a transparência de suas atividades, as Diretrizes possuem um 
capítulo próprio que trata sobre a divulgação de informações relevantes sobre suas atividades, 
estrutura, desempenho, situação financeira, quadro societário e governança, o que inclui 
informações sobre remuneração dos sócios e administradores, relações de negócios, bem 
como relatórios ambientais, sociais e riscos.  

O capítulo reconhece a importância da transparência e fácil acesso às informações 
sobre as empresas e suas atividades e define os tipos de informações que devem ser 
disponibilizados ao público e partes interessadas, ressalvando que a divulgação das 
informações pode ser adaptada conforme a natureza da empresa, tamanho e localização 
geográfica, levando em conta os custos, a confidencialidade empresarial e outras questões 
concorrenciais. 

Assim, as Diretrizes dispõem que as empresas devem divulgar material informativo 
sobre: resultados financeiros e operacionais, objetivos, acionistas majoritários e direitos de 
voto, incluindo a estrutura do grupo de empresas e as relações intragrupo, bem como 
mecanismos de reforço do controle, política de remuneração dos membros do conselho de 
administração e principais executivos, informações sobre os membros do conselho, incluindo 
a qualificação, o processo de seleção, outras diretorias de empresas e se cada membro do 
conselho é considerado independente. Ainda, as empresas devem divulgar operações com 
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partes relacionadas, fatores de risco previsíveis, questões concernentes aos trabalhadores e a 
outras partes interessadas, estruturas, políticas de governança, o conteúdo de qualquer 
código ou política de governança corporativa e seu processo de implementação (OECD, 2011).  

Além das informações listadas acima, é sugerido que as empresas disponibilizem 
informações adicionais, como as: declarações de valores ou declarações de conduta 
empresarial destinadas à divulgação pública, incluindo, dependendo da sua relevância para as 
atividades da empresa, informações sobre as políticas da empresa relacionadas a matérias 
abrangidas pelas Diretrizes; políticas e outros códigos de conduta que as empresas 
subscreveram, as datas de adoção e os países e entidades a que essas declarações se aplicam; 
seu desempenho em relação a essas declarações e códigos; informações sobre sistemas de 
auditoria interna, gestão de risco e de cumprimento da legislação; informações sobre 
relacionamento com trabalhadores e outras partes interessadas (OECD, 2011). 

É indicado que ao menos uma auditoria anual seja conduzida por auditoria externa, 
garantindo lisura às informações disponibilizadas. Os padrões ou políticas seguidas devem ser 
notificados com clareza de forma a garantir para os acionistas que as declarações representam 
adequadamente a posição financeira e o desempenho da empresa em todos os aspectos 
relevantes.  

3.b.4 Capítulo 4: Direitos Humanos 

O capítulo IV, que trata sobre Direitos Humanos, foi introduzido na atualização de 
2011. Estabelece que os Estados possuem o dever de proteger os direitos humanos, e que as 
empresas devem, por sua vez, respeitar os direitos humanos internacionalmente 
reconhecidos, as obrigações internacionais e a legislação e regulamentação domésticas em 
qualquer lugar onde operarem, bem como reparar eventuais danos causados.  

A inclusão do capítulo foi feita com base nos Princípios Orientadores da ONU sobre 
Direitos Humanos e Empresas que tem como base o lema Proteger, Respeitar e Reparar 
(Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, 
Respect and Remedy Framework), presumindo que as atividades das empresas podem acabar 
ferindo direitos humanos e, assim, devem estar preparadas para protegê-los e reparar 
eventuais impactos. A compatibilidade e cooperação entre os instrumentos da OCDE e da 
ONU facilitam às empresas para que tenham um conjunto de regras coerente sobre 
responsabilidade social corporativa a seguir (NIEUWENKAMP, 2013). 

As Diretrizes não apresentam uma definição sobre direitos humanos, apenas 
determinam que as empresas devem “respeitar” os direitos humanos, o que significa “que 
devem evitar a violação aos direitos humanos dos outros e devem lidar com os impactos 
adversos aos direitos humanos com os quais estejam envolvidas”. 

Assim, as empresas devem adotar uma política de respeito aos direitos humanos, 
realizando operações de due diligence sobre o tema para avaliar, prevenir e evitar quaisquer 
impactos reais e potenciais provenientes de suas atividades, bem como atuar de forma ativa 
para proteger os direitos humanos ou cooperar em processos que permitem a reparação. 
Devem também garantir que seus fornecedores ou produtores na cadeia global de valor 
respeitem os direitos humanos (OECD, 2011).  
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 Nos comentários às Diretrizes está indicado que os países e as empresas devem 
seguir, como referência, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os principais 
instrumentos dela derivados, como: o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o 
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e os princípios relativos aos 
direitos fundamentais estabelecidos na Declaração da Organização Internacional do Trabalho 
sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998 (OECD, 2011). Caso o país onde 
a multinacional esteja instalada não seja signatário de nenhum dos tratados citados, as 
empresas, de forma espontânea, podem segui-los, respeitando os direitos humanos em 
qualquer lugar onde atuem.  

Algumas atividades produtivas podem causar maior dano que outras, como por 
exemplo exploração de minérios. Em observância a essas especificidades, a OCDE disponibiliza 
diretrizes específicas para o setor. No caso de ser detectado o dano, as empresas devem cessar 
de causá-lo e oferecer assistência aos afetados, observando suas necessidades individuais 
(OECD, 2011). 

3.b.5 Capítulo 5: Emprego e relações de trabalho 

Quanto às relações de emprego e trabalho, a OCDE justifica que o objetivo da 
presença do tema nas Diretrizes é o de reforçar a importância da atuação da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e promover a observância dos padrões de trabalho 
internacionais estabelecidos pela organização.  

A OCDE reconhece que a OIT é o organismo internacional competente para definir e 
lidar com normas internacionais de trabalho e promover os direitos fundamentais do trabalho, 
conforme a Declaração sobre os Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho (1998). 
Inclusive, com foco nas empresas multinacionais, a OIT negociou a Declaração Tripartite sobre 
os Princípios relativos a Empresas Multinacionais e Política Social, em 1977, já atualizado cinco 
vezes. A última atualização foi em 2017, justamente com o objetivo de adequá-lo aos 
Princípios Orientadores para Empresas e Direitos Humanos aprovados pelo Conselho de 
Direitos Humanos da ONU em 2011 e a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável (OECD, 
2011). 

Nos comentários às Diretrizes, é reforçado que cabe às empresas observarem as 
normas locais de trabalho e os princípios e normas da OIT. Não havendo normas locais 
relativas aos trabalhadores, as empresas devem fornecer as melhores condições possíveis, 
seguindo minimamente os padrões da OIT, que são considerados direitos trabalhistas 
fundamentais e, caso seja possível, devem aplicar as mesmas condições impostas aos seus 
funcionários em locais com legislações mais benéficas, proporcionando condições dignas de 
trabalho e salários. 

As Diretrizes enfatizam que cabe às empresas respeitar os direitos dos trabalhadores. 
Dentre estes direitos, conforme contido na Declaração da OIT de 1998, ressaltam o de filiação 
e criação de sindicatos, abolição do trabalho infantil e análogo à condição de escravo ou 
forçado, e a proibição à discriminação de trabalhadores por raça, cor, religião, sexo, opinião 
política, nacionalidade ou classe social, promovendo um tratamento igualitário e um ambiente 
acessível e livre de preconceitos. Estes compromissos devem ser estendidos à toda a cadeia 
produtiva e de fornecedores. 
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As Diretrizes também destacam o dever das empresas de prover informações 
adequadas aos trabalhadores sobre seus direitos ou mesmo informações sobre o 
funcionamento da empresa na qual estiverem inseridos, e incentivam que, quando aplicável, 
as empresas busquem empregar mão de obra local e promover treinamentos, garantindo 
estabilidade e permanência. A segurança e saúde no ambiente de trabalho também devem 
ser observadas, dentre elas, atividades com contato a agentes químicos ou biológicos, ou 
atividades de risco (OECD, 2011). 

No caso de necessária mudança nos rumos das atividades das empresas que possam 
ter grande impacto sobre os trabalhadores, especialmente em situações de encerramento da 
empresa e dispensa coletiva, está estabelecido que essas mudanças devem ser notificadas 
pela empresa com antecedência razoável aos representantes dos seus trabalhadores e suas 
organizações. Quando apropriado, devem ainda notificar as autoridades governamentais 
competentes e cooperar com os representantes dos trabalhadores e com as autoridades 
governamentais apropriadas para mitigar, tão amplamente quanto possível, os efeitos 
adversos. 

Todas as recomendações em matéria de direito do trabalho dispostas nas Diretrizes 
são baseadas nas recomendações da OIT e não pretendem ter caráter exaustivo.  

3.b.6 Capítulo 6: Meio ambiente 

A preservação ambiental tem sido cada vez mais observada sob a ótica da 
responsabilidade corporativa. O tema do meio ambiente foi inserido na revisão das Diretrizes 
de 1991 como capítulo VI, e está baseado nos princípios e objetivos contidos: na i) Declaração 
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; na ii) Agenda 21 da Declaração do Rio de 
1992, que reafirma a Declaração de Estocolmo de 1972; na iii) Convenção de Aarhus de 1998 
da Comissão Econômica para a Europa, no âmbito das Nações Unidas (CEE/ONU), destinada 
ao Acesso à Informação, Participação Pública na Tomada de Decisões e Acesso à Justiça em 
Matéria de Meio Ambiente; e nas iv) normas contidas em instrumentos como o Padrão ISO 
sobre Sistemas de Gestão Ambiental (OECD, 2011). 

As Diretrizes recomendam que as empresas respeitem as leis, regulamentações e 
práticas administrativas em vigor nos países onde exerçam suas atividades, assim como 
atendam aos acordos, princípios, objetivos e padrões internacionais, de forma a proteger o 
meio ambiente, a saúde pública, a segurança, e contribuir para o desenvolvimento 
sustentável.  

Neste intuito, as empresas devem estabelecer e manter um sistema de gestão 
ambiental apropriado à empresa, que inclua: a) a coleta e avaliação de informações 
adequadas referentes ao impacto que as suas atividades possam ter sobre o meio ambiente, 
a saúde e a segurança; b) fixação e revisão periódica de objetivos mensuráveis e, quando 
apropriado, de metas para a melhoria do seu desempenho ambiental e utilização de recursos; 
c) monitoramento e verificação regular dos progressos alcançados no cumprimento dos 
objetivos ou metas ambientais, de saúde e de segurança. Para que a gestão seja efetiva, as 
empresas devem revisar periodicamente seus objetivos e metas ambientais, confrontando 
seus resultados monitorados com os objetivos traçados e verificar progressos alcançados.  
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Nos comentários ao capítulo foi ressaltado que a adoção de uma gestão ambiental 
sólida (sound environmental management) é um componente importante do 
desenvolvimento sustentável e pode traduzir tanto responsabilidade empresária como 
oportunidade. No contexto das Diretrizes, o termo gestão ambiental sólida tem sentido 
amplo, incorporando atividades destinadas a controlar os impactos ambientais diretos e 
indiretos, além de envolver elementos de controle ambiental e gestão de recursos, a fim de 
que as empresas desenvolvam uma gestão diária de suas atividades em relação aos possíveis 
impactos ambientais. O objetivo é que o planejamento desta gestão, sua respectiva 
publicidade e abertura de diálogo e comunicação com as partes interessadas transmitam 
maior segurança à população, trabalhadores e consumidores. É provável que o sistema de 
gestão ambiental proporcione benefícios econômicos às empresas, atingidos por meio da 
redução de custos operacionais e de seguros, melhoria na conservação de energia, de 
recursos, redução dos encargos de conformidade e responsabilidade, melhor acesso ao 
capital, maior satisfação do cliente e melhores relações com a comunidade afetada e com o 
público. 

Assim, ao tomar decisões, as empresas devem sempre avaliar os impactos de suas 
atividades sobre o meio ambiente, saúde e segurança, manter um plano de contingência para 
prevenir, mitigar e controlar danos graves causados, incluindo os acidentes e situações de 
emergência, e implementar os mecanismos necessários para alertar de imediato as 
autoridades competentes e a população afetada. Em casos de dano ao meio ambiente, em 
conformidade com o conhecimento científico e tecnológico dos riscos envolvidos, a empresa 
deve adotar medidas eficazes e economicamente viáveis que permitam evitar ou minimizar 
tais danos, não cabendo apenas pedido de desculpa. 

O comprometimento e esforço contínuo é necessário para melhorar o desempenho 
ambiental corporativo, principalmente para abranger a cadeia de fornecedores. Para garantir 
a gestão ambiental sólida é necessário estimular a adoção de tecnologias e procedimentos 
operacionais que reflitam os padrões de desempenho ambiental existentes com relação ao 
melhor desempenho, desenvolvimento e fornecimento de bens ou serviços que não tenham 
impactos indevidos ao meio ambiente. 

A empresa deve possibilitar que os trabalhadores tenham acesso às informações 
ambientais da corporação, além de fomentar e estimular que atinjam níveis de educação e 
formação adequados sobre questões ambientais, de saúde e de segurança, o que inclui o 
manuseio de materiais perigosos, a prevenção de acidentes ambientais e ainda sobre aspectos 
mais gerais da gestão ambiental, tais como procedimentos de avaliação de impacto ambiental, 
relações públicas e tecnologias ambientais. 

As empresas ainda podem contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas 
significativas do ponto de vista ambiental e economicamente eficientes. As contribuições 
podem ocorrer através de parcerias público privadas ou através iniciativas autônomas, ou 
intragrupos e até mesmo inter-corporações, que permitam melhorar a consciência e proteção 
ambientais. 



28 
 

3.b.7 Capítulo 7: Combate à Corrupção, à Solicitação de Suborno e à Extorsão 

A OCDE considera que as práticas de suborno e corrupção são prejudiciais às 
instituições democráticas e às finanças das próprias multinacionais. Na luta global 
anticorrupção, as Diretrizes para as multinacionais reconhecem que as empresas podem ser 
propulsoras das práticas, mas também são capazes de combatê-las. Para tanto, devem 
implantar programas de ética e transparência, assim como controles internos in loco para 
prevenir e detectar o suborno e combater a corrupção. 

Os principais instrumentos da OCDE que visam reduzir a oferta de suborno a 
funcionários públicos são: a i) Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários 
Públicos Estrangeiros em Transações Internacionais de Negócios (Convenção Antissuborno) 
que entrou em vigor em 15 de fevereiro de 1999; ii) a Recomendação para Combate à 
Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Internacionais de 2009 (a 
Recomendação Antissuborno de 2009); a iii) Recomendação sobre Medidas Tributárias de 
Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Internacionais de 
Negócios de 2009; e iv) a Recomendação sobre Suborno e Créditos à Exportação com Apoio 
Oficial de 2006 (OECD, 2011). 

No âmbito da ONU foi acordada a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 
(UNCAC, em inglês), que entrou em vigor em 14 de dezembro de 2005, em que os Estados 
Partes são obrigados a proibir seus funcionários de receber subornos e suas empresas de 
subornar funcionários públicos nacionais, funcionários públicos estrangeiros e funcionários de 
organizações públicas internacionais e a considerar proibir a corrupção entre agentes do setor 
privado. A UNCAC e a Convenção Antissuborno da OCDE se apoiam mutuamente e são 
complementares (OECD, 2011). 

As Diretrizes sobre Multinacionais se baseiam nesses instrumentos e estabelecem, 
no seu capítulo VII, que cabe às empresas multinacionais, por meio de seus funcionários ou 
terceiros, tais como agentes e intermediários, consultores, representantes, distribuidores, 
consórcios, empreiteiros e fornecedores e parceiros de joint venture, direta ou indiretamente, 
não oferecer, prometer, dar ou solicitar suborno ou outras vantagens indevidas, com vistas a 
obter ou conservar negócios ou outras vantagens inapropriadas a funcionários públicos ou 
privados, o que inclui seus parentes e pessoas a eles relacionadas. Os funcionários da empresa 
e terceiros também são advertidos a resistir à solicitação de suborno e extorsão. Controles 
internos devem ser criados, a fim de evitar e detectar possíveis práticas de suborno, baseados 
em uma avaliação de risco que lide com as especificidades da empresa. As empresas devem 
criar programas de ética e sistemas de controle financeiro e contábil. 

Quando não for ilícito o pagamento de pequenas quantias de facilitação, tais 
pagamentos devem ser lançados de forma detalhada em livros e registros financeiros, 
garantindo a transparência nas operações. É indicado que haja o processo de due diligence 
quando a empresa for contratada por ente público, havendo apenas a remuneração pelos 
serviços prestados de forma legítima. E quando relevante, que uma lista e com os nomes dos 
agentes envolvidos seja divulgada (OECD, 2011). 

É indicado que as empresas assumam compromissos públicos contra práticas de 
corrupção, suborno e extorsão, programas de conformidade e ético disciplinares. É reprovável 
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a conduta das empresas que contribuam ilegalmente a candidatos ou partidos políticos, 
desrespeitando as regras de transparência a serem declaradas a alta administração da 
empresa. 

3.b.8 Capítulo 8: Interesses do Consumidor 

As atuações e reputação das empresas, por afetarem as pessoas nas mais diversas 
esferas, passaram a ser consideradas na tomada de decisão do consumidor. Muitos 
consumidores, atualmente, procuram se informar sobre dados e práticas sociais, econômicas 
e ambientais no momento de decidir consumir de uma empresa.  

Respeitar os direitos e dignidade dos consumidores também é considerada uma boa 
prática pela OCDE. Ciente desta perspectiva, e de modo a incentivar as empresas a adotarem 
práticas honestas, há nas Diretrizes o capítulo VIII, específico sobre direitos do consumidor e 
relação ao consumo, estabelecendo recomendações para que as empresas cumpram todas as 
normas buscando garantir a saúde, segurança e proteção ao consumidor, inclusive contra a 
prática de propaganda enganosa. 

O tema possui como base o trabalho do Comitê sobre Política do Consumidor da 
OCDE e do Comitê sobre Mercados Financeiros, bem como o trabalho de outras organizações 
internacionais como da Câmara de Comércio Internacional, da Organização Internacional de 
Padronização e ONU (OECD, 2011). A preocupação em manter a coerência com outras 
organizações internacionais garantiu que o capítulo sobre direitos do consumidor estivesse de 
acordo com as Diretrizes das Nações Unidas para a Proteção do Consumidor, que teve a versão 
ampliada em 1999 (OECD, 2011). 

As Diretrizes estabelecem que as empresas devem atuar de forma correta e justa no 
exercício das suas atividades comerciais, publicitárias e de comercialização, garantindo 
qualidade e confiabilidade dos bens e dos serviços que forneçam. As informações prestadas 
devem observar os padrões acordados ou legalmente requeridos para a saúde e a segurança 
do consumidor. Devem ser claras, precisas, confiáveis e capazes e de serem verificáveis; 
devem ser suficientes para permitir que os consumidores possam tomar decisões conscientes, 
incluindo informações sobre os preços, conteúdo, uso seguro, atributos ambientais, 
manutenção, armazenamento e descarte de bens e serviços. O ideal é que as informações 
fornecidas sejam claras o suficiente para que o consumidor consiga comparar o produto. 

As empresas devem garantir que os consumidores tenham acesso a mecanismos 
extrajudiciais capazes de solucionar seus conflitos e corrigir seus danos, caso necessário. Não 
devem agir de forma fraudulenta ou desleal com o consumidor, seja por ação ou omissão, 
sempre informando caso haja qualquer potencialidade de dano à sua segurança ou saúde por 
consumo de bem ou serviço. 

A população deve receber informação educativa de modo que se promova consumo 
consciente, capacitando os consumidores a tomarem decisões, compreendendo aspectos 
econômicos, ambientais e sociais que envolvam suas escolhas de consumo e apoiando o 
consumo sustentável. Cabe às empresas apoiar e promover essa educação nas áreas 
relacionadas à sua atuação. 
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Com o avanço das tecnologias e mídias digitais, a segurança da informação entrou na 
pauta internacional, cabendo às empresas respeitarem a privacidade do consumidor e 
tomarem medidas sensatas para garantir a segurança de dados pessoais que coletam, 
armazenam, processam ou disseminam. As empresas também devem considerar e adequar 
as necessidades dos consumidores vulneráveis, o que inclui crianças e desfavorecidos, bem 
como os desafios específicos que o comércio eletrônico pode representar para os 
consumidores (OECD, 2011). 

3.b.9 Capítulo 9: Ciência e tecnologia 

Para a OCDE, a atuação das multinacionais pode ser fundamental para atrair e iniciar 
inovações, conhecimento e transferência de tecnologia aos países hospedeiros, contribuindo 
para o desenvolvimento de suas capacidades, o que está tratado no seu capítulo IX.  

Conforme as Diretrizes, a atuação das multinacionais deve ser compatível com as 
políticas de planejamento de ciência e tecnologia dos países onde estão instaladas, 
contribuindo com a capacidade de inovação e capacitação em nível local e nacional. Quando 
praticável em suas atividades, as empresas também devem adotar práticas para a difusão e 
transferência da tecnologia, garantindo a propriedade intelectual sobre a criação.  

Sempre que possível, as pesquisas devem objetivar solucionar problemas locais, bem 
como empregar população local, utilizar insumos e solucionar problemas da localidade. As 
empresas devem ser estimuladas a realizar parcerias e atividades em cooperação com 
universidades e instituições de ensino e pesquisa locais, podendo contribuir com a formulação 
de políticas favoráveis ao desenvolvimento da inovação. Nos casos de transferência de 
tecnologia e contratos de licença para o uso de direitos de propriedade intelectual, o contrato 
deve ser feito de forma a incentivar o desenvolvimento sustentável do país receptor, sem 
cláusulas abusivas. 

Na medida do possível e interesse para as empresas e seus objetivos comerciais, as 
Diretrizes incentivam que sejam estabelecidas relações próximas com universidades e 
participação em projetos de pesquisas de entidades públicas ou privadas. 

3.b.10 Capítulo 10: Concorrência 

No capítulo X, as Diretrizes tratam de recomendações em concorrência. As leis e 
regulamentos em matéria concorrencial são fundamentais para o funcionamento eficiente 
dos mercados doméstico e internacional e as Diretrizes reafirmam seu compromisso com a 
legalidade. Buscam assegurar que as empresas estejam conscientes e atuem de forma 
consistente com a abrangência, recursos e sanções das normas e regulamentos sobre 
concorrência, cientes, inclusive, da obrigação de cooperação com investigação das 
autoridades de concorrência (OECD, 2011). 

Os comentários às Diretrizes esclarecem que o termo concorrência inclui as áreas de 
antitruste e antimonopólio, tratando o tema concorrência de forma ampla, mas 
reconhecendo que alguns países possuem regulações separadas para cada tema. São vedados: 
acordos anticoncorrenciais, abuso do poder econômico, por mercado ou por posição 
dominante, bem como a aquisição de poder de mercado ou de posição dominante por outros 
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meios que não respeitam as regras de mercado e não demonstrando desempenho eficiente, 
além da simulação da concorrência ou o impedimento da concorrência efetiva por meio de 
fusões ou aquisições (OECD, 2011).  

Proteger a concorrência contribui para o crescimento econômico por meio da 
promoção de condições de mercado, beneficiando consumidores e a economia dos Estados. 
Respeitar a concorrência coloca em vantagem as empresas que atendem de forma eficiente 
as demandas dos consumidores (OECD, 2011). 

As empresas podem contribuir para um ambiente harmônico, juntamente com as 
suas concorrentes, fornecendo informação e assessoria sempre que os governos estiverem 
considerando leis e políticas que possam reduzir a eficiência ou reduzir a competitividade dos 
mercados (OECD, 2011).  

Conforme estabelecido nas Diretrizes, as empresas devem realizar as suas atividades 
de maneira consistente com todas as leis e regulamentações sobre concorrência aplicáveis, e 
abster-se de participar ou executar acordos anticoncorrenciais com seus concorrentes para: 
fixar preços, realizar conluios em licitações, estabelecer restrições ou quotas de participação 
ou partilhar mercados (clientes, fornecedores, zonas geográficas ou ramos de atividade). 

3.b.11 Capítulo 11: Tributação 

O XI e último capítulo das Diretrizes trata de tributação. Segundo a OCDE, levando 
em consideração a importância das empresas multinacionais à economia de cada país, e 
considerando a capacidade das multinacionais de gerarem lucros, é cabível que contribuam 
para as finanças públicas dos Estados hospedeiros por meio do pagamento de tributos, 
obedecendo a letra e o espírito da legislação tributária e obrigações fiscais (OECD, 2011).  

As Diretrizes enfatizam a importância que as empresas têm na contribuição das 
finanças públicas dos países onde estão instaladas. Deste modo, recomendam que as 
empresas devem cumprir pontualmente as obrigações fiscais, disponibilizando informações 
oportunas ou exigidas por lei às autoridades competentes para o cálculo correto dos tributos 
devidos sobre suas atividades, e conformando as práticas de preços de transferência entre 
empresas associadas com o princípio da plena concorrência (arm´s length), de forma a 
protegerem as bases tributárias e a repartição dos direitos tributários dos países onde 
operam. A aplicação do princípio, que inclusive está reconhecida nas convenções modelo 
sobre bitributação produzidas pela OCDE e pelas Nações Unidas, é o padrão internacional 
aceitável para o ajuste de cobrança de valores e lucro entre empresas associadas.  

As Diretrizes estabelecem, ainda, que a governança fiscal e o cumprimento estrito 
das obrigações fiscais são elementos importantes para gestão de riscos pelas empresas. Por 
isso, seus conselhos de administração devem adotar estratégias de gestão de riscos 
tributários, garantindo que riscos financeiros, regulatórios e sobre a reputação das empresas 
associados à tributação sejam totalmente identificados e avaliados.  

Uma empresa multinacional estabelecida em determinado país pode ter amplas 
relações econômicas com outras empresas do mesmo grupo econômico instaladas em outros 
países. Uma corporação, mesmo que fisicamente instalada em diversos territórios, possui 
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relações capazes de afetar os passivos tributários de cada um dos países envolvidos. Havendo 
necessidade, as autoridades tributárias, no limite da lei, podem solicitar informações de fora 
da sua jurisdição para avaliar as relações entre as unidades das empresas multinacionais e 
conseguir determinar o passivo tributário da empresa que atua em sua jurisdição (OECD, 
2011). 

Vale acrescentar que a OCDE possui Diretrizes específicas sobre preços de 
transferência, a OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations (OECD Transfer Pricing Guidelines). Países aderentes às Diretrizes para 
Empresas Multinacionais, mas que não são membros da OCDE, como o Brasil e a Argentina, e 
que cumulativamente não aderiram às Diretrizes sobre Preço de Transferência, não 
acompanham essa regra. Possivelmente, ambos os países terão que rever suas políticas 
tributárias enquanto negociam suas acessões à OCDE. 

3.c – Parte II das Diretrizes: Decisão do Conselho sobre as Empresas Multinacionais: o 
estabelecimento dos Pontos de Contato Nacional – PCNs  

Para que haja um maior entendimento entre as empresas e a sociedade civil, o 
Conselho da OCDE estabeleceu, por meio de Decisão, ou seja, por meio de um instrumento 
juridicamente vinculante, que cada um dos países aderentes à Declaração deve assumir a 
obrigação de criar um Ponto de Contato Nacional – PCN, ou National Contact Point - NCP.  

O referido compromisso está contido na Decisão do Conselho denominada 
OECD/LEGAL/0307 Decision of the OECD Council on the OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises, adotada em 20/06/2000, e transformada na Parte II das Diretrizes. Emendada em 
2011, a Decisão estabelece os Procedimentos de Implementação das Diretrizes da OCDE para 
Empresas Multinacionais (Implementation Procedures of the OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises), referindo-se às atividades dos PCNs e do Comitê de Investimentos, 
e estabelece o Guia de Procedimentos (Procedural Guidance). 

A Parte II das Diretrizes dispõe sobre: a forma de estabelecimento dos Pontos de 
Contato Nacional (PCN) e suas funções; a colaboração dos países com o Comitê de 
Investimento para acompanhamento da implementação das Diretrizes e realização de 
procedimentos de consultas sobre assuntos referentes às Diretrizes e sua interpretação; e 
revisão da Decisão. 

O PCN localizado em cada país tem como objetivos promover as Diretrizes entre as 
empresas, incentivando a sua implementação e atuando como fórum de discussão sobre 
quaisquer assuntos relacionados ao seu conteúdo, bem como mediar os conflitos surgidos 
entre multinacionais e a sociedade civil nos mais diversos temas. Assim, os PCNs funcionam, 
também, como um mecanismo de solução consensual de reclamações (grievance mechanism) 
referentes à aplicação das Diretrizes, por meio de bons ofícios e mediação. Não há, portanto, 
um sistema de aplicação de sanções.  

Historicamente, os PCNs são oficialmente parte das Diretrizes desde a revisão de 
1984. Contudo, desde a criação das Diretrizes, em 1976, já existia um mecanismo inicial 
destinado à realização de consultas relacionadas à aplicação das Diretrizes, exercido pelo 
Comitê que antecedeu o Comitê de Investimentos - o Comitê de Investimento Estrangeiro e 
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Empresas Multinacionais da OCDE (CIME), e pelos órgãos consultivos BIAC e TUAC. Embora 
não fosse o objetivo tratar da resolução de conflitos propriamente dita, o Comitê acabou 
desempenhando esta função, naquela época, ao analisar casos levados pelo TUAC sob a 
invocação das Diretrizes, o que incentivou o desenvolvimento do guia de procedimentos que 
seria incluído da revisão de 1984 (OECD, 2016b). 

O primeiro caso levado pelo TUAC ao Comitê (CIME) para ser resolvido pelo 
procedimento de consultas foi o chamado “Caso Badger”, no ano de 1977, que se tornou caso 
de repercussão internacional e chamou a atenção da opinião pública. A empresa multinacional 
Badger-USA Inc., que era sediada nos Estados Unidos e parte do grupo multinacional Raytheon 
Inc., foi à falência e determinou o fechamento de sua subsidiária belga, a Badger Belgium N.V. 
Entretanto, não notificou adequadamente seus funcionários na Bélgica e não possuía valores 
suficientes para quitar os direitos trabalhistas conforme a lei belga. O governo belga e o TUAC, 
acionado pelo sindicato dos empregados belgas, levaram o caso ao Comitê responsável na 
OCDE, invocando a necessidade de cumprimento das Diretrizes da OCDE sobre multinacionais 
pela Badger para quitação dos direitos trabalhistas. Após diversas consultas, ao final, as 
reuniões terminaram com um acordo favorável aos ex-empregados da subsidiária belga 
(SMITH, 1983, p. 125-130). 

Inspirados pelo caso Badger e outros casos discutidos no Comitê, os países membros 
da OCDE identificaram a necessidade de estabelecer, nacionalmente, organismos que 
pudessem lidar com questões referentes à implementação das Diretrizes. Na sua segunda 
revisão, em 1984, foi incluída, pela primeira vez, a obrigação de estabelecimento dos 
chamados Pontos de Contato Nacional (PCNs). Finalmente, durante a revisão de 2000, foi 
acrescido o Guia de Procedimentos (Procedural Guidance) para resolução de conflitos, de 
forma detalhada, o que, oficialmente, abriu o papel dos PCNs para tratar de conflitos surgidos 
do inadimplemento das Diretrizes. Esta revisão fortaleceu o papel dos PCNs e contribuiu para 
o aumento dos casos debatidos (OECD, 2016a). Em 2001 ocorreu a primeira reunião anual dos 
PCNs para trocas de experiências. Desde então, as atividades dos PCNs tem crescido e se 
consolidado como reconhecido mecanismo de solução de reclamações sobre inadimplemento 
das Diretrizes nas atividades de empresas (OECD, 2016b).  

A revisão de 2011 reforçou os mecanismos dos PCNs para promover a 
implementação das Diretrizes, introduzindo a expectativa de que as multinacionais devem 
atuar de forma responsável no contexto de suas atividades, nas cadeias de suprimento e nas 
relações comerciais de modo geral. Devem agir com a devida diligência para gerenciar riscos 
e responder pelos impactos diversos que causarem ou as quais estiverem vinculadas por um 
relacionamento comercial (OECD, 2016b, p. 22).  

Para cumprimento do seu papel de incentivar a implementação das Diretrizes, a Parte 
II estabelece que os PCNs devem funcionar de acordo com os critérios centrais de visibilidade, 
acessibilidade, transparência e responsabilidade para promover os objetivos das Diretrizes. 
Para cumprimento de seu propósito, o Guia de Procedimentos estabelece quatro canais de 
atuação: a) arranjos institucionais (institutional arrangements), b) informação e promoção 
(information and promotion), c) implementação em instâncias específicas (implementation in 
specific instances), e d) relatórios (reporting). 
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 No item sobre arranjos institucionais, o Guia de Procedimentos estabelece que cada 
país aderente possui flexibilidade na organização de seus Ponto de Contato Nacional, podendo 
utilizar diferentes formas de organização, desde que atinjam o objetivo de promover efetivas 
bases para a implementação das Diretrizes e operação imparcial do PCN, mantendo diálogo 
com setores interessados, tais como representantes de sindicatos empresários e 
trabalhadores, e sociedade civil em geral. Cabe a cada país aderente disponibilizar recursos 
humanos e financeiros ao seu PCN, considerando prioridades e práticas orçamentais internas 
(OECD,2011).  

Quanto à informação e promoção, está estabelecido que o PCN deve promover as 
Diretrizes e torná-las disponíveis ao acesso público, inclusive online e na língua nacional do 
país, de forma a torná-las conhecidas e incentivar sua implementação. Os PCNs localizados 
em diferentes países devem cooperar, sempre que necessário, sobre qualquer assunto 
relacionado às Diretrizes e relevantes para suas atividades. Como procedimento geral, as 
discussões em nível nacional devem ser iniciadas antes que os contatos com outros Pontos de 
Contato Nacionais sejam realizados (OECD, 2011). O PCN também deve responder consultas 
solicitadas pela comunidade empresária, sindicatos de trabalhadores, organizações não 
governamentais, público em geral e governos de países não aderentes. 

No item sobre implementação em instâncias específicas estão definidos os 
procedimentos para resolução de assuntos e reclamações referentes à implementação das 
Diretrizes. Trata-se de uma importante maneira de o PCN oferecer uma ferramenta 
participativa ao prestar assistência à implementação das Diretrizes e resolução de 
reclamações, por meio da oferta de um fórum para discussão e auxílio às partes interessadas 
envolvidas para que lidem com as questões levantadas de maneira eficiente e oportuna, e de 
acordo com a lei aplicável (OECD, 2011). 

Por fim, no quarto item do Guia de Procedimentos está a apresentação de relatórios 
pelos PCNs. Cada PCN possui o compromisso de apresentar relatórios anuais ao Comitê de 
Investimento, nos quais constem informações sobre a natureza e resultados de suas 
atividades, inclusive do mecanismo de implementações em instâncias específicas. Desde a 
implementação dos primeiros PCNs nos anos 2000 já foram recebidos 389 relatórios (OECD, 
2018b).  

Além do conteúdo das Diretrizes, visando ampliar e fortalecer a atuação dos PCNs, e 
em atendimento aos líderes dos países do G7, foi estabelecido, em 2016, um Plano de Ação 
da OCDE voltado aos PCNs, o chamado OECD Action Plan to Strengthen National Contact 
Points, que encoraja os PCNs a se voluntariarem para participarem em revisões por pares, a 
buscarem capacitação e o fortalecimento da rede de PCNs (OECD, 2016a). 

3.c.1 O Mecanismo de Implementação em Instâncias Específicas do Guia de Procedimentos 

Como já referido, o PCN funciona como um fórum de discussão e assistência à 
comunidade empresária, sindicatos dos trabalhadores, organizações não governamentais e 
outras partes interessadas que queiram denunciar ou alegar incumprimento e violação dos 
princípios e recomendações contidas nas Diretrizes.  
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No Guia de Procedimentos contido na Parte II das Diretrizes, desde a revisão de 2000, 
há a previsão de um mecanismo para resolução de reclamações pelo PCN denominado 
Implementação em Instâncias Específicas (Implementation in Specific Instances). O 
mecanismo foi reforçado na revisão de 2011, a qual estabeleceu que a resolução de conflitos 
com relação à implementação das Diretrizes deve ocorrer de forma imparcial, previsível 
quanto aos procedimentos, equitativa e compatível com os princípios e padrões contidos nas 
Diretrizes (impartial, predictable, equitable and compatible with the principles and standards 
of the Guidelines).  

Trata-se de mecanismo de solução de conflitos absolutamente consensual, em que 
as partes são protagonistas na decisão de entrarem ou não em acordo. Não há um órgão 
julgador, árbitro ou juiz. As partes são livres, inclusive, para decidirem se desejam ou não 
participar dos procedimentos.  

Dentre as inovações práticas, destaca-se que as Diretrizes trouxeram orientações 
para que os PCNs possam atuar sobre um caso mesmo quando as partes estejam 
simultaneamente envolvidas em processos nacionais ou internacionais paralelos e referentes 
ao mesmo assunto; estabeleceram prazos para os procedimentos; estimularam a cooperação 
e realização de reuniões para trocas de informações e aprendizado entre os PCNs dos diversos 
países (peer learning); e acrescentaram parágrafo sobre boa-fé das partes na condução de 
todo o procedimento (NIEUWENKAMP, 2013, p. 173).  

Nos comentários às Diretrizes 2011 consta que, geralmente, o PCN acionado é aquele 
do país onde nasceu a questão. Quando envolver dois países aderentes às Diretrizes, as 
questões devem ser discutidas, primeiramente, no plano nacional e, quando apropriado, de 
forma bilateral. O PCN do país anfitrião deve realizar consultas com o PCN do país investidor, 
o qual deverá oferecer toda a assistência necessária quando for solicitado. Quando o conflito 
surgir de uma atividade empresarial que ocorra em diversos países aderentes, ou que seja 
oriunda de um grupo de empresas que atua como consórcio, joint venture, ou outra espécie, 
que opere simultaneamente em diversos países, os PCNs envolvidos deverão realizar 
consultas entre si, ou mesmo com o Comitê de Investimento, se necessário, para definir qual 
PCN será o principal para prestar a assistência às partes (OECD, 2011). 

O procedimento de instâncias específicas é dividido em quatro etapas: 1) avaliação 
inicial (initial assessment), 2) bons ofícios (good offices), 3) conclusões (conclusion) e 4) 
acompanhamento (follow-up) (OECD, 2018c e NIEUWENKAMP, 2017): 

1) A avaliação inicial ocorre logo no início, quando o PCN, ao ser acionado e tomar 
conhecimento da reclamação, realiza uma análise do mérito das questões levantadas pela 
parte interessada, para verificar: se são pertinentes à implementação das Diretrizes; quais são 
as partes relacionadas; se as questões são materiais e substanciadas; qual a relação entre as 
questões e as atividades da empresa em questão; como temas semelhantes estão sendo 
tratados pela legislação nacional ou mesmo em procedimentos internacionais; e como a 
consideração das questões trazidas ao PCN poderiam contribuir com os propósitos das 
Diretrizes. Após essa primeira análise, o PCN deve dar um retorno às partes, negativo ou 
positivo, informando: que as questões trazidas não possuem mérito para o prosseguimento 
dos procedimentos, ou, reconhecido o mérito, oferecendo às partes bons ofícios para sua 
resolução (OECD, 2018). 
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2) Na segunda fase, entendendo cabível, o PCN oferece os chamados bons ofícios 
para ajudar as partes a resolverem as questões levantadas, realizando-se uma análise mais 
aprofundada do caso. Para tanto, o PCN conduz consultas entre as partes para obtenção e 
trocas de informações e esclarecimentos. O objetivo dos bons ofícios é aproximar e facilitar o 
diálogo entre as partes, auxiliando-as a resolverem as questões de forma consensual, 
construindo uma decisão mutuamente acordada. Quando considerar relevante, o PCN 
também poderá: a) procurar aconselhamento junto a autoridades competentes e/ou 
representantes da comunidade empresária, sindicatos de trabalhadores, e ONGs; b) consultar 
o PCN no país em questão ou outros países; c) buscar a orientação do Comitê de Investimento 
em dúvidas sobre a interpretação das Diretrizes; d) oferecer às partes envolvidas, se estiverem 
de acordo, meios consensuais e não contraditórios de solução de conflitos, como a conciliação 
ou mediação, a ser realizada pelo PCN ou mediadores profissionais. Durante a condução da 
segunda fase, os procedimentos são mantidos em sigilo (OECD, 2018).  

3) Na terceira fase, após as consultas com as partes envolvidas, ocorre a conclusão 
dos procedimentos, com divulgação pública do resultado, ressalvados os pontos sensíveis e 
informações confidenciais das partes envolvidas. A divulgação da conclusão ocorre por meio 
da emissão de relatório (report) ou declaração (declaration), a depender da situação.  

Será emitido relatório (report) quando as partes chegarem a um acordo sobre as 
questões levantadas. O relatório deverá conter uma descrição mínima dos pontos levantados, 
os procedimentos realizados pelo PCN e a data em que o acordo foi alcançado. Contudo, o 
conteúdo deste acordo é divulgado no relatório apenas se as partes concordarem.  

Quanto à declaração (statement), será emitida: a) quando as partes não chegarem a 
um acordo; b) quando as partes não desejarem participar dos procedimentos; ou c) quando o 
PCN reconhecer que as questões não merecem maiores exames. A declaração, assim como o 
relatório, deve conter uma descrição mínima dos pontos levantados, os procedimentos 
realizados pelo PCN, bem como as razões para o PCN ter decidido não levar o caso adiante. 
Quando for o caso, a declaração também deverá conter as conclusões do PCN sobre a violação 
das Diretrizes e as recomendações realizadas para quando as partes não chegarem ao acordo 
ou se recusarem a participar. Informações providas pelas partes durante os procedimentos 
são mantidas em sigilo, salvo se concordarem com a divulgação. 

4) Por fim, caso o PCN tenha realizado recomendações às partes, passará a realizar o 
acompanhamento para verificar se as recomendações estão sendo seguidas, podendo, 
inclusive, produzir declarações (statements) sobre o acompanhamento realizado (OECD, 
2018c). 

As Diretrizes, portanto, não possuem um sistema coercitivo de aplicação de sanções. 
Contudo, as declarações produzidas pelo PCN e que forem desfavoráveis às empresas no 
sentido de ausência de acordo ou recusa na participação dos procedimentos podem ser 
utilizados pela sociedade civil para pressionar as empresas a revisarem suas condutas. Como 
apontado no início deste estudo, a reputação e imagem das empresas é importante e 
necessária para a viabilidade e continuidade de seus negócios, assim como para a sua 
aceitação pelos Estados anfitriões, consumidores, investidores, inserção em cadeias de 
fornecimento e relações de negócios com outras empresas.  
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Deste modo, é esperado que, embora as Diretrizes possuam natureza de 
recomendações destinadas pelos governos às empresas, é esperado que incorporem em suas 
atividades como um todo as normas de conduta empresarial responsável.  

3.c.2. Dados gerais sobre as atividades dos PCNs em resolução de reclamações 

O site da OCDE, em uma seção própria sobre multinacionais e conduta empresária 
responsável, mantém dados atualizados sobre as atividades dos PCNs e reclamações 
recebidas. Dentre as estatísticas levantadas, a OCDE identifica quais os PCNs mais acionados, 
os temas mais tratados nas reclamações, quantidade de reclamações recebidas por ano, 
localização das empresas acionadas, setores de atuação das empresas reclamadas, principais 
reclamantes, e status atual das reclamações recebidas. 

De junho de 2000, quando os PCNs começaram a ser implementados nos países, até 
julho de 2018, o site da OCDE já contabilizava um total de 401 reclamações recebidas por 
todos os PCNs juntos, o que demonstra que o sistema tem sido aceito e amplamente utilizado.  

Os PCNs mais acionados até julho de 2018 foram o do Reino Unido e o dos Estados 
Unidos, com 48 casos cada um, seguidos pela Holanda, com 29 casos, e Alemanha com 26 
casos. Em quinto lugar está a França, com 25 casos e, em sexto lugar, o Brasil, com 24 casos. 

Gráfico 1 – Pontos de Contato Nacionais acionados 

 
Fonte: Dados OCDE (OECD, 2018b). Elaboração CCGI-EESP/FGV. 

Os objetos das reclamações sempre são relacionados ao cumprimento dos conteúdos 
Diretrizes. Uma mesma reclamação pode tratar de mais de um tema, o que faz com que a 
quantidade de temas reclamados supere o número de demandas realizadas.  

Grande parte das 401 reclamações inclui o tema sobre emprego e relações de 
trabalho (capítulo V), com 220 menções, seguido por violações aos princípios gerais das 
diretrizes (capítulo II) com 188 reclamações, direitos humanos com 119 reclamações, meio 
ambiente com 82 reclamações. Os temas menos reclamados são sobre ciência e tecnologia 
(capítulo IX) e tributação (capítulo XI), com 6 e 8 reclamações respectivamente. 

48

48

29

26

25
2420

18
16

15

14

12
11

11

84

Reino Unido Estados Unidos Holanda Alemanha França

Brasil Canadá Bélgica Suíça Dinamarca

Noruega Argentina Austrália Chile Outros



38 
 

Gráfico 2 – Matéria das reclamações 

 
Fonte: Dados OCDE (OECD, 2018b). Elaboração CCGI-EESP/FGV. 

A frequência de reclamações pode ser visualizada no gráfico seguinte. Após a 
instituição dos PCNs em 2000, a quantidade de reclamações apresentadas por ano foi 
crescendo, com queda em 2008. Houve novo aumento na procura pelos PCNs para 
apresentação de reclamações entre os anos de 2013, quando foram registradas 40 
reclamações, e em 2014, com 37 reclamações. Em 2017 a busca pelo sistema caiu, quando 
foram registrados 9 casos. Em 2018, até o mês de julho, os PCNs contavam com 3 registros de 
reclamações. 

Gráfico 3 – Número de reclamações registradas por ano 

 
Fonte: Dados OCDE (OECD, 2018b). Elaboração CCGI-EESP/FGV. 
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será o da mesma localidade das empresas denunciadas, há divergências entre os dados sobre 
os países dos PCNs mais acionados e os países de localização do maior número de empresas 
denunciadas. As empresas que mais foram denunciadas estão instaladas nos Estados Unidos 
(7%), na República Democrática do Congo e no Brasil, ambos com 6% das denúncias globais, 
seguidos por países como Índia, Argentina, Reino Unido, França, Indonésia, Chile, Camarões, 
Dinamarca, Canadá, Peru, Filipinas, Turquia e outros. 

Gráfico 4 – Países onde estão instaladas as empresas denunciadas 

Fonte: Dados OCDE (OECD, 2018b). Elaboração CCGI-EESP/FGV. 
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foram contra empresas atuantes no setor de manufaturas, com 130 reclamações. Em segundo 
lugar estão as empresas atuantes nas atividades de mineração e pedreiras, com 73 
reclamações, seguido por empresas que exercem atividades financeiras e de seguros (com 43 
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outras. 
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Gráfico 5 – Setores exercidos pelas empresas denunciadas nos PCNs 

 

Fonte: Dados OCDE (OECD, 2018b). Elaboração CCGI-EESP/FGV. 

A grande maioria das reclamações são apresentadas nos PCNs por Sindicatos de 
Trabalhadores e Organizações Não Governamentais (ONGs). Outros reclamantes são 
indivíduos (pessoas físicas), empresas e quaisquer outras partes interessadas diretamente 
interessadas no caso de inobservância das Diretrizes. 

Gráfico 6 – Principais apresentantes de reclamações 

 
Fonte: Dados OCDE (OECD, 2018b). Elaboração CCGI-EESP/FGV. 
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Por fim, quanto ao status atual (até julho de 2018) das 401 reclamações apresentadas 
nos PCNs, 252 foram concluídas, o que representa 63%; 129 não foram aceitas, ou seja, 32 %; 
e apenas 20 casos estão em andamento, representando 5%. 

Gráfico 7 –situação atual das 401 reclamações apresentadas aos PCNs até julho de 2018 

 
Fonte: Dados OCDE (OECD, 2018b). Elaboração CCGI-EESP/FGV. 

3.c.3 O PCN brasileiro 

O Ponto de Contato Nacional brasileiro foi criado pela Portaria nº 92, em 12 de maio 
de 2003, pelo então Ministro de Estado da Fazenda (BRASIL, 2003), atribuindo a sua direção à 
Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN) do Ministério da Fazenda e admitindo a 
possibilidade de convite de participação de representantes de outros Ministérios no PCN.  

Posteriormente, a Portaria nº 92 foi revogada pela Portaria Interministerial nº 37, de 
19 de fevereiro de 2013 (BRASIL, 2013), que trouxe novas disposições sobre a organização e 
estrutura do PCN, instituindo-o como Grupo de Trabalho Interministerial, a ser composto por 
todos os seguintes órgãos: Banco Central do Brasil; Controladoria Geral da União, do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ministério da Fazenda; Ministério da Justiça; 
Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Ministério do Trabalho e Emprego; e Secretaria de Direitos Humanos. Além de sua composição 
fixa, a Portaria admite a possibilidade de convidar outras entidades da administração pública, 
representantes da comunidade empresarial, sindicatos e ONGs para participarem nos 
trabalhos do PCN. 

A Portaria nº 92 ainda definiu que a coordenação do PCN, a responsabilidade por 
convocação das reuniões do grupo e exercício de sua secretaria continuaria sendo realizada 
pelo representante da Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN), do Ministério da Fazenda, 
que antes já era responsável por sua direção. Dentro da estrutura organizacional da Secretaria 
de Assuntos Internacionais (SAIN), as atividades do PCN Brasil são coordenadas pela 
Subsecretaria de Integração Regional e Comércio Exterior (SUREC), conforme estabelecido na 
Portaria nº 286, de 14 de junho de 2018. 

63%

32%

5%

Concluído Não permitido Em progresso
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Imagem 5 - Estrutura organizacional e seus atuais responsáveis 

 
Fonte: Dados Ministério da Fazenda 2018c. Elaboração CCGI-EESP/FGV. 

Seguindo as orientações das Diretrizes e o texto do art. 3º da Portaria Interministerial 
nº 92, o PCN Brasil possui as seguintes funções: I) promoção e implementação das Diretrizes 
pelo desenvolvimento de atividades de divulgação e promoção de adesão a seus dispositivos, 
II) responder pedidos de informações sobre as Diretrizes e seus mecanismos de 
implementação, III) participar de conversação entre as partes interessadas em todas as 
matérias abrangidas pelas Diretrizes, a fim de contribuir para a resolução de questões que 
possam surgir no seu âmbito, IV) cooperar com os Pontos de Contato Nacionais dos demais 
países em relação às matérias abrangidas nas Diretrizes, e V) acompanhar as discussões, no 
âmbito da OCDE, sobre a implementação das Diretrizes, bem como eventuais negociações 
complementares sobre as Diretrizes, implementando, no que couber, os instrumentos que o 
Brasil aceitar. 

Os procedimentos para atuação Ponto de Contato Nacional brasileiro e sua utilização 
pelos interessados para apresentação de reclamações, as chamadas alegações de 
inobservância, são atualmente regulados pela Resolução PCN nº 01/2016 (BRASIL, 2016), que 
foi publicada em 14 de setembro de 2016, e revogou a antiga Resolução PCN nº 01/2012. 
Nesta nova Resolução, o processo interno em relação ao recebimento e avaliação das 
alegações de inobservância foi tornado mais transparente, de acordo com a revisão de 2011 
das Diretrizes da OCDE. Em seu texto, estão estabelecidas as regras para apresentação das 
alegações de inobservância, as regras de aceitação pelo PCN para realização do exame das 
alegações de inobservância, as regras para a realização do exame propriamente dito, regras 
para utilização da mediação – quando o PCN considerar aplicável, regras sobre publicidade e 
manutenção da confidencialidade das informações e, por fim, sobre a divulgação dos 
resultados finais. (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2018c). Para a preparação do texto da Resolução, 
o PCN Brasil contou com a contribuição de subsídios de representações de parceiros de 
entidades sindicais de trabalhadores, entidades patronais e organizações da sociedade civil 
(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2018c).  

O PCN Brasil, até julho de 2018, havia sido acionado 24 vezes, em casos que 
envolveram, em 21 das vezes, empresas instaladas no Brasil e, em 3 casos, empresas 
brasileiras instaladas no Bahrein, Bangladesh e Paraguai. A primeira reclamação ocorreu em 

Ministério da Fazenda

Secretaria de Assuntos Internacionais -

Subsecretaria de Integração Regional e 
Comércio Exterior

Ponto de Contato Nacional

http://www.pcn.fazenda.gov.br/assuntos/alegacoes/arquivos/resolucoes/ResoluoPCNn12012.pdf
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2003, e desde então as notificações vem crescendo. O ano com maior número de denúncias 
foi 2013, quando cinco foram recebidas. As denunciantes que mais acionam o PCN são a 
Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (CONTRAF). 

Tabela 4 - Lista de alegações apresentadas no Ponto Nacional de Contato brasileiro 
Data Alegado Alegante Status 

22/09/2015 Empresa com sede no Brasil Americans for Democracy in Bahrain Não aceita 

08/06/2015 Van Oord Fórum Suape e outras OSC 
Em 

andamento 

17/10/2013 C&A Manifestação individual Concluída 

16/10/2013 Mappel (francesa) Sind. Trab. Und. Quím. ABC Concluída 

18/06/2013 Kinross (canadense) Assoc. Moradores Locais Concluída 

05/06/2013 
Empresa com sede na 

Alemanha 
Manifestação individual Não aceita 

12/03/2013 Banco do Brasil CONTRAF/CUT Concluída 

06/12/2012 Itaú Unibanco CONTRAF Concluída 

28/02/2012 Atento CONTRAF/CUT Concluída 

25/11/2010 Unilever CUT Concluída 

04/08/2010 Santander CONTRAF Não aceita 

02/08/2010 Fidelity National BPO CONTRAF/CUT Concluída 

15/07/2010 Empresa com sede na Suíça Grupo de ex-representantes Purina Não aceita 

19/04/2010 BASF CUT Concluída 

22/09/2009 Santander Vários Sindicatos Concluída 

22/09/2009 Itaú/Unibanco CONTRAF/CUT Concluída 

19/04/2007 ABN AMRO CONTRAF/CUT Concluída 

07/03/2007 Unibanco Paraguai CONTRAF/CUT Concluída 

06/03/2007 C&A CUT Concluída 

05/05/2006 Empresa com sede nos EUA ANVEMCA Não aceita 

08/05/2006 Shell e Esso CAVE Concluída 

12/12/2005 Pertech CUT Concluída 

03/05/2004 Usina brasileira 
Movimento de Pessoas Afetadas 

por Barragens 
Não aceita 

04/09/2003 GM Brasil Sind. Metalúrgicos Porto Alegre Concluída 

Fonte: Dados e Elaboração Ministério da Fazenda 2018c. Adaptação CCGI-EESP/FGV. 

Desde a sua criação o PCN Brasil teve seis reclamações não aceitas. Das 24 vezes em 
que foi acionado conseguiu concluir 17 casos, ou seja, mais de 70% dos casos – 7% a mais que 
a média mundial. Atualmente, possui apenas uma reclamação em andamento. Diante dos 
dados disponíveis, é possível testar a efetividade da utilização do PNC como mecanismo 
alternativo para resolução de controvérsias.  
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Conclusão  

Com a crescente importância do papel das multinacionais nas economias a OCDE, 
enquanto pioneira no estabelecimento de Diretrizes para empresas, vem reafirmando um 
papel cada vez mais relevante na governança global, uma vez que isolados, os Estados não 
possuem capacidade para regular, em âmbito internacional, as atividades de entes privados. 
As Diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE são o único código multilateral aprovado 
por uma soma expressiva de países que abrange matéria de conduta empresarial responsável, 
além de abordar o tema do investimento estrangeiro direto. As Diretrizes são dirigidas pelos 
governos às empresas multinacionais, abrangendo empresas que atuam no país e empresas 
nacionais que atuam a partir de seu território. 

A preocupação da OCDE foi a de incluir na elaboração das Diretrizes, não só os 
Estados interessados, mas outras organizações internacionais, organizações não-
governamentais, bem como a sociedade civil. Considerou tratados internacionais já existentes 
e outras organizações especializadas, demonstrando preocupação em uniformizar os padrões, 
harmonizar as regras de forma global e permitir a abertura no processo decisório.  

Os limites da atuação ficaram presentes no documento, o que reforça seu caráter de 
soft law. O texto demonstra que diferenças são reconhecidas, procurando-se estabelecer 
padrões não muito elevados, inatingíveis ou extremamente onerosos.  

A adesão às Diretrizes para Empresas Multinacionais é um dos itens considerados na 
análise do estado de preparação de um país para que seja aceito como membro da OCDE. 
Países com interesse na acessão à Organização, ou que estejam em processo de acessão, são 
convidados a harmonizar suas regulações com as das Diretrizes e estimular seu uso pelas 
empresas multinacionais. 

De um lado, as Diretrizes para Empresas Multinacionais são dirigidas às empresas. 
Entretanto, possuem indicações que podem e devem ser executadas pelos Estados. Por outro 
lado, os Estados independem de adesão para regularem áreas prioritárias que já incluídas no 
documento. Tal ponderação está presente em todo o texto. Como há multiplicidade de áreas 
e o Brasil já atua ativamente no sistema internacional, seja em acordos multilaterais ou 
bilaterais relacionados aos temas cobertos, não se antevê maiores dificuldades na 
implementação dos temas cobertos pelas guidelines em questão, com exceção de tributário. 

As Diretrizes não irão solucionar os problemas causados pelas empresas 
multinacionais, mas apontam para caminhos que podem ser evitá-los. O apoio dos Estados e 
de outras organizações é fundamental para que as empresas passem a implementa-las, sendo 
a política de prevenção a mais indicada para ser seguida.  

Considerando-se os principais atores do cenário internacional e a organização da 
governança global, a OCDE é, sem dúvida, a que ocupa posição de destaque na regulação das 
empresas multinacionais. 
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