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No Brasil, a participação do empresariado na estruturação da ditadura 
civil-militar (1964-1985) não é uma novidade. Contudo, o país continua no 
extremo da impunidade quando se trata da responsabilização de 
empresas por violações de direitos humanos cometidas naquele período. 
Levando em consideração que, tradicionalmente, a justiça de transição e 
a responsabilidade empresarial por violações de direitos humanos são 
campos que têm sido estudados de forma apartada, a presente pesquisa 
realizou uma aproximação entre os temas de modo a averiguar como 
mecanismos tradicionais da justiça de transição podem ser aplicados na 
responsabilização de empresas e como ferramentas contemporâneas de 
responsabilização de empresas podem ser aplicadas em processos 
transicionais. Para tanto, em um primeiro momento, discutiram-se 
possíveis causas para o afastamento entre esses campos e quais medidas 
podem ser extraídas quando articulados de forma conjunta. Ademais, 
realizou-se estudo de caso das transições da Argentina, país apontado 
com o maior número de iniciativas de rendição de contas desses atores 
privados, e da Colômbia, recém-saído de um conflito armado interno que 
perdurou por mais de 50 anos e que tem apostado na responsabilidade 
corporativa como um meio para consolidar a paz. Após a identificação de 
medidas empreendidas por esses países, procedeu-se à análise da 
transição brasileira e da eficácia da responsabilização corporativa no 
Brasil, considerando as especificidades políticas, sociais, econômicas, 
culturais e históricas de cada país e os possíveis desafios a serem 
enfrentados. 
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