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RESUMO  
 
 
O trabalho realiza um levantamento exploratório de ações de empresas, institutos e fundações 

de empresas junto a Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e analisa a 

articulação entre atores oriundos do mercado, entidades não governamentais e poder público 

em ações relacionadas a essas  instâncias, a partir do incentivo fiscal existente para doação 

aos Fundos da Infância e da Adolescência e motivações advindas no âmbito empresarial. 

Selecionou-se para estudo de caso o Projeto Minas de Bons Conselhos, promovido pelo 

Instituto Telemig Celular, no período de 2001 a 2005, o qual contribuiu para a 

institucionalização dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e de 

Conselhos Tutelares no Estado de Minas Gerais, inspirando o Programa Pró-Conselho Brasil, 

de abrangência nacional. O estudo explicita um modo de articulação entre agentes 

governamentais, não governamentais e empresariais no âmbito dos Conselhos não redutível à 

apropriação do espaço público pelo poder privado.  

 
 
 
Palavras-chave: Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente; Responsabilidade social 
empresarial; Fundos da Infância e da Adolescência; Articulação Público-Privado.  
 
 
 
 

 



ABSTRACT   
 
 
This study is carrying out an exploratory survey of actions in enterprises, institutes and 

foundations from enterprises jointly with the Child and Adolescent Rights Councils. It 

analyses also the articulation among market agents, non-governmental agencies and public 

authorities in actions related to these instancies through tax incentive contributions for the 

Childhood and Adolescent Funds, as well as encouragements from the enterprising sphere. It 

was select as a case study the Minas de Bons Conselhos project  impelled by Celular Telemig 

Institute from 2001 to 2005, which contributed to institutionalization of Child and 

Adolescent Rights Municipal Councils, and Tutorial Councils in Minas Gerais State, rising 

the Pró-Conselho Brasil program of national range. The study exhibits a way of articulation 

among governmental, non-governmental agencies and of enterprises in the council sphere, on 

a non-restricted appropriation of public space by private economic interests. 

 

 
 
Key words: Child and Adolescent Rights Councils, Social Responsibility Corporations, 
Childhood and Adolescent Funds, Public and Private Relationships  
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Considerações Preliminares 

 

A Constituição Federal prevê a participação da população na formulação das políticas sociais 

e no controle das ações em todos os níveis de governo1. Um dos mecanismos de participação 

popular são os Conselhos de Políticas Públicas.  

A introdução dos Conselhos de Políticas Públicas no cenário institucional brasileiro decorre 

de um processo de longa duração resultante de mobilização democrática (TEIXEIRA, E., 

2000), e adveio de emenda popular.  

Embora a literatura enfatize a possibilidade de aprofundamento da democracia a partir dos 

Conselhos de Políticas Públicas (TATAGIBA, 2002; SANTOS JUNIOR, 2001), diversos 

estudos problematizam a efetividade desse mecanismo de democracia participativa. Dentre 

estes, incluem-se estudos que analisam conselhos de áreas temáticas distintas em uma mesma 

região (TATAGIBA, 2004; FUKS, 2004); e estudos de caso relativos a conselhos de áreas 

específicas, como saúde (GOMES, 2003; SAMPAIO, 2006), assistência (RAIQUELIS, 2000; 

COLIN, 2004) ou direitos da criança do adolescente (MARANHÃO, 2003; SAADALLAH, 

2005). 

Do ponto de vista normativo, os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente – como 

os de Saúde ou de Assistência - têm caráter obrigatório, composição plural e competência 

deliberativa. Alguns desafios identificados pela literatura em relação a Conselhos de outras 

áreas temáticas também são encontrados em relação a Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente, como a baixa qualificação dos Conselheiros, especialmente da sociedade civil, 

discutível representatividade e escassa eficácia deliberativa (SOUZA, 2004; SAADALLAH, 

2005; SAMPAIO; FARAH, 2006). 

Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente são os únicos da área social com a 

atribuição específica de gerir um Fundo que recebe, além de verbas orçamentárias, recursos 

provenientes de renúncia fiscal. Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente 

podem buscar “captar recursos” junto a potenciais doadores, especialmente empresas. Estas, 

                                                 
1 Constituição Federal, art.  Art. 204, II 
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por sua vez, tendem a reconhecer na destinação de recursos aos Fundos uma ação indicadora 

de “responsabilidade social das empresas” (INSTITUTO ETHOS, 2003).  

Tatiana Maranhão, em estudo pioneiro (2003), chamou a atenção para a necessidade de 

aprofundar a análise da aproximação entre empresas e Conselhos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. Seu trabalho verificou o caráter residual da dotação orçamentária ao Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente do Município de São Paulo (2001-2002), de modo que 

os recursos alocados no Fundo, decorrentes das contribuições de empresas via incentivos 

fiscais, tornaram-se relevantes para o financiamento da política. Em sua percepção, abria-se a 

porta para que as definições sobre os destinos desta política ficassem submetidas à 

arbitrariedade dos critérios dos contribuintes (MARANHÃO, 2003). 

O fenômeno de aproximação entre empresas e Conselhos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente oferece um âmbito de investigação de novas formas de interação entre o público 

e o privado na formulação ou implementação de políticas públicas.  Cabe investigar se a 

presença das empresas altera ou não o modo de produção da política pública de proteção à 

infância e à adolescência, realocando o Conselho nesse processo. Em outras palavras, se o 

poder financeiro das empresas desdobra-se em poder político.  

Estudos anteriores sobre Conselhos de Políticas Públicas – e também estudos específicos em 

relação a Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente – têm chamado a atenção para o 

“poder desigual” dos diversos participantes dos Conselhos. Ora se enfatiza um 

desbalanceamento de poder a favor do poder público (SANTOS, 2004; SOUZA, 2004), ora a 

favor de segmentos do setor privado, com preponderância de seus interesses (CARVALHO, 

S., 1999). Mas, em geral, tais estudos analisam a influência exercida dentro dos Conselhos 

por representantes dos diferentes setores. São poucos os trabalhos que abordam a influência 

do setor privado por meio do financiamento induzido pela legislação especifica, como no caso 

dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente.  

A temática em exame constitui um campo privilegiado para apreender o efeito da interação 

público-privado nos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente.  
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1.2 Referencial Analítico 

 

Celina Souza procura distinguir os estudos sobre política pública – que focalizam processos, 

atores e construção de regras – dos estudos sobre políticas sociais específicas, que exploram 

os resultados da política (SOUZA, 2007).  

O presente trabalho investiga por que razão e de que modo empresas – ou institutos e 

fundações de empresas - se aproximam de Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente 

e quais as conseqüências desse movimento de aproximação. Indaga-se que influência exerce 

este novo ator (empresas, institutos e fundações de empresa) no âmbito dos Conselhos de 

Direitos da Criança e do Adolescente, e como a articulação com as empresas propõe um novo 

desafio para a possibilidade de aprofundamento da democracia a partir dessas instâncias de 

participação.  

Não se trata de investigar as conseqüências desse processo na política social da infância e da 

juventude, mas no modo de produção dessa política.  

Na análise de fenômenos sociais e políticos são possíveis diversas perspectivas de análise. 

Cada perspectiva adequa-se a um nível diferente de abordagem. As macro-teorias – como o 

marxismo ou o pluralismo – propõem explicar certos fatos a partir de mecanismos causais 

centrais (luta de classes, ações de grupos de interesse) que se revelam úteis para análise de 

processos sociais de longo alcance.  A perspectiva neo-institucional, por sua vez, propõe uma 

teoria de médio alcance, que fornece um ferramental analítico adequado para a pesquisa 

empírica e estudos de caso. Sem pretender substituir o papel das macro-teorias, o neo-

institucionalismo “contempla fatores de grande importância analítica, e de grande poder 

explicativo, para o entendimento de processos de tomada de decisões públicas” (ROCHA, 

2005).  

A perspectiva neo-institucionalista ressalta a importância das instituições para o entendimento 

dos processos sociais; pois, segundo tal perspectiva, as instituições moldam as estratégias 

políticas e influenciam os resultados políticos das ações.  
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As instituições, em sentido amplo, são as regras do jogo, os procedimentos consentidos, as 

práticas operacionais padronizadas, que estruturam as relações entre indivíduos nas várias 

unidades da política.  

Uma vertente do neo-institucionalismo atribui importância ao tempo, à seqüência histórica, 

como fator crucial para entender o resultado do processo político. Nessa linha, enfatiza-se que 

o desenvolvimento político é freqüentemente pontuado por momentos críticos ou conjunturas 

que traçam os contornos básicos ou fundamentais da vida social (PIERSON, 2004).  

O presente trabalho apresenta os incentivos institucionais existentes para a aproximação entre 

entidades de origem empresarial e os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. 

Entende-se que os incentivos do ambiente institucional ajudam a explicar o por quê dessa 

interação.   

O estudo dos Conselhos de Políticas Públicas se relaciona à literatura que trata da 

democratização do Estado e das políticas públicas (TEIXEIRA, E., 2000; DANIGNO, 2002; 

SANTOS JUNIOR, 2001). A análise de ações sociais de empresas, por sua vez, relaciona-se a 

estudos que tratam do movimento de responsabilidade social das empresas (CARROL, 1979; 

PORTER; KRAMER, 2002). 

O presente trabalho analisa um tipo de ação empresarial, associada à prática de 

responsabilidade social, que, estando voltada aos Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente, traz conseqüências para o modo de produção da política pública nesta área. O 

trabalho tem interfaces, portanto, com a literatura sobre democratização das políticas públicas 

– sobretudo com a que analisa Conselhos de Políticas Sociais – e também com estudos sobre 

responsabilidade social das empresas.  

Parte-se de uma revisão da literatura sobre a possibilidade de aprofundamento da democracia 

a partir dos Conselhos de Políticas Públicas, incluindo uma breve retrospectiva sobre a 

mobilização da qual resultou a inserção legal dos Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente como agentes estratégicos na formulação da política de proteção aos direitos da 

população infanto-juvenil em nosso país. Apresenta-se, a seguir, a temática da 

responsabilidade social das empresas e identificam-se os incentivos institucionais existentes 

para a aproximação entre empresas e Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. A 
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partir de um levantamento exploratório de ações de agentes empresariais associados ao Grupo 

de Institutos, Empresas e Fundações de Empresas –GIFE, descrevem-se diferentes formas de 

aproximação aos Conselhos de Direitos de Criança e Adolescente e seleciona-se um estudo de 

caso. Apresenta-se o Projeto Minas de Bons Conselhos, implementado em Minas Gerais, por 

iniciativa do Instituto Telemig Celular. A ação empresarial de aproximação aos Conselhos, 

alcançou, neste caso, repercussão nacional, inspirando outros níveis de governo e outras 

empresas a atuarem junto a Conselhos de Direitos. Indaga-se sobre a influência exercida pelo 

ator privado no âmbito dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente.  

O projeto democrático que inspirou as conquistas dos direitos da criança e do adolescente e a 

possibilidade de gestão participativa dessa política encontra desafios específicos no momento 

atual, em que incentivos do ambiente institucional abrem a porta para a entrada de empresas 

no espaço dos Conselhos de Direitos. Trata-se apenas de mais um ator ou estamos diante de 

um novo cenário?  

1.3 Justificativa  

 

Há vinte anos emergiam no cenário normativo brasileiro os Conselhos de Políticas Públicas 

com a feição que lhe imprimia a nova ordem constitucional. A literatura da área de Políticas 

Sociais debruçou-se sobre o instituto (TEIXEIRA, E., 2000; GOHN, 2002), que enseja um 

modo novo e específico de participação política.  

Os Conselhos, especialmente naquelas áreas em que a legislação lhes confere caráter 

obrigatório - saúde, assistência, direitos da criança e adolescente - teriam um papel 

estratégico. Estas instâncias favoreceriam a participação popular, por meio de organizações 

representativas, não apenas na formulação das políticas públicas (proposição de diretrizes), 

mas também no controle social, exercido mediante monitoramento do uso dos recursos 

públicos.  

A participação da sociedade civil na gestão política gerou expectativas talvez superiores às 

que razoavelmente se poderia esperar, tendo em conta as condições em que se inserem os 

novos espaços institucionais e a cultura política herdada. A disputa no interior desses espaços 

não se dá entre contendores equivalentes e remete à possibilidade de ação conjunta do Estado 

e sociedade civil na formulação e controle de políticas sociais.  
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Ao longo da última década, produziram-se relevantes estudos de caso sobre a atuação dos 

Conselhos em diversas áreas. A literatura identifica constrangimentos de diversas ordens que 

interferem na capacidade de os Conselhos imprimirem novas tendências na construção de 

políticas em suas áreas específicas (TATAGIBA, 2004).  

Paralelamente, conheceu-se no Brasil a emergência, no âmbito da literatura da área de 

Administração de Empresas, da temática relativa à responsabilidade social empresarial 

(ARRUDA, 2002; FISCHER, 2002). Trata-se de noção polêmica. Historicamente, grandes 

problemas ambientais e sociais estão associados à gestão empresarial não ética, facilitada por 

lacunas legais e pela fragilidade de governos e sistemas de regulação, controle e fiscalização 

(AGUERO, 2002). A própria condição de possibilidade de uma responsabilidade social 

empresarial é questionada.   

A emergência da temática de responsabilidade social empresarial no Brasil, na década de 

1990, é concomitante à proposta de reforma do Estado brasileiro, que propôs a transferência 

de responsabilidades sociais do Estado para a sociedade civil e para o setor privado, ao lado 

da privatização de empresas estatais (BRESSER PEREIRA, 1997). A proposta de atuação 

socialmente responsável das empresas adquire um vínculo provável com os objetivos do 

Estado neo-liberal, que convive, por sua vez, com o projeto democrático-participativo 

construído na década anterior e em vias de consolidação (PAOLI, 2003).  

Neste cenário complexo, a literatura da área de políticas sociais registra que o empresariado 

nacional tem assumido, nas duas últimas décadas, novas formas de ação social (COSTA,M., 

2005; TEIXEIRA, A., 2003).  

Um exemplo, diretamente relacionado ao tema deste trabalho, é ilustrado com a  Fundação 

Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente. Esta entidade congrega um ramo das 

indústrias de bem de consumo (fabricantes de brinquedo) que se engajou na causa da infância 

e da juventude, participando ativamente do movimento que resultou na edição do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em 1990 (FERRAREZI, 1995).  A Fundação Abrinq, desde a sua 

criação, em 1989, financia publicações e promove programas relativos à causa (COSTA, A., 

s/d). 
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A emergência de uma nova visão em alguns segmentos das elites empresariais também é 

ilustrada com o PNBE – Pensamento Nacional das Bases Empresariais, criado em 1987. Esta 

associação propôs iniciativas de ações sociais alinhadas com uma nova ordem política. Auto-

definiu-se como um movimento voltado para a luta pela democratização. Anos mais tarde, em 

1998, representantes do movimento do PNBE articularam a criação do Instituto Ethos de 

Empresas e Responsabilidade Social.   

O Instituto Ethos é uma associação criada por empresários com a missão de mobilizar, 

sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável. Esta 

orientação é realizada de modo voluntário. A entidade não realiza atividades de consultoria 

nem de certificação de responsabilidade social. Nos últimos anos desenvolveu ferramentas 

para auxiliar as empresas a analisarem suas práticas de gestão (INSTITUTO ETHOS, 2003).  

Diversas empresas – também estatais - participaram da “Ação da Cidadania contra a Miséria e 

pela Vida”, campanha iniciada em 1992 por uma organização não governamental (IBASE – 

Instituto Brasileiro de Análise Econômica e Social), sob a liderança de Herbert de Souza, o 

“Betinho” (MIRANDA, 1994). Esta campanha articulou de modo expressivo diversos 

segmentos da sociedade civil e do poder público. Em 1997, o IBASE criaria o “Balanço 

Social”, como um instrumento útil para “auditar” empresas em relação a sua atuação sob o 

prisma da responsabilidade social (OLIVEIRA, J., 2004).  

Um marco na mobilização de empresas em relação a causas sociais foi a criação do Grupo de 

Institutos, Fundações e Empresas – GIFE em 1995. O GIFE reúne empresas e instituições de 

origem privada que financiam ou executam projetos sociais, ambientais ou culturais de 

interesse público. De acordo com a organização, existe a preocupação de que os recursos 

investidos convertam-se em ações consistentes de impacto duradouro no público beneficiado 

(GIFE, 2006).  

De acordo com Ana Cláudia Chaves Teixeira, a criação do Instituto Ethos de 

Responsabilidade Social, em 1998, e do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas –GIFE, 

em 1995, é expressão de novas formas de atuação do setor empresarial, que estão a merecer 

atenção dos analistas (TEIXEIRA, A., 2003, p. 99).  
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Algumas abordagens pioneiras relacionam no contexto atual o tema da responsabilidade 

social empresarial com o tema da participação, analisando políticas sociais de saúde 

implementadas mediante financiamento de empresas privadas auto-intituladas como 

socialmente responsáveis (COSTA, M., 2005).  

Identificam-se, no cenário institucional brasileiro, estímulos para que empresas financiem 

Fundos da Infância e da Adolescência, cuja gestão compete aos respectivos Conselhos de 

Direitos da Criança e do Adolescente. A partir desse incentivo, verifica-se que não apenas as 

empresas, mas também institutos e fundações de empresas iniciaram relações - mais ou menos 

estreitas - com os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

Trata-se de tema não explorado pela literatura, que traz em seu bojo importantes reflexões 

teóricas: a crescente atuação empresarial no âmbito dos Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente representa um sintoma de “privatização” dessa instância? A expectativa de 

aprofundamento da democracia a partir dessa instância de participação poderia ser frustrada 

pelo predomínio do poder econômico também nesta esfera, sobrepondo-se à competência 

atribuída aos Conselhos de formulação e controle da política de proteção aos direitos da 

criança e do adolescente? É possível uma colaboração entre Estado, empresas e organizações 

da sociedade civil no âmbito dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente?   

As questões colocadas remetem, em uma perspectiva mais ampla, aos dilemas encontrados na 

agenda democrática atual, onde confluem projetos políticos de orientação democrático-

participativa e neo-liberal, e ilustram as tensões da relação entre Estado e sociedade civil 

nesse contexto (DANIGNO;  OLVERA; PANFICHI, 2006).   

1.4 Objetivos 

 

O objetivo geral do presente estudo é identificar os incentivos institucionais existentes para 

explicar por que e como agentes do meio empresarial têm se articulado com agentes 

governamentais e não governamentais no âmbito dos Conselhos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente.  
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O objetivo específico é analisar como essa articulação pode tender a modificar o modo de 

produção da política pública na área da infância e da adolescência.  

1.5 Metodologia 

 

A presente pesquisa constitui um estudo exploratório sobre a atuação de empresas no âmbito 

dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, desenvolvido mediante estudo de 

caso.  

A seleção do caso teve origem em um levantamento desenvolvido para esta pesquisa, que 

identificou diferentes tipos de ações de empresas junto aos Conselhos de Direitos da Criança e 

do Adolescente.  

O levantamento realizou-se a partir da consulta a duas entidades de origem empresarial: a 

Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente e o Grupo de Institutos, 

Fundações e Empresas -GIFE. 

A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente foi escolhida em função de 

seu histórico em relação à causa. A Fundação foi criada em 1990 com a missão estatutária de 

defender os direitos da criança e do adolescente por meio da mobilização social. Em 1995, a 

Fundação Abrinq lançou o Programa Empresa Amiga da Criança. As empresas parceiras 

neste Programa assumem, entre outros, o compromisso de destinar recursos aos Fundos da 

Infância e da Adolescência.  

O GIFE foi selecionado em razão de sua representatividade nos recursos aportados pelo setor 

privado a ações sociais no Brasil. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) os empresários brasileiros destinaram em 2004 cerca de R$ 4,7 

bilhões à área social (IPEA, 2006). No mesmo ano, os 91 associados do GIFE aportaram R$ 

737 milhões, isto é, cerca de 16% do total dos investimentos sociais no Brasil (GIFE, 2006). 

Outro aspecto considerado foi a forma com que declaram atuar os associados do GIFE. De 

modo geral, os recursos doados no país por empresários não respondem a um modo 

estratégico de atuação. As contribuições praticadas são muitas vezes divididas em pequenas 

doações para várias entidades. Ocorre uma dispersão de recursos, o que tende a limitar o 

potencial de contribuição das ações de empresas a transformações sociais mais abrangentes 
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(KISIL, 2005). O GIFE, porém, declara que seus associados adotam práticas formais de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação de resultados de seus projetos (GIFE, 2006).  

O levantamento exploratório revelou que, diante de tais incentivos e motivações,   as ações 

exercidas por empresas junto a Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente variam 

significativamente.  

No âmbito deste trabalho, de caráter exploratório, não seria possível analisar cada uma das 

modalidades de ação identificadas. Assim, optou-se por realizar a seleção de um caso, de 

acordo com os critérios indicados no capítulo cinco deste trabalho. A metodologia baseia-se, 

pois, em um levantamento exploratório seguido de aprofundamento em estudo de caso. 

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa abrangente que focaliza acontecimentos 

contemporâneos em seu contexto. De acordo com Robert Yin, uma das aplicações do estudo 

de caso é descrever uma intervenção e o contexto da vida real em que ela ocorre, bem como 

explorar aquelas situações nas quais a intervenção que está sendo avaliada não apresenta um 

conjunto simples e claro de resultados (YIN, 2005)  

A partir da descrição do ambiente institucional, incluindo o cenário normativo, da 

identificação das ações de empresas junto aos Conselhos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, e do aprofundamento em estudo de caso, será apresentada uma análise crítica 

acerca dos pressupostos e conseqüências dessa interação.  
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2 MUDANÇAS NO CENÁRIO INSTITUCIONAL: OS CONSELHOS DE  

POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

2.1 Introdução 

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece no parágrafo único de seu artigo 1º.: “Todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição”.  

A Constituição reconheceu, portanto, o exercício do poder através de representantes, eleitos 

para este fim. Além disso, previu canais de participação política direta, como o plebiscito, o 

referendum e a iniciativa popular de leis, previstos no art. 14, inc. I, II e III, respectivamente.  

Estes são exemplos de participação direta da população no poder, porém, em caráter eventual.  

Indo além, a Constituição previu a “participação da população, por meio de organização 

representativa, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis” (art. 

204, inc. II).  

As políticas governamentais, desenvolvidas mediante programas e ações, são necessárias para 

a realização de alguns dos direitos fundamentais reconhecidos na Constituição, como o direito 

à saúde, à educação, ao meio ambiente.   

A percepção dos membros da sociedade como portadores de direitos - inclusive o de 

participar diretamente na formulação e controle de uma política pública – traz como 

conseqüência a emergência da construção de espaços públicos, seja para introdução de novos 

temas no debate público, seja para constituição de espaços de ampliação e democratização da 

gestão estatal (DANIGNO, 2002). 

Cabe à legislação infra-constitucional regular a forma dessa participação. Um dos caminhos 

encontrados na legislação foi a criação de “Conselhos”, sendo exemplo os “Conselhos de 

Saúde”, os “Conselhos de Assistência Social” e os “Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente”, previstos, respectivamente, na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.142/90), na Lei 

Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.212/91) e no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei nº 8.069/90).    
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Trata-se de uma inovação. Tradicionalmente, a escolha de opções políticas, mediante um 

juízo de oportunidade e conveniência, coube ao Poder Executivo. Mas, a partir do momento 

em que se reconhece a participação do povo na gestão do poder político, está-se admitindo um 

outro foro de decisão, quebrando a tradição de escolha única pelo Poder Executivo, na forma 

clássica (LIBERATI ; CYRINO, 1993). 

Tem-se, pois, que, em certas matérias, o ordenamento jurídico abriu um novo canal para a 

escolha de opções políticas: os Conselhos. Sua criação viabiliza um canal de participação 

popular em decisões que afetam o cotidiano da sociedade, na formulação e no controle de 

determinadas políticas públicas. Trata-se de uma forma de participação na gestão do poder 

político.  

A proposta conselhista oferece assim um novo “locus” de discricionariedade, permitindo a 

participação da sociedade civil nos espaços institucionais de decisão. 

 

2.2 Os Conselhos de Políticas Públicas Como Avanço Institucional  

 

A Constituição Federal de 1988 abriu a possibilidade de a legislação infraconstitucional 

determinar a instituição de Conselhos de Políticas Públicas nas diversas áreas sociais, com 

funções deliberativas ou consultivas. O desafio, na década seguinte à da promulgação da 

Constituição de 1988, foi a criação desses canais de participação e a construção de processos 

de negociação entre sociedade civil e Estado no interior dos novos espaços trazidos pelo 

avanço democrático. Tal desafio tem sido objeto de avaliação e debate (DANIGNO, 2002).  

A literatura reconhece nos Conselhos uma novidade no campo de gestão de políticas sociais 

claramente embasadas em uma concepção de democracia participativa. Sua 

institucionalização permite um novo tipo de participação da sociedade civil, que não se esgota 

no processo eleitoral. São instrumentos que permitem a participação na deliberação sobre 

políticas públicas e o controle e a fiscalização desta política nas três esferas de governo, 

firmando bases empiricamente viáveis para a construção de uma nova cultura política 

democrática (MARTINS, 2006). 
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A participação popular nos conselhos das áreas sociais, intervindo na discussão, elaboração, 

fiscalização e controle das políticas, tende a potencializar “a criatividade da sociedade civil na 

elaboração de políticas públicas”, uma vez que é ela quem percebe no cotidiano dos serviços 

prestados a efetividade ou não de suas políticas e, principalmente, as lacunas deixadas pelos 

serviços públicos (SOUZA, 2006, p.182). 

Concretamente, os conselhos gestores de políticas públicas são espaços públicos de 

composição plural e paritária entre Estado e sociedade civil. Podem assumir um papel 

consultivo ou deliberativo. Têm a função de contribuir na formulação e no controle da 

execução de políticas públicas setoriais (TATAGIBA, 2002). 

Elenaldo Teixeira (2000) atribui aos Conselhos o papel de “democratização” do Estado e da 

sociedade. A democratização do Estado se daria pela ampliação da esfera de decisões até os 

segmentos organizados da sociedade. A democratização da sociedade se daria pela assunção 

de uma cultura de participação e de uma ética de responsabilidade pública (TEIXEIRA, E., 

2000).  

Aline de Carvalho Martins descreve os Conselhos como espaços aptos a institucionalizar a 

participação, a deliberação, a fiscalização e o controle sobre as políticas sociais, possibilitando 

uma redefinição nas relações entre o Estado e a sociedade civil, viabilizando a ampliação da 

participação social para além das eleições, e favorecendo o aprendizado da cidadania 

(MARTINS, 2006).  

Todavia, nem o Estado nem a sociedade são locus de virtude e pureza: as continuidades 

autoritárias e conservadoras que reproduzem a exclusão na sociedade brasileira estão longe de 

estarem confinadas no Estado e certamente respondem a interesses enraizados e 

entrincheirados na sociedade civil (DANIGNO, 2002, p. 105). 

Identificam-se sérios constrangimentos para a realização das potencialidades de 

aprofundamento da democracia por meio dos Conselhos de Políticas Públicas: dificuldades 

materiais, políticas, organizacionais e obstáculos próprios do contexto político e do processo 

de criação dos conselhos (MARTINS, 2006). 
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2.3 Os Conselhos de Políticas Públicas: Desafios Práticos 

 

A correlação de forças que presidiu a inclusão da participação popular na formulação e no 

controle das políticas sociais na Constituição de 1988 e a previsão dos Conselhos de Políticas 

Públicas na legislação infraconstitucional não se reproduz na criação desses espaços em cada 

nível de governo ou em cada área de atuação. 

As fragilidades dos Conselhos são fragilidades inerentes a seu próprio contexto. Há 

desigualdades de poder tanto no Estado como na sociedade. Dessa forma, os conflitos no 

interior dos Conselhos se manifestam não apenas em decorrência da posição adversária 

assumida por representantes da sociedade civil e do governo, mas também quando os 

conselheiros que integram o mesmo lado disputam o poder entre si, quando os conselheiros da 

sociedade defendem posições do governo e vice-versa, ou quando os interesses particulares 

são colocados acima dos interesses da coletividade (AUAD, 2007, p. 54).   

O Poder Executivo tende a não reconhecer os Conselhos de Políticas Públicas como 

instâncias legítimas de decisão política. Esse não reconhecimento pode se apresentar sob a 

forma de instalação de Conselhos meramente formal, ou de criação da instância apenas para 

viabilização do repasse de recursos para programas governamentais.  

Elenaldo Teixeira aponta entre os desafios para o funcionamento dos Conselhos a garantia de 

infra-estrutura e suporte administrativo. Com efeito, o funcionamento regular de um Conselho 

exige atividades de caráter permanente: definição de planos de trabalho e cronogramas de 

reunião; produção de diagnósticos e identificação dos problemas; conhecimento de estruturas 

burocráticas e de mecanismos legais do setor; cadastramento de entidades governamentais e 

não governamentais; discussão e análise de leis orçamentárias e elaboração de proposições; 

acompanhamento de ações governamentais através não apenas de relatórios, mas também de 

visitas de campo e entrevistas com os dirigentes e usuários dos serviços (TEIXEIRA, E., 

2000, p. 112).  

O autor adverte para o risco de envolvimento permanente de Conselheiros em decisões 

pontuais e de caráter administrativo, o que poderia postergar o exercício de funções mais 

importantes do Conselho, como o debate público em relação a deliberações sobre políticas 
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setoriais. E indica como desafio inserir nos Conselhos mecanismos de representação social do 

cidadão comum, não organizado, excluído de qualquer participação, pois apenas alguns 

segmentos sociais mais organizados têm acesso a estes mecanismos (TEIXEIRA, E., 2000). 

Maria da Glória Gohn (2002) apontou como constrangimento à plena operacionalização dos 

conselhos gestores de políticas públicas a falta de tradição participativa da sociedade civil 

aliada à existência de concepções oportunistas, que não se baseiam em postulados 

democráticos, e vêem os Conselhos apenas como instrumentos/ferramentas para 

operacionalizar objetivos pré-definidos. A autora indica como questões relevantes no debate 

sobre criação e implementação dos conselhos gestores: a representatividade qualitativa dos 

diferentes segmentos sociais, a paridade quantitativa entre membros do governo e da 

sociedade civil; o problema da capacitação dos conselheiros, mormente os advindos da 

sociedade civil; o acesso às informações e a publicização das ações dos conselhos; a 

fiscalização e o controle sobre os próprios atos dos conselheiros; e os mecanismos de 

aplicabilidade das decisões do conselho pelo Poder Executivo (GOHN, 2002, p.13). 

A questão da capacitação envolve aspectos técnicos e políticos.  A discussão de políticas 

públicas exige muitas vezes um saber técnico especializado ao qual os representantes da 

sociedade civil muitas vezes não têm acesso. A rotatividade nos cargos agrava a dificuldade. 

Além da qualificação técnica, a qualificação política da representação da sociedade envolve 

um aprendizado crucial, que diz respeito à convivência direta com uma multiplicidade de 

atores portadores de concepções e interesses diversos. Os conflitos neste espaço envolverão a 

necessidade de argumentação e de negociação para a construção dos possíveis consensos 

(DANIGNO, 2002, p. 285).  

Revendo estudos voltados à análise dos conselhos gestores de políticas públicas nas áreas de 

saúde, criança e adolescente e assistência social, nos níveis municipal, estadual e federal, 

Luciana Tatagiba (2002) analisou essas instâncias como espaços de representação paritária e 

plural; como espaços públicos dialógicos e finalmente como espaços deliberativos.  

Os principais constrangimentos, segundo esta autora, para uma relação mais simétrica entre 

Estado e sociedade emergiram relacionados aos seguintes fatores: a) dificuldade dos atores – 

tanto governamentais como não-governamentais - de lidar com a pluralidade; b) fragilidade 

da relação conselheiro-entidade (revelando pouco vínculo de representantes governamentais e 
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não governamentais em relação a seus órgãos ou entidades de origem); c) baixa qualificação 

dos conselheiros (em especial da sociedade civil) para o exercício de suas funções 

(TATAGIBA, 2002).  

A dificuldade de os conselhos se constituírem como espaços dialógicos é apresentada pela 

autora por meio da análise da definição dos assuntos considerados pertinentes ou relevantes: 

em geral, há o controle pelos Executivos sobre a agenda temática dos conselhos e recusa do 

Estado em partilhar o poder decisório.  Verificou-se que os assuntos relevantes tendiam a ser 

limitados pela imposição de interesses temáticos do poder público.   

A baixa capacidade de os conselhos assumirem sua vocação de espaços deliberativos 

apresentava-se relacionada, por sua vez, a dois fatores: ambígua inserção institucional dos 

Conselhos (controvérsias acerca de suas atribuições e competências e sua interface com o 

conjunto da máquina burocrático-administrativa) e a questão da gestão dos fundos. Em 

relação a este último aspecto, os estudos apontavam para uma grande resistência dos governos 

em instituir mecanismos mais transparentes e democráticos de financiamento e repasse de 

recursos. Com efeito, a exigência de publicização dos fundos choca-se com uma cultura 

política marcada pela apropriação privada dos bens públicos.   

Santos Júnior, Ribeiro e Azevedo (2004) coordenaram pesquisa nas regiões metropolitanas de 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Recife e Belém que aponta limites, avanços e 

desafios da experiência dos conselhos na perspectiva de institucionalização de formas mais 

democráticas de interação entre governo e sociedade no âmbito de poder local.. A pesquisa 

baseou-se em questionário aplicado junto a 1540 conselheiros e visitas de acompanhamento 

às reuniões de cada conselho. 

A investigação desenvolveu-se a partir de três eixos de análise: (i) os conselhos enquanto 

canais plurais de participação da sociedade organizada; (ii) a cultura de participação cívica 

dos conselheiros municipais; (iii) os processos de tomada de decisão nos conselhos 

municipais (SANTOS; RIBEIRO; AZEVEDO, 2004, p. 26).   

Para a discussão dos conselhos como canais de participação da sociedade tomaram-se como 

referência os seguintes aspectos: a) difusão e institucionalização; b) composição institucional 



 

17 

e social dos conselhos; e c) adoção de mecanismos e procedimentos de garantia de 

participação autônoma da sociedade. 

A caracterização da cultura de participação cívica dos conselheiros municipais foi realizada a 

partir dos seguintes parâmetros: a) participação em atividades de caráter social ou político; b) 

filiação a partidos políticos; c) informação sobre os acontecimentos sociais em geral; d) 

capacitação para sua participação nas esferas públicas de decisão. 

Os processos de tomada de decisão nos conselhos municipais foram avaliados a partir dos 

seguintes indicadores: a) acessibilidade regular a informações das secretarias municipais e 

outras fontes; b) existência de mecanismos de fiscalização, acompanhamento e divulgação das 

decisões tomadas e sua estrutura de funcionamento; e c) impacto do funcionamento dos 

conselhos junto às secretarias municipais. 

Com base na avaliação empreendida, os autores identificaram nos Conselhos uma instância 

com grande potencial: 

[trata-se de] arenas de interação entre o governo e a sociedade, nas quais os 
interesses oriundos do mercado, da sociedade e do poder público são 
expressos,  mediados, criando, portanto, condições para a instauração de 
processos consensuais de tomada de decisões e aumento de eficácia e 
efetividade das políticas públicas locais (SANTOS; RIBEIRO; AZEVEDO, 
2004, p.47).  

Além disso, os Conselhos podem permitir a emergência de acordo cognitivo sobre a realidade 

dos municípios e sobre os problemas administrativos da prefeitura, e o estabelecimento de 

parcerias e alianças, pontuais e estratégicas, sobre o conjunto de atores locais. Finalmente, no 

âmbito dos Conselhos há um incentivo à instauração de práticas sociais baseadas na 

racionalidade comunicativa (Habermas)2 capazes de gerar entendimentos necessários à 

formação democrática da vontade e à legitimação do exercício do poder político (SANTOS; 

RIBEIRO; AZEVEDO, 2004, p. 48). 

A investigação indicou, contudo, diversos limites a essas potencialidades: a) segmentos 

sociais mais vulneráveis não têm sua agenda de demandas representada nessas arenas 

                                                 
2 Habermas analisa as barreiras e estruturas de poder que surgem no interior da esfera pública sugerindo que os 
processos públicos de comunicação são tanto mais isentos de distorções quanto mais estiverem entregues a uma 
sociedade civil oriunda do mundo da vida (HABERMAS, 2003).   



 

18 

públicas, por não apresentarem vínculos associativos com organizações sociais que as 

representem; b) a abertura de canais para a participação da sociedade não aparece como 

projeto local, mas se encontra fortemente impulsionada pelo governo federal, vinculada às 

políticas públicas descentralizadas (poucos municípios implementaram autonomamente 

conselhos, independentemente do repasse de recursos da União. O alcance desses canais 

restringe-se, sobretudo, às políticas sociais de saúde, educação, assistência e criança e 

adolescente); c) o funcionamento dos Conselhos fica comprometido pela inexistência de uma 

metodologia de trabalho, bem como pela dificuldade de acesso às informações que permitam 

fiscalização da gestão de políticas sociais e divulgação para a sociedade; d) finalmente, as 

fortes desigualdades sociais e econômicas entre os municípios também podem revelar-se 

como ameaças ao projeto participacionista, visto que as condições de resposta aos graves 

problemas sociais são diferenciadas, e geram desgaste em relação aos resultados concretos e à 

expectativa dos atores envolvidos. E, de acordo com os autores:  

[...] o maior risco decorrente desses limites é a transformação dos conselhos 
municipais em estruturas burocráticas formais, subordinadas às rotinas 
administrativas das secretarias municipais [...] Constata-se que a maior parte 
dos conselhos não possui uma agenda política de médio e longo prazo capaz 
de instituir uma pauta de discussão mais estratégica para a gestão das 
políticas sociais em cada cidade (SANTOS, RIBEIRO; AZEVEDO, 2004, p. 
51). 

Luciana Tatagiba (2004) analisou a institucionalização da participação no município de São 

Paulo a partir do exame dos instrumentos de criação e regulamentação dos Conselhos 

Municipais de Políticas Públicas, das diversas áreas temáticas. O levantamento da legislação 

específica de cada conselho permitiu descrever: a) a criação e a regulamentação dos 

conselhos; b) a composição e a forma de representação; c) a natureza da participação e os 

vínculos. O foco de análise não está em cada conselho em particular. O formato institucional é 

tomado como variável relevante para compreensão desses canais de participação.      

O estudo assinalou ambigüidades normativas como elemento que também contribui para a 

baixa capacidade de os Conselhos influenciarem o processo decisório. Um exemplo: no 

município de São Paulo, em consonância com os parâmetros federais, a legislação dispõe que 

as decisões do Conselho Municipal na área de Saúde, órgão deliberativo e normativo, serão 

homologadas pelo Prefeito3. Quer dizer: embora as normas afirmem o caráter “deliberativo” 

                                                 
3 Lei municipal nº 12.546/98, art. 2º.  
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das decisões do Conselho, estas não se impõem ao Poder Executivo, que permanece com o 

poder de decisão último.  

Eduardo Gomes (2003) ressaltou a importância do desenho institucional dos conselhos de 

saúde4 e abordou sob esta perspectiva as regras de representação, as regras de deliberação e as 

regras de controle social do Conselho de Saúde do município de Santo André. 

O autor concluiu que as regras de representação do conselho de saúde do município de Santo 

André não estimulam o envolvimento voluntário da população nos assuntos do conselho e 

estabelecem disposições demasiadamente genéricas para designação das entidades da 

sociedade civil com direito à representação. No aspecto de deliberação, o arcabouço 

institucional-legal de Santo André amplia o pluralismo prescrito pela legislação federal (por 

exemplo: subdivide a parcela dos “profissionais de saúde” entre associações profissionais e de 

trabalhadores de saúde), favorecendo a presença de distintos pontos de vista afetos à política 

em discussão. No que diz respeito ao controle social, o autor, analisando as regras federais e 

municipais, constata que, no caso de Santo André, a parcela de recursos federais para a 

política de saúde municipal (sobre a qual o Conselho tem ingerência) constituiu apenas 32% 

dos recursos totais aplicados, conforme dados de 2002.  Como parte do financiamento advém 

da receita própria do município – sobre a qual as regras federais não têm ingerência - o 

conselho não é gestor de toda a política de saúde do município, o que representa a 

fragmentação da gestão da própria política (GOMES, 2003). As lacunas do arcabouço 

institucional-legal ressaltadas pelo autor dizem respeito à inexistência de sanção para o não 

cumprimento do plano de saúde do município e de normas para a prestação de contas dos 

conselheiros.  

Sérgio B. de A. Sampaio (2006) realizou estudo sobre o funcionamento do Conselho 

Municipal de Saúde de São Paulo no período de 2001 a 2004. Mesmo em um momento de 

orientação governamental democrática e participativa5, de alto comprometimento do governo 

com o Conselho, diversos fatores concorreram para a inócua contribuição do Conselho em 

                                                 
4 A Lei Orgânica da Saúde - Lei federal no. 8.142/90 – assinala  no art. 1º. § 2º que o Conselho de Saúde, em 
caráter permanente e deliberativo, com estrutura colegiada, atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução de políticas de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. 
5 Nesse período, havia no governo municipal e na secretaria de saúde atores que protagonizaram o debate em 
torno à relevância dos Conselhos de Políticas Públicas como mecanismos de democracia participativa. O 
deputado Eduardo Jorge (PT/SP), que se destacou como interlocutor na constituinte em defesa dos conselhos 
setoriais de políticas públicas, foi secretário de saúde do Município em dois anos considerados no estudo. 
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relação à política pública de saúde. Na avaliação dos conselheiros governamentais, a baixa 

capacidade propositiva do Conselho Municipal de Saúde no período considerado esteve 

relacionada à fragilidade do processo de eleição dos Conselheiros não governamentais e à sua 

baixa qualificação. A compreensão de seu papel político e um mínimo de capacitação técnica 

seriam requisitos para o fortalecimento do órgão. Na avaliação dos conselheiros 

governamentais, as reuniões eram improdutivas, conflituosas e cansativas (SAMPAIO, 2006, 

150; SAMPAIO; FARAH, 2006).   

Estudo específico descreve os Conselhos Gestores de Curitiba das áreas de saúde, assistência 

social e criança e adolescente (FUKS; PERISSINOTTO; SOUZA, 2004) sob duas 

perspectivas: os recursos possuídos pelos Conselheiros que neles atuam, e como esses 

recursos são utilizados no processo decisório. A análise avalia os recursos individuais, 

subjetivos e organizacionais dos Conselheiros, isto é, sua renda e escolaridade; seu 

engajamento e cultura política e sua relação com as entidades que representam. A pesquisa 

descreve a distribuição de recursos entre os diversos segmentos representados nos Conselhos 

e, em um segundo momento, propõe-se a verificar se e como essa distribuição (desigual) afeta 

a dinâmica decisória dentro dos Conselhos. 

O estudo sugere que as oportunidades institucionais de participação não podem ser analisadas 

sem a compreensão de seus condicionamentos sociais: a participação é uma conduta 

condicionada pela distribuição desigual de recursos (financeiros, intelectuais, motivacionais), 

sobretudo em um país como o nosso. Apesar desse fator limitativo, o estudo reconhece que a 

atuação em conselhos é capaz de produzir impactos positivos sobre a cultura política dos 

conselheiros. A atuação em Conselhos tende a gerar cidadãos mais atentos à “coisa pública” e 

nesse sentido contribui para a consolidação da democracia. 

O mesmo estudo, ampliando a análise para outros conselhos gestores no estado do Paraná,  

ressalta que sua instituição decorreu de indução da legislação federal. A “realidade local” 

seria um critério a partir do qual se deve avaliar a efetividade das instituições de caráter 

participativo, e nesse sentido o estudo contribui para a análise comparativa sobre os mesmos 

conselhos em outras regiões do país. 

Cohn (1998) destaca como entrave para o desenvolvimento dos conselhos a distribuição 

desigual das informações, dificultando os processos de discussão da política. Observa que as 
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pautas de reunião decididas exclusivamente pelo presidente do conselho tendem a se restringir 

sobretudo à distribuição dos parcos recursos (COHN, 1998).  

Em síntese, a literatura reconhece nos conselhos gestores de políticas públicas um avanço 

institucional com potencial de aprofundar a democracia em uma perspectiva de ampliação da 

participação política no âmbito local. Todavia, experiências concretas relatadas em estudos de 

caso apontam desafios para que esta oportunidade institucional se traduza em efetiva 

ampliação da participação política. São muitos os constrangimentos apontados: alguns, de 

âmbito mais geral, relacionados à cultura política; outros, de âmbito mais restrito, dizem 

respeito ao processo de representação no âmbito dos Conselhos, que tende a alijar segmentos 

mais vulneráveis; à relação entre Conselheiros e seus órgãos ou entidades de origem; à baixa 

qualificação para o exercício da função; à insuficiência de condições operacionais e de acesso 

à informação; à tendência ao predomínio do poder executivo; à recusa de partilha de poder. 

Constata-se a escassa capacidade de os Conselhos influenciarem efetivamente as políticas 

públicas, mesmo nas áreas em que a legislação lhes atribui caráter obrigatório e poder de 

deliberação. Reconhece-se a possibilidade de essas instâncias terem seu papel político 

esvaziado. 

A constituição dos Conselhos como espaços democráticos coincide com o cenário de reforma 

do Estado no Brasil dos anos 90. O ideário da reforma do Estado inclui a proteção dos direitos 

sociais, porém propõe a separação dentro do Estado entre a formulação de políticas públicas e 

sua execução (BRESSER PEREIRA, 1997, p.19).   

O projeto de reforma do Estado confluiu com a expansão dos Conselhos de Políticas Públicas. 

Esta confluência permite a abordagem dos desafios de uma ação conjunta entre Estado e 

sociedade civil no âmbito dos Conselhos de Políticas Públicas sob a perspectiva de projetos 

políticos diferenciados: o projeto governamental e o projeto dos movimentos sociais, que 

alcançaram nessas instâncias um canal institucionalizado de participação (TATAGIBA;  

TEIXEIRA, 2006).   

Do ponto de vista governamental, observa-se a tendência à manipulação dos espaços 

participativos, utilizados em caráter instrumental e residual como instância de legitimação do 

governo.  
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Do ponto de vista dos movimentos, a atuação nos canais institucionais de participação traz o 

desafio de estabelecer vínculos com os atores do sistema político, em um contexto de 

assimetria de recursos. Estas condições poderiam favorecer a continuidade ou mesmo o 

aprofundamento de práticas clientelistas.  

Paralelamente, assiste-se ao fenômeno de trânsito dos movimentos para uma configuração 

como “organizações não governamentais”. O crescimento e a diversificação de organizações 

não governamentais é um fenômeno dos anos 90 (IBGE, 2004). Suas relações com o poder 

público tornaram-se mais complexas. A representação de organizações da sociedade civil no 

âmbito dos Conselhos responde a um projeto democrático-participativo. O financiamento de 

organizações da sociedade civil para execução de projetos específicos em diversas áreas de 

políticas públicas responde a um projeto de reforma do Estado que propõe a transferência de 

recursos para essas organizações não estatais realizarem projetos sociais.  

As ONGs possuem em certos âmbitos competências técnicas que as habilitam a parcerias com 

o poder público. Na medida em que são financiadas pelo poder público, tornam-se, porém, 

dependentes e perdem autonomia. O poder público se utiliza dessa competência de modo 

instrumental, para a execução de políticas e menos para a formulação das políticas públicas. A 

tendência é a de uma despolitização da atuação da sociedade civil nos Conselhos 

(DANIGNO, 2002).  

Assiste-se assim a uma confluência que pode ser caracterizada como perversa: o projeto neo-

liberal isenta o Estado de suas responsabilidades como garantidor de direitos; o projeto 

participatório se constrói ao redor da extensão da cidadania. No entanto, ambos requerem uma 

sociedade ativa e propositiva. As experiências de atuação conjunta sinalizam um avanço ou 

um recuo em cada um desses projetos (DANIGNO, 2002, p. 289).  

No capítulo a seguir apresentamos o cenário normativo relativo especificamente aos 

Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, e alguns dos desafios práticos apontados 

na literatura referente a esta área.  
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3 OS CONSELHOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT E    

 

3.1 Antecedentes 

 

No final dos anos oitenta, a política referente à criança e ao adolescente conheceu uma 

notável mudança de orientação no Brasil, que pode ser assim sintetizada: a compreensão da 

criança – no universo normativo - como “objeto de proteção” evolui para a compreensão da 

criança como “sujeito de direitos”.  Na expressão de Antônio Carlos Gomes da Costa, a 

criança evoluiu de “menor” a “cidadão” (COSTA, A., s/d).  

O reordenamento institucional instaurado pela Constituição de 1988, que introduz esse novo 

direito da infância e da juventude no Brasil, foi precedido de uma larga trajetória. 

Antes de 1930, a tendência predominante no Brasil da assistência ao menor foi a abordagem 

caritativa e filantrópica realizada por ordens religiosas e entidades beneficentes. Na década de 

1920, o Estado empreendia a caridade oficial de forma dispersa e desorganizada, mudando 

essa postura a partir da década de 1930 com a figura dos Juizados de Menores.   

Elizabete Ferrarezi sintetiza as mudanças paradigmáticas ocorridas nas políticas públicas 

propostas para as crianças e adolescentes em três fases, segundo os componentes que as 

marcaram fortemente: a fase correcional-repressiva e assistencialista no período de 1930 a 

1964, quando se caracteriza a incipiente constituição de uma política social; a fase 

assistencial-repressiva no período de 1964 a 1988, na qual se consolida um sistema articulado 

em nível nacional de atendimento à criança e ao adolescente; e a fase humanista ou de 

garantia de direitos a partir de 1988 (FERRAREZI, 1995).  

Antônio Carlos Gomes da Costa registra que o primeiro estabelecimento público de 

atendimento a menores no Brasil começou a funcionar em 1922. Em 1927, editou-se o 

primeiro Código de Menores, cujo autor foi Mello Mattos, juiz de menores da capital.  

O regime nascido da revolução de 1930, em sua fase mais autoritária, criou o SAM – Serviço 

de Assistência ao Menor. A orientação do SAM foi sobretudo correcional-repressiva. Seu 

sistema de atendimento baseava-se em internatos (reformatórios e casas de correção) para 
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adolescentes autores de infração penal e escolas de aprendizagem de ofícios urbanos para 

menores carentes e abandonados.  

Durante o regime do Estado Novo (1930-1945) surgiram diversas entidades federais ligadas à 

atenção da criança e do adolescente, como a Legião Brasileira de Assistência (LBA), a 

Fundação Darcy Vargas, as Casas do Pequeno Trabalhador, do Pequeno Jornaleiro e do 

Pequeno Lavrador. Essas entidades estavam vinculadas à ação direta do governo federal e 

embora oferecessem assistência e educação básica, adotavam práticas pedagógicas de caráter 

“marcial” e compulsório.  

Antes do golpe de 1964, a política de atendimento à criança e ao adolescente conheceu duas 

iniciativas: a Campanha Nacional da Merenda Escolar e a criação do SAMDU (Serviço de 

Assistência Médica Domiciliar de Urgência). O antigo Serviço de Atendimento ao Menor – 

SAM tornou-se cada vez mais desacreditado perante a opinião pública, devido a seu caráter 

repressivo.  

Após o golpe de 1964, o atendimento a crianças e jovens no Brasil foi presidido por dois 

diplomas legais: a Lei n. 4.513/64 (que estabelecia a Política Nacional de Bem-Estar do 

Menor) e a Lei n. 6.697/79 (Código de Menores), que tratava da proteção e vigilância aos 

menores. Estas leis não se dirigiam ao conjunto da população infanto-juvenil, mas apenas a 

crianças e jovens em situação irregular.  

Entre as situações tipificadas como “irregulares” figurava a “manifesta incapacidade dos pais 

para mantê-los”. Deste modo, as crianças e adolescentes pobres passavam a ser objeto 

potencial de intervenção do Estado, por meio da Justiça de Menores.  

A Política Nacional do Bem-Estar do Menor estabelecia em todo o país uma gestão 

centralizadora e vertical. Previam-se padrões uniformes de atenção direta implementados por 

órgãos executores. O órgão nacional dessa política era a Fundação Nacional do Bem-Estar do 

Menor – FUNABEM; os órgãos executores estaduais eram as Fundações Estaduais do Bem-

Estar do Menor- FEBEM(s).  

A conquista histórica dos direitos da criança e do adolescente na década de oitenta foi 

precedida da crise do modelo de proteção adotado pela FUNABEM.  
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Denúncias de violência institucional emergiam, e a falta de integração e 
articulação entre as instâncias de atendimento apontava a dificuldade de 
administração de uma política centralizada em sua formulação e 
descentralizada em sua execução. Ao mesmo tempo, surgiram em seu corpo 
técnico pessoas com visão crítica e propostas de mudanças institucionais 
(MENDES; MATOS, 2006, p.244).  

O início do processo de abertura democrática favoreceu entre os educadores e trabalhadores 

sociais da área um movimento progressista. Articulou-se, no bojo do processo de revitalização 

da sociedade civil, um movimento social especificamente voltado para a infância e a 

juventude.  

Deve ser destacado que os antecedentes da promoção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente são paralelos à evolução das políticas sociais no Brasil. Nesse sentido, Alessandra 

Gomes Mendes e Maurílio Castro de Matos assinalam: 

Entender as condições sócio-históricas que permitiram em 1990 a 
promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente é se remeter à 
conjuntura da segunda metade da década de 70 do século passado. Nesse 
período, evidenciou-se a impossibilidade de a ditadura militar continuar, 
frente ao clamor e à rearticulação da sociedade civil. (...) Como 
desdobramento desse processo, vários dos movimentos sociais que se  
organizaram para resistir à ditadura nos anos 1970 e na década de 1980 
(injustamente conhecida como a década perdida) ganharam mais forças e 
aliados. (MENDES; MATOS, 2006, p.243) 

A década de oitenta foi uma década de mudanças. Um movimento social de tipo novo ganhou 

forças e visibilidade. A Igreja Católica, principalmente através da Pastoral do Menor, 

intensificou um trabalho de conscientização do quadro social, através de denúncias e de 

cobranças. Os Centros de Defesa do Menor passaram a atuar perante delegacias de polícia, 

liberando jovens de prisões ilegais e abusivas. Em 1984 realizou-se em Brasília o I Seminário 

Latino-Americano de Alternativas Comunitárias de Atendimento a Meninos e Meninas de 

Rua (LIBERATI; CYRINO, 1997). 

A mobilização crescente tornou-se patente no I Encontro Nacional de Meninos e Meninas de 

Rua, realizado em Brasília em 1986. O evento alcançou ampla repercussão televisiva, onde se 

trouxeram à baila denúncias de constante e sistemática violação de direitos de crianças e 

adolescentes na família, nas ruas, na polícia, na justiça e nas FEBEMs.  
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A convocação da Assembléia Nacional Constituinte configurou uma oportunidade para 

expressar a causa dos direitos da infância e da juventude. A Frente Nacional de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, a Pastoral do Menor da CNBB (Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil) e o Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua destacaram-se 

nessa fase na proposição de mudanças no panorama legal.  

Diante dessa mobilização, a Constituição de 1988 incorporou a idéia de cidadania infanto-

juvenil. Nessa perspectiva, o Estatuto da Criança e do Adolescente, editado em 1990, 

privilegiou a igualdade de direitos entre todas as crianças e adolescentes, rompendo com a 

estigmatização formal da infância e adolescência pobres, anteriormente categorizadas como a 

menoridade. A criança e o adolescente passaram a ser compreendidos como sujeitos de 

direitos - a serem garantidos, com absoluta prioridade, mediante políticas sociais.  

O reordenamento institucional provocou a extinção da FUNABEM e a sua substituição pelo 

CBIA – Centro Brasileiro da Infância e da Adolescência, que tinha como missão institucional 

o apoio à implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente em todo o país. 

Seguiu-se um movimento de criação nos Estados e Municípios de instâncias colegiadas – 

Conselhos, Fóruns, Frentes – voltados para a promoção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente e o início de um processo de desmontagem e revisão das práticas de atendimento 

das antigas FEBEM (s).  

Assinalam-se, a seguir, as linhas gerais do novo direito da infância e da juventude introduzido 

com a ordem constitucional de 1988. 

 

3.2 Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente: Cenário Normativo 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente provocou importantes transformações no direito da 

infância e da adolescência. O sistema de garantias introduzido parte de uma mudança de 

conteúdo: a criança e o adolescente passaram a ser compreendidos como “sujeito de direitos”. 

Isto implicou uma mudança de métodos: a criança e o adolescente têm direito à presunção da 

inocência antes de qualquer julgamento, e por isso possuem garantias processuais no 

relacionamento com o sistema de administração da justiça juvenil. Finalmente, o Estatuto da 
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Criança e do Adolescente introduziu uma mudança de gestão, mediante a participação da 

população nos Conselhos, que detêm atribuição para formular e gerir a política de proteção 

dos direitos da criança e da adolescência (AUAD, 2007).  

O incentivo à participação da sociedade deu-se através da criação de Conselhos Municipais, 

que são de dois tipos: Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e os Conselhos 

Tutelares.  

A fonte inspiradora dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente é a Constituição 

Federal, a partir da previsão contida no art. 204, inciso II, que prevê a participação da 

população, por meio de organizações representativas, na formulação da política e no controle 

das ações em todos os níveis.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) previu os Conselhos de Direitos 

como órgãos obrigatórios, de composição paritária, e com funções deliberativas no que tange 

à política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, conforme disposto no art. 

88:  

“Art. 88 – São diretrizes da política de atendimento:  
... 
IV- criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da 
criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em 
todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de 
organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais” 
(BRASIL, 1990).  

O parágrafo único do artigo 261 do ECA,  no intuito de assegurar o cumprimento de tais 

diretrizes, condiciona o repasse de recursos financeiros para programas de atendimento,  da 

União para os Estados e destes para os Municípios, à criação dos Conselhos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente nos seus respectivos níveis, nos seguintes termos:  

“Art. 261....  
Parágrafo único: A União fica autorizada a repassar aos estados e 
municípios, e os estados aos municípios, os recursos referentes aos 
programas e atividades previstos nesta Lei, tão logo estejam criados os 
conselhos dos direitos da criança e do adolescente nos respectivos níveis” 
(BRASIL, 1990).  

A não implementação de Conselhos configura situação irregular perante a Constituição e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. A omissão do Município impede a participação da 
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população na formulação e no controle da política de atendimento. Além disso, inviabiliza o 

recebimento de recursos dos Fundos Estaduais e Federal, prejudicando a implementação dos 

programas de atendimento.  

Os Conselhos Tutelares também integram o sistema de garantia dos direitos da criança e do 

adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que em cada município deve 

ser criado e instalado pelo menos um Conselho Tutelar composto de cinco membros,  

escolhidos pela comunidade local  para mandato de três anos e definido no art. 131 como 

sendo “órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 

pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei”. 

A criação de Conselhos Tutelares é obrigatória, não havendo margem, nos comandos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, para uma decisão discricionária da administração 

municipal, segundo um juízo de conveniência e oportunidade6. Além disso, o parágrafo único 

do artigo 134 determina que conste da lei orçamentária municipal previsão dos recursos 

necessários ao funcionamento do conselho tutelar.  

Os Conselhos Tutelares têm a missão de agir toda vez que tiverem notícia de violação ou 

ameaça de violação aos direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo de ações de caráter 

geral e preventivo. Isto significa lidar diretamente com as crianças, adolescentes e suas 

famílias, fazer averiguações, comparecer ao local dos fatos, fiscalizar entidades e programas, 

requisitar atendimento em serviços públicos, enfim, tomar providências concretas para fazer 

cessar a violação ou ameaça de violação de direitos, dispondo de prerrogativas de requisição 

perante as autoridades públicas.   

De acordo com o art. 262 do ECA, enquanto não instalados os conselhos tutelares, as 

atribuições a ele conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária, ou seja, pelo Juiz da 

Infância e Juventude. Na falta do Conselho Tutelar, situações de ameaça ou de violação de 

direitos da criança e do adolescente, do dia a dia da comunidade, vêm aportar no Judiciário. O 

Ministério Público e o Juizado passam a ser acionados diretamente pela população, mas a 

dificuldade de acesso ao Juiz ou ao promotor, ou a falta de tempo e de estrutura desses órgãos 

– que acumulam outras atribuições - para absorver tais demandas dificultam seu atendimento.  

                                                 
6 Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), art. 262: "em cada município haverá, no mínimo, um 
Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, 
permitida uma recondução". 
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Ou seja: a não criação de conselhos de direitos e de conselhos tutelares contradiz o sistema de 

garantias previsto na legislação e prejudica a proteção dos direitos da criança e do 

adolescente. A ausência desses órgãos pode decorrer de omissão da própria comunidade ou 

em razão da resistência o Poder Executivo, que, impedindo ou desestimulando eventuais 

iniciativas dos cidadãos, viola a obrigação legal de instalar os conselhos de direitos e 

tutelares. 

O Ministério Público é o “guardião” constitucional das instituições democráticas (art. 127 da 

Constituição Federal), e dispõe de instrumentos legais para a proteção dos interesses 

individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência (art. 201, inc. V). 

Entre outras medidas, o Ministério Público pode instaurar inquérito civil para apuração de 

responsabilidade dos chefes de Poder Executivo que resistam a instalar conselhos de direitos e 

tutelares ou a prover recursos orçamentários para sua instalação e funcionamento. O inquérito 

pode redundar em um acordo denominado “termo de ajustamento de conduta”, mediante o 

qual a autoridade se compromete a adotar as medidas necessárias para observar os comandos 

legais relativos à criação e funcionamento dos conselhos de direitos e tutelares. Persistindo a 

omissão ou a recusa, o Ministério Público pode propor uma “ação civil pública”, que, se 

procedente, poderá acarretar sanções pecuniárias ou penais ao infrator.  

Portanto, leis federais, estaduais e municipais devem instituir os Conselhos de Direitos nos 

respectivos níveis de governo. Os Conselhos Tutelares existem apenas no âmbito municipal.  

No âmbito federal, a Lei nº 8.242/91 criou o CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. O CONANDA recomenda na Resolução nº 106/05 aos 

Conselhos de Direitos de cada unidade federativa a elaboração de um Plano de Políticas 

Públicas para a Proteção Integral da Criança e do Adolescente com base em um 

mapeamento da realidade infanto-juvenil que oriente as ações do Poder Executivo.  

Os municípios, porém, não contam com recursos ou metodologia para a realização desse 

diagnóstico, que seria importante desenvolver para fundamentar a proposição de políticas 

locais. De acordo com a Pesquisa “Conhecendo a Realidade – um diagnóstico da situação dos 

Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares no Brasil” 

(CEATS, 2007), apenas 20% dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 

instalados no país possuíam, em 2006, diagnóstico documentado sobre os problemas que 
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atingem o público infanto-juvenil e apenas 23% deles possuem plano de ação documentado 

para aplicação de recursos no setor. 

A proteção dos direitos infanto-juvenis é tipicamente uma área que exige ações inter-setoriais, 

pois as crianças e adolescentes para se desenvolverem integralmente necessitam políticas 

concomitantes de saúde, educação, alimentação, assistência social, moradia, lazer, etc.. No 

entanto, não há comando normativo no Brasil que torne a inter-setoralidade uma obrigação e a 

transforme em um vínculo jurídico. A maioria das ações conjuntas são estabelecidas por 

pactos de mútuo acordo, e, do ponto de vista jurídico, são frágeis (AUAD, 2007, p. 87).  

Cabe notar que o ECA reforça a prioridade assegurada pela Constituição à efetivação dos 

direitos da criança e ao adolescente com a “destinação privilegiada de recursos públicos nas 

áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude” (art. 4º). 

Essa destinação privilegiada dá-se mediante a atribuição de um Fundo Especial a cada 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos diversos níveis da Federação. Os 

Conselhos (nacional, estaduais e municipais) gerem os respectivos Fundos, denominados 

Fundos da Infância e da Adolescência – FIA, com autonomia. Não há hierarquia entre eles. 

A manutenção dos FIA (nacional, estaduais e municipais) constitui uma das diretrizes da 

política de atendimento7. Trata-se de Fundo Especial com o fim de reservar recursos para 

programas e projetos de garantia aos direitos da criança e do adolescente. 

Nos termos do art. 71 da Lei federal nº 4.320/64, Fundo especial é o “produto de receitas 

especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, 

facultada a adoção de normas peculiares de aprovação”8. São unidades orçamentárias 

vinculadas a uma finalidade própria.  

As dotações orçamentárias das áreas de saúde ou assistência, em programas destinados a 

crianças e adolescentes, não são substituídas por recursos dos Fundos da Infância e da 

Adolescência. Os Fundos viabilizam recursos para a implantação de programas especiais e 

                                                 
7 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei federal nº 8.069/90), art. 88: “São diretrizes da política de 
atendimento: ... IV- manutenção de fundos federal, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos 
dos direitos da criança e do adolescente”.  
8 Lei nº 4.320/64, art. 71, caput. A Lei nº 4.320/64 estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
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complementares dirigidos ao segmento infanto-juvenil. Os recursos destinados à criação ou 

adequação de estruturas, implantação ou ampliação de atendimento a crianças, adolescentes e 

suas famílias devem constar, prioritariamente, na dotação própria dos órgãos da administração 

pública encarregados de sua execução. Um programa de tratamento para drogadição, por 

exemplo, deve ser custeado com recursos próprios do orçamento dos órgãos responsáveis pelo 

setor de saúde; um programa de apoio e proteção à família deve ser custeado com recursos 

próprios da área de assistência social e assim por diante devendo, cada órgão da 

administração, arcar com uma parcela de recursos para implementação e manutenção das 

políticas correspondentes, servindo os recursos captados pelo Fundo da Infância e 

Adolescência para ações complementares.  

Os Fundos da Infância e da Adolescência são instrumentos de gestão pública que se inserem 

na lógica da democracia participativa, pois respaldam as deliberações políticas dos Conselhos 

de Direitos da Criança e do Adolescente.  

Os Fundos não possuem personalidade jurídica e por isso ficam, administrativamente, 

vinculados a um órgão do Poder Executivo. Assim, a responsabilidade pelos trâmites 

burocráticos referentes ao registro de receitas e movimentação geral dos recursos do Fundo é 

dos setores técnicos do Poder Executivo, mas a decisão política sobre a aplicação das verbas 

do Fundo compete a cada Conselho de Direitos de cada uma das unidades federativas do 

Brasil, conforme disposto no § 2º do ar. 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente.9 Os 

Conselhos não administram diretamente os recursos, mas fixam as diretrizes para a 

operacionalização através de dois instrumentos: o Plano de Ação para Verbas do Fundo e o 

Plano de Aplicação de Verbas do Fundo.  

O Plano de Ação estabelece um planejamento de ações políticas para atender as necessidades 

consideradas prioritárias, tendo por base um diagnóstico da situação do publico infanto-

juvenil na localidade. É o instrumento que indica as principais demandas de ações de 

atendimento.  

                                                 
9 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei federal nº 8.069/90), art. 260: “Os Conselhos Municipais, 
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização, através de planos 
de aplicação das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao 
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado, na forma do art. 227, § 3º 
da Constituição Federal.”   



 

32 

Já o Plano de Aplicação das Verbas do Fundo prevê como será a destinação das verbas do 

Fundo nos respectivos programas e ações compatíveis com as deliberações do Conselho, 

decorrentes do debate em seu âmbito. É um instrumento de gestão do Fundo, e deve ser 

enviado ao Poder Executivo antes da aprovação do orçamento do município, a fim de que seja 

nele incluído.  

A participação no processo orçamentário do município - nos momentos de elaboração do 

Plano Plurianual10, da Lei de Diretrizes Orçamentárias11 e da Lei Orçamentária Anual – é 

importante para o exercício das competências de elaboração de um Plano de Políticas Públicas 

para a Proteção Integral da Criança e do Adolescente e de um Plano de Ação para as verbas 

do Fundo. Trata-se de um importante desafio na capacitação dos membros dos Conselhos de 

Direitos.  

As receitas dos Fundos da Infância e da Adolescência derivam da dotação orçamentária; da 

destinação de recursos por pessoas físicas ou jurídicas incentivadas ou não por leis de 

renúncia fiscal12; das multas e aplicação de penalidades administrativas ou penais (apenas 

para fundos municipais13); e de outras fontes, tais como convênios, doações de governos e 

outros organismos nacionais ou internacionais, resultados de aplicações financeiras e de 

cláusulas específicas de contratos de licitação pública.  

Para o escopo deste trabalho, interessa em particular considerar a fonte de recursos para o 

Fundo proveniente de incentivo fiscal para doações, pois este constitui a interface de união 

entre empresas e Conselhos de Direitos.   

                                                 
10 Lei prevista no art. 165, inc. I, § 1º da Constituição Federal que deve ser elaborada e enviada pelos respectivos 
chefes do Poder Executivo ao Legislativo de cada esfera governamental na forma em que dispuser a Constituição 
Estadual ou a Lei Orgânica Municipal, estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 
para os próximos quatro anos.  
11 Lei prevista no art. 165, II, § 2º da Constituição Federal que deve ser enviada anualmente pelos chefes do 
Poder Executivo  ao Legislativo de cada esfera governamental na forma em que dispuser a Constituição Estadual 
ou a Lei Orgânica Municipal estabelecendo as metas e prioridades da administração pública para o período de 
um ano.  
12 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei federal nº 8.069/90), art. 260. 
13 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei federal nº 8.069/90), arts. 228 a 258  
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O artigo 260 do ECA14 permite  que o total de doações efetuadas a esses Fundos seja 

deduzido do Imposto de Renda do contribuinte, nos limites estabelecidos pelo Poder 

Executivo. 

As pessoas jurídicas que apuram com base no lucro real podem deduzir do imposto de renda 

devido os valores que tiverem doado aos Fundos da Infância e da Adolescência até o limite de 

1% (um por cento) do imposto devido15. As empresas estatais também podem fazer uso deste 

incentivo. Para as pessoas físicas, o limite é de 6% (seis por cento) do imposto de renda 

devido16.  

A “doação” ao Fundo é um valor que, posteriormente, poderá ser abatido do imposto de renda 

devido pelo contribuinte. O mecanismo implica que o incentivo fiscal será aproveitado no ano 

seguinte ao ano em que foi feita a doação. No momento da doação, o contribuinte desconhece 

qual será exatamente o valor do imposto devido. Mas, por aproximação, pode estimá-lo, e 

fazer uma “doação” que na verdade será recuperada se estiver dentro do limite de 1% (se 

pessoa jurídica) ou 6% (se pessoa física) do imposto de renda devido.  A dedução fiscal é 

posterior à doação.  

Deve-se ressaltar que tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas podem fazer doação 

de bens e abater do imposto devido, dentro dos limites acima especificados. 

A Receita Federal e o Ministério Público detêm competências para fiscalização e controle da 

aplicação das doações subsidiadas e demais receitas dos Fundos da Infância e da 

Adolescência. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe a respeito nos seguintes termos:  

Art. 260: ...  
§ 3º O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas 
aos Fundos, nos termos deste artigo.  
§ 4º O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de 
fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos neste artigo” (BRASIL. 
1990). 

                                                 
14 Art. 260, caput:“Os contribuintes poderão deduzir do imposto devido, na declaração do Imposto sobre a 
Renda, o total das doações feitas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente - nacional, estaduais ou 
municipais - devidamente comprovadas, obedecidos os limites estabelecidos em Decreto do Presidente da 
República.”  
15Decreto federal n.º 794 de 05/04//93 
16 Lei federal nº 9.532/97 
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A possibilidade de os FIA receberem contribuições deduzidas de impostos reforça a 

importância do Conselho como espaço de controle social sobre estes recursos. Tais recursos 

são dinheiro público e, se controlados publicamente pelo Conselho, podem atender à lógica da 

“descentralização participativa” (MARANHÃO, 2003). Com efeito: os recursos para os 

Fundos da Infância e Adolescência, provenientes de doação incentivada do imposto de renda, 

representam um deslocamento de recursos destinados à União para recursos destinados ao 

Município, e sua aplicação depende da decisão de uma instância local de participação, que são 

os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

As políticas financiadas por recursos do Fundo compreendem um conjunto articulado de 

ações governamentais e não governamentais, de acordo com os regimes de atendimento 

previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são: orientação e apoio sócio-familiar; 

apoio educativo em meio aberto; colocação familiar; abrigo; liberdade assistida; semi-

liberdade; internação17.   

A maior parte de tais programas e serviços podem ser prestados por instituições privadas sem 

fins lucrativos, mediante convênio com o poder público. Os programas de atendimento 

relativos a regimes de semi-liberdade e internação são, porém, prestados diretamente pelo 

governo, por envolverem competências privativas do poder público. Como tais programas 

podem ser financiados com recursos do Fundo, resulta que o governo também tem interesse 

direto em captar recursos da iniciativa privada para os Fundos da Infância e da Adolescência, 

para financiamento de projetos governamentais.   

 No município de São Paulo, em 2001, o governo municipal promoveu a campanha “1% não 

dói”, sensibilizando empresas para destinarem essa parcela do imposto de renda devido ao 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMCAD. No ano de 2002, as 

receitas provenientes de doação incentivada do imposto de renda conheceram um incremento 

de 18% em relação ao ano de 200118.  

O Fundo poderá ser destinado também ao custeio de estudos e diagnósticos, formação de 

conselheiros de direitos, tutelares e profissionais, divulgação dos direitos e reordenamento 

                                                 
17 Idem, art. 18, inc. II e III, que remetem aos arts. 90 e 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 
8.069/90). 
18 Dados disponíveis no Balanço do Município de São Paulo: em 2001 as receitas de doações incentivados do 
Fundo da Infância e Adolescência foram R$ 1.439.455,24; em 2002 foram R$ 1.711.643,96. Em 2003 e 2004 
houve uma queda abrupta.   
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institucional. Mas, qualquer que seja a destinação, deve integrar o plano de aplicação de 

recursos elaborado pelo Conselho. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que seja aplicado necessariamente um 

percentual mínimo de receitas do Fundo – a ser estabelecido pelos respectivos Conselhos - 

para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou 

abandonado.19 Assim, impõe aos Conselhos o dever de aplicar um mínimo percentual de 

recursos do Fundo para o fim apontado. Trata-se de reserva substancial mínima que não pode 

ser desrespeitada.  

 

3.3 Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente: desafios específicos 

 

A análise da contribuição de empresas por meio de destinação de recursos aos Fundos da 

Infância e da Adolescência pode contribuir para o avanço da reflexão sobre os Conselhos 

dessa área de atuação.  

Em estudo sobre os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de São 

Paulo, Tatiana Maranhão (2003) chamou a atenção para a centralidade dos debates (nos anos 

de 2001-2002) em torno do fundo municipal. A seu ver, esta centralidade refletia o 

deslocamento da disputa política em direção a deliberações mais restritas sobre os projetos 

apresentados. Um agravante seria a predominância do financiamento da política por empresas 

(mediante incentivo fiscal), abrindo a porta para que as definições sobre o destino da política 

ficassem submetidas à arbitrariedade dos contribuintes. 

Em estudo posterior sobre o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do Município 

de São Paulo, Luciana Tatagiba (2007) apontou que talvez a raiz do problema estivesse na 

concepção de política pública que parece estar orientando a ação do Conselho. Trata-se do 

                                                 
19 Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90): Art. 260....§ 2º Os Conselhos Municipais, Estaduais e 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização, através de planos de aplicação 
das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, 
sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3º, 
VI, da Constituição Federal. 
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“enfoque nas parcerias e doações via renúncia fiscal, caracterizando uma concepção sobre a 

política como ação complementar facilmente acomodável às escolhas do governo em 

exercício” (TATAGIBA, 2007, p.68). 

Todavia, o incentivo fiscal de doação aos Fundos da Infância e Adolescência com posterior 

abatimento do valor doado até os limites legais para cálculo do imposto devido é ainda 

subutilizado no Brasil. Em 2004, as pessoas físicas destinaram R$ 17,1 milhões aos Fundos 

da Infância e da Adolescência, contra um potencial estimado de R$ 1,3 bilhão passíveis de 

dedução. As pessoas jurídicas destinaram, em 2004, R$ 61,3 milhões contra um potencial 

estimado de R$ 374,6 milhões (PRESCIVALLE, 2006).  

Esta subutilização decorre do desconhecimento da legislação e de algumas dificuldades 

operacionais trazidas pela legislação do Imposto de Renda. Como apontado, o contribuinte, ao 

fazer a doação, não sabe ainda qual o imposto de renda que será devido, o que desestimula a 

ação de doação.  

Além disso, é possível que o contribuinte - pessoa física ou jurídica - não perceba diferença 

entre colocar seus recursos à disposição da Fazenda ou à disposição de um Fundo de natureza 

pública, não se sentido inclinado a fazer a opção de destinar parte do imposto devido aos 

Fundos da Infância e da Adolescência. 

Tendo em conta a crise de financiamento do setor público, uma alavanca de recursos para as 

ações da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente poderia ser a 

sensibilização do setor privado. Afinal, a lei faculta, sem ônus para o contribuinte, a 

destinação de impostos para a área, observado o limite legal. 

Alguns Conselhos Municipais perceberam esta oportunidade. Além de campanhas de 

sensibilização, um importante mecanismo foi introduzido em Resoluções de âmbito local para 

incentivar pessoas físicas e jurídicas a destinarem impostos aos Fundos da Infância e da 

Adolescência - FIA: os Conselhos passaram a admitir que os contribuintes pudessem 

escolher, dentre os projetos já aprovados pelo Conselho, aqueles para os quais destinariam 

os recursos. Apenas uma parcela do valor doado ficaria retida para deliberação do Conselho 

quanto à sua destinação, a fim de que projetos não indicados pelos contribuintes (mas também 

considerados relevantes pelo Conselho) pudessem ser contemplados com esses recursos. 
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Entre as capitais do país que pioneiramente adotaram essa prática – conhecida como “doação 

casada” ou “verba carimbada” em troca de “pedágio” - que tem variado de 10% a 30% do 

valor recolhido por este mecanismo de isenção fiscal - estão os municípios de Belo Horizonte 

(Resolução nº 46/2002) e Porto Alegre (Resolução nº 100/2003). No Município de São Paulo, 

a Resolução CMDCA nº 77, de novembro de 2005, passou a admiti-la.  

A título de ilustração, apresentamos, na Tabela 1, o crescimento de recursos ao Fundo da 

Infância e da Adolescência provenientes de doação incentivada no município de São Paulo 

nos últimos cinco anos:  

Tabela 1 - Receita do FUMCAD proveniente do Imposto 
de Renda (R$) -  Município de São Paulo 

Ano Receita (R$) 

2004 121.720,58 

2005 7.774.222,55 

2006 17.419.578,71 

2007 28.238.900,40 

2008 35.553.909,83 

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária do Município de São 
Paulo- Novo SEO- Órgão 90 – Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente para os dados de 2004 a 2008  

 

Os dados do município de São Paulo revelam que o mecanismo da “doação direcionada” 

contribuiu para alavancar recursos para o Fundo da Infância e da Adolescência, e outras 

localidades também o estão aplicando. Atualmente, 21 entre as 24 capitais brasileiras 

admitem, na legislação local, a “doação direcionada”. 

As diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

para o funcionamento dos Fundos da Infância e da Adolescência não vedam essa 

possibilidade. O próprio CONANDA admite doações vinculadas ao Fundo Nacional dos 
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Direitos da Criança e do Adolescente20.  Embora não haja hierarquia entre o Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, os Conselhos Estaduais e os Conselhos 

Municipais, o fato de o CONANDA admitir doações vinculadas ao Fundo Nacional sinaliza 

para os Conselhos Estaduais e Municipais a possibilidade de introduzir, nos respectivos 

âmbitos, disposições análogas em suas resoluções.  

O Ministério Público que, como apontado, fiscaliza em cada comarca a aplicação pelos 

Fundos dos incentivos fiscais21 tem se manifestado, em alguns casos, de modo contrário à 

possibilidade de previsão de “doações vinculadas”22. Este posicionamento decorre de uma 

interpretação jurídica segundo a qual a eleição para projetos implicaria “gestão 

compartilhada” do Fundo entre Conselho e contribuinte, quando, a teor da legislação, a gestão 

dos Fundos compete exclusivamente ao Conselho (ARAÚJO, s/d).  Há ações judiciais em 

andamento que apóiam esta interpretação23. Apesar da polêmica jurídica, as legislações 

nacional, estaduais e municipais têm adotado o mecanismo.    

A introdução, mediante Resoluções aprovadas por diversos Conselhos, do mecanismo da 

“doação direcionada”, especifica e aprofunda para os Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente o debate, comum aos demais Conselhos de Políticas Públicas, relativo às tensões 

entre sociedade civil e Estado nesses espaços públicos.  

Márcia M. Saadallah realizou estudo sobre o Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Belo Horizonte (2005), buscando analisar em que medida o posicionamento 

dos conselheiros não governamentais estaria pautado por uma perspectiva mais geral de 

política pública ou se estaria motivado essencialmente por interesses particularistas. A análise 

documental foi complementada com entrevistas. A autora apontou que, principalmente em 

relação à destinação dos recursos advindos da iniciativa privada para o Fundo, as entidades 

tendem a se posicionar de forma mais “interesseira” e individualista. Em estudo anterior, 

                                                 
20 A Resolução de nº 94, de 11 de março de 2004, do CONANDA admitiu que o contribuinte destinasse oitenta 
por cento do valor da doação ao Fundo Nacional da Infância e da Adolescência para projetos esportivos sociais 
específicos aprovados pelo Conselho Nacional, e os recursos remanescentes seriam aplicados a critério do 
CONANDA.  
21 Estatuto da criança e do adolescente (Lei nº 8.069/90), art. 260, § 4º: “O Ministério Público determinará em 
cada comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, dos incentivos fiscais referidos neste artigo.” 
22 O Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem esta 
posição. O Ministério Público Federal e demais Ministérios Públicos Estaduais não se posicionaram a respeito.  
23 Ação civil pública com pedido de liminar e inquérito civil nº 9/07 em face do Município de Mogi das 
Cruzes/SP  
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Elenaldo Teixeira apontara que entre os componentes dos Conselhos “há sim interesses 

privatistas e mercantis, mas que podem ser explicitados na discussão pública e confrontados 

com demandas mais gerais, de interesse público” (TEIXEIRA, E., 2000, p.107). 

Estudo específico sobre o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba 

analisou o processo decisório a partir de atas das reuniões do Conselho, mediante indicadores 

como: quem inicia a fala nos debates; quem fala após a intervenção do primeiro ator; a 

ocorrência ou não de contestação. A análise aponta para uma reduzida incidência de conflito 

neste espaço. Esta harmonia parece apontar para certa “despolitização” do Conselho, cujas 

causas estão a merecer investigação (SOUZA, 2004). 

O mesmo estudo aponta que o Conselho de Curitiba delibera principalmente acerca do 

registro, controle e fiscalização de entidades e acesso ao fundo municipal, assumindo uma 

função “cartorial” (SOUZA, 2004, p.101).  

Cumpre ponderar que, antes de registrar e aprovar programas e entidades é necessário definir 

critérios e diretrizes para o atendimento, e o que merece ou não receber financiamento público 

(TATAGIBA, 2007, p. 41). Nesse sentido, a função de registro, controle e fiscalização de 

entidades não é necessariamente apenas “cartorial”.  

Aline de Carvalho Martins entende que o cadastro de todas as organizações não 

governamentais que prestam atendimento no âmbito das ações do conselho constitui um 

aspecto do controle da política social destinada à infância e juventude, pois as instituições não 

governamentais só podem funcionar depois de registradas no conselho. A autora realizou 

estudo específico sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no 

Rio de Janeiro (MARTINS, 2006).  

Em síntese: os Conselhos dos Direitos de Criança e do Adolescente enfrentam os mesmos 

desafios apontados pela literatura em relação aos demais Conselhos de Políticas Públicas para 

que possam atuar como instâncias que aprofundem a democracia por meio da participação 

popular na gestão e no monitoramento da política pública dessa área. As ambigüidades na 

representatividade, a deficiência de qualificação técnica e política dos conselheiros – em 

especial da sociedade civil -, a resistência de partilha do Poder Executivo, estão presentes nos 
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estudos de caso. Mas as especificidades dos Conselhos dessa área introduzem algumas 

questões menos tratadas na literatura.   

A implantação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente revela-se 

instrumento legal imprescindível à concretização do direito de participar da formulação e 

controle das políticas municipais de atendimento à infância e juventude, segundo o modelo de 

democracia participativa preconizado na Constituição Federal. A implantação do Conselho 

Tutelar constitui um direito subjetivo e público de acesso a um órgão que deve existir em 

cada município com poderes e atribuições específicas de zelar pelo efetivo respeito aos 

direitos da infância e da juventude. Sua criação tende a aliviar a carga de atendimentos que, 

de outra forma, seriam direcionados ao Promotor de Justiça e ao Juiz da Infância e da 

Juventude, acarretando uma sobrecarga de procedimentos e providências de natureza 

meramente administrativa, em detrimento de uma melhor qualidade no desempenho das 

funções específicas destes órgãos. A possibilidade de o Ministério Público constranger 

agentes do Poder Executivo à criação e instalação de Conselhos de Direitos e Tutelares, com 

o provimento de recursos necessários ao seu funcionamento, compõe um ambiente 

institucional que orienta a necessidade de uma articulação entre atores governamentais e não 

governamentais para a garantia de proteção dos direitos infanto-juvenis. 

A existência de um incentivo fiscal para que empresas destinem recursos aos Fundos da 

Infância e da Adolescência torna o ambiente mais complexo e apresenta desdobramentos que 

oferecem novos elementos para análise. A crescente presença do ator privado no 

financiamento dos Fundos propõe uma linha investigativa (MARANHÃO, 2003), tanto mais 

que a literatura constata uma tendência de centralização dos debates no âmbito dos Conselhos 

Municipais no financiamento a projetos com recursos do Fundo (SOUZA, 2004; 

SAADALAH, 2005). Poderia estar havendo um sentido reducionista do papel do Conselho na 

formulação da política, e um recuo no projeto participatório. A importância dessa 

investigação é acentuada, no momento atual, por seus vínculos prováveis com o projeto “neo-

liberal” de desresponsabilização do Estado. 

Por outro lado, os recursos do Fundo – provenientes ou não de doações incentivadas - podem 

ser destinados não apenas a projetos de natureza complementar - conduzidos pelo poder 

público ou por organizações da sociedade civil – mas também ao custeio de estudos de 

diagnósticos da situação do público infanto-juventil, a projetos de capacitação de conselheiros 
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e à divulgação de direitos da criança e do adolescente. Caberia investigar se as doações de 

empresas poderiam estar sendo alocadas em projetos desta natureza, que sugerem outra 

possível interface entre empresas e Conselhos. Por outro lado, o incremento de recursos para 

os Fundos, proveniente de doações de empresas, torna mais visível a questão do controle na 

aplicação desses recursos. A função de controle é exercida, nos termos do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, pelos Conselhos de Direitos, pelo Ministério Público e pela Receita 

Federal. Caberia investigar se o controle social pode ser favorecido, indiretamente, pelo fato 

de o contribuinte-doador que direciona recursos tender a monitorar sua aplicação. 

A alocação de recursos nos Fundos da Infância e Adolescência, sob a ótica empresarial, é uma 

ação de “responsabilidade social” (INSTITUTO ETHOS, 2003). Os recursos provenientes das 

doações incentivadas podem ser aplicados pelo Conselho em projetos de atendimento, em 

estudos e diagnósticos, em projetos de capacitação de conselheiros, em divulgação de direitos, 

em reordenamento institucional. A possibilidade de o contribuinte-doador escolher o projeto 

ao qual destinará a doação estreita as relações entre empresas e conselhos, e permite o 

encontro entre o projeto de “responsabilidade social” das empresas e o projeto político dos 

Conselhos.  

O capítulo a seguir explora a noção de responsabilidade social das empresas, e sua 

repercussão no Brasil, a fim de ampliar o contexto da análise das possibilidades abertas pelo 

incentivo fiscal para a aproximação entre empresas e Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente. 
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4 MUDANÇAS NO AMBIENTE EMPRESARIAL: A RESPONSABILIDADE 

SOCIAL DAS EMPRESAS  

 

4.1 Introdução 

 

Nos anos recentes, o tema da responsabilidade social das empresas adquiriu importância nos 

meios acadêmico e empresarial.  

A noção de responsabilidade social das empresas é de difícil aprisionamento conceitual. Em 

uma primeira aproximação, refere-se a uma forma de gestão empresarial que reconhece a 

necessidade de a empresa atender expectativas sociais e ambientais em sua atuação. Todavia, 

a noção ainda está em construção, não tendo adquirido uma estabilidade semântica (GOMES; 

MORETTI, 2007, p.3). 

Em diferentes partes do mundo, iniciativas empresariais deram origem a associações cuja 

missão é difundir propostas de responsabilidade social, como a BSR – Business for Social 

Responsibility, criado em 1992 nos Estados Unidos, ou a Corporate Social Responsibiliy-

Europe, criado em 1995, com sede em Bruxelas. No Brasil, o Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social foi fundado em 1998 com a missão de ajudar as empresas a gerirem 

seus negócios de maneira sustentável.  

No âmbito internacional, a importância da responsabilidade social das empresas é atestada 

pelo surgimento de normas voluntárias para aferi-la. A ISO, fundada em 1947, é uma 

organização sem fins lucrativos que tem por objetivo favorecer a harmonização econômica 

global mediante o desenvolvimento de padrões internacionais. Desde sua criação, a ISO 

estabeleceu padrões – aos quais as empresas aderem voluntariamente - em mais de 200 áreas 

técnicas. Nos anos 80, a organização expandiu seu campo desenvolvendo padrões de 

qualidade (ISO 9000) e seu equivalente na área de meio ambiente (ISO 14000). A 

credibilidade alcançada pela ISO em diversos campos abriu a esta organização a perspectiva 

de propor padrões no campo da responsabilidade social. No entanto, embora desde 2003 

esteja estudando esta possibilidade, os aspectos controvertidos do conceito permanecem como 

um desafio para a construção de padrões nessa área (HALLSTROM, 2005).  
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Para os propósitos deste trabalho, apresenta-se a seguir uma breve resenha da evolução do 

conceito, e se enfatiza a noção difundida, entre nós, pelo Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social. 

 

4.2 A evolução da noção de responsabilidade social das empresas 

 

No final dos anos 70, Archie B. Carrol resenhou a evolução do conceito de responsabilidade 

sócio-empresarial, desde suas primeiras menções, até a situação naquele momento 

(CARROL,1979).  

De acordo com este autor, no início dos anos 30, Wendell Wilkie assinalou a necessidade de 

educar os homens de negócios com “um novo senso de responsabilidade social”. Em 1953, 

Howard R. Bowen publicou a obra Social Responsibility of the Businessman, considerada o 

marco inicial do processo de formação e evolução do conceito. 

O debate intensificou-se quando, em 1962, Milton Friedman afirmou que a doutrina da 

responsabilidade social das empresas é “fundamentalmente subversiva”:  

[...] há poucas coisas capazes de minar tão profundamente as bases da nossa 
sociedade livre do que a aceitação por parte dos dirigentes das empresas de 
uma responsabilidade social que não a de fazer tanto dinheiro quanto 
possível para os acionistas. Trata-se de uma doutrina fundamentalmente 
subversiva (FRIEDMAN, 1982, p.123). 

Milton Friedman afirmou ainda, em artigo que se tornou célebre, que a responsabilidade 

social nos negócios é gerar lucros dentro da lei (FRIEDMAN, 1970). Seu argumento pode ser 

assim sintetizado: se a empresa está tendo lucro dentro da lei é porque está produzindo um 

bem ou serviço socialmente importante e, com isso, ela pode remunerar os fatores de 

produção (capital e trabalho), gerando renda para a sociedade e impostos para os governos. A 

estes compete aplicá-los em resolver problemas sociais. Qualquer aplicação de recursos da 

empresa que não seja para a geração de lucros constitui um uso impróprio dos recursos da 

empresa.  
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Barbieri e Cajazeira (2009) observam que Friedman trata a questão da responsabilidade social 

no âmbito das corporations, isto é, uma empresa constituída na forma de sociedade anônima 

de capital aberto, na qual a propriedade e a administração estão separadas. Friedman entende 

as sociedades anônimas como instrumento dos acionistas, seus proprietários, de modo que as 

doações e contribuições para outros fins que não sejam o de gerar tanto dinheiro quanto 

possível para os acionistas seria condenável (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009).  

Esse entendimento de responsabilidade social passou a ser conhecido como “teoria do 

acionista”. A idéia da defesa do interesse do acionista se contrapõe a de uma responsabilidade 

social baseada na filantropia patrocinada pela empresa. Ao propor que os administradores não 

devem alocar recursos para atividades que não estejam voltadas para gerar lucros para os 

acionistas, a teoria está prescrevendo um comportamento desejável em nome e no interesse 

dos acionistas.  

A teoria do acionista situa-se no marco do ethos capitalista de convergência do interesse 

individual com o interesse coletivo, isto é, na crença de que o mercado livre e competitivo 

constituiu o melhor meio para alocar recursos escassos na sociedade. A preocupação de 

Friedman é a alocação dos recursos corporativos.  

As preocupações com o bem-estar humano, com o meio ambiente, com a capacidade de 

influência das empresas, principalmente das grandes corporações multinacionais, trouxeram 

novos questionamentos sobre a responsabilidade social das empresas, abrindo o caminho para 

o desenvolvimento de teorias alternativas à teoria do acionista, que procurassem ampliar o 

leque de interesses a serem defendidos na administração de uma empresa. A teoria do 

acionista - centrada na maximização de lucros para o acionista e na função econômica da 

empresa como geradora de lucros, salários e impostos - seria insuficiente para satisfazer as 

expectativas sociais em relação à empresa (TENÓRIO, 2004, p.18).  

Paulatinamente, desenvolveu-se, a partir dos anos 70, a “teoria das partes interessadas” 

(stakeholders), segundo a qual os administradores devem procurar atender os interesses 

legítimos de todas as partes com que a empresa se relaciona (clientes, consumidores, 

fornecedores, grupos de interesse, empregados, etc.) e não apenas os interesses dos acionistas.  
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A teoria suscita questões problemáticas, como o crescimento da lista de pessoas interessadas 

não diretamente envolvidas nas atividades empresariais e o modo de tratar os interesses que 

elas manifestam. Ainda assim, a teoria propõe a consideração dos interesses dos stakeholders 

como uma obrigação moral dos gestores da empresa para com os proprietários (PORTER; 

KRAMER, 2006).  

Pode-se afirmar, contudo, que a teoria das partes interessadas não representa propriamente 

uma superação da teoria do acionista, embora lhe dê uma conotação moral diversa, em função 

da emergência de novas expectativas sociais. A teoria das partes interessadas poderia 

expressar apenas que o melhor meio para aumentar o retorno sobre o investimento para os 

acionistas é dar atenção aos interesses legítimos de outras partes interessadas no desempenho 

da empresa. Assim, passa a ser desejável que os gestores considerem os interesses dos 

stakeholders porque o atendimento de tais interesses acaba por condicionar o sucesso da 

empresa. Não colide com a proposta de Friedman de gerar tanto lucro quanto possível. A 

sobrevivência da empresa no longo prazo seria obtida mediante o atendimento balanceado das 

expectativas das múltiplas partes interessadas (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p.35).  

Nesse sentido, as ações filantrópicas da empresa responderiam à tradicional necessidade de 

manutenção de um mercado, mas estariam relacionadas também à formação de um novo 

mercado, com expectativas em relação à empresa que ultrapassam o atendimento às condições 

de preço e qualidade do produto ou do serviço.  

Atendendo a tais expectativas, a forma de gestão “socialmente responsável”, segundo a teoria 

das partes interessadas, supõe o cumprimento de obrigações legais, normas trabalhistas, 

tributárias e ambientais, bem como um “relacionamento ético” com os diversos públicos ou 

stakeholders. 

Ao longo dos anos 70, a responsabilidade social das empresas foi sendo definida de diferentes 

modos, admitindo-se em geral um encadeamento e superposição entre as dimensões 

econômicas, legais e propriamente voluntárias das ações empresariais. Acherman e Bauer 

(1976) criticaram a expressão “responsabilidade social” sustentando que “responsabilidade” 

tem a conotação de “obrigação”, e propuseram uma ênfase na “responsividade”: uma postura 

da empresa que se anteciparia às demandas sociais, e não simplesmente “responderia” às 

pressões e constrangimentos legais (ACHERMAN; BAUER, 1976).  
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Em 1971, o Comitê para o Desenvolvimento Econômico propôs a imagem de “círculos 

concêntricos” para descrever a responsabilidade social empresarial: o círculo interno, a 

responsabilidade sobre o produto; o círculo intermediário, a responsabilidade nas relações de 

trabalho; o círculo mais externo, a responsabilidade com o meio ambiente e a comunidade em 

geral. Nessa imagem, a “responsabilidade social” partindo de obrigações, deveres, expandir-

se-ia em ações de liberalidade para com a comunidade, como por exemplo, as doações a 

projetos ou entidades de cunho assistencial.   

Na mesma década, o atendimento, nos Estados Unidos, a demandas de associações de 

consumidores e ativistas sociais manifestou-se nas “ações afirmativas”. Nesse contexto, 

algumas empresas criaram departamentos especializados em responsabilidade social, que 

começaram a depender diretamente dos líderes principais da empresa (BUEHLER; SHETTY, 

1976).  

Em 1979, Carrol propôs incorporar à noção de responsabilidade social, para além das 

dimensões econômicas e legais – e antes da dimensão voluntária ou filantrópica – a dimensão 

ética. Esta corresponderia ao atendimento daquelas expectativas sociais que superam e 

ultrapassam o cumprimento das obrigações legais. A dimensão voluntária ou filantrópica seria 

propriamente discricionária, decorrente da livre escolha e discernimento da empresa ou 

indivíduos, uma vez que não haveria constrangimentos legais em relação a ações desta ordem 

(CARROL, 1979). 

Em uma linha crítica, pode-se apreciar nessa demanda por uma mudança na forma de 

administração das empresas – uma forma “socialmente responsável” – a criação de 

alternativas de dominação visando à manutenção do “status quo”. (GOMES; MORETTI, 

2007).  

Gomes e Moretti (2007) afirmam que a responsabilidade social empresarial é uma ideologia, 

no sentido de um conjunto de idéias que formam uma consciência social a fim de legitimar as 

ações e o poder da classe dominante sobre a classe dominada. O objetivo dessa ideologia seria 

inculcar na mente dos agentes econômicos que, diante do fracasso do Estado em promover o 

bem-estar social, cabe à empresa tomar esta posição, até porque, na atmosfera de 

neoliberalismo e globalização, a empresa possui uma competência em gerir e o Estado uma 

absoluta incompetência (GOMES; MORETTI, 2007, p. 10). 
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Além disso, dizer que há preocupação com o tema social por parte do empresariado seria 

simplesmente falsear o processo, pois o empresário sempre levará em conta a relação custo-

benefício para realizar ou não uma ação. Assim, as empresas realizariam suas ações de 

responsabilidade social pelas vantagens que elas proporcionam, nos campos econômico, 

tributário e mercadológico.   

Gomes e Moretti assinalam que, no campo econômico, a vantagem específica para a empresa 

consistiria em negar qualquer vínculo de causalidade entre sua atuação e o conjunto dos 

problemas de ordem social, econômica e ambiental. Ao negar que crimes de ordem ambiental 

sejam atribuídos às empresas, estas não incorporam esses custos em seus produtos, que se 

tornam mais competitivos. Os custos sociais e ambientais são, então, repassados para a 

sociedade e, em última instância, para o Estado. Nesse sentido, a “doação” de recursos para 

projetos sociais é apenas uma fração mínima do conjunto de custos que deveriam ser 

incorporados (GOMES; MORETTI, 2007, p.7).  

Gomes e Moretti assinalam ainda que as ações de “responsabilidade social” trariam vantagens 

para as empresas no campo tributário, pois a empresa doadora pode abater do imposto de 

renda devido uma parcela do valor doado (GOMES; MORETTI, 2007, p. 7).  

Finalmente, as ações de responsabilidade social da empresa podem representar também uma 

vantagem mercadológica. Gomes e Moretti apontam:  

[...] não por mero acaso o tema da responsabilidade social das empresas 
começa a ganhar contorno nos departamentos de marketing das organizações 
e grandes agências de publicidade se debruçam para confeccionar “projetos 
sociais” para seus clientes na esfera do que eles já definem como “marketing 
social” (GOMES; MORETTI, 2007, p. 7). 

A relação direta entre ações sociais de empresas e lucratividade é motivo de discussão entre 

os estudiosos, havendo poucas pesquisas nesta área. Há estudos que apontam uma correlação 

positiva entre ações sociais e desempenho empresarial (AUPPERLE; CARROL; HATFIELD, 

1985), e outros que concluem não haver correlação (ALEXANDER; BUCHHOLZ, 1978).  

No entanto, comumente se associam benefícios mercadológicos para a empresa em razão de 

ações sociais. As ações realizadas na comunidade em que a empresa atua – por meio de 

doações, incentivo a associações comunitárias e escolas, abertura de espaço físico na empresa 
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para a realização de eventos comunitários, entre inúmeras outras estratégias de ação - 

conferem um valor agregado à imagem da empresa. Este valor agregado reflete a atitude 

favorável que a sociedade atribui a uma organização por sua atuação na comunidade 

(MARTINELLI, 1998; DUPRAT, 2005). 

Além disso, um programa de ações sociais da empresa pode melhorar a imagem da empresa 

junto a seus próprios colaboradores, que sentem satisfação em trabalhar com uma organização 

que se preocupa também com problemas sociais. As ações sociais revelam-se então uma fonte 

adicional de motivação para os funcionários da empresa, incrementando o rendimento 

profissional (MARTINELLI, 1998; DUPRAT, 2005). 

O benefício mercadológico pode advir, ainda, de uma estratégia de marketing relacionado a 

uma causa.  Trata-se de uma estratégia de venda. Por exemplo: o Mc Donald’s realiza uma 

vez por ano o “McDia Feliz”, destinando as vendas de seu produto mais famoso (Big Mac) 

para instituições que cuidam de crianças com câncer. A imagem da empresa fica associada a 

uma ação de benemerência. Em alguns casos, os consumidores passam a identificar a marca 

com uma causa, idéia ou projeto que a empresa apóia (DUPRAT, 2005).  

Em uma leitura crítica, em que destaca as ambigüidades e ambivalências da responsabilidade 

social empresarial Maria Célia Paoli assinala: 

“Em um duplo movimento para fora de si mesma, a “empresa-cidadã” 
realiza eficientemente sua beneficência localizada e produz, pra o espaço 
público da opinião e para o espaço privado de seus pares, a perspectiva de 
uma presença ampliada, legítima, do próprio poder social do capital. [...] 
Esta também passa a aparecer internamente com uma dupla face, a de uma 
entidade construída por um conjunto de relações mercantis e não mercantis, 
por procedimentos que, aparentemente alheios à produtividade do trabalho, 
acabam sendo soluções para problemas mais difíceis, como o de conseguir o 
consentimento dos trabalhadores ou reduzir as incertezas. Novamente surge 
a ambigüidade da ação social responsável, pois isto não anula o fato de os 
programas sociais, dirigidos ao corpo de funcionários e suas famílias ou a 
comunidade local, serem bem desenhados e eficazes” (PAOLI, 2003, p.407). 

Um desdobramento da crescente importância atribuída ao tema da responsabilidade social é a 

tentativa de mensurar a “responsabilidade social”, que conhece dificuldades práticas, tanto de 

acesso a dados e informações das empresas, como de medida de impacto de suas “ações 

sociais”. Como “ações sociais são custo”, as empresas haveriam de avaliar prioridades de 
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ação e benefícios esperados, o que exigiria o desenvolvimento de uma metodologia adequada 

(ABBOTT; MONSEN, 1979).  

A demanda da sociedade para que as empresas atuem de modo “socialmente responsável” é 

ilustrada por casos como o da empresa Nike, que se tornou famoso: em 1998 a companhia 

teve perdas surpreendentes na Bolsa de Valores de Nova York em razão de denúncias feitas 

pela imprensa e pela sociedade civil acusando a empresa de pagar salários desumanos na 

Indonésia, dar péssimas condições de trabalho no Vietnã e utilizar trabalho forçado na China. 

Após o escândalo e as perdas consideráveis, a empresa passou por uma reestruturação, 

assessorada pela Business for Social Responsibility (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p. 30). 

A conveniência da empresa de atender a esse tipo de demanda do mercado pode se dar de 

modo falseado. A empresa “vende uma imagem” de atuação socialmente responsável, mas, 

efetivamente, ignora comandos legais, trabalhistas ou ambientais. Ou seja, a empresa não 

atende as expectativas dos diversos públicos (stakeholders), mas faz algum tipo de ação na 

comunidade (que constitui apenas um de seus públicos) para fins mercadológicos. Por 

exemplo: financia um projeto educativo, mas não cumpre leis trabalhistas, desatendendo seu 

público interno. Gomes & Moretti apresentam exemplos de grandes empresas atuantes no 

Brasil que dizem adotar estratégias de “responsabilidade social” e ao mesmo tempo exibem 

passivos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (GOMES; MORETTI, 

2007, p. 146).  

Por outro lado, registram-se ações sociais empresariais que são utilizadas mais como meio de 

aumentar a visibilidade da empresa do que de alcançar resultados sociais. Cita-se o exemplo 

da Philip Morris, que em um ano gastou U$ 75 milhões em doações e U$ 100 milhões para 

dar publicidade às doações realizadas (PORTER; KRAMER, 2002). 

Também existe a possibilidade de a empresa, além de cumprir obrigações legais, trabalhistas, 

ambientais, fazer filantropia, isto é: doações para causas sociais e ambientais. Para Milton 

Friedman, a filantropia empresarial não é eficiente, pois os recursos da empresa estariam 

melhor alocados se gerassem dividendos ou fossem reinvestidos no negócio.  

No início desta década, Porter e Kramer (2002) afirmaram que o argumento de Friedman tem 

dois pressupostos implícitos: o primeiro é que objetivos sociais e objetivos econômicos da 
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empresa são dicotômicos. O segundo é que o direcionamento da empresa a objetivos sociais 

não acrescenta benefícios para os acionistas além dos que proporcionariam suas doações 

individuais. Os autores admitem que  estes pressupostos são verdadeiros quando as doações 

das empresas são realizadas sem foco e  difusamente, e não traduzem necessariamente ganhos 

sociais (PORTER; KRAMER, 2002).  

Porter & Kramer (2002) entendem que há a possibilidade de se fazer filantropia de modo 

estratégico. O primeiro pressuposto para a filantropia estratégica é a possibilidade de 

conciliação entre objetivos econômicos e sociais, pois as empresas estão inseridas na 

sociedade e dependem das circunstâncias e do contexto onde operam. O segundo pressuposto 

para a filantropia estratégica é adequada definição de como investir. Os autores sugerem 

então uma metodologia para o alcance de tais objetivos (PORTER; KRAMER, 2002, p.45).   

Como um fenômeno da década de 1990 surge a noção de “investimento social privado”. Este 

corresponde ao uso planejado, monitorado e voluntário de recursos privados – provenientes de 

pessoas físicas ou jurídicas – em programas e projetos de benefício social (KISIL, 2005, p. 

58). Esta definição incorpora os elementos de uso voluntário dos recursos privados para 

interesse público através do planejamento estratégico, gerenciamento e avaliação dos 

resultados. As fontes de recursos para ações filantrópicas da empresa são os lucros, mas não 

só: seus equipamentos e recursos humanos e organizacionais podem ser “investidos” nessas 

ações. Ao atuar de maneira planejada, o investidor social estabelece sua ação dentro de 

objetivos, programas e projetos. Por exemplo: ao financiar uma organização sem fins 

lucrativos, o investidor procura conhecer a capacidade técnica da organização, para que esta 

possa utilizar, do modo mais eficiente possível, o recurso doado.   

A idéia do investimento social privado alinha-se à idéia de filantropia estratégica. A 

filantropia (ações na comunidade, que são um dos indicadores de responsabilidade social, 

segundo a teoria das partes interessadas) pode ser realizada de modo planejado e monitorado 

(investimento social), mas, para ser estratégica, deve alinhar os objetivos econômicos da 

empresa aos objetivos sociais. Os objetivos sociais são potencializados pela inserção das 

ações em políticas públicas. Nos Estados Unidos, a filantropia realizada de modo estratégico 

– com efetivos ganhos sociais - não é o padrão predominante (PORTER; KRAMER, 2002).  
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Identificam-se, pois, duas visões: na primeira – coerente com o pensamento de Friedman - a 

filantropia é um campo separado do negócio e em certo sentido essencialmente dissociado 

dele. Obrigações legais são constrangimentos e deveres; ações sociais são voluntariado e 

caridade. A teoria das partes interessadas admite que ações filantrópicas podem contribuir 

para a sustentabilidade dos lucros, mas, na visão de Friedman, o impacto social de tais ações 

será sempre limitado, pois não correspondem à melhor alocação de recursos.  Porter e Kramer 

acenam com a hipótese de que existem campos em que objetivos econômicos e sociais podem 

andar juntos. Esta será o campo potencial para a “filantropia estratégica”.  

Alinha-se a seguir a repercussão da temática da responsabilidade social empresarial em nosso 

país, onde avançou apenas no final dos anos 90. 

4.3 Responsabilidade Social das Empresas no Brasil  

 

Na América Latina, o tema da responsabilidade social emerge em um cenário de Estado fraco, 

reformas neoliberais e democratização. Os fatores primordiais são a pressão e mobilização 

popular em questões como pobreza e desigualdade e o desenvolvimento de novas práticas 

gerenciais em resposta à crise econômica e às pressões da sociedade civil. Todavia, esses 

fatores se articulam de modo específico nos diversos países latino-americanos (AGUERO, 

2002). 

O primeiro fator apontado – “pressões de baixo” – relaciona-se às reformas econômicas e 

políticas nos anos 90, que reduziram a capacidade dos Estados latino-americanos de enfrentar 

os problemas de pobreza e desigualdade. O interesse de empresários em programas que 

abordem tais problemas parece responder a uma pressão social, associada à diminuição da 

capacidade de investimento do setor público. 

O segundo fator associado à emergência da responsabilidade social empresarial na região 

relaciona-se a novas teorias e práticas na administração de empresas. De fato, a literatura da 

área tem enfatizado novos papéis para as corporações, novas tarefas para uma administração 

sustentável a longo prazo,  demandando a criação de laços entre a empresa e a comunidade 

(AGUERO, 2002).  
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Em tal contexto, a “responsabilidade social das empresas” pode apresentar-se como uma 

resposta para o desafio da legitimidade. Esta resposta encontra ressonância junto a uma rede 

de organizações não governamentais, centros de pesquisa, agências multilaterais, que 

difundem e legitimam as idéias sobre responsabilidade social empresarial.    

As organizações que promovem a idéia de responsabilidade social empresarial na América 

Latina são relativamente recentes. A Ação Empresarial do Chile foi criada em 1999, e a 

Fundemas, em El Salvador, em 2000. O Centro Mexicano para a Filantropia (CEMEFI) é 

mais antigo – foi criado em 1988 - mas apenas no final dos anos 90 voltou-se para a temática 

da responsabilidade social.  Encontram-se organizações semelhantes na Argentina, na 

Colômbia e no Panamá.  

As organizações latino-americanas mencionadas criaram um “Fórum” visando fortalecer seus 

objetivos e fomentar a responsabilidade social empresarial na região. A organização Business 

for Social Responsability –BSR, fundada em 1992 nos Estados Unidos, sediada em São 

Francisco, desempenhou um papel relevante na provisão de modelos para as organizações 

latino-americanas, e as assessorou em suas primeiras etapas (AGUERO, 2002; DUPRAT, 

2005).  

Essas organizações têm estabelecido uma vasta rede de relacionamentos com organizações 

não governamentais, organizações multilaterais, universidades, centros de pesquisa, 

movimentos sociais. Elas promovem conferências e oficinas nacionais e internacionais, 

desenvolvendo uma atividade de interlocução em relação ao tema.  

Os fatores, anteriormente mencionados, que concorreram para a emergência da 

responsabilidade social empresarial na América Latina podem ser divisados no caso 

brasileiro, mas em nosso país tem também relevo uma mobilização específica entre alguns 

líderes empresariais (AGUERO, 2002).   

A dinâmica mais importante da mobilização empresarial no final dos anos 80 e nos anos 90 

origina-se principalmente da ação de um grupo de empresários paulistas organizados no 

Pensamento Nacional das Bases Empresariais – PNBE. Este grupo conseguiu articular uma 

presença nacional na mídia e se constituiu com um desafio às lideranças empresariais 

tradicionais. Começou suas atividades nos anos 80, no centro do conflito entre empresas e 
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sociedade. Buscou uma modernização nas relações industriais e participou no debate e na 

mobilização em torno aos temas de defesa de consumidores e do meio ambiente (KISIL, 

2005). O movimento era liderado por Emerson Kapaz e Oded Grajew, por coincidência dois 

empresários do setor de brinquedos e dirigentes da Associação Brasileira de Fabricantes de 

Binquedos (Abrinq). 

A Abrinq representa um exemplo, já no final dos anos 80, de envolvimento do empresariado 

brasileiro em questões sociais, especificamente relacionadas com a causa dos direitos da 

infância e da juventude. Esta entidade criou dentro de sua estrutura uma Diretoria de Defesa 

dos Direitos da Criança (núcleo da futura Fundação Abrinq) e se uniu a organizações que, 

após a promulgação da Constituição de 1988, pressionavam o Congresso Nacional pela 

aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (COSTA, A., s/d).  

A conjuntura de transição democrática favoreceu que grupos empresariais iniciassem amplas 

discussões sobre temas de interesse nacional que ultrapassavam as fronteiras corporativas. A 

Constituição de 1988 e as denúncias de corrupção que culminaram com o impeachment 

presidencial em 1991 representaram um impulso para a consolidação de grupos de 

organizações empresariais que buscavam uma associação entre o poder público e 

organizações da sociedade civil. A Câmara de Comércio Americana – Amcham – 

expressando o papel das empresas multinacionais no Brasil teve um papel importante nesse 

processo.   

A Câmara Americana de Comércio de São Paulo (Amcham) criou informalmente, em 1989, 

um “comitê de filantropia”, que se reunia a cada dois meses. No início dos anos 90, houve um 

desgaste na opinião pública em relação ao tema da filantropia. A CPI do Orçamento (1993) 

revelou esquemas de corrupção em que recursos públicos eram destinados a entidades sem 

fins lucrativos sem contrapartida. Veio a público que a Legião Brasileira de Assistência 

(LBA) estava no centro de um amplo sistema de corrupção (KISIL, 2005).  

Esse cenário contribuiu para que o grupo participante das reuniões do “comitê de filantropia” 

da Amcham decidisse formalizar a criação de uma entidade que tornasse visível o fato de 

haver muitas organizações realizando um trabalho sério na área social. Este grupo foi o 

embrião do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas –GIFE (KISIL, 2005). Em 26 de maio 
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de 1995, realizou-se a assembléia de constituição do GIFE, com a presença de 26 

organizações. O primeiro documento aprovado foi um Código de Ética.  

A pauta de trabalho do GIFE diz respeito ao investimento social privado, que é algo bem mais 

específico do que a responsabilidade social: diz respeito ao modo como se realizam as ações 

da empresa na comunidade (filantropia), que é apenas um dos aspectos da responsabilidade 

social das empresas, a qual inclui também, segundo a teoria das partes interessadas, além do 

relacionamento com a comunidade, o relacionamento com os demais públicos (funcionários, 

clientes, consumidores, governo, etc.).  

O GIFE foi a primeira associação da América do Sul a reunir organizações de origem privada 

que financiam ou executam projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público 

(AGUERO, 2002). Seus associados declaram procurar fazê-lo de modo de modo estratégico e 

não assistencialista (GIFE, 2006). 

A base de associados saltou das 26 organizações que deram origem formalmente ao GIFE, em 

1995, para 80 em 2005. Em 10 anos o número de associados cresceu 208%. Em março de 

2007, a lista de associados do GIFE apresentava um novo salto, de 32,5% em relação a 2005, 

contando então com 106 investidores sociais (Anexo B).  

Algumas empresas se uniram à vasta mobilização na campanha contra a fome que começa em 

1993 com o sociólogo Herbert de Souza (Betinho). Esta iniciativa permitiu agregar diversos 

grupos, incluindo empresas e organizações sociais. Nessa campanha, o GIFE iria articular 

fundações e empresas com uma preocupação social e com interesse em aumentar o 

profissionalismo e a visibilidade do investimento social privado.   

Nesse período, o Instituto Brasileiro de Análises Econômicas e Sociais – Ibase promoveu com 

outras organizações da sociedade civil a campanha pela democracia, a equidade e a 

“cidadania empresarial”, além de promover a idéia de “balanço social”. O balanço social é um 

relatório de comunicação no qual a empresa apresenta indicadores sociais, ambientais e 

econômicos, em um formato sintético, de acordo com padrões pré-definidos (BARBIERI; 

CAJAZEIRA, 2009, p. 205), permitindo dar visibilidade às ações das empresas e favorecendo 

também um controle social.  
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Em 1998, um grupo de empresários e executivos, sob a liderança de Oded Grajew24, criou o 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Trata-se de uma organização sem fins 

lucrativos, qualificada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), 

cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerirem seus negócios de forma 

socialmente responsável (INSTITUTO ETHOS, 2003).  

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social tem disseminado entre as empresas 

a noção de responsabilidade social empresarial, entendida como uma forma de gestão da 

empresa pautada pelo relacionamento ético com seus diversos públicos (stakeholders): o 

público interno (empregados); consumidores; clientes; fornecedores; comunidade; mídia; 

governo. A responsabilidade social resultaria, assim, de um conjunto de fatores, e não de 

ações da empresa consideradas isoladamente.  

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma das mais influentes 

organizações sem fins lucrativos envolvidas com a área de responsabilidade social no Brasil, 

para a qual oferece uma definição abrangente, que tem se tornado hegemônica no país. A 

orientação do Instituto Ethos é claramente fundamentada na abordagem dos stakeholders, em 

consonância com as ligações internacionais que o Instituto mantém, em especial o Business 

for Social Responsibility (GOMES; MORETTI, 2007, p.179).  

Na agenda de responsabilidade social do Instituto Ethos constam diversos temas relacionados 

aos públicos de interesse das empresas, entre os quais códigos de ética, compromissos 

públicos assumidos pela empresa (como por exemplo, apoio às mulheres ou aos não-brancos); 

gestão e prevenção de riscos, mecanismos anticorrupção, promoção da diversidade, assim 

como a extensão desses compromissos a toda a cadeia produtiva na relação com os parceiros e 

fornecedores (INSTITUTO ETHOS, 2003).  

No contexto da difusão da temática da “responsabilidade social” e do “investimento social 

privado” no Brasil cabe destacar, também, a criação do Instituto para o Investimento do 

Desenvolvimento Social – IDIS, em 1999. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos 
                                                 
24 Foi um dos fundadores e primeiro coordenador do Pensamento Nacional de Bases Empresariais (PNBE). No 
período de 1990 a 1998 seu nome ganhou notoriedade como Diretor-Presidente da Fundação Abrinq pelos 
Direitos da Criança e do Adolescente. Oded Grajew declara-se de esquerda e apoiou a candidatura de Lula à 
presidência da República no segundo turno das eleições de 1989, e nas eleições de 1994, 1998 e 2002. Também 
foi idealizador e membro do Comitê Organizador do Fórum Social Mundial, que tem ocorrido em Porto Alegre 
desde 2001, proposto como alternativa aos encontros de líderes de países desenvolvidos, em especial o Fórum 
Econômico Mundial, de Davos, Suíça. 
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cuja missão é orientar empresas na “profissionalização” de suas ações sociais. Alguns dos 

associados do GIFE serviram-se dos serviços prestados pelo IDIS na constituição ou 

aprimoramento de um “braço social” da empresa (BASF S/A; Arcor; Avon; Camargo Correa; 

Gerdau; Votorantim).  

Gomes e Moretti criticam o caráter normativo da proposta de responsabilidade social do 

Instituto Ethos (GOMES; MORETTI, 2007, p.182). De fato, as justificativas para a 

responsabilidade social das empresas estão imbuídas de imperativos morais, mas muitas das 

decisões sociais das empresas envolvem equilíbrio de custos, interesses e valores conflitantes 

(PORTER; KRAMER, 2006), o que pode gerar uma distância entre a teoria e a prática. 

Por outro lado, existe uma demanda crescente por recursos por parte de organizações sociais. 

As empresas recebem solicitações de doações, com pedidos aparentemente meritórios e 

urgentes. É comum o doador reagir à solicitação de maneira instintiva, colaborando com 

entidades de modo pontual. Faz doações diluídas, sem foco determinado, a um grande número 

de organizações. O resultado é que o benefício social é pouco efetivo, também por estar 

disperso. O doador não percebe os resultados e isto pode ser desestímulo a novas doações 

(DUPRAT, 2005; p. 24).  

Carla Duprat (2005) sugere como exemplo de orientação estratégica na área social a mudança 

efetuada pela Avon S/A em sua atuação no Brasil. A Avon é uma companhia mundial líder de 

venda direta na área de cosméticos, presente em 143 países. A Avon criou em 2003 o Instituto 

Avon, que passou a ser responsável por gerir todo o investimento social da companhia no 

Brasil. Antes da criação do Instituto, a empresa realizou uma pesquisa entre revendedores e 

consumidores com o objetivo de compreender suas principais necessidades, e, com base nesse 

diagnóstico, definiu que o Instituto Avon teria como foco o combate ao câncer de mama 

(DUPRAT, 2005, p. 52). Com a criação do Instituto, a prática de “doações difusas” realizadas 

pela empresa evoluiu para uma estratégia de “investimento social”, a partir de um 

alinhamento entre o negócio da empresa (dirigido principalmente a mulheres) e uma demanda 

social de seu público interno e de consumidores. Além disso, o combate ao câncer de mama 

tem sido realizado pelo Instituto mediante parcerias com órgãos públicos.  

Cabe observar que, entre nós, o termo filantropia está associado a ações assistencialistas e 

paternalistas. Nesse sentido, grupos progressistas da sociedade evitam usar a palavra 
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“filantropia”, pois esta evoca ações de “caridade”, movidas pelo sentimento de compaixão, 

que, no entanto, tendem a criar uma relação de dependência entre doadores e beneficiários, e a 

manter o status quo de uma classe dominante sobre os menos favorecidos da sociedade 

(KISIL, 2005).  

A filantropia realizada de modo estratégico pelas empresas propõe uma conotação diferente 

ao termo, pois supõe, dentro de uma concepção de responsabilidade social das empresas, 

baseada na teoria das partes interessadas, que existe a possibilidade de conciliação entre 

objetivos econômicos e sociais, e que ações empresariais, sem prescindir do objetivo de lucro, 

poderiam também atender a expectativas sociais ou ambientais. Nesse contexto, a lógica do 

investimento social privado poderia tender a superar a lógica da doação assistencialista.  

Na avaliação de Gomes e Moretti, “é imperativo concordar que um grande passo foi dado no 

sentido de reduzir o isolamento das empresas excessivamente centrado na área dos negócios” 

(GOMES; MORETTI, 2007, p. 180).   

De acordo com Ana Cláudia Chaves Teixeira a emergência de uma nova visão em alguns 

segmentos empresariais, no Brasil, pode ser ilustrada precisamente por experiências 

inovadoras como as da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, do 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e do Grupo de Institutos, Fundações e 

Empresas-GIFE. A autora reconhece, entre as motivações implícitas para o investimento 

empresarial em áreas sociais, desde formas modernas de marketing empresarial até estratégias 

de recursos humanos para melhorar as relações dos funcionários com a empresa, aumentar o 

nível de produtividade, passando ainda por tentativas de estabelecer relações amigáveis com a 

comunidade ao redor da empresa a fim de evitar conflitos e reduzir os efeitos da crise social. 

E assinala: 

Todos esses motivos, que estariam voltados mais para a melhoria do lucro 
empresarial, se combinam com discursos de responsabilidade social. O que é 
preciso observar é se a atuação desses setores tem contribuído para a 
desresponsabilização do Estado e até que ponto a lógica mercantil não 
suplanta a lógica de co-responsabilidade, que ao menos parte desse setor 
empresarial pretende imprimir às suas ações (TEIXEIRA, A, 2003, p.:99).  

Maria Célia Paoli aponta que as experiências de responsabilidade social empresarial podem 

ser apresentadas à opinião pública como prova de ineficiência das políticas públicas estatais. 

Além disso, as empresas privadas, operando através da racionalidade instrumental própria da 
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gestão mercantil, promovem indiretamente uma despolitização da questão social. Na opinião 

da autora, o ativismo empresarial, por mais sensível que seja às desigualdades sociais, tende, 

no cenário de desregulamentação estatal, a preservar as hierarquias desiguais e a recriar 

cidadãos dependentes da ação externa privada para a inclusão social. Afirma a autora:  

[...] a regeneração da classe dominante brasileira apóia-se menos em uma 
clara lógica da cidadania e mais na eficiência da integração social para 
limitar o perigo e o risco inerente à presença aumentada dos excluídos e 
sem-direitos (PAOLI, 2003, p. 414).  

Em linha similar, Gomes e Moretti chamam a atenção para a pouca atenção que a proposta de 

responsabilidade social do Instituto Ethos dá à participação do governo. Na visão dos autores, 

o papel do governo é de enorme importância para a responsabilidade social empresarial, por 

ser o principal agente das ações sociais e de assistência social, e também por ser o responsável 

em primeira instância pelas políticas públicas e pela catalisação de projetos voluntários 

coordenados por organizações não governamentais de todos os matizes (GOMES; MORETTI, 

2007, p. 182).   

Para Maria Célia Paoli falta ao movimento de responsabilidade social das empresas essa 

qualidade política. Nesse sentido, a autora destaca limitações do potencial contra-hegemônico 

que as novas formas de ação de parcela do empresariado nacional podem opor às políticas de 

desregulamentação social:  

[...] um espaço público, civil e pluralizado não acolhe a figura do outro como 
receptores homogeneizados pela sua carência, nem aceita que os bens sociais 
produzidos socialmente sejam distribuídos discursivamente como 
generosidade privada de um doador ou de uma classe (PAOLI, 2003, p. 
403). 

Pesquisa coordenada pelo IPEA (2006) assinala que a forma predominante de ações sociais 

das empresas no Brasil é a doação, realizada de modo eventual e pontual.  Gomes e Moretti 

assinalam que embora o discurso da responsabilidade social esteja associado a ações sociais 

“mais efetivas”, a prática mais usual de ações filantrópicas tem cunho assistencialista 

(GOMES; MORETTI, 2007, p.34). Marcos Kisil também observa que o modelo prevalente do 

comportamento dos doadores, no Brasil, responde ao atendimento pontual de problemas 

sociais e não a ações relacionadas às causas que os originam (KISIL, 2005, p.58).  
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Um dos principais desafios para atuar estrategicamente com o investimento social privado é 

precisamente definir um foco de atuação que possa produzir algum impacto social. Aponta-se 

a tendência recente de as empresas procurarem direcionar o investimento social para áreas que 

apresentem alinhamento direto com o negócio e que possam influenciar políticas públicas 

(DUPRAT, 2005).  

Além do pressuposto de cumprimento das obrigações legais, o comportamento socialmente 

responsável das empresas pode se traduzir em ações filantrópicas, mas entendidas nesse 

contexto não como ações de doação de cunho assistencialista. As ações filantrópicas podem 

ser estratégicas se estiverem alinhadas com o negócio e ao mesmo tempo produzirem impacto 

social. O planejamento prévio e o monitoramento na aplicação dos recursos são condições 

necessárias – embora insuficientes – para haver impacto social. A aplicação de recursos em 

ações que estejam relacionadas com políticas públicas em inter-relação com o governo pode 

potencializar o resultado do investimento. Porter e Kramer (2006) afirmam que para que a 

responsabilidade social avance é preciso assentá-la sobre um amplo entendimento da inter-

relação da empresa com a sociedade e, ao mesmo tempo, ancorá-las em estratégias e 

atividades de empresas específicas (PORTER; KRAMER, 2006, p 58). 

A destinação de recursos de empresas aos Fundos da Infância e da Adolescência, geridos 

pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, oferece um âmbito para 

investigação do encontro entre o projeto de ampliação da participação democrática na gestão 

pública e o projeto de assunção empresarial de responsabilidades sociais.  

 Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, no arcabouço legal brasileiro, têm por 

finalidade propor políticas e controlar a implementação das ações que promovam os direitos e 

melhorem as condições das crianças e dos adolescentes. Para tanto, os Conselhos gerem 

Fundos compostos em parte por doações que se beneficiam de incentivo fiscal. A 

convergência entre a existência deste incentivo no ambiente institucional e a demanda para as 

empresas atuarem de maneira socialmente responsável poderia suscitar o interesse de agentes 

oriundos do meio empresarial neste tipo de atuação. Além disso, o monitoramento dos 

recursos repassados – uma das características do investimento social privado - poderia ser 

favorecido pela natureza dos Fundos da Infância e da Adolescência, que estão abertos ao 

controle social. A destinação de recursos aos Fundos pode ser apenas uma ação de cunho 

assistencialista, como tende a ocorrer, em geral, por meio do mecanismo da “doação 
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direcionada” a projetos de atendimento eleitos pelas empresas, com prejuízo do papel dos 

Conselhos na formulação e controle da política. No entanto, a destinação de recursos aos 

Fundos também pode significar o apoio de empresas a projetos de divulgação de direitos da 

criança e do adolescente, ao custeio de estudos e diagnósticos sobre a situação do público 

infanto-juvenil, ao desenvolvimento institucional dos conselhos e à capacitação de 

conselheiros.  

O levantamento exploratório de ações empresariais junto a Conselhos de Direitos da Criança e 

do Adolescente, realizado no âmbito desta pesquisa, informa que a ação empresarial tem 

assumido diferentes feições. Ora essa atuação dá margem ao direcionamento da política por 

segmentos do setor privado, ora revela a possibilidade de apoio das empresas a políticas 

públicas, sem implicar direcionamento da política por um ator privilegiado (as empresas).  

A destinação de recursos aos Fundos da Infância e da Adolescência não oculta os interesses 

mercantis das empresas, mas este não é o aspecto principal. Importa identificar como se dá a 

articulação entre os atores, para verificar a eventual despolitização do espaço dos Conselhos, 

o reforço de práticas de cunho assistencialista, ou, em outro sentido, a explicitação de 

interesses em jogo, sem detrimento da conquista dos direitos da criança e do adolescente, da 

responsabilidade do Estado pela política, da gestão democrática e do controle social.  

Apresentam-se, a seguir, os resultados do levantamento exploratório da atuação de empresas 

associadas ao GIFE e de empresas vinculadas ao programa Empresa Amiga da Criança, da 

Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, na área de proteção aos direitos 

da criança e do adolescente. 
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5 FOMENTO EMPRESARIAL AOS CONSELHOS DOS DIREITOS DA C RIANÇA 

E DO ADOLESCENTE  

 

5.1 Introdução 

 

A menção ao “fomento empresarial” a Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente 

requer um prévio esclarecimento quanto à diversidade de organizações de origem empresarial 

que atuam na área social: empresas, institutos e fundações.  

As empresas propriamente ditas são entidades mercantis, que perseguem fundamentalmente o 

lucro. São agentes do mercado que podem realizar uma ação filantrópica, tal como doação de 

recursos para entidades ou projetos sociais. Elas podem realizar doações sem qualquer 

estrutura especial e sem envolver necessariamente as lideranças; por exemplo, por meio do 

departamento de marketing ou de recursos humanos.  

De modo geral, os recursos doados no país por empresários correspondem a ações de natureza 

assistencialista. As doações de empresas a entidades sem fins lucrativos são realizadas 

tradicionalmente, de forma dispersa, esporádica, sem planejamento e sem resultados que 

transformem a comunidade (IPEA, 2006; KISIL, 2005; GOMES; MORETTI, 2007).   

No final dos anos 90, com a difusão da temática de “responsabilidade social das empresas”, 

observou-se no Brasil a tendência, em alguns segmentos empresariais, à busca de uma 

“profissionalização” de suas ações sociais. A criação de uma organização como o Instituto 

para o Desenvolvimento do Investimento Social – IDIS, em 1999, espelha uma resposta a essa 

demanda empresarial.     

De acordo com o folder do IDIS (2004), o investimento social corporativo é parte da 

responsabilidade social, onde se dá a relação da empresa com a comunidade. Pode ser 

compreendido como a alocação voluntária, por parte da empresa, de recursos financeiros, 

humanos, técnicos, gerenciais ou em espécie, de forma planejada e voltada para o interesse 

público.  

Nessa abordagem, a alocação de recursos da empresa para projetos ou entidades sociais – a 

“doação” – passa a ser caracterizada como um “investimento social”. Enviar o recurso às 
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organizações sociais é a ação tradicional do doador. Saber em que o recurso foi empregado, e 

com que resultado, seria a prática do investidor social.  

Nessa perspectiva, a forma de praticar a doação adquire o caráter racional e planejado comum 

a qualquer investimento financeiro. Quando um investidor está em busca de uma boa opção 

para aplicar seu dinheiro, informa-se sobre as possíveis alternativas e taxas de retorno, e, 

tendo por essas informações, escolhe a aplicação que lhe parece mais promissora. O 

“investimento social” supõe um processo de planejamento análogo (KISIL, 2002).  

Ao estruturar a forma de ação social, as empresas podem adotar estratégias alternativas, 

contando geralmente com uma consultoria especializada para assessorá-la na eleição de um 

foco para a ação social. É possível que a empresa continue atuando por meio de um 

departamento cultural ou social da própria empresa. Mas também caberá a decisão de criação 

ou não de uma entidade à parte, financiada pela empresa, que conduza a ação social a ser 

desenvolvida.  

No caso de se optar pela criação de uma entidade à parte, sem finalidade lucrativa, esta será 

distinta da organização empresarial propriamente dita, e poderá assumir a forma jurídica de 

fundação ou de associação.  

Tanto as fundações quanto as associações regem-se por estatutos registrados em cartório. O 

termo fundação deve constar na denominação das entidades que são criadas sob esta forma. O 

termo associação não precisa constar da denominação da entidade que assume esta forma. As 

fundações caracterizam-se como um patrimônio afetado a um fim, estando submetidas à 

fiscalização do Ministério Público. As associações caracterizam-se por ser uma reunião de 

pessoas. Não precisam contar com um patrimônio prévio (BARBOSA; OLIVEIRA, 2004). 

As associações podem ser criadas por empresas tendo os dirigentes da empresa – na qualidade 

do cargo que ocupem - como associados fundadores. É comum que as associações oriundas de 

empresas recebam a denominação de Instituto, ao qual se acrescenta a denominação da 

empresa, como por exemplo, Instituto Votorantim, Instituto Avon. O termo Instituto não tem, 

porém, uma conotação jurídica específica.  
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Os institutos e as fundações de origem empresarial são organizações privadas, sem fins 

lucrativos, com objetivos sociais, culturais ou ambientais. Nascem de uma decisão dos líderes 

da empresa. Suas atividades são financiadas com recursos da empresa e poderão ajudar a 

promover uma boa reputação para a empresa, ainda que impliquem um custo para ela.  

As entidades de natureza associativa podem alterar seus fins, mediante deliberação dos 

associados, na forma em que dispuser o estatuto. As finalidades das entidades constituídas sob 

a forma de fundação são dificilmente alteráveis, exigindo-se o aval do Ministério Público para 

tanto. A escolha de uma ou outra forma jurídica – ou de nenhuma - é uma opção estratégica 

da empresa.   

Do ponto de vista formal ou jurídico, as empresas são agentes do mercado que se submetem 

ao regime jurídico de direito privado, no que tange – por exemplo – a relações trabalhistas e 

tributárias, de acordo com o código civil, o código comercial, o código tributário, a legislação 

trabalhista. Entidades de origem governamental (genericamente “estatais”) integram o setor 

público e se submetem ao regime jurídico de direito público, conforme as normas gerais de 

licitações e contratos públicos, as regras referentes ao estatuto do servidor público, e demais 

normas próprias do direito administrativo.  

Os institutos ou fundações de empresas escapam, em parte, ao regime jurídico das empresas. 

A pessoa jurídica dessas entidades não se confunde com a pessoa jurídica (empresa) 

instituidora. Os institutos e fundações de empresas podem ser reconhecidos como de utilidade 

pública25, de fins beneficentes 26 ou de interesse público27, o que acarreta exceções 

tributárias28 e eventualmente previdenciárias29. Podem contar com serviço voluntário, que 

foge ao regime trabalhista30. Também podem estabelecer acordos com o poder público que 

escapam, em parte, ao regime típico de direito público, como a realização de contratos, 

                                                 
25 Lei nº 91/35, regulamentada pelo Decreto federal nº 50.517061 
26 Lei nº 8.212/91, art. 55, inc. II  
27 Lei nº 9.790/99, que criou a qualificação de organização da sociedade civil de interesse público - OSCIP 
28 Leis federais, estaduais e municipais reconhecem isenções de impostos a entidades declaradas de utilidade 
pública. 
29 As entidades reconhecidas como beneficentes de assistência social – conforme critérios da Lei nº 8.212/91 e 
normas regulamentares - estão isentas das contribuições para a seguridade social conforme art. 195 § 7º da 
Constituição Federal. 
30 Lei nº 9.608/98, que rege o serviço voluntário. 
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convênios ou parcerias sem licitação31. Note-se que se um instituto ou fundação de origem 

empresarial tiver uma qualificação de “utilidade pública” ou de “interesse público” as doações 

feitas pela empresa poderão ser deduzidas do imposto de renda do doador, na forma 

estabelecida na legislação32.  

As empresas integram o mercado; os institutos ou fundações de empresas integram o “terceiro 

setor”, termo que se difundiu no Brasil no final da década de 90. Trata-se de um termo 

“guarda-chuva” em que se incluem variadas organizações e no qual, ao mesmo tempo, 

incluem-se também diferentes marcos teóricos. Gustavo Justino de Oliveira faz notar que, em 

virtude das especificidades e contornos peculiares dos institutos e categorias hoje aplicadas ao 

terceiro setor, vem ganhando corpo a conformação e autonomização de um Direito do 

Terceiro Setor, que se relaciona com o advento da reforma do Estado datada de 1995 

(OLIVEIRA, G., 2007, p.214).  

Luiz Carlos Merege (1998) coordenou trabalho em que se incluem reflexões sobre o marco 

legal do terceiro setor com a contribuição de juristas, cientistas políticos e ativistas, apontando 

a complexidade de que se reveste o debate (MEREGE, 1998). Mario Aquino Alves (2002) 

analisou as origens do termo “terceiro setor”, a existência e a abrangência de outros termos 

correlatos e os diversos marcos teóricos que explicam o surgimento das organizações sem fins 

lucrativos. A partir do entendimento de que a linguagem é um elemento essencial nos 

processos de construção social da realidade, analisou o discurso do terceiro setor, dando 

atenção aos atores que dominam esse campo discursivo no Brasil. A aceitação ou rejeição 

desse discurso condicionaria, em sua opinião, a institucionalização do marco legal do terceiro 

setor no Brasil (ALVES, 2002).  

Carlos Montaño (2005) vê na predominância da expressão “terceiro setor” uma perspectiva de 

análise hegemônica que parte de traços superficiais do fenômeno, que o mistificam e o tornam 

ideológico. Isolam-se os “setores” e estudam-se as organizações não governamentais, as 

fundações, as associações comunitárias, os movimentos sociais, etc, desconsiderando-se os 

                                                 
31 Lei nº 8.666/93, art. 24, XIII (dispensa de licitação em contratos com instituições sem fins lucrativos) e 116 
(celebração de convênios); Lei nº 9.790/99, art. 23 (termo de parceria com entidades qualificadas como 
organizações da sociedade civil de interesse público). 
32 A Lei nº 9.249/95, art. 13, inc. III, § 2º permite dedução até o limite de 2% do lucro operacional da pessoa 
jurídica de doações a entidades civis de utilidade pública ou de interesse público  
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processos de reestruturação positiva, a reforma do Estado e as transformações do capital 

promovidas segundo os postulados neoliberais (MONTAÑO, 2005, p.51).    

As importantes reflexões teóricas que a hegemonia do termo “terceiro setor” têm alcançado 

no país não serão objeto de estudo neste trabalho. Aponta-se, para os fins deste trabalho, para 

o contraste entre a realidade e a roupagem jurídica: institutos e fundações que surgem como 

“braço social” da empresa para melhorar seu lucro e reputação não são do ponto de vista 

jurídico entidades do mercado, pois se distinguem formalmente das organizações que as 

criaram. 

Carlos Montaño (2005) pondera que o “terceiro setor”, mesmo que de forma encoberta e 

indiretamente, não está à margem da lógica do capital e do lucro privado. Em sua visão, o 

“terceiro setor” não é alternativo ao sistema, mas integrado a ele. E acrescenta: 

[...] resulta impressionantemente ingênuo pensar que as atividades 
filantrópicas das empresas (chamadas simpaticamente de “iniciativa 
privada”), também incluídas no terceiro setor, não visam, mesmo que 
indireta e encobertamente, a fins lucrativos (MONTAÑO, 2005, p. 157).  

Afirmar que institutos ou fundações de empresas não têm fins lucrativos responde a uma 

qualificação jurídico-formal. A finalidade de obtenção do lucro, porém, está mediada pelo 

desenvolvimento de uma “vantagem competitiva” na criação dessas entidades que, aqui e 

agora, são custo.  

A razão pela qual a “ação social” de empresas tornou-se uma vantagem competitiva no 

mercado associa-se à mudança das expectativas sociais em relação ao desempenho das 

empresas (PORTER; KRAMER, 2006), mas também se alinha, sem dificuldade, ao projeto 

político neo-liberal e à construção de um marco teórico para o “terceiro setor” (GOMES; 

MORETTI, 2007). Este alinhamento se espelha na equiparação, sob o prisma jurídico-formal, 

entre institutos e fundações de empresas e demais organizações sem fins lucrativos, de origens 

as mais diversas, inclusive as derivadas de movimentos sociais.  

O complexo universo das organizações sem fins lucrativos inclui as associações beneficentes 

de áreas tradicionais - educação, cultura, saúde, assistência – que, de modo geral, adotam 

valores e práticas de cunho assistencialista; e associações de atuação em áreas emergentes – 

meio ambiente, direitos humanos – de cunho reivindicativo de direitos, identificado com a 
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vaga denominação de “ONGs”. Situar todas essas organizações no mesmo “setor” responde a 

um propósito ideológico, e nada tem de neutro (ALVES, 2002; MONTAÑO, 2005).  

A complexidade se revela ainda maior diante do fenômeno de crescimento e diversificação de 

ONGs nos anos recentes. De acordo com os dados do IBGE, dois terços das entidades sem 

fins lucrativos em atuação no país se constituíram a partir dos anos 90 (IBGE, 2004), 

tendência atestada em outras pesquisas (CETS, 2005). O resultado tem sido uma crescente 

identificação entre “sociedade civil” e ONGs, onde o significado da expressão “sociedade 

civil” se restringe cada vez mais a designar apenas essas organizações, quando não em mero 

sinônimo de “terceiro setor”. A tendência mundial de “onguização” dos movimentos sociais 

expressaria a difusão de um paradigma global que mantém estreitos vínculos com o modelo 

neo-liberal (DANIGNO, 2002, p. 292).  

Estas considerações preliminares visam melhor circunscrever o universo em que se baseou o 

levantamento exploratório de ações de entidades de origem empresarial junto a Conselhos de 

Direitos da Criança e do Adolescente, pois a distinção entre as entidades é relevante para 

captar os distintos tipos de ações empreendidas, que se dão em função de um incentivo fiscal 

específico do ambiente institucional.  

A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente é uma fundação de origem 

empresarial, criada em 1990, que começou por iniciativa de industriais do ramo de fabricação 

de brinquedos.  Sua finalidade é a promoção dos direitos da criança e do adolescente.  

O Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, fundado em 1995, é uma entidade que 

congrega – como expresso em sua denominação – entidades de natureza jurídica diversa. A 

Microsoft do Brasil, por exemplo, é uma associada do GIFE (empresa). A Fundação Ford 

idem (fundação). O Instituto Ayrton Senna também (associação). 

As empresas tributadas com base no lucro real ou estimado podem fazer uso do incentivo 

fiscal existente para doação aos Fundos da Infância e da Adolescência.  

Os institutos e fundações de empresas não são beneficiários desse incentivo fiscal, pois não 

têm lucro tributável. Em tese, como organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, 

podem se candidatar a ter assento nos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. A 
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Fundação Abrinq, por exemplo, tem assento no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – CONANDA.  

As empresas podem atuar junto a Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente com ou 

sem intermediação de Institutos ou Fundações. 

Apresenta-se a seguir o levantamento exploratório de ações de empresas parceiras da 

Fundação Abrinq e de associados do GIFE junto a Conselhos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

5.2 Levantamento de ações de fomento a Conselhos realizadas por empresas parceiras 

da Fundação Abrinq e associados do GIFE 

 

Realizou-se um levantamento de ações de empresas junto a Conselhos dos Direitos da Criança 

e do Adolescente mediante consulta a duas entidades de origem empresarial: a Fundação 

Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente33 e o Grupo de Institutos, Fundações e 

Empresas –GIFE. 

A Fundação Abrinq indicou 21 empresas (Anexo A) que participavam do “Programa Empresa 

Amiga da Criança”. O Programa propõe às empresas a adesão a um conjunto de 10 

compromissos com a causa da criança e do adolescente, abaixo enumerados:  

1. Dizer não ao trabalho infantil, não empregando menores de 16 anos, exceto na condição de 

aprendizes e só a partir dos 14 anos.  

2. Respeitar o jovem trabalhador, não empregando menores de 18 anos em atividades 

noturnas, perigosas ou insalubres. 

3. Alertar seus fornecedores, por meio de cláusula contratual ou outros instrumentos, que uma 

denúncia comprovada de trabalho infantil pode causar rompimento da relação comercial. 

                                                 
33 A Fundação Abrinq congrega um ramo das indústrias de bem de consumo (fabricantes de brinquedo) que se 
engajou na causa da infância e da juventude, participando ativamente do movimento que resultou na edição do 
ECA. Financia publicações e promove programas relativos à causa.  
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4. Fornecer creche ou auxílio-creche para os filhos de funcionários. 

5. Assegurar que os funcionários matriculem seus filhos menores de 18 anos no ensino 

fundamental e empreender esforços para que todos freqüentem a escola. 

6. Incentivar e auxiliar as funcionárias gestantes a realizar o pré-natal e orientar todas as 

funcionárias sobre a importância dessa medida. 

7. Estimular a amamentação, dando condições para que as funcionárias possam amamentar 

seus filhos até no mínimo os seis meses de idade. 

8. Orientar seus funcionários a fazer o registro de nascimento dos seus filhos. 

9. Fazer investimento social na criança ou adolescente compatível com o porte da empresa, 

conforme estabelecido pela Fundação Abrinq.  

10. Contribuir para Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o equivalente a 1% 

do imposto de renda devido, conforme estimativa de lucro tributável da empresa no exercício.  

Assim, de acordo com o compromisso nº 10 do Programa Empresa Amiga da Criança, toda 

empresa tributada com base no lucro real deve anualmente destinar 1% do Imposto de Renda 

devido a um Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salienta-se que a doação de 1% 

do Imposto de Renda não é destinada a entidades sociais, mas aos Fundos da Infância e 

da Adolescência. 

A Fundação Abrinq indicou 21 empresas que, além de doação aos Fundos, a que estão 

comprometidas como parceiras no Programa Empresa Amiga da Criança, teriam “outras 

atuações” - não especificadas pela Fundação Abrinq – junto a Conselhos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. Dessas 21 empresas, cinco autorizaram entrevista para  

identificação das ações por elas desenvolvidas junto aos Conselhos dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, a saber: Unilever, ABN Amro Real, Banco Itaú (que indicou a Fundação Itaú 

Social),Grupo Camargo Correa (que indicou o Instituto Camargo Correa) e  Telefônica S/A 

(que indicou a Fundação Telefônica). Realizaram-se entrevistas preliminares com pessoas 

indicadas por estas instituições que eram responsáveis pela condução das ações. Verificou-se 

que todos os entrevistados (com exceção da Unilever) eram parceiros do GIFE.  
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Tendo em vista a limitação de informações sobre demais empresas parceiras da Fundação 

Abrinq, bem como a superposição entre as entidades parceiras da Fundação Abrinq que 

autorizaram entrevista com o universo de associados do GIFE, a identificação de ações no 

levantamento exploratório acabou por se restringir ao universo de associados do GIFE.  

O GIFE, fundado em 1995, contava em 2007 com 106 associados (Anexo B).  Segundo o 

último Censo realizado entre os associados do GIFE, estes investiram cerca de R$ 1,15 bilhão 

para projetos sociais, culturais e ambientais feitos de forma planejada, monitorada e 

sistematizada. Isso equivale a cerca de 20% do que o setor privado nacional destina à área 

social - cerca de R$ 4,7 bilhões, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2006). A área priorizada pelos associados do GIFE para o investimento social privado 

é a Educação, somando cerca de R$ 124 milhões em 200534. 

No período de março a maio de 2007, enviou-se uma consulta por e-mail a cada um dos 

associados do GIFE. Indagava-se se a empresa destinava recursos aos Fundos da Infância e da 

Adolescência, e se a empresa, instituto ou fundação desenvolvia alguma outra ação junto a 

Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Solicitava-se breve descrição da ação 

desenvolvida, se fosse o caso.  

Obteve-se resposta de 51 dos 106 associados do GIFE.  Duas empresas indicaram que não 

respondem a este tipo de pesquisa35. Outros 16 associados responderam que não destinam 

recursos aos Fundos e não atuam junto a Conselhos, em sua maior parte por terem outro 

foco36. As empresas, institutos ou fundações que declararam atuar junto a Conselhos (33) 

indicaram o tipo de ação realizada, que serviram de base para a elaboração de uma tipologia 

de ações.  

Os “sites” dos 106 associados do GIFE foram visitados. Não constava nos “sites” das 55 

organizações que não responderam à pesquisa informações sobre destinação de recursos aos 

Fundos ou atuação junto a Conselhos. As empresas, institutos ou fundações que declararam 

                                                 
34 Informação disponível em www.gife.org.br . Acesso em fevereiro de 2009. 
35 IBM; Coca Cola.  
36 Instituto Paulo Montenegro; Bovespa; Bridgestone Faristone; Instituto Arcor Brasil; Fundação José Silveira; 
Instituto Ayrton Senna; Fundação Lemann; Citigroup; Fundação O Boticário; Instituto O Boticário; Microsoft; 
Instituto Rogério Steinberg; Fundação Ford; Fundação Victor Civita; Instituto Vivo, Instituto Sadia de 
Sustentabilidade. 
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atuar junto a Conselhos (33) indicaram o tipo de ação realizada, que serviram de base para a 

elaboração de uma tipologia de ações. Sintetiza-se abaixo o número de respondentes: 

Tabela 2 – Atuação de Associados do GIFE junto a Conselhos de Direitos 
da Criança e do Adolescente 

Tipos de Resposta Nº de Respondentes 

Atuam junto a Conselhos  33 

Não atuam junto a Conselhos  16 

Não respondem a este tipo de 
pesquisa 

2 

Sem resposta  55 

Total  106 

Fonte: elaboração do autor 

 
Apresentam-se, a seguir, os tipos de ações de empresas, institutos e fundações associadas ao 

GIFE junto a Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

5.3 Tipos de ações empresariais de fomento aos Conselhos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 

 

O levantamento realizado não tem caráter de amostra estatística, mas permite identificar um 

conjunto de ações realizadas por atores relevantes do mundo empresarial na área de proteção 

à infância e à juventude.  

O levantamento exploratório inicial foi seguido de entrevistas realizadas pela autora com 

pessoas que exerciam funções de direção na condução de projetos relativos às ações 

identificadas (Apêndice A). 

O conjunto de respostas permitiu identificar diferentes tipos de ação empresarial de fomento 

aos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. Cada tipo de ação oferece matizes 

específicos para subsidiar a análise da influência do setor privado nos Conselhos dos Direitos 

da Criança e do Adolescente.  
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O GIFE compreende empresas, institutos e fundações. Estes dois últimos tipos de organização 

não destinam recursos aos Fundos, pois são formalmente entidades sem fins lucrativos. 

Todavia, responderam que o grupo ou empresa que os originaram fazem esta destinação. Este 

é o caso, por exemplo, do Instituto Camargo Correa, da Fundação Telefônica, e do Instituto 

Votorantim.  

 Dos 33 respondentes, 12 indicaram como única ação junto a Conselhos o aproveitamento 

fiscal, sem nenhuma outra ação associada. Os demais respondentes indicaram outras ações 

associadas a esta, conforme abaixo: 

 

Tabela 3 – Tipos de ações de associados ao GIFE junto a Conselhos dos Direitos da Criança e 
do Adolescente 

Tipos de ações  
Nº de 

respostas * 

Destinação de recursos aos Fundos sem nenhuma outra ação associada (a) 12 

Destinação de recursos aos Fundos com a eleição de projetos de atendimento 
(b) 

11 

Destinação de recursos aos Fundos e capacitação de conselheiros (c) 10 

Destinação de recursos aos Fundos e fomento à participação comunitária nas 
reuniões ampliadas dos Conselhos (d) 

3 

Destinação de recursos aos Fundos e fomento à criação ou institucionalização 
de Conselhos (e) 

3 

Total de respostas 39 

Fonte: elaboração do autor 

* R.M. – Respostas Múltiplas 

Nota: dos 33 respondentes, 6 que indicaram as ações “d” e “e” também realizam a ação “c” 

 

As atividades de capacitação de conselheiros, fomento à participação comunitária e 

institucionalização de conselhos de acordo com as informações dos respondentes não se 

deram inicialmente com o uso de recursos incentivados, isto é: a empresa destinava recursos 

aos Fundos e, por outro lado, a empresa, instituto ou fundação de empresa realizava a 

capacitação, fomento à participação ou institucionalização de conselhos utilizando recursos 

próprios. Em alguns casos constatou-se que houve posterior aprovação pelos Conselhos de 



 

72 

projetos da empresa, do instituto ou da fundação de empresa relacionados à capacitação e 

desenvolvimento institucional que passaram a ser financiados, ao menos em parte, com 

recursos incentivados.  

Comentam-se brevemente, a seguir, as ações identificadas.  

a) Destinação de recursos aos Fundos da Infância e da Adolescência sem nenhuma outra ação 

associada  

A empresa tem a opção de indicar o CONANDA, o Conselho de qualquer um dos 26 Estados 

da Federação ou qualquer um dos mais de cinco mil CMDCA com Fundos instituídos. Pode 

também pulverizar o valor a ser direcionado entre diversos Conselhos.  

Algumas empresas indicaram que, embora não promovam outras ações junto aos Conselhos, 

estimulam seus empregados ou clientes a fazerem doações aos Fundos da Infância e da 

Adolescência. A Fundação Itaú Bank e a Fundação Romi atuam deste modo. O Banco Itaú de 

Investimentos promove um Programa denominado Itaú Voluntário, que oferece informações 

aos funcionários estimulando a doação aos Fundos da Infância37, sem orientar a doação à 

eleição de Conselhos ou de projetos específicos. 

Neste primeiro tipo de ação identificada pelo trabalho, não há envolvimento direto entre o 

financiador (doador) e o Conselho, e sim o aproveitamento do incentivo fiscal.   

b) Destinação de recursos aos Fundos, associada à indicação de projetos a serem beneficiados 

com a doação  

Este tipo de ação só é possível para os Conselhos que admitam em suas respectivas resoluções 

o mecanismo das doações direcionadas.  

A eleição de projetos pode dar-se mediante um “concurso” realizado pelo financiador, com 

prévia articulação com o(s) Conselho(s) a que destine o financiamento. A Fundação 

                                                 
37 O Itaú Voluntário tem proporcionado mais recursos aos Fundos da Infância e Adolescência do que o Itaú 
Solidário, outro programa do mesmo Banco comentado no item a seguir, conforme informação disponível no 
balanço social do Itaú (2006). Ana Beatriz Patrício, Superintendente da Fundação Itaú Social, explicou em 
entrevista concedida à autora em 18.IV.2007 que os funcionários e clientes do Banco de Investimentos têm 
salários superiores, o que explica o maior volume de recursos doados.  
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Telefônica, a Fundação Itaú Social e o Banco Real indicaram fazer a vinculação do 

financiamento à realização de “concurso de projetos”.   

c) Programas de capacitação de Conselheiros 

A capacitação de conselheiros supõe que a instância esteja institucionalizada, e pode incluir 

cursos, seminários, oficinas técnicas, desenvolvimento de estudos para elaboração de 

diagnóstico da situação do público infanto-juvenil, etc. 

A Fundação Telefônica já desenvolveu ação deste tipo com recursos próprios (MARANHÃO, 

2003), porém deixou de fazê-lo38. O Instituto Votorantim (SP), a Fundação Maurício Sirotsky 

Sobrinho (RS) e a Natura Cosméticos S/A indicaram este tipo de ação com recursos próprios. 

A Associação Itakyra (PA) indicou desenvolver este tipo de ação junto a conselheiros 

tutelares com recursos próprios.   

A capacitação pode se dar no bojo de iniciativas mais amplas de fortalecimento comunitário 

(ação indicada em d, infra) ou como corolário natural do incentivo à institucionalização dos 

Conselhos (ação indicada em e, infra). 

d) Ações de incentivo à participação comunitária nas reuniões ampliadas do CMDCA  

Esta ação diz respeito ao incentivo à formação de uma rede de pessoas comprometidas e 

articuladas entre si no que tange à causa da criança e do adolescente no município. As ações 

identificadas foram realizadas com recursos próprios das fundações e institutos. 

A Fundação BankBoston desenvolveu um projeto de fortalecimento comunitário em Russas 

(CE); a Fundação Belgo promoveu a formação de uma Rede Colaborativa em Sabará (MG), 

envolvendo diversos parceiros; o Instituto Camargo Corrêa desenvolveu de 2003 até 2007 um 

projeto de fortalecimento comunitário no município de Apiaí (SP). Esta ação foi percebida 

como necessária pelo Instituto Camargo Corrêa após uma doação ao Fundo pela empresa 

                                                 
38 Entrevista concedida por Maria Cristina Bôa Nova, Coordenadora de Projetos da Fundação Telefônica. 
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(ação de tipo a) que não reverteu em benefício à comunidade39, pois o recurso foi aplicado em 

financiamento de campanha. 

e) Fomento à criação e institucionalização de CMDCA 

A criação dessas instâncias implica a elaboração de leis municipais e a participação de Fóruns 

locais para eleição de representantes da sociedade civil nos Conselhos. A obrigatoriedade 

legal de existência e funcionamento dos Conselhos Municipais pode ser exigida pelo 

Ministério Público aos chefes do Poder Executivo em cada município, mediante os 

instrumentos de inquérito civil, termo de ajustamento de conduta e ação civil pública.  

Uma atuação deste tipo implicaria, em princípio, uma articulação do agente empresarial com 

instâncias governamentais e não governamentais, e foi indicada pela Fundação Odebrecht, 

pelo Instituto Telemig Celular e pelo Instituto Amazônia Celular.  

A empresa Odebrecht, utilizando o incentivo fiscal de doação dedutível a entidades de 

interesse público, financia uma organização qualificada como OSCIP, que realiza o projeto de 

institucionalização de Conselhos, no sul da Bahia, em parceria com a Fundação Odebrecht. O 

Instituto Telemig Celular e o Instituto Amazônia Celular utilizaram recursos próprios no 

fomento à criação de Conselhos. Um projeto específico de desenvolvimento institucional 

posteriormente promovido pelo Instituto Telemig Celular contou com recursos incentivados. 

 

5.4 Seleção de estudo de caso 

 

A destinação de recursos aos Fundos sem nenhuma outra ação associada (ação identifica em 

a) tem como conseqüência esperada o incremento de recursos aos Fundos.  

O incremento de recursos para os Fundos é desejável para favorecer a política de atendimento 

aos direitos da criança e do adolescente. Caberia investigar como se apresenta, na prática, o 

desafio da convergência de atribuições dos Conselhos de Direitos, chamados simultaneamente 

à discussão de propostas visando ao fortalecimento da política e à sua implementação, como à 

eficiência na gestão dos recursos afetos ao Fundo da Infância e da Adolescência.  Essa análise 

                                                 
39 Relato obtido em entrevista concedida à autora em 26-III-2007 por Melissa Porto Pimentel, Superintendente 
do Instituto Camargo Corrêa, criado em 2001.  
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propõe uma questão geral a considerar que encontra no âmbito dos Conselhos de Direitos uma 

aplicação particular: a ênfase na orientação para a eficiência na utilizaçao dos recursos 

públicos ou a ênfase na democratização (política e social) e no controle social (FARAH, 

2008). 

A literatura tem alertado para o risco de o poder público destinar menos recursos 

orçamentários às políticas que afetam a criança e ao adolescente sob pretexto de que os 

direitos do publico infanto-juvenil estariam sendo assegurados com recursos do Fundo 

(MARANHAO, 2003). No âmbito dos Conselhos, o aumento de recursos nos Fundos pode 

acentuar a tendência de polarização dos debates na aplicação de verbas em projetos 

complementares e menos nas diretrizes da política e seu controle (SAADALLAH, 2005). 

Poderia haver um deslocamento para o debate em torno ao financiamento de projetos 

específicos, e uma tendência ao esvaziamento do papel político da instância (TATAGIBA, 

2007).  

A destinação de recursos aos Fundos associada à eleição de projetos, com a utilização do 

mecanismo da doação direcionada amplia essa perspectiva de  análise. Além de alavancar 

recursos aos Fundos, a doação direcionada pode oferecer ao ator privado um papel 

preponderante na escolha de projetos a serem contemplados na política de atendimento ao 

público infanto-juvenil. Além disso, a possível associação entre o discurso de 

responsabilidade social das empresas e o patrocínio (com recursos provenientes de renúncia 

fiscal) a projetos específicos sugere a convergência entre a lógica mercantil e a lógica 

assistencialista, exemplificando o avanço do projeto neo-liberal e o recuo do projeto 

participatório no âmbito específico dos Conselhos de Direitos (DANIGNO; OLVERA; 

PANFICHI, 2006). No entanto, a variedade de ações identificadas no levantamento 

exploratório com a utilização do mecanismo da doação direcionada apresenta situações que 

resistem, em parte, a tal generalização.  

A Fundação Telefônica, a Fundação Itaú Social e o Banco ABN Real realizam “concurso de 

projetos” a partir da possibilidade de utilização do mecanismo da “doação direcionada”, com 

especificidades que oferecem diferentes elementos para análise.   

O apoio da Fundação Telefônica inicia-se com um convite a Conselhos Municipais da Criança 

e do Adolescente para participar de um concurso de projetos, com critérios de participação e 
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julgamento por ela elaborados. O Conselho, se tiver interesse na parceria, divulga o concurso 

e estimula a inscrição de projetos no Conselho. As propostas são encaminhadas pelos 

Presidentes dos CMDCA à Fundação com declaração de concordância de que investirá os 

recursos doados nos projetos que forem selecionados pelo financiador. A Fundação 

Telefônica realiza anualmente uma convocatória, por critério geográfico. Em 2006 enviou um 

edital de concurso de projetos aos CMDCA dos 200 municípios mais populosos do Estado de 

São Paulo, restringindo o financiamento à linha específica de combate ao trabalho infantil. 

O combate ao trabalho infantil integra uma diretriz da empresa Telefônica em sua atuação 

social em toda a América Latina, que pode não corresponder às prioridades da política pública 

em cada região. Municípios menos populosos podem priorizar o combate ao trabalho infantil, 

mas o concurso da Fundação dirige-se aos municípios mais populosos do Estado de São 

Paulo. A ausência de diagnóstico da situação do público-infanto juvenil na maior parte dos 

municípios brasileiros (CEATS, 2007) propõe um aspecto a ser investigado na adesão de 

municípios a concursos de projetos, pois a motivação para adesão e aprovação de projetos 

pelo Conselho pode ser o objetivo de captação de recursos, sem conexão com um plano de 

ação fundamentado. Sem prejuízo da excelência técnica do concurso, ou do compromisso de 

quem o desenvolve, o projeto em questão não incorpora o debate da decisão governamental 

(PAOLI, 2003). A empresa utiliza imposto devido (recurso público) para financiar projetos 

que correspondem a uma prioridade da política social empresarial. Os Conselhos tendem a 

atuar como receptores de recursos públicos oferecidos como doações pelo setor privado. A 

ação parece reviver práticas de feição tradicional, de cunho assistencialista, representando um 

recuo do papel dos Conselhos na formulação e controle da política. A par disso, a literatura 

registra a tendência de os Conselhos deliberarem principalmente acerca do registro, controle e 

fiscalização de entidades e acesso ao fundo município (SOUZA, 2004, p.101). 

O ABN Banco Real e a Fundação Itaú Social também realizam concurso de projetos, 

utilizando-se igualmente do mecanismo da doação direcionada. O formato, porém, é bem 

distinto.  

O Programa Amigo Real, conduzido pelo Banco Real, desde 2002, foi aplicado em 43 

municípios. Os municípios são selecionados com base no baixo índice de desenvolvimento 

infantil (IDI) do Unicef e no elevado índice de exclusão social (IES) da Unicamp. O Banco 

envia um convite aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e um 
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manual com instruções sobre como participar do Programa. Os funcionários do Banco, 

devidamente treinados, fazem uma pré-seleção das propostas e visitam as cidades escolhidas 

para avaliar as perspectivas dos projetos e fazer a parceria com os municípios. A parceria 

inclui não apenas o financiamento de projetos específicos, mas a realização de oficinas de 

capacitação de Conselheiros, nas quais se oferece uma metodologia para elaboração de um 

diagnóstico da situação do público infanto-juvenil na localidade. O financiamento aos 

Conselhos ocorre por até três anos, com a meta de os Conselhos não se tornarem dependentes 

do financiamento da empresa. O Banco, após selecionar projetos, estimula funcionários e 

clientes a fazerem doações aos mesmos.  

Em 2005, cerca de 40% dos funcionários do ABN Banco Real (11.054) fizeram contribuições 

a projetos selecionados pelo Banco. No mesmo ano, mais de 7,5 mil clientes (pessoas físicas e 

jurídicas) fizeram doações. O Banco investiu na estruturação do programa ao longo das 

primeiras cinco edições mais de R$ 3 milhões. 

No caso do Amigo Real a intervenção sugere uma transformação da atuação do Conselho 

principalmente em razão das oficinas de capacitação, realizadas ao longo de dois ou três anos 

em cada município, inclusive com o desenvolvimento de uma metodologia para e elaboração 

de diagnóstico da situação do público infanto-juvenil. Verifica-se que o mecanismo da 

“doação direcionada” abriu a possibilidade, neste caso, de um relacionamento entre empresas 

e Conselhos que induz e pretende uma transformação no modo de atuação da instância, 

cabendo investigar o efeito prático desta interação. Uma possível perspectiva de abordagem 

seria verificar os diferentes projetos políticos em jogo (TATAGIBA; TEIXEIRA, 2006) – 

governamental, não governamental e empresarial.  

O Programa Itaú Solidário, iniciado em 2005, tem algumas semelhanças com o Programa 

Amigo Real, mas se dirige a municípios de grande porte ou metrópole. O Banco, por meio da 

Fundação Itaú Social, elege Municípios com mais de 300 mil habitantes e onde o Banco tenha 

pelo menos cinco agências. O Banco propõe ao Conselho Municipal estimular que clientes e 

funcionários façam doações aos projetos que o Conselho indique, mas, ao mesmo tempo, 

exige que o Conselho se comprometa a permitir o acompanhamento da aplicação dos 

recursos repassados e a prestar contas, para o contribuinte, da efetiva aplicação dos 

recursos. Esse é acompanhamento é feito por um comitê de funcionários voluntários do 

Banco. O fato de este Programa ser aplicado em 31 cidades brasileiras, sendo 21 capitais, 
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sugere uma análise que vai ao encontro de uma das dificuldades relatadas na literatura em 

relação ao funcionamento dos Conselhos de Políticas Públicas: a dificuldade de acesso às 

informações e da publicização das ações dos conselhos; a fiscalização e o controle sobre os 

próprios atos dos conselheiros; e os mecanismos de aplicabilidade das decisões do conselho 

pelo Poder Executivo (GOHN, 2002, p.13). A dificuldade de acesso às informações que 

permitam fiscalização da gestão de políticas sociais e divulgação para a sociedade (SANTOS, 

2004) poderia estar sendo facilitada, neste caso, por uma proposta do agente empresarial que, 

em contrapartida, amplia o acesso a recursos para projetos de atendimento.  

Nos projetos Amigo Real e Itaú Solidário o critério de seleção de cidades a serem financiadas 

é do agente empresarial. A partir do mesmo mecanismo – doação direcionada - abrem-se 

perspectivas distintas de atuação para as empresas e variações quanto ao resultado dessas 

ações no âmbito dos Conselhos. O Amigo Real acaba por enfatizar a capacitação dos 

Conselhos na formulação da política e indiretamente no controle; o Itaú Solidário estimula a 

prestação de contas como contrapartida ao financiamento.  

Note-se que a destinação de recursos aos Fundos com a possibilidade de monitoramento do 

seu uso em ações de interesse público – projetos aprovados pelos Conselhos – têm as 

características do “investimento social privado”. Os Bancos têm facilidades operacionais para 

estimular doações de clientes e funcionários aos Fundos da Infância e da Adolescência, 

aproximando a ação social de fomento aos Conselhos ao negócio da empresa, na linha da 

“filantropia estratégica” preconizada por Porter e Kramer (2006).  Contudo, a realização do 

investimento social privado é apenas um dos elementos da “responsabilidade social” da 

empresa, que diz respeito a “ações na comunidade” (uma das “partes interessadas”). Não se 

está a inferir que os Bancos sejam empresas “socialmente responsáveis” pelo fato de 

praticarem nos casos em exame o “investimento social privado” – isto significaria tomar a 

parte pelo todo, pois o investimento na comunidade é apenas um dos indicadores da 

responsabilidade social, ao lado dos outros indicadores que haveriam de ser considerados 

(INSTITUTO ETHOS, 2003).  

Outra ação identificada no levantamento exploratório foi a capacitação de Conselheiros (tipo 

c). A Natura Cosméticos S/A atuou no CMDCA do município de Cajamar – onde a empresa 

está localizada - no período de 2000 a 2002. Neste período, a empresa patrocinou vários 

cursos de formação de conselheiros e lideranças, com recursos próprios, e um diagnóstico dos 
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desafios sociais do município elaborado pelo Instituto Polis (CARVALHO, M., s/d). Caberia 

investigar em que consistiu tal capacitação, seu impacto no médio prazo, e quais os projetos 

políticos eventualmente em jogo, uma vez que a baixa qualificação dos conselheiros – técnica 

e política – é um dos desafios apontados pela literatura para que os Conselhos possam 

influenciar políticas públicas (SAMPAIO; FARAH, 2006; TATAGIBA, 2002).   

Outro tipo de ação encontrada diz respeito ao incentivo, pelo Instituto ou Fundação da 

empresa, da participação da comunidade nas reuniões do CMDCA (ação indicada em d).   

A Delegacia Regional do Trabalho detectou no município de Russas (CE), de 57 mil 

habitantes, em 1997, 103 casos de trabalho infantil nas carvoarias da cidade. O CMDCA 

aprovou em 1998 um projeto de erradicação do trabalho infantil. O projeto incluía a promoção 

de atividades para crianças e adolescentes, a realização de palestras de capacitação a 

conselheiros de direito e tutelares, e o incentivo à fiscalização das cerâmicas. Mas se colocava 

a questão de como atrair as crianças para as atividades promovidas. Já se tinha na época a 

concepção da bolsa-escola, e na visão unânime dos grupos do Fórum de Erradicação do 

Trabalho Infantil era necessário, além do trabalho de conscientização, uma compensação 

financeira para as famílias. A Fundação Bank Boston começou a participar do Fórum, onde 

todos tinham por meta a captação dos recursos necessários para as bolsas e para o 

desenvolvimento de atividades complementares. Em 1999, a Fundação Bank Boston realizou 

com recursos próprios, um trabalho de cadastramento das famílias, e estimou 300 casos de 

trabalho infantil. A fundação desenhou internamente uma campanha para a manutenção anual 

de 300 bolsa-escola, divulgando entre funcionários do banco o incentivo fiscal que ficou 

conhecido como “imposto criança”. No entanto, na concepção do projeto, desenhado com os 

outros parceiros do poder público e da sociedade civil, o dinheiro da bolsa não seria 

depositado em contas-corrente das famílias, mas entregue aos pais sempre durante as 

reuniões em que as ações eram discutidas com eles. A bolsa, financiada com recursos 

incentivados, facilitou o alcance de resultados imediatos, mas a conscientização quanto à 

ilegalidade do trabalho infantil e dos meios para evitá-lo, mediante a participação da 

comunidade no Fórum, com a presença de outros parceiros do setor público, favoreceu a 

conscientização na comunidade quanto ao direito de as crianças não trabalharem. Também se 

identificou a formação de uma rede colaborativa em Sabará (MG), a partir de participação da 

comunidade em reuniões ampliadas dos Conselhos, por iniciativa da Fundação Belgo.  
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Os casos sugerem uma outra linha de investigação, pois um dos obstáculos apontados pela 

literatura para a plena operacionalização dos conselhos gestores de políticas é a falta de 

tradição participativa da nossa sociedade (GOHN, 2002). A literatura registra, por outro lado, 

que os Conselhos têm se constituído como arenas de interação entre o governo e a sociedade 

que criam condições para a formação de consensos e para o aumento de eficácia e efetividade 

das políticas públicas locais (SANTOS, 2004, p.47). Caberia investigar nos casos 

identificados como se deu a correlação de forças entre agentes do mercado – com recursos 

financeiros e organizacionais – os agentes do setor público e as organizações da sociedade 

civil. O avanço ou o recuo dos projetos neo-liberal e participatório (DANIGNO; OLVERA; 

PANFICHI, 2006) poderia ser investigado a partir desses casos, onde os recursos empresariais 

parecem apoiar a mobilização popular, em territórios e âmbitos específicos.   

Ainda nesse tipo de ação encontrada – fomento à participação comunitária nos Conselhos -, 

merece registro o caso relatado pelo Instituto Camargo Correa. O Grupo Camargo Corrêa tem 

uma unidade de negócios no município de Apiaí, que tem 27 mil habitantes e localiza-se na 

região mais pobre do Estado de São Paulo. O gerente local era freqüentemente procurado pelo 

CMDCA para solicitação de doação40. Em 2001 o Instituto indicou o FUMCAD de Apiaí para 

destinação de recursos da empresa, que recebeu um repasse de R$ 10 mil reais.  

O Conselho aplicou esses recursos em um “projeto de música”, nome genérico que ocultava o 

emprego dos recursos na aquisição de um veículo utilizado em campanha política, o que veio 

a ser glosado pelo Tribunal de Contas do Estado. Diante dessa auditoria, o Conselho chegou a 

solicitar ao Instituto o envio de um “fax” em que assumisse que havia indicado aquele projeto 

para receber recursos – o que não correspondia à realidade.  

O fato suscitou no gerente da unidade de negócio e no Instituto a percepção de que a 

destinação de recursos ao Fundo Municipal fora objeto de um desvio, decorrente da ausência 

de um controle social. O Instituto então iniciou um projeto de fortalecimento comunitário, que 

buscou favorecer o comparecimento da comunidade nas reuniões ampliadas do Conselho, e 

apoiou inicialmente a condução dessas reuniões. O projeto foi financiado durante quatro anos 

com recursos do Instituto. Havia a divulgação das atividades do Conselho na comunidade, por 

meio de rádio, visitas, convocação de lideranças. Houve um crescente comparecimento da 

                                                 
40 Relato obtido em entrevista concedida à autora  por Maurício Queiroz , gerente da unidade de negócios da 
Camargo Corrêa em Apiaí de 1999 a 2001 e de 2003 até março de 2007. 
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comunidade às reuniões do CMDCA. O projeto concluiu-se após quatro anos gerando 

iniciativas locais não dependentes do Instituto.  

A literatura aponta que as fragilidades dos Conselhos são fragilidades inerentes a seu próprio 

contexto (AUAD, 2007). A persistência de concepções oportunistas, que não se baseiam em 

postulados democráticos (GOHN, 2002) e as fragilidades de capacitação política dificultam o 

desempenho dos Conselhos (DANIGNO, 2002). O caso do Instituto Camargo Corrêa oferece 

o exemplo de uma reorientação no relacionamento entre o Instituto e o Conselho a partir da 

constatação dessa ordem de fragilidades. O Conselho, inicialmente, dirigia-se ao Instituto para 

obter um “favor”. O controle na aplicação do recurso – neste caso, efetuado a posteriori pelo 

Tribunal de Contas – fez com que a empresa modificasse a tradicional prática de “doação” – 

esparsa, sem foco e sem controle – e adotasse, por meio do Instituto, uma política de 

“investimento social” naquela comunidade. O caso ilustra uma interseção entre uma mudança 

no ambiente empresarial e no ambiente político, por atração do incentivo fiscal para doações 

aos Fundos da Infância e da Adolescência.   

Finalmente, outra ação encontrada (tipo e) foi o fomento empresarial à criação dos Conselhos 

de Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares e Fundos. A Fundação 

Odebrecht ofereceu um exemplo de ação deste tipo, financiando em 2006 um projeto no sul 

da Bahia por meio de organização parceira (Instituto Direito e Cidadania, qualificado como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP) para apoiar a estruturação de 

Conselhos e de Fundos nessa região. O Estado da Bahia, de acordo com os dados divulgados 

pelo Sistema Nacional de Registro e Informações sobre a Infância, tinha até 2004 48,7% de 

seus municípios sem Conselhos de Direitos instituídos e 88,2% de municípios sem Conselhos 

Tutelares (Anexo E). 

O Instituto Telemig Celular iniciou em 2001 o Programa Pró-Conselho, visando à criação e 

fortalecimento de Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares e dos Fundos da Infância e da 

Adolescência no Estado de Minas Gerais. Tratava-se de um desafio comum a diversas regiões 

e municípios do país. No início do programa, apenas 25% dos municípios de Minas Gerais 

possuíam conselhos de direitos (CEATS, 2001), e, após três anos de desenvolvimento do 

programa, a cobertura era superior a 90%41. O programa foi estruturado por meio de parcerias 

                                                 
41 Relatório do Projeto Minas de Bons Conselhos do Centro Operacional de Apoio às Promotorias de Infância e 
Juventude do Estado de Minas Gerais, 2005, mimeo 
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com atores estratégicos, como o Ministério Público do Estado e a Frente de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente no Estado. O Pró-Conselho tornou-se uma referência 

para o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, que, em 

2004, adotou programa com mesmo nome – “Pró-Conselho” - acrescentando o termo 

“Brasil”, visando ajustar o modelo para outros Estados da Federação, mediante parcerias 

diversas. 

Constatou-se nas entrevistas prévias à seleção de estudo de caso que algumas das outras 

iniciativas empresariais identificadas no levantamento exploratório haviam se inspirado na 

ação pioneira do Instituto Telemig Celular (depoimentos obtidos em entrevistas na Fundação 

Itaú Social; no Banco Real; na Fundação Telefônica e no Instituto Camargo Corrêa).  

Na ação de fomento à criação de conselhos, curiosamente, o aporte de recursos do setor 

privado está a favorecer a efetivação do sistema de garantias previsto no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, sugerindo a possibilidade de uma iniciativa do ator privado estar orientada 

para o fortalecimento do setor público. A ação ilustrava um possível elo entre ações de 

responsabilidade social de empresas e o tema da participação política (COSTA, 2005).  

O fato de a iniciativa do Instituto Telemig Celular ter revelado potencial de disseminação para 

o nível de governo federal acentuou a importância da análise deste caso.  Entre os fatores 

considerados cruciais no processo de disseminação de políticas públicas está a capacidade de 

responder a um problema social, a existência de um problema comum a diversas localidades, 

o reconhecimento da situação como um problema social e sua inclusão na agenda 

governamental (FARAH, 2008). Todas essas características pareciam estar presentes no 

programa de criação e fortalecimento de conselhos de direitos e tutelares iniciado em Minas 

Gerais por iniciativa do Instituto Telemig Celular.    

A literatura sobre Conselhos de Políticas Públicas tem enfatizado o potencial de 

aprofundamento da democracia a partir dessas instâncias (SANTOS, 2004; FUKS; 

PERISSINOTTO; SOUZA, 2004), mas também os inúmeros constrangimentos para que essa 

oportunidade institucional se traduza em gestão política participativa e em maior controle 

social das políticas públicas (TEIXEIRA, 2000; TATAGIBA, 2002).  
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O programa de implementação de Conselhos com a articulação de agentes oriundos do 

mercado, da sociedade e do governo – com diferentes interesses em jogo – parecia expressar 

um consenso entre esses atores quanto à potencialidade de transformação social existente nos 

Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Coloca-se a questão da possibilidade de 

explicitação dos interesses em jogo e da construção de um projeto compartilhado entre esses 

atores (PAULICS, 2006; FARAH, 2007). Os Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente são uma arena de interação entre o governo e a sociedade, mas a possibilidade de 

explicitar os interesses oriundos do mercado, da sociedade e do poder público na instauração 

de processos consensuais de tomada de decisões e aumento de eficácia e efetividade das 

políticas públicas locais é apresentada como uma potencialidade dos Conselhos, que encontra 

muitos constrangimentos de ordem prática (SANTOS; RIBEIRO; AZEVEDO, 2004, p. 47).    

O estudo de caso do Programa Pró- Conselho parecia oferecer um ângulo privilegiado para 

analisar um modo específico de articulação entre atores do mercado, do governo e dos 

Conselhos, em um tipo de ação particularmente instigante, pois sugere a possibilidade de uma 

iniciativa privada orientada para o fortalecimento do público: o fomento empresarial à criação 

e institucionalização de Conselhos. O Programa, além disso, tornou-se uma referência para 

um projeto governamental de âmbito nacional com a finalidade de promover a criação e o 

fortalecimento dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente. Assim, e 

tendo em vista a impossibilidade de estudo de caso de cada um dos tipos de ações 

identificadas, elegeu-se um caso que, por sua repercussão, mereceria análise, e que será 

apresentado no capítulo a seguir.  
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6 ESTUDO DE CASO: O PROJETO MINAS DE BONS CONSELHOS DO 

PROGRAMA PRÓ-CONSELHO PROMOVIDO PELO INSTITUTO TELEMIG 

CELULAR  

 

6.1 Considerações Preliminares  

 

Como apontado neste trabalho, os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e os 

Conselhos Tutelares são obrigatórios, por força de lei. Todavia, o ato de criação dos 

Conselhos, não implica, muitas vezes, o seu funcionamento. É possível que, em muitos 

municípios, haja sido publicada uma lei criando o Conselho, mas o mesmo não esteja 

operando, ou funcione de modo precário e inadequado. Isto é: os dados sobre a existência 

legal dos Conselhos não informam sobre a realidade de seu funcionamento. Muitos Conselhos 

se ressentem de ausência de infra-estrutura, sem equipamentos ou pessoal para o exercício de 

funções administrativas (CARVALHO; TEIXEIRA, 2000).  

A primeira pesquisa de abrangência estadual a mapear a situação dos Conselhos Municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, Tutelares e Fundos oferecendo um diagnóstico 

aprofundado sobre o seu funcionamento - composição e perfil, infra-estrutura, organização, 

dificuldades e desempenho – foi realizada em Minas Gerais (CEATS, 2001), como o primeiro 

passo do Programa Pró-Conselho, promovido pelo Instituto Telemig Celular. A pesquisa  

revelava que o Estado de Minas Gerais – com 853 municípios - contava com apenas 276 

Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e 206 Conselhos Tutelares em 

funcionamento. Ou seja, apenas 32,4% dos municípios mineiros tinham CMDCA e 24,2% 

tinham CT em atuação. A partir dos esforços mobilizados pelo Instituto Telemig Celular e 

instituições parceiras – em especial o Ministério Público Estadual e a Frente de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais -, foram criados e instalados, entre 

2001 e 2005, 496 Conselhos de Direitos e 476 Conselhos Tutelares no Estado, elevando para 

90,5% de municípios com CMDCA e 80,0% com CT. Este processo fora realizado, como 

apontado, mediante o envolvimento de diversos segmentos da sociedade civil e da área 

governamental.  

Em 2002, o IBGE realizara uma pesquisa sobre o perfil dos municípios brasileiros, que 

incluiu um item relativo aos CMDCA e CT existentes. Esses dados baseavam-se em 

informações oferecidas pelas prefeituras (IBGE, 2005). Os dados do IBGE, que mereciam ser 
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analisados com essa ressalva, indicavam que 82,4% dos municípios brasileiros teriam 

CMDCA e 72,8% teriam Conselhos Tutelares. O Estado de Minas Gerais caracterizava-se por 

fugir ao perfil da região Sudeste, apresentando um percentual de Conselhos de Direitos 

instalados (75,4%) bem abaixo da média da região a que pertence (91,3%) (Anexo C). 

Em 2004, novos dados sobre os Conselhos instalados no país seriam divulgados pelo Sistema 

de Registro e Informações sobre a Infância e a Adolescência, indicando que 78,2% dos 

municípios brasileiros teriam CMDCA e 66,6% teriam CT (Anexo E). Note-se que esses 

dados, embora referentes a 2004, apresentam menor número de CMDCA e CT nos 

municípios brasileiros do que os dados relativos a 2002 da pesquisa do IBGE (Anexos C e D).  

Em 2004, a experiência em curso de institucionalização de CMDCA e CT promovida pelo 

Instituto Telemig Celular em parceria com o Ministério Público e organizações da sociedade 

civil de Minas Gerais já se tornara conhecida. Inspirados na experiência mineira, a Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, SEDH/PR, e o Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, realizaram, nesse ano, uma 

aliança estratégica com o Instituto Telemig Celular e outros parceiros para a realização do 

projeto Pro-Conselho Brasil, visando consolidar o sistema de garantias de proteção aos 

direitos da criança e ao adolescente mediante o envolvimento e a colaboração efetiva de 

diferentes segmentos da sociedade. Na proposta aprovada em reunião plenária do 

CONANDA, asinalava-se: 

O fortalecimento do Sistema de Garantias de Direitos - SGD - passa pela 
incorporação de experiências exitosas e pela certeza de que este é um dos 
maiores desafios postos à nação brasileira. A proteção integral à criança e ao 
adolescente requer o envolvimento dos segmentos organizados, sejam 
governos, empresas, comunidades, famílias, todos aqueles que possam 
atender ao clamor da necessidade de oferecer condição de vida digna a todas 
as crianças e adolescentes do País [...]. O Instituto Telemig Celular, 
originado do setor empresarial, vem buscando, com sucesso, o [..] 
fortalecimento de um dos pilares centrais do Sistema de Garantias de 
Direitos: os Conselhos de Direitos e os Conselhos Tutelares. (BRASIL, 
2004). 

O Programa Pró-Conselho Brasil apresentou como resultado, até o momento, a divulgação da 

primeira pesquisa de abrangência nacional a mapear a situação dos Conselhos Municipais dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, Tutelares e Fundos, informando não apenas sobre a 

existência legal dos Conselhos, mas também um diagnóstico sobre o seu funcionamento - 
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composição e perfil, infra-estrutura, organização, dificuldades e desempenho (CEATS, 2007), 

que tem sido analisado por especialistas (INSTITUTO POLIS, 2009).  

O estudo de caso analisa por que a empresa Telemig Celular assumiu a iniciativa do Programa 

Pró-Conselho, com a criação do Instituto Telemig Celular como braço social da empresa, e 

como se deu a aproximação entre a empresa e os Conselhos. Analisa-se assim uma das 

modalidades de aproximação entre empresas e Conselhos, voltada à criação e ao 

funcionamento dos Conselhos Municipais.  

A lei, que confere caráter obrigatório aos Conselhos; o Ministério Público, a quem cabe a 

defesa da ordem jurídica; e a articulação de organizações da sociedade civil voltadas à causa 

não tinham efetividade suficiente para induzir à institucionalização de Conselhos de Direitos, 

Fundos e Conselhos Tutelares em Minas Gerais. A ação do Instituto Telemig Celular, com o 

apoio da empresa, e mediante as parcerias desenvolvidas, catalisou o processo, tornando-se 

referência para um projeto de âmbito nacional – o Pró-Conselho Brasil.  

Analisam-se a seguir os pressupostos legais e institucionais que favoreceram aquela iniciativa 

e como se deu a articulação entre atores de origem empresarial, atores governamentais e não 

governamentais no processo de criação e instalação  de Conselhos de Direitos e Tutelares em 

Minas Gerais, no âmbito do Programa Pró-Conselho. 

 

6.2 Abrangência do estudo de caso  

 

O estudo de caso teve como objeto de análise o Projeto Minas de Bons Conselhos que visava 

à criação de Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares e Fundos municipais da Infância e da 

Adolescência no Estado de Minas Gerais. Este Projeto, lançado em 2001 pelo Instituto 

Telemig Celular, era o principal projeto do Programa Pró-Conselho.   

O objetivo do estudo de caso foi analisar como se deu a atuação do Instituto Telemig Celular 

no fomento à criação dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente.  
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 O estudo buscou identificar a situação dos Conselhos de Direitos e respectivos Fundos antes 

e depois da implementação do Projeto Minas de Bons Conselhos do Programa Pró-Conselho, 

tomando como referência o período de 2001 a 2005.  

A investigação buscou compreender os objetivos originais do projeto, o seu planejamento e 

funcionamento, quais parcerias foram articuladas e as facilidades ou resistências encontradas 

para essa articulação.  

O estudo foi desenvolvido mediante análise documental e entrevistas: o Instituto Telemig 

Celular disponibilizou o material institucional produzido para o público em geral e o material 

divulgado entre os parceiros estratégicos na condução do projeto. O Ministério Público 

Estadual disponibilizou toda a correspondência com o Instituto Telemig Celular, os relatórios 

internos produzidos, e a comunicação com as diversas promotorias do Estado ao longo do 

desenvolvimento do projeto Minas de Bons Conselhos. Realizaram-se entrevistas com 

pessoas-chave envolvidas na concepção e na condução do projeto. A pergunta fundamental 

que orientou o trabalho de campo versou sobre a origem e os pressupostos (legais e 

institucionais) que tornaram possível o Projeto e as parcerias articuladas para sua realização 

(Apêndice B).   

O Programa Pró-Conselho iniciou-se com a realização de uma pesquisa com o objetivo de 

diagnosticar a situação dos Conselhos de Direitos e Tutelares do Estado de Minas Gerais.  

A partir da pesquisa, o Instituto Telemig Celular idealizou três projetos principais: a) o 

Projeto Minas de Bons Conselhos visando à criação de Conselhos de Direitos e Tutelares no 

Estado; b) o Projeto Pró-FIA, voltado ao fortalecimento dos Fundos da Infância e da 

Adolescência nos municípios de Minas Gerais; e c) o Projeto Celular Amigo,  com o objetivo 

de permitir aos Conselhos Tutelares que estivessem em municípios com  cobertura da 

Telemig Celular e CTBC Celular um canal direto com a comunidade onde estivessem 

inseridos. 

O estudo focalizou o Projeto Minas de Bons Conselhos, mas também serão mencionados o 

Pro-FIA e o Celular Amigo, que integravam o Programa Pró-Conselho.  
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Inicialmente serão apresentados os fatores que levaram à criação do Instituto Telemig Celular 

com o foco de atuação na área de criança e adolescente e, mais especificamente, no âmbito do 

fomento aos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. Para maior clareza, serão 

apresentados separadamente os três projetos que compunham inicialmente o Programa Pró-

Conselho, com ênfase no Projeto Minas Bons Conselhos, foco principal da análise.  

 

6.3 Antecedentes 

 

A Telemig era uma empresa pública que integrava o Sistema Telebrás. Já desde meados da 

década de oitenta, era considerada uma empresa inovadora (CARRIERI; CABRAL, 2003). 

Em maio de 1998, o Sistema Telebrás, controlador estatal dos serviços de telecomunicação no 

país, foi reestruturado. Com a reestruturação, a Telemar passou a congregar 16 empresas que, 

três meses depois, em julho de 1998, foram vendidas a empresas privadas, que iniciaram a 

operação dos serviços de telefonia fixa, de longa distância e de telefonia celular. A Telemig 

Celular, resultante do processo de privatização da Telemar, operaria no setor de telefonia 

celular.  

Previa-se a expansão do mercado. Notava-se o interesse de grandes operadoras estrangeiras, 

que ainda não atuavam no Brasil, em participar na telefonia celular. A mudança do “público” 

para o “privado” era considerada muito delicada.  

Luiz Gonzaga Leal - primeiro superintendente da Telemig Celular – fizera toda a sua carreira 

profissional na estatal. Segundo ele, em 1996, quando o Brasil desenhava a privatização do 

modelo de telecomunicações, havia o propósito de separar os ativos – da telefonia fixa e da 

telefonia móvel – para propiciar maior competitividade e vender melhor a empresa. Quando 

esta decisão foi tomada – relata Luiz Gonzaga Leal – “fui estudar o mundo competitivo”. 

Explica que, utilizando a metodologia de Michael Porter, levantou com sua equipe os “pontos 

fortes” e os “pontos fracos” da empresa - atendimento, cobertura, tecnologia, relacionamento 

com a comunidade e vários outros itens. E identificou nesse levantamento que a empresa já 

tinha uma certa tradição de bom relacionamento com a comunidade:  

Patrocinava eventos, teatro, banda e alguns projetos sociais. Um pouco solto, 
mas que levava a empresa a ter uma boa reputação. Neste item pensamos 
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que qualquer que seja o gringo que chegue tínhamos toda a condição de 
sermos melhores: área cultural e social. Mas vamos apoiar cultura e projetos 
sociais do modo mais estruturado possível para ser referência no 
relacionamento com a comunidade. Havia o “desejo de..” mas..como? 
(Entrevista concedida à autora em 19.09.2008). 

Observa-se, no relato, a preocupação de “estruturar” o apoio a projetos sociais, isto é, de 

abordar as “doações” ou “patrocínios” na comunidade como um “investimento” a ser feito na 

área social, que assegurasse um retorno social e uma vantagem competitiva para a empresa. 

Essa abordagem é coerente com a visão de Michael Porter mencionada no item 4.2 deste 

trabalho e vem ao encontro da tendência de “profissionalização” da área social no ambiente 

empresarial (DUPRAT, 2005).  

A Telemig Celular tinha como estratégia oferecer os melhores serviços de comunicação 

móvel, através de alianças estratégicas negociais, investindo em tecnologia e no bom 

relacionamento com seus clientes. Na área cultural, com o apoio de Marcos Barreto, 

responsável pela área cultural na empresa – rapidamente, segundo Leal, “achamos o 

caminho”:  

Marcos Barreto me ajudou na cultura, mas social não era o campo dele. João 
Madeira (da Shell) me falou da lei do FIA e então chamei o Marcus Fuchs 
que era do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Veio conversar e explicou que a lei não pegou, não evoluiu, e aí fui estudar o 
ECA (idem).  

Marcus Fuchs era, em 1998, o Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, indicado por organizações da sociedade civil. Marcus Fuchs tinha sua trajetória 

profissional na Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente-Amencar, entidade criada 

em 1972 que se engajara ativamente no processo de mobilização da qual resultou a mudança 

de paradigma do sistema de proteção à infância e à juventude. Marcus Fuchs relata como, já 

em 1997, a Secretaria de Estado da Fazenda, representada no Conselho Estadual, havia 

apoiado uma campanha sobre o Fundo: 

Saiu material na TV e spot para rádio. O Conselho entendia que era bom 
fazer campanha, mas não tinha meta de quanto, ou por qual veículo. Tinha 
uma parceria com a Rádio América porque ela era vinculada à diocese, e a 
Pastoral do menor – que tinha assento no Conselho - fazia o contato. Tinha 
parceria com a TV Minas porque é estatal e o governo tem assento no 
Conselho. Tinha boa intenção para fazer, mas não sabia bem como 
(Entrevista concedida à autora em 19.09.08).  
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A iniciativa do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente não obtivera 

muito resultado, segundo o relato de Marcus Fuchs, que em 1998 foi eleito Presidente do 

Conselho:  

Em 1998 no Conselho nos perguntamos: que efeito teve a campanha? Não 
vimos muito resultado. O efeito de ter mais destinação era muito baixo. 
Tivemos a idéia de fazer um levantamento focando as 500 maiores empresas 
de Minas Gerais com potencial de dar dinheiro. (...) Comecei a fazer visitas 
às empresas. E era surpreendente como as pessoas não conheciam. Existe 
mesmo um Estatuto da Criança...? O que é isso? Esse Fundo existe mesmo..? 
Destina dinheiro para o Conselho..? Então a gente explicava: não, envia 
dinheiro para o Fundo; o Conselho decide (idem). 

Naquele ano, porém, não foi possível intensificar a campanha para o Fundo, por ser ano 

eleitoral. “Quando a gente ia visitar uma empresa – relata Marcus Fuchs -, tinha todo tipo de 

pergunta: se era financiamento de campanha...; então era claro que era preciso aguardar o 

novo governo” (idem).   

Observa-se que a iniciativa do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 

ocorre na mesma época em que Luiz Gonzaga Leal, Superintendente da Telemig Celular, 

procurava uma alternativa para o investimento social da empresa, tendo a notícia da 

oportunidade representada pela lei do FIA. Cada ator tinha necessidades e interesses 

específicos, mas que convergiam para um projeto comum, que se construía. O encontro com o 

ator empresarial é relatado por Marcus Fuchs:  

O Luiz Gonzaga Leal escancarou as portas para a gente. Porque ele estava 
buscando uma decisão sobre em que área a Telemig atuaria em termos de 
investimento social. Dois meses depois tinha uma cartilha [sobre doações 
aos Fundos] publicada em parceria com a Telemig. A cartilha estava no site 
da Telemig para uso de clientes, fornecedores (idem).     

Os recursos empresariais permitiram um rápido resultado daquele primeiro encontro: a 

elaboração de uma cartilha sobre a doação aos Fundos da Infância e da Adolescência. Marcus 

Fuchs, já constatara, nas visitas às empresas, o desconhecimento desse incentivo fiscal. A 

campanha oficial promovida pela Fazenda, por ter assento no Conselho, e articulada com as 

organizações da sociedade civil tampouco tivera um resultado expressivo. O apoio da empresa 

Telemig Celular já apontara para um primeiro resultado – elaboração e divulgação de uma 

cartilha. Parece estar em jogo o processo de construção coletiva de uma idéia (PAULICS, 

2006), direcionada, neste caso, ao fortalecimento dos Fundos da Infância e da Adolescência.   
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De acordo com Luiz Gonzaga Leal, ao estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente 

verificou que o governo estava no Conselho: 

[...] estudei um pouco e vi que o Conselho tem um peso de governo lá 
dentro. Nova reunião com o Marcus (Fuchs) e desta vez com o governo na 
mesa, me pediram R$ 5 milhões de reais para campanha do Fundo. Era 
muito tiro na água, era muito amadorismo no negócio por parte do 
governo...o governo tem isso de megalomaníaco para as coisas. Imprensa, 
mídia, e acham que as coisas vão acontecer. A grande mina está nas 
empresas e não precisa de TV para divulgar isso. Era preciso encontrar uma 
outra forma de abordar isso (idem).  

Marcus Fuchs relata que, quando foi Presidente do Conselho Estadual, a Vice-Presidente do 

Conselho era da Fazenda e, mesmo após ter o cargo no Conselho, colocou-se à disposição 

para o que fosse necessário. Eugênio Gonçalves, então técnico da Receita, facilitava os 

esclarecimentos necessários para os contribuintes doadores. A partir de 1999 relata Marcus 

Fuchs que, na visita a empresários para angariar recursos para o Fundo, a empresa Telemig 

Celular facilitava os contatos: 

A própria Telemig fazia contato com outros empresários. O Luiz dizia: 
“estou aqui com o Marcus Fuchs e com o Eugênio Gonçalves da Receita...” 
Porque como o Conselho não era conhecido, a presença da Receita dava 
legitimidade. “Gostaria de lhe falar sobre os Fundos..”. A resposta de todo 
mundo era: “isso existe mesmo? Por que nunca fui informado disso..?” 
Muitas vezes ali já marcava uma reunião na empresa ou dizia: o nosso 
contador vai entrar em contato com você. Deu muito certo (idem).  

A aceitação do convite de um representante da Receita Federal – órgão cujo interesse 

primordial seria a arrecadação - para prestar esclarecimentos sobre um mecanismo de 

renúncia fiscal pode causar certa surpresa. No entanto, Eugênio Gonçalves, que aceitou o 

convite, era um técnico com uma trajetória política, tanto em movimentos estudantis como em 

sindicatos, sendo o então presidente do sindicato dos auditores. Sua concepção, a respeito, era 

a de que a “educação fiscal” é um exercício de cidadania. A orientação a respeito do incentivo 

fiscal em questão contribuiria para uma política que favorece a coesão social, pois a retenção 

de recursos no âmbito local, para aplicação na forma deliberada pelo Conselho, apóia a 

participação local no emprego e controle dos recursos públicos. Em entrevista concedida à 

autora, Eugênio Gonçalves afirmou:  

Educação fiscal não é olhar só para o lado da Receita; é preocupar-se com a 
qualidade fiscal. No 1º Fórum Social Mundial propusemos um embrião do 
projeto de lei, que depois foi aproveitado pela deputada Rita Camata, que 
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abre facilidades para o cidadão utilizar o incentivo aos Conselhos de Direitos 
da Criança e do Adolescente (entrevista concedida à autora em 20.02.09).  

A visão do técnico da Receita Federal coincidia, deste modo com a preocupação de outros 

membros do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente – tanto da governo 

como da sociedade civil -  , favorecendo uma interlocução entre esses atores.  

Neste mesmo ano (1999), Luiz Gonzaga Leal recebeu um convite da Federação de Indústrias 

e Empresas de Minas Gerais - FIEMG para presidir o Conselho de Cidadania Empresarial da 

Federação, recém-criado. O convite dirigido a ele evidencia, por um lado, seu prestígio no 

ambiente empresarial, e, por outro, a reputação que a empresa já tinha na área social, 

refletindo um legado institucional, que vinha de sua trajetória anterior. Segundo Luiz 

Gonzaga Leal, “decidimos na Telemar em 1996 (antes da privatização) que seríamos os 

campeões com a sociedade porque tínhamos pré-condição para isso” (idem).  

O momento da criação do Conselho de Cidadania Empresarial da FIEMG (1999) coincide 

com o momento em que se difunde no Brasil, mediante o Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social (1998), a noção de responsabilidade social. A aceitação do convite 

para a presidência do Conselho – relata Luiz Gonzaga Leal - “fazia parte de um projeto 

empresarial”, isto é, favorecia o desenvolvimento de uma “vantagem competitiva”, apoiada 

em um diferencial que a empresa já possuía.  

Tenho que dizer na empresa: estou indo para a Presidência do Conselho de 
Cidadania da FIEMG não porque eu gosto e sou altruísta, mas porque tenho 
obrigação empresarial, profissional. Estou buscando qualificar a empresa – e 
não levar para o lado do sonhador e do altruísmo (idem).  

Mais uma vez, evidencia-se a consciência de que a responsabilidade social não é alheia aos 

interesses comerciais da empresa. A par disso, a existência do incentivo fiscal para a doação 

dos Fundos da Infância e da Adolescência oferecia uma oportunidade, com baixo ônus para a 

empresa, para uma ação de “responsabilidade social”.  

Em 1999, recém-constituído, sob a presidência de Luiz Gonzaga Leal, o Conselho de 

Cidadania Empresarial da FIEMG convocou empresários para um evento de 

“Responsabilidade social e a criança e o adolescente”. A Telemig Celular, como relatado, já 

disponibilizava em seu site uma cartilha sobre doações aos Fundos, publicada em parceria 

com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento contou com a 
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participação da empresa, do Conselho Estadual e da Receita Federal, alcançando uma 

importante repercussão, como recorda Marcus Fuchs:  

Em 1999 a Telemig começou uma parceria com a FIEMG – com um evento 
que ia falar sobre responsabilidade social empresarial e a criança e 
adolescente. Veio o Oded Grajew com toda a tradição da Fundação Abrinq e 
tinha acabado de criar o Instituto Ethos. Eu falei, o Eugênio da Receita; e 
chamaram empresas que já doavam para o Fundo – a Fiat, a Belgo, a 
Samarco - , para dar seu depoimento. E muitas deram seu cheque e o 
crescimento foi exponencial. Porque era empresário falando para 
empresário. A Telemig fez uma destinação; chamou mídia; fez a doação em 
uma plenária do Conselho com a entrega do cheque – outros empresários 
também deram -  a mídia repercutiu (idem).  

O incentivo fiscal de doação aos Fundos da Infância e Adolescência havia sido o fator que 

aproximara a empresa Telemig Celular dos Conselhos de Direitos, mas, na visão do 

superintendente da empresa, “o que existia não estava bom. Não adiantava botar grana no que 

funcionava mal” (idem).  

Percebe-se aqui a presença da visão empresarial no sentido de esperar resultados (sociais) dos 

valores investidos (doados aos Fundos). Para isso, seria importante que os Conselhos tivessem 

alguma capacidade de gestão. A preocupação do agente empresarial revela também, neste 

caso, o ethos público, pois vai além do mero interesse do aproveitamento do incentivo fiscal. 

Para que a empresa pudesse desenvolver uma atuação de modo estratégico, Luiz Gonzaga 

Leal propôs a criação, no ano 2000, de um Instituto, como braço social da empresa, focado na 

área de fortalecimento a Conselhos de Direitos. Em seu relato:   

E aí veio a idéia de criar o Instituto Telemig Celular para tocar de modo mais 
ordenado. Gastei três meses para convencer o Conselho da Telemig. Eu 
propunha financiar com 600 a 800 mil por ano para o Instituto rodar (com 
uma pessoa executiva e mais uns dois ou três) – e tive muita dificuldade para 
conseguir. Porque essa coisa era confusa: uns pensavam que dar dinheiro 
para Conselho era bobagem porque o dinheiro não ia para a causa fim. 
Tinham dificuldade para ver que íamos multiplicar muito mais... porque o 
trabalho na mobilização é o que faz a diferença (idem). 

A percepção de Leal de que uma ação na área de criança e adolescente seria mais 

transformadora no apoio aos Conselhos do que no financiamento direto a projetos sociais  

contrastava com a visão dos demais líderes da empresa, e sua proposta tinha, efetivamente, 

um cunho inovador. Sua visão pode ser explicada, em parte, por sua própria trajetória pessoal 

e profissional: o superintendente da Telemig Celular, recém adquirida pelo setor privado, não 
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era um empresário típico do mercado. Toda a sua trajetória pessoal e profissional foi 

construída no ambiente público: primeiro como aluno na escola pública e posteriormente 

como empregado de uma empresa pública, na qual fez carreira. No entanto, estudando o 

mundo empresarial, percebia que era necessário que os Conselhos estivessem melhor 

estruturados para atrair os recursos privados. Luiz Gonzaga Leal afirma: 

Comecei a usar a metodologia do Porter para definir prioridades do Instituto, 
estratégia, e é isso o que eu queria trazer para os Conselhos. Porque o 
recurso vem quando a coisa é atrativa. O recurso é um pouco; não é a causa, 
e a gente é instado a acreditar que é a causa [de as coisas funcionarem]. É 
uma das alavancas, mas não é a alavanca. (idem). 

E, no momento em que idealizava a criação do Instituto com foco nessa área de atuação 

encontrou com o então Presidente da Fundação Acesita, Francisco Azevedo, que, como ele, 

tinha uma trajetória pessoal e profissional no setor público:  

Conheci o Francisco Azevedo, vi ele fazendo palestra, pensei: “esse cara é 
bom”. Falei com ele: estou criando o Instituto e preciso de um diretor para 
ele e ele me disse algo assim: “Eu gostaria de me candidatar” – “tudo o que 
eu quero é você” – e ficou como Diretor Executivo do Instituto...Contei para 
ele a “maluquice” dos R$ 5 milhões.... O Francisco é um monstro. Todo o 
desenho do Programa Pró-Conselho é do Francisco. Ele criou tudo com 
muito pouco dinheiro (idem). 

A entrevista realizada com Luiz Gonzaga Leal permite identificar claramente que o incentivo 

fiscal existente para doações de empresas aos Fundos da Infância e da Adolescência foi um 

pressuposto necessário para propor à Telemig Celular o apoio a esta área. 

Note-se, porém, que o incentivo fiscal para a área cultural já era aproveitado pela empresa. No 

entanto, o interesse específico pela área social foi decisivo para que, sem abandonar o apoio à 

área cultural, a empresa também assumisse uma ação na área social.  

A entrada no mundo competitivo exigia que a empresa tivesse diferenciais em relação aos 

concorrentes. A empresa, segundo seu primeiro superintendente, quando estatal, tinha uma 

boa reputação no quesito “relações com a comunidade”, e era preciso investir neste “ponto 

forte”, segundo a metodologia de Michael Porter no que se refere às “vantagens 

competitivas”. Há a percepção, pelo superintendente, de que a “responsabilidade social” seria 

relevante para o consumidor. Há um interesse estratégico e comercial na atuação social da 

empresa. 
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O momento coincidia com a crescente visibilidade da “responsabilidade social” no ambiente 

empresarial brasileiro (item 4.3 deste trabalho). A proposta de criação de um Instituto como 

braço social da empresa não era o ponto de conflito entre o superintendente e demais líderes, e 

sim o foco que se propunha para o Instituto.  De acordo com o depoimento de Leal, a idéia de 

apoio a Conselhos não era percebida como relevante, pois “não ia na causa fim”. A prestação 

direta de atendimento a projetos na área de educação – que responde a uma ação 

“filantrópica” de feição tradicional – teria sido, segundo Leal, mais bem recebida.    

No entanto, a atuação do superintendente da Telemig Celular nos anos imediatamente 

anteriores à proposta de criação do Instituto (1998-1999) havia contribuído para dar 

visibilidade à empresa. A mobilização de empresas para doação aos Fundos da Infância e 

Adolescência em Minas Gerais e o patrocínio de uma cartilha sobre o os Fundos, justificaram 

o convite ao superintendente para a presidência do “Conselho de Cidadania Empresarial” da 

FIEMG, espaço que utilizou na realização do evento sobre “responsabilidade social e a 

criança e o adolescente”, em 1999, com grande repercussão na mídia. Este histórico, e o custo 

relativamente baixo para a criação do Instituto, com uma estrutura enxuta, convenceram as 

demais lideranças da empresa a aceitar a criação do Instituto com foco em apoio a Conselhos 

de Direitos da Criança e do Adolescente.  

O Instituto ficou sediado no próprio prédio da empresa, na capital do estado, mantendo-se 

assim mais próximo da alta administração e dos seus funcionários. Tinha identidade jurídica 

própria, podendo realizar parcerias com autonomia administrativa.  

O Instituto tinha em sua estrutura um Conselho Curador, um Conselho Fiscal e uma Diretoria 

Executiva. O Conselho Curador, constituído por cinco pessoas, das quais três eram diretores 

da Telemig Celular, faria o acompanhamento do Instituto em reuniões trimestrais. O Conselho 

Fiscal, composto por três pessoas das quais duas eram da empresa, deliberaria as destinações 

orçamentárias para o Instituto. A Diretoria Executiva do Instituto Telemig era composta pelos 

Diretores de Recursos Humanos e de Marketing Cultural da empresa e por Francisco 

Azevedo, dedicado exclusivamente à direção executiva do Instituto.  

A destinação orçamentária da empresa para o Instituto em 2001 foi de US$ 320.000,00, dos 

quais US$ 190.000,00 seriam destinados, exclusivamente, aos programas e projetos sociais e 

US$ 130.000,00 para sua manutenção e funcionamento. Esse valor orçado para o Instituto 
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equivalia a cerca de 0,11% da receita líquida da Telemig Celular no ano de 2001. Esta 

destinação não provinha de recursos incentivados aos Fundos. 

Segue-se a descrição dos antecedentes do lançamento do Programa Pró-Conselho do Instituto 

Telemig Celular, em 2001, e na seqüência, uma síntese dos projetos que o integravam: Minas 

de Bons Conselhos, Pró-FIA e Celular Amigo.  

O Projeto Minas de Bons Conselhos visava criar mecanismos que permitissem a todos 

municípios do Estado de Minas Gerais ter Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e Conselhos Tutelares.   

O Projeto Pró-FIA visava à criação e ao fortalecimento dos Fundos para a Infância e 

Adolescência.  

O Projeto Celular Amigo propunha dotar 100% dos Conselhos Tutelares em área de cobertura 

da Telemig Celular de um aparelho celular, bem como dos Conselhos Tutelares situados na 

área de cobertura da CTBC Celular, empresa nacional do ramo de telefonia, fundada em 1954 

em Uberlândia, Minas Gerais, que se tornou parceira da Telemig Celular neste projeto.  

6.4 A pesquisa Conhecendo a Realidade e o lançamento do Projeto Minas de Bons 

Conselhos do Programa Pró-Conselho 

 

Francisco Azevedo, convidado para assumir a Diretoria Executiva do Instituto Telemig 

Celular, era o presidente da Fundação Acesita para o Desenvolvimento Social desde a sua 

criação, em 1994. A região onde se localiza a empresa e a fundação – o Vale do Aço – 

concentra intensa atividade siderúrgica e o marco de seu desenvolvimento foi a instalação da 

Companhia de Ações Especiais de Itabira – Acesita, no final da década de 1940. Quando a 

Fundação foi criada, ainda sob o impacto do processo de privatização da empresa, que 

ocorrera dois anos antes, e em pleno processo de demissões, ela fora recebida pela 

comunidade com desconfiança, e havia uma expectativa de que tivesse uma postura 

assistencialista. A Fundação, entretanto, desenvolveu eixos de atuação nas áreas de educação, 

cultura, meio ambiente e ação comunitária. Vários de seus projetos receberam diversos 

prêmios (BATTAGGIA, 2000).  
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Segundo Francisco Azevedo, a Acesita “era uma grande empresa em uma pequena 

comunidade”. Por isso, a Fundação abria um leque de ações diversificadas para atuar naquela 

pequena comunidade: promovia educação, cultura, meio ambiente, participação comunitária. 

“Fazia toda a diferença” na cidade de Timóteo, que se constituíra em torno da empresa.  

A Telemig Celular tinha uma área de abrangência bem maior, em todo o Estado de Minas 

Gerais. Para que uma ação social tivesse impacto era necessário ir além de ações pontuais, já 

que a alocação de recursos da empresa para projetos específicos e localizados teria 

necessariamente um alcance restrito. Era preciso encontrar um meio de utilizar a capacidade 

de articulação da empresa e de sua rede de relacionamentos para alcançar resultados no 

fortalecimento do sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente, em sintonia 

com políticas públicas. Francisco Azevedo explica:  

Eu não pensava em ação ligada a financiamento de projeto porque eram 853 
municípios. O que fazer, para ser uma ação relevante que faça a diferença e 
contribua para a transformação social? Era preciso encontrar uma forma de 
atuação que utilizasse a capacidade de articulação da empresa. E dentro dos 
princípios básicos do investimento social privado um ponto é fortalecer 
política pública (entrevista concedida à autora em 28.08.de 2008).   

O depoimento do diretor do Instituto Telemig Celular dá conta de sua visão do investimento 

social privado como uma ação focada, com metas claras, público-alvo definido, voltada para 

resultados e com alinhamento entre as características do negócio empresarial e a possibilidade 

de inserção em uma política pública. Assim, a idéia de fortalecimento dos Conselhos – foco 

do Instituto – estava afinada com sua visão.  

O depoimento também manifesta a afinidade de idéias e valores entre Francisco Azevedo e 

Luiz Gonzaga Leal. Ambos vinham de empresas estatais que tinham compromissos com a 

área cultural e social, e percebiam no apoio aos Conselhos um foco de atuação com potencial 

de transformação social. 

O corpo de funcionários do Instituto era composto pelo diretor, dois gerentes de projetos 

sociais, um gerente administrativo e uma recepcionista. Era necessário familiarizar a equipe 

do Instituto com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Francisco Azevedo convidou para 
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essa capacitação o professor Antônio Carlos Gomes da Costa42, que na sua percepção, 

“inspira muito as pessoas da área”. 

 Francisco Azevedo tinha clareza quanto à incapacidade de a empresa ou o Instituto, sozinhos, 

conseguirem a adesão de outros atores para um projeto de fomento a Conselhos, e pensava 

encontrar um modo de conferir credibilidade, legitimidade e efetividade à iniciativa 

empresarial. E sintetiza assim este esforço:  

Fui para Brasília para buscar o apoio da UNICEF, para dar credibilidade ao 
projeto. Fui ao Conselho Estadual porque era preciso conseguir legitimidade. 
E fui ao Ministério Público porque era preciso dar efetividade à ação (idem).  

Era preciso encontrar pessoas com quem dialogar para desenvolver o projeto, ainda em 

elaboração. Marcus Fuchs, que partilhava algumas idéias subjacentes ao projeto, em 2000, já 

havia deixado o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e estava 

trabalhando na ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância, em Brasília. Era o ano 

de 2001. No Conselho Estadual, segundo Francisco, havia uma postura de resistência, porque 

pensavam que o Instituto estaria querendo se sobrepor ao Conselho Estadual e substituir o seu 

papel. No entanto, o Presidente do Conselho naquele ano (representante do governo) – o 

Professor Murilo Hingel – foi, segundo Francisco Azevedo, “uma peça-chave”: “o Professor 

Murilo Hingel, vendo a seriedade da empresa, o potencial...ele, como Presidente do Conselho 

e Secretário de Educação no governo, foi o grande defensor da idéia perante os Conselheiros” 

(idem). 

Contratou-se a empresa Prattein-Consultoria em Educação e Desenvolvimento Social para 

pensar a pesquisa “Conhecendo a Realidade”, com o objetivo de se alcançar um diagnóstico 

da situação dos Conselhos no Estado. 

A finalidade da pesquisa era fazer um levantamento detalhado de situação de implantação, da 

estrutura e das condições de funcionamento os Conselhos de Direitos da Criança e do 

                                                 

42 Educador, participou ativamente na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Consultor externo da 
OIT e da UNESCO. Diretor Presidente da Modus Faciendi. Participa do Conselho do CEATS – Centro de 
Estudos em Administração do Terceiro Setor – USP, Instituto Ayrton Senna, Fundação Iochpe, Fundação 
ABRINQ e Instituto Telemig Celular. Autor de vários livros na área. Em 1998, foi ganhador do Prêmio Nacional 
de Direitos Humanos, em reconhecimento a seu trabalho em favor dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
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Adolescente e dos Conselhos Tutelares nos municípios de Minas Gerais. O nome do 

Programa de atuação do Instituto já estava definido: Pró-Conselho. Suas linhas gerais 

estariam voltadas para o fortalecimento de Conselhos de Direitos, Tutelares e Fundos 

Municipais.   

Preparando a pesquisa, no primeiro quadrimestre de 2001, o Instituto Telemig Celular 

organizou reuniões nas 12 cidades principais das 12 meso-regiões do Estado para solicitar a 

adesão e colaboração dos Conselhos Municipais à realização da pesquisa de diagnóstico da 

situação. Nelas se explicava a pesquisa e as linhas gerais em que se pretenderia atuar, a partir 

do diagnóstico. Reiko Niimi – representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância – 

UNICEF no Brasil – e Murilo de Avellar Hingel – então Presidente do Conselho Estadual – 

apareciam em um vídeo institucional do Programa Pró-Conselho, apresentado nessas 

reuniões, ressaltando a importância da pesquisa e solicitando adesão do Conselho. Foi feito 

um questionário, para ser aplicado nos municípios.  

Essas 12 reuniões contaram com a adesão de lideranças comunitárias, reunindo um total de 

364 participantes. Nesses eventos, Francisco Azevedo identificou pessoas das diversas regiões 

que se destacavam pela postura e participação nas questões afetas aos direitos da criança e do 

adolescente. Teve a idéia de convidá-las para dar suporte à mobilização necessária com vistas 

às linhas gerais do projeto de fortalecimento dos Conselhos e assessorar a condução do 

Programa em grupos que seriam posteriormente organizados.   

A pesquisa “Conhecendo a Realidade” (CEATS, 2001) detectou que no Estado de Minas 

Gerais cerca de 25% (vinte e cinco por cento) dos Municípios tinham CMDCA, CT e  Fundos 

criados e em funcionamento. A tabela abaixo informa esse quadro:  
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Tabela 4 – Diagnóstico dos Conselhos em Minas Gerais por região 

MESORREGIÃO DE 
MINAS GERAIS 

Cidades 
Cidades com 

CMDCA 
Cidades com 

C.Tutelar 
Cidades sem 

CMDCA 
Cidades sem  

C Tutelar 

Campo das Vertentes 36 7 7 29 29 

Central Mineira 30 11 7 19 23 

Jequitinhonha 51 19 10 32 41 

Região Metropolitana de 
Belo Horizonte 

105 44 37 61 68 

Noroeste de Minas 19 5 3 14 16 

Norte de Minas 89 15 7 74 82 

Oeste de Minas 44 16 13 28 31 

Sul/Sudeste de Minas 146 77 59 69 87 

Triângulo Mineiro / Alto 
Paranapanema 

66 30 19 36 47 

Vale do Rio Doce 102 19 16 83 86 

Zona da Mata 142 26 18 116 124 

Total global 853 276 206 577 647 

Fonte: Pesquisa Conhecendo a Realidade: um diagnóstico da situação dos Conselhos de Direitos e 
Conselhos Tutelares no Estado de Minas Gerais, 2001 

Nota: Existiam 27 municípios com CMDCAs desestruturados ou desativados e 7 municípios com 
Conselhos Tutelares nas mesmas condições. 

 
 

Os resultados da pesquisa sugeriam a necessidade de apoiar a criação e a estruturação de 

Conselhos de Direitos e Tutelares no Estado como um eixo fundamental do Programa Pró-

Conselho, que seria o foco do projeto Minas de Bons Conselhos. Para este objetivo seria 

necessário articular parcerias com o Ministério Público e com as organizações e lideranças 

locais.  

A interlocução com organizações da sociedade civil – notadamente a Frente de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – e com o Ministério Público Estadual precedeu ao 

lançamento do Programa Pró-Conselho e contou com a participação desses atores em sua 

condução e desenvolvimento.  
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Essa articulação prévia foi fundamental para o desenho dos projetos que iriam integrar o 

Programa Pró-Conselho, lançado em agosto de 2001, com o apoio institucional do Fundo 

para as Nações Unidas para a Infância-Unicef, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança 

e do Adolescente e do Ministério Público Estadual.  

O projeto Minas de Bons Conselhos, que integrava o Programa Pró-Conselho tinha como 

objetivo geral criar mecanismos que permitissem a todos municípios do Estado de Minas 

Gerais ter Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos 

Tutelares.   

Como objetivos específicos, o projeto propunha produzir um guia de orientações para criação 

dos conselhos; criar grupos regionais, devidamente capacitados, para consultoria voluntária na 

criação dos Conselhos; apoiar e fortalecer iniciativas já existentes de estímulo à criação de 

Conselhos; conscientizar os prefeitos e autoridades dos municípios sobre a importância e 

necessidade da criação de novos conselhos; orientar os agentes envolvidos na criação dos 

conselhos sobre as ações e etapas necessárias para a implementação dos mesmos; e contribuir 

com o Ministério Público em sua função de acompanhar a implantação dos Conselhos 

(INSTITUTO TELEMIG CELULAR, 2001 a). 

Para alcançar o objetivo de mobilização das comunidades e conscientização das autoridades 

para criação dos Conselhos o Minas de Bons Conselhos teve como estratégia a realização de 

ações simultâneas e coordenadas entre os promotores de justiça e grupos de voluntários nos 

municípios. 

O contato com os potenciais voluntários havia sido realizado pelo Instituto Telemig Celular 

nas reuniões preparatórias para a realização da pesquisa de diagnóstico da situação dos 

Conselhos. O Instituto Telemig Celular ofereceu aos voluntários um treinamento específico, 

sob a coordenação de uma equipe do Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, educador 

considerado uma das maiores autoridades do país em questões afetas aos direitos da infância e 

da juventude, já envolvido anteriormente na capacitação da equipe do próprio Instituto.  

O projeto previa a elaboração e edição de três cartilhas, com recursos do Instituto, contendo 

instruções detalhadas sobre os diversos passos necessários à implementação dos CMDCA, 
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dos CT e dos Fundos da Infância e da Adolescência.  Não houve a utilização de recursos 

incentivados neste estágio do Programa Pró-Conselho. 

Além disso, o Ministério Público mineiro elaboraria um plano de ação próprio, específico 

para os promotores de justiça, contendo cronograma das ações a serem desenvolvidas e 

material de apoio complementar às cartilhas  editadas pelo Instituto Telemig Celular, 

inclusive com acervo jurisprudencial, artigos de doutrina, estratégias de mobilização popular, 

sugestões de pautas para reuniões com a comunidade, minutas de termos de ajustamento de 

conduta e ações civis públicas referentes ao tema. Todo este acervo seria consolidado - 

inclusive o material produzido pelo Instituto Telemig Celular - em compact disc (CD), 

visando facilitar ao máximo o trabalho dos promotores do interior do Estado, via de regra 

assoberbados de atribuições em outras áreas de atuação, tais como meio ambiente, 

consumidor, patrimônio público, etc., além dos serviços judiciais de rotina. 

Finalmente, para o desenvolvimento do Projeto e visando atrair o máximo de participação 

popular, seriam elaboradas estratégias de mídia, desenvolvidas mediante parcerias com outros 

órgãos públicos, órgãos de imprensa e empresas em geral, tendo por objetivo divulgar a 

importância dos Conselhos e a urgência de sua implantação em todos os municípios do 

Estado. 

A parceria com o Ministério Público foi considerada por todos os entrevistados fator 

determinante para os resultados alcançados no Minas de Bons Conselhos. O Ministério 

Público utilizou sua autoridade para “pressionar” Prefeitos a elaborarem Projetos de lei; 

enviá-los à Câmara; regulamentar os Fundo e instituir Conselhos Tutelares.  

O Ministério Público já tinha esboçado – em função principalmente do interesse pela causa do 

promotor Márcio Rogério de Oliveira – um modo de abordar o problema do não cumprimento 

da obrigação de criação dos Conselhos de Direitos e Tutelares no Estado de Minas Gerais. 

Márcio Rogério dá o seguinte depoimento:  

Só 200 municípios em Minas Gerais tinham Conselho. Só 25% tinham 
Conselho Tutelar e muitos funcionavam precariamente. E como é órgão de 
existência obrigatória, é papel do Ministério Público exigir a criação dos 
Conselhos. Procurei a Procuradoria Geral para dizer que era preciso fazer 
alguma coisa. E chamei o Ronald: “vamos pensar e organizar todo um 
procedimento de subsídio e incentivo aos promotores”. Algo planejado, bem 
organizado. O desenho primeiro era um ofício a todos os promotores com 
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apoio do Procurador Geral e do Corregedor Geral (entrevista concedida à 
autora em 18.09.08).  

José Ronald Albergaria, Coordenador, desde a sua criação, do Centro de Apoio Operacional 

das Promotorias da Infância e da Juventude (2000), relata: 

Há em Minas Gerais 853 Municípios, mas não chegavam a 200 os que 
tinham Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. Havia duas 
opções para o Ministério Público: 1ª) fazer como fez o Estado de Santa 
Catarina: os promotores usaram o instrumento de ação civil pública para 
constranger os municípios a criar o CMDCA, pois há a obrigação legal. (..) 
2ª)  pensar em parceiros para fazer a coisa funcionar. (..) sem a empresa 
[Telemig Celular] poderia se fazer, mas a dificuldade seria muito maior. 
Ministério Público é poder público, é governo. Mas o ECA fala de um 
conjunto de ações governamentais e não governamentais (entrevista 
concedida à autora em 14.08.08) 

O promotor Márcio Rogério destaca que havia pesquisado iniciativas do Ministério Público 

em outros Estados – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde o Ministério Público havia 

promovido uma força-tarefa para pressionar as Prefeituras – mas não achou nada definitivo, 

pois a existência meramente formal dos Conselhos não assegurava a efetivação do sistema de 

garantias previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Verifica-se deste modo uma coincidência entre a agenda das Promotorias da Infância e da 

Juventude do Estado de Minas Gerais e a proposta do Instituto Telemig Celular, o que 

favoreceu a realização de um termo de parceria entre as partes, firmado pouco antes do 

lançamento do Programa Pró-Conselho (Anexo F).  

O termo de parceria estabelecia o compromisso de o Ministério Público participar na 

interpretação dos resultados da pesquisa Conhecendo a Realidade – um diagnóstico sobre a 

situação dos Conselhos de Direitos e Tutelares no Estado, e oferecer sugestões na elaboração 

de projetos específicos.  

O Instituto se comprometia a divulgar a logomarca indicada pela Procuradoria Geral de 

Justiça em todas as peças publicitárias do Programa Pró-Conselho e a repassar ao órgão todas 

as informações referentes ao Programa, os resultados na pesquisa e as metas alcançadas em 

cada projeto.  
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A parceria estimulou iniciativas de ambas as partes: em dezembro de 2001 o Ministério 

Público já havia requisitado as leis municipais relativas a Conselhos e Fundos da Infância e da 

Adolescência de todos os municípios do Estado, que seriam analisadas por uma equipe de  80 

estagiários de direito, sob orientação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias 

Especializadas de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. A equipe apresentaria 

propostas de aperfeiçoamento pertinentes em cada caso. O aperfeiçoamento das leis 

municipais era considerado fundamental, por exemplo, para o fortalecimento dos Conselhos 

Tutelares, através da regulação clara de seu regime jurídico, requisitos para a função, processo 

de eleição, direitos e deveres dos conselheiros, hipóteses de destituição da função, 

remuneração e garantia de recursos para sua manutenção, dentre outros aspectos. A legislação 

referente aos Conselhos de Direitos deveria respeitar a paridade de representação e as 

competências estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aos municípios que não 

tivessem criado suas leis seriam apresentadas as competentes minutas de anteprojetos, com a 

intermediação pessoal dos promotores das respectivas Comarcas. 

O Ministério Público, internamente, sofreu questionamento em relação à “parceria” com o 

Instituto. Explica Márcio Rogério que houve questionamento de colegas do Estado: “e como 

vocês fazem parceria com uma empresa privada? Isso não pode comprometer a ação de 

fiscalização da empresa...?” (idem). 

De acordo com Márcio Rogério, havia muita clareza entre os parceiros quanto aos papéis, e 

por isso nunca houve problema algum: “O MP tinha total abertura para opinar em tudo, mas 

nunca deu abertura para eles dizerem [ a Telemig ou o Instituto] se o MP devia ou não entrar 

com uma ação civil pública. Havia coordenação” (idem). A autonomia do Ministério era 

respeitada, mas solicitava-se sua colaboração, de modo coordenado com a ação dos 

voluntários mobilizados pelo Instituto Telemig Celular em cada região. 

O Instituto Telemig Celular buscou também a parceria com as organizações da sociedade civil 

– representantes da Frente Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

lideranças regionais que coordenavam o trabalho dos voluntários nas diversas regiões, 

conselheiros de direito e tutelares –, também crucial desde o início do Projeto Minas de Bons 

Conselhos. A articulação desses atores se deu principalmente através dos Grupos Voluntários 

de Suporte Local e do Grupo de Ação Estratégica.  
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Os Grupos Voluntários de Suporte Local eram compostos em cada região por pessoas que 

voluntariamente se comprometeram a apoiar a criação de Conselhos em 415 municípios – que 

representavam 72% dos municípios que não possuíam Conselhos no Estado. Cada um desses 

grupos elegia um “coordenador voluntário”. Ele atuaria na mobilização de pessoas da 

comunidade de municípios adjacentes, que não tivessem conselhos, para pressionar a 

Prefeitura a criá-los. O Instituto formalizava um acordo com os voluntários que previa um 

reembolso de despesas de locomoção para as regiões próximas (Anexo G). Esses 

coordenadores também participavam do Grupo de Ação Estratégica.  

O Grupo de Ação Estratégica era formado por representantes de movimentos sociais, fóruns e 

frentes de defesa dos direitos da criança e do adolescente, além de outros parceiros e 

convidados, como os representantes do Ministério Público.  

A participação no Grupo de Ação Estratégica – GAE – era também voluntária. O Instituto 

oferecia despesas de alojamento e transporte para as reuniões em Belo Horizonte, que se 

realizavam a cada três meses. A finalidade do Grupo era construir e avaliar com o Instituto as 

melhores estratégias de ação para a implementação do Programa Pró-Conselho.  

O relacionamento com representantes de fóruns e especialmente, com membros da Frente de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com Francisco Azevedo, 

encontrou, no princípio, muita resistência. Em suas palavras, “era mexer em uma casa de 

marimbondo”:  

Todo mundo com pé atrás. Trabalho de muita persistência, diálogo, jogo de 
cintura, sem retroceder. Foi um trabalho de construção de parceria. Tem que 
dar tempo. Tem que gerar confiança e mostrar confiança. Uma boa parte das 
pessoas do GAE eram da Frente. Tinha pessoas com ideologia muito forte. 
Se parecia legítimo; a gente adotava..., mas, se era patrulhamento ideológico, 
a gente ia tocando (idem).  

Gláucia Barros, que representou a Frente de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente 

no Grupo de Ação Estratégica comenta que, quando em 2001 o Instituto Telemig Celular, 

antes da inauguração do Programa Pró-Conselho, chamou a Frente para debater, “a gente 

ficou com muita desconfiança”: 

O que uma empresa com pessoas recrutadas com critérios outros que não a 
participação nessa luta pelos direitos da criança e do adolescente poderia 
contribuir? O que poderia agregar aos Conselhos? Pensava em observar e 
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contribuir com o que conhecia sobre conselho. Fomos (da FDCCA) 
responsáveis pelos primeiros conselhos no Estado de Minas Gerais. Eles 
foram mobilizados pela articulação da FDDCA com o governo estadual e 
federal (antiga CBIA) – maior fomentadora dessa perspectiva dos 
Conselhos. Nos aproximamos do Instituto Telemig com a finalidade de 
observar (Entrevista concedida à autora em 18.09.08).  

Verifica-se no depoimento da representante da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente uma estranheza inicial em relação ao papel que o Instituto Telemig Celular 

pretendia assumir na condução de um processo de mobilização que vinha sendo feito por 

organizações com larga trajetória na defesa dos direitos da criança e do adolescente. No 

entanto, o projeto de criação de Conselhos vinha ao encontro dessa agenda, e por isso havia a 

disposição de observar e, conforme fosse, também de contribuir. Percebe-se aqui um processo 

de crescimento de aliados, que vão sendo arregimentados para a construção do projeto, 

sinalizando a viabilidade da proposta (PAULICS, 2006).  

A contribuição dos movimentos sociais e de organizações representativas revelou-se 

imprescindível no desenho do projeto. Embora o Grupo - composto por 50 pessoas – tivesse 

caráter consultivo, Francisco Azevedo quis denominá-lo como de “Ação Estratégica” porque 

entendia que de fato era esse o seu papel: 

[o GAE].. fez toda a diferença. Porque eles eram os legítimos e autênticos 
implementadores do ECA (Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares, 
organizações da sociedade civil) e davam o respaldo técnico e legal porque 
tinham o pé na realidade, na ponta, e sabiam o que acontece na realidade. 
(idem). 

As próprias regras de funcionamento do Grupo de Ação Estratégica foram construídas 

coletiva e paulatinamente. Em 2003 firmou-se um “Regimento Interno do Grupo de Ação 

Estratégica” (Anexo H).  Ali se consignava que o GAE daria suporte técnico para elaboração, 

avaliação e monitoramento das ações e projetos do programa Pró-conselho; e contribuiria na 

identificação de parceiros e na construção de parcerias para o fortalecimento do programa. 

 

6.5 O andamento do projeto “Minas de Bons Conselhos”  

 
 
O objetivo de produção de um guia de orientação para criação de conselhos foi primeiro a 

ser alcançado. No dia 10 de dezembro de 2001, o evento “Minas de Bons Conselhos: 
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conhecendo e transformando a realidade” apresentava ao público o lançamento dos guias 

passo a passo  de criação e funcionamento de Conselhos Tutelares e de Conselhos Municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente bem como de um guia para a ação em relação aos 

Fundos da Infância e da Adolescência.  

Estas cartilhas seriam distribuídas, a partir de fevereiro de 2002, aos promotores, prefeitos, 

lideranças comunitárias e demais atores envolvidos na consecução do projeto, em cada 

Município. Ronald Albergaria, coordenador do Centro de Apoio das Promotorias da Infância 

e Juventude assim relata o processo: 

O Dr. Marcio Rogério compilou toda a legislação, fizeram um CD, para que 
os colegas promotores de justiça, na respectiva comarca, tivessem claros os 
dados dos direitos da criança e do adolescente. Anexavam texto do ante-
projeto de lei...falavam para o promotor: vejam as peculiaridades mas aqui 
está a linha geral (idem). 

O objetivo de ampla mobilização da comunidade foi sendo alcançado mediante seminários e 

reuniões nos municípios, para apresentação e discussão dos respectivos diagnósticos e planos 

de atuação, constituindo-se grupos de trabalho, com pessoas da comunidade. Convidavam-se 

os prefeitos e outras autoridades para participar dos seminários e compor comissões. Os temas 

de interesse, palestrantes, dinâmicas (painéis, oficinas, mesas redondas...) eram construídos 

pelo Grupo de Ação Estratégica, que orientava os Grupos Voluntários de Suporte Local. 

O objetivo de criação de novos conselhos foi sendo alcançado por meio de sincronia entre os 

Grupos Voluntários de Suporte Local e os promotores das diferentes comarcas.   

Márcio Rogério assinala que o Ministério Público trabalhou com o Instituto como partes 

autônomas, mas coordenando as ações para não haver re-trabalho.  

O Instituto solicitava dos coordenadores de voluntários – em suas regiões - visitas às 

lideranças locais e mobilização; para, no momento oportuno, de modo articulado com os 

Promotores da comarca, instarem o Prefeito à instalação dos Conselhos de Direitos e 

Tutelares. O coordenador falava com o pastor, o padre, o comerciante, as associações, e de 

forma coordenada marcava uma audiência com o Prefeito na mesma ocasião em que este 

recebia um ofício do promotor da comarca informando sobre a obrigação legal de criação 

daquelas instâncias. O processo de convencimento, de busca de aliados, foi fortalecendo os 
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elos entre os atores (PAULICS, 2006), que, além disso, viam-se como participantes de um 

projeto mais amplo que ocorria simultaneamente em todo o estado, com parceiros do setor 

público e do setor privado.  

Márcio Rogério conta que ligava para o promotor e falava: “vai te procurar uma pessoa do 

Grupo Voluntário de Suporte Local”, que se colocava à disposição do promotor para ajudar. 

O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e Juventude do Estado 

dava o suporte de material aos promotores da comarca e ao mesmo tempo solicitava 

periodicamente informações sobre o andamento dos trabalhos. Ronald Albergaria, na 

qualidade de Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e da 

Juventude, enviava um comunicado às promotorias regionais (Anexo I) sugerindo um prazo 

para que as coisas acontecessem :  

A gente mandava uma tabela para o promotor da comarca marcar um “x”: 
sobre a tramitação do projeto; se já procurou os parceiros na comunidade (o 
padre, o pastor, o comerciante dos clubes de lojistas da cidade...): tudo 
mastigado, pronto e acabado” (idem). 

Houve casos no interior – comenta Márcio Rogério – em que os promotores não receberam 

bem os voluntários do Grupo: “Tem promotor que não é acessível, que não está nem aí com 

criança, que o negócio dele é meio ambiente, e não quiseram receber voluntários do Grupo” 

(idem). 

No entanto esses casos foram raros. A criação dos Conselhos de Direitos e Tutelares favorece 

indiretamente o trabalho das promotorias das respectivas comarcas, pois demandas de cunho 

administrativo podem ser absorvidas por essas instâncias, evitando uma sobrecarga de tarefas 

para os promotores, que têm outras atribuições. Segundo Márcio Rogério, havia um trabalho 

de convencimento prévio junto aos promotores quanto ao benefício que a criação de 

Conselhos de Direitos e Tutelares traria para o seu trabalho:  

Eu dizia para eles: “a ação do Instituto vai potencializar nossa ação.[...]vai 
ser bom porque vai diminuir o assédio das pessoas...”. Era um problema 
enorme: ficar a tarde inteira ouvindo, fazendo encaminhamento, e o 
promotor não conseguia fazer outras coisas devido ao atendimento do 
público. (idem).  
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De acordo com o promotor Márcio Rogério, a ação do Ministério Público para a criação dos 

Conselhos de Direitos e Tutelares é estratégica, pois o trabalho dos promotores não deve estar 

direcionado ao atendimento desse tipo de demanda: 

No interior, nesses municípios, tudo o que acontece vai para o juiz e para o 
promotor. O assédio ao Ministério Público e ao Poder Judiciário é muito 
grande. O promotor no interior é tudo. Ele conversa, recebe, e o assédio do 
público é muito grande. Com os Conselhos Tutelares todo mundo ganha, o 
Ministério Público, a comunidade. O Conselho Tutelar faz atendimento 
melhor do que o que o promotor pode fazer (idem).  

Dentro do próprio Ministério Público questionava-se a metodologia do projeto de criação dos 

Conselhos. Sobre este aspecto, assim se expressa Márcio Rogério:  

Havia questionamentos até razoáveis: vale a pena esses Conselhos serem 
criados à força? Na maior parte dos casos não eram criados à força. Na 
grande maioria dos casos, não estavam sendo criado à força. Era uma 
adesão. Houve casos em que o Prefeito se recusou. Os Conselhos são 
incubadores de lideranças. São instrumentos de democracia. Fiscaliza os 
serviços e é uma pedra no sapato do Prefeito. Nenhum Prefeito vai gostar 
disso. O Conselho Tutelar fica falando: não tem merenda na escola; cadê o 
transporte, por que não chega? Para o Prefeito o bom Conselho Tutelar é 
uma pedra no sapato (idem). 

Verifica-se a importância atribuída pelos membros do Ministério Público à “rede de proteção” 

dos direitos da criança e do adolescente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Percebe-

se também em seus depoimentos uma percepção dos limites da atuação do Ministério Público 

como indutor dessas instâncias por meio dos constrangimentos legais. Ronald Albergaria 

assinala: “É imprescindível a formação de redes locais; se não, não funciona. O Conselho 

existe só no papel, mas não funciona sem a cobrança da comunidade” (idem). 

A partir de sugestão da Frente de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente, já na 

segunda reunião do Grupo de Ação Estratégica decidiu-se realizar os “Seminários Pro-

Conselho” com o objetivo de ampliar o debate convidando o público em geral para participar. 

O projeto de realização de seminários denominou-se Projeto Visibilidade. A agenda, a 

programação, os convidados, eram decididos em conjunto, mas com forte influência dos 

Grupos Voluntários de Suporte Local, que se encarregavam da mobilização. Os Seminários 

Estaduais realizaram-se a cada ano, em Belo Horizonte, com crescente participação - nos 

quatro Seminários Pró-Conselho realizados entre 2001 e 2004 já haviam participado mais de 

cinco mil pessoas de diferentes regiões do Estado, em sua maior parte membros dos 
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Conselhos de Direito e conselheiros tutelares, porém com maior representatividade da região 

metropolitana, em função da dificuldade de deslocamento. Trata-se de uma limitação 

importante, devido à escassez de recursos próprios de muitos desses atores.  

Em 2005, por sugestão do Grupo de Ação Estratégica, os seminários realizaram-se de forma 

regionalizada para fortalecer os espaços regionais, discutindo-se a qualidade dos Conselhos. 

Essa medida ilustra a contribuição de um grupo ampliado de atores para a “interiorização” dos 

Conselhos, com temas e oficinas mais diretamente relacionados com as demandas regionais 

específicas e mais acessíveis a uma participação ampliada.  

Desde o I Seminário Pró-Conselho, começou a divulgar-se a revista “Bons Conselhos”. A 

Revista, editada pelo Instituto com a colaboração dos diversos atores, era uma publicação 

realizada com qualidade técnica e gráfica, e incluía diversas empresas e organizações não 

governamentais como parceiros.  

Ainda em 2002 o Grupo de Ação Estratégica debateria um novo projeto do Pró-Conselho, 

lançado naquele ano: o Prêmio Bom Conselho desenvolvido pelo Instituto Telemig Celular, 

em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Prêmio 

reconhecia e apoiava os melhores projetos de gestão, elaborados pelos CMDCA e CT. Este 

foi o único projeto do Programa Pró-Conselho em que a empresa Telemig utilizou o incentivo 

fiscal. Os Conselhos vencedores recebiam um valor em dinheiro que era depositado na conta 

do Fundo. O objetivo principal deste projeto era dar visibilidade às boas práticas, fortalecer os 

Fundos da Infância e estimular o uso adequado dos recursos dos Fundos. Cada conselho podia 

aplicar os recursos da forma que julgasse mais oportuna, desde que fizesse a devida prestação 

de contas da aplicação.  

No primeiro quadrimestre de cada ano, o Grupo de Ação Estratégica definia os objetivos para 

o período, tanto para os Municípios que ainda não tinham lei municipal criando os conselhos 

e o fundo, como para aqueles que já os haviam criado.  

Gláucia Barros, representante da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

no Grupo de Ação Estratégica dá o seguinte depoimento:  

O GAE era um grupo que ficava numa perspectiva consultiva. Reunião de 
três em três meses. A equipe do Instituto levava propostas e os resultados do 
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que tinha sido feito no intervalo para que o grupo conhecesse, avaliasse. As 
sugestões eram via de regra aproveitadas.(...) O Minas de Bons Conselhos 
mobilizou uma rede de ativistas , foi uma proposta que gerou muita 
mobilização (Entrevista concedida à autora em 18.09.08) 

Os Relatórios sobre o andamento dos trabalhos do projeto Minas de Bons Conselhos - 

preparados pelo Ministério Público - indicavam os Conselhos Municipais e de Direitos 

criados a cada semestre, os que estavam em processo de criação e os que ainda estavam na 

estaca zero. Os Relatórios incluíam espaços para comentários, onde se anotavam ocorrências 

como falta de estrutura dos voluntários, eventual desencontro de sua atuação com a dos 

promotores na comarca, desinteresse das prefeituras ou do Legislativo, dificuldades para o 

efetivo funcionamento de conselhos criados, etc.  

Os Relatórios eram levados às reuniões do Grupo de Ação Estratégica, e havia 

encaminhamentos a partir das sugestões dos diversos atores. Por exemplo, viu-se a 

conveniência de se evitar a designação de “eleições” de conselhos tutelares durante os meses 

de outubro e novembro de 2002, período em que os municípios estavam envolvidos com 

eleições de presidente, governadores, deputados e senadores. 

Ao longo do processo, o Ministério Público produziu cinco Relatórios, que foram 

apresentados e discutidos nas reuniões do Grupo de Ação Estratégica, e contiveram a seguinte 

informação cronológica: 

Tabela 5 – Evolução da criação de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e de 
Conselhos Tutelares no Projeto Minas de Bons Conselhos 

Situação AGO/2001 AGO/2002 MAR/2003 NOV/2003 JUN/2005 

Leis aprovadas s/informação 593 663 771 834 

CMDCAs instalados 276 409 483 626 772 

CTs instalados 206 327 362 492 692 

Fonte: Relatórios do Projeto “Minas de Bons Conselhos” produzidos pelo Centro Operacional de 
Apoio às Promotorias de Justiça da Infância e Juventude do Estado de Minas Gerais de agosto de 2001 
até junho de 2005 
 

Os dados significavam que, em menos de três anos, foram instalados 496 Conselhos de 

Direitos e 486 Conselhos Tutelares, triplicando o número de municípios que, no final de 

2001, contavam com estes órgãos instalados. Em junho de 2005, o Centro Operacional de 
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Apoio às Promotorias de Justiça da Infância e Juventude do Estado de Minas Gerais relatava 

às promotorias das respectivas comarcas, arredondando os números: 

São mais 2.500 conselheiros tutelares que passaram a atuar na defesa direta 
da infância e da juventude em 500 municípios do Estado, com dedicação 
exclusiva e poderes de autoridades públicas, previstos no art. 136 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Relatório interno do Projeto Minas de Bons 
Conselhos).  

Nessa altura, ainda havia 161 municípios – de um total de 853 do Estado - sem Conselhos de 

Direitos ou Conselhos Tutelares. O Ministério Público promoveu inquéritos civis para 

averiguação da situação irregular e esse instrumento já tendia a induzir à adoção, pelo 

Prefeito, das providências a seu cargo para criação ou instalação dos Conselhos. Em outros 

casos, o Ministério Público firmou um Termo de Ajustamento de Conduta com a Prefeitura, 

fixando-se um prazo para a implantação.  

A utilização do instrumento coercitivo mais drástico – ação civil pública – foi excepcional. 

Nos relatórios do Ministério Público consta a propositura de uma única ação civil pública. O 

conhecimento das circunstâncias da comunidade e o compromisso com a causa dos 

voluntários nas diversas comarcas permitiu que o poder e a capilaridade do Ministério Público 

tivessem efetividade no processo de criação de Conselhos.  

O projeto Minas de Bons Conselhos permitiu o encontro sistemático de atores com trajetórias, 

visões e competências muito diversificadas, mas articulando essas competências  na 

realização de um projeto compartilhado construído coletivamente.  

Os recursos econômicos e organizacionais da empresa e do Instituto foram empregados em 

capacitação, edição de materiais informativos, comunicação articulada e acesso ao apoio de 

patrocinadores. As competências das organizações da sociedade civil foram valorizadas e 

potencializadas nos encontros com os outros atores, com destaque para a articulação com o 

Ministério Público. Todos os atores desenvolveram competências para a realização de um 

projeto compartilhado.  

A construção de uma relação de confiança foi possível, em razão do reconhecimento, na 

condução do processo pelo Instituto Telemig Celular, da necessária contribuição dos diversos 

atores e da possibilidade de explicitação dos interesses conflitantes.  
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O Instituto Telemig Celular tinha a preocupação de que a marca da empresa fosse utilizada 

por parceiros em documentos não oficiais e editou o “Manual de Utilização da Marca Telemig 

Celular”. A empresa Telemig Celular resistia em permitir que constasse, nos documentos 

produzidos pelo Projeto, a denominação de entidades da sociedade civil que apoiavam o 

projeto, pois esta recusa era, em alguns casos, uma exigência dos patrocinadores.  

Gláucia Barros, representante da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

considerava importante destacar nos eventos, reuniões, seminários, o papel desempenhado 

pelas organizações locais. Os patrocinadores do Instituto, por outro lado, queriam ter 

visibilidade. E algumas organizações não queriam ter visibilidade ao lado de determinados 

patrocinadores. No dizer de Gláucia Barros:  

Era conflitante estabelecer as regras. A gente queria que dessem destaque 
para as organizações – e isso foi conseguido depois de negociações. O 
Instituto era pressionado pelos parceiros – queriam ter visibilidade. Mas a 
empresa tinha resistência: porque a empresa investia muito recurso...e por 
que as organizações tinham que aparecer? Porque essas pessoas eram 
fundamentais..! E do lado da sociedade civil “não quero minha marca 
associada à empresa”. Era um trabalho bem delicado de interlocução (idem). 

O conflito faz parte do processo do pensar e do agir coletivo, onde todos têm direito de voz. 

Sem a explicitação desses conflitos, os espaços de participação ampliada podem ser 

monopolizados ou controlados com atores com maior poder. O conflito, neste caso, moveu a 

empresa a dar visibilidade a outros atores. No material de divulgação dos projetos que iam se 

diversificando – Seminários, edição da Revista Bons Conselhos, lançamento do Prêmio Bom 

Conselho – constava a marca de organizações da sociedade civil.  

Havia também conflitos de natureza ideológica. Gláucia Barros, como representante da Frente 

de Direitos da Criança e do Adolescente, assumiu o papel de comunicar para o Instituto o que 

estava sendo feito pela Frente. E também o de trazer para as organizações da Frente a 

proposta do Instituto: 

A FDDCA era um movimento com organizações que não acessavam Fundos 
Públicos para serem independentes. Tinham pouca mobilidade mas tinham 
concepções e princípios que eu procurava  agregar ao Grupo para fazer a 
sinergia. Eu tentava levar para a FDDCA o que era a proposta do Instituto, 
mas havia muitas resistências – porque os sindicatos (também representados 
na FDCCA) viam com preocupação a “invasão do capital” – por uma 
discussão ideológica – com a invasão (era esse o termo que usavam) do 
capitalismo no espaço dos Conselhos, uma apropriação indevida dos 
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Conselhos – era mais uma vez o mercado com uma incidência no espaço 
publico, atropelando. A gente procurava desmistificar – porque via que havia 
uma disposição da equipe do Instituto de aprender junto – porque a equipe 
que fundou o Instituto era muito nessa perspectiva – tinham a preocupação 
de envolver os Fóruns  Regionais.  

O depoimento reconhece que a apropriação do espaço público pelo setor privado e a 

predominância do ator privado – a “invasão do capital” - no espaço dos Conselhos era uma 

preocupação legítima de agentes dos movimentos sociais e dos sindicatos. Mas parece admitir 

que a criação de Conselhos e seu fortalecimento deixaram de ser uma agenda exclusiva dos 

movimentos sociais, podendo agregar para o processo contribuições de outros atores, 

inclusive do mercado. A variedade de atores e de interesses passa a ser aceita e reconhecida 

em razão de um objetivo convergente.  

A estratégia de parcerias desenvolvida pelo Instituto Telemig Celular não ignorou o papel 

histórico desenvolvido pelas organizações da sociedade civil na conquista dos direitos da 

criança e do adolescente garantidos pela Constituição Federal. O apoio de pessoas da Frente 

de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente ao projeto e de lideranças locais – ainda na 

fase de diagnóstico da situação dos Conselhos no Estado de Minas Gerais – para a formação 

de um “Grupo de Ação Estratégica” seria fundamental para o desenvolvimento do projeto 

Minas de Bons Conselhos.  

A busca do apoio do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente ao projeto 

visava conferir legitimidade ao projeto empresarial. E a influência do Presidente do Conselho 

– Murilo Hingel, representante do governo que acumulava este cargo com a Secretaria de 

Educação - foi decisiva para que o Conselho prestasse esse apoio ao projeto.  

O apoio do Ministério Público Estadual ao longo do desenvolvimento do projeto foi 

igualmente decisivo, devido ao poder coercitivo que detêm os promotores de justiça para 

instar a criação dos Conselhos. Mas nota-se também, nos membros do Ministério Público do 

Estado, a consciência da insuficiência do poder coercitivo para que a instância dos Conselhos 

funcione.  

Para Francisco Azevedo, os fatores críticos do Projeto Minas de Bons Conselhos foram as 

parcerias com as organizações certas e a estratégia no processo de comunicação com os 

principais atores. Em sua visão, “... de todas as parcerias a mais importante foi a do Ministério 
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Público, pelo envolvimento, pelo comprometimento, pelo empenho, pelo resultado. Foi um 

casamento perfeito porque ajudou a que ele cumprisse o seu papel” (idem).  

Percebe-se aqui claramente a convergência dos projetos empresarial, governamental e da 

sociedade civil, que permitiu uma ação coordenada, tornada possível pelos recursos de poder 

econômico do agente empresarial, mas também pelo ethos público que orientou a ação, sem 

prejuízo dos benefícios associados à reputação da empresa.  

O processo de comunicação com os principais atores – pessoas chaves em cada região – no 

dizer de Francisco Azevedo – também foi fundamental:  

Eles [lideranças sociais e ativistas] tinham o maior orgulho de participar do 
Grupo de Ação Estratégica porque eles tinham no Pró-Conselho um espaço 
onde as idéias deles eram colocadas em prática. Porque no Conselho e no 
governo era tudo lento e sem autonomia. ...Pessoas lutadoras e batalhadoras 
que não conseguiam fazer a coisa acontecer. Eles se apropriaram da coisa 
(idem).  

Gláucia Barros avalia que o Programa Pro-Conselho era uma ação sistêmica  – era um projeto 

compartilhado por vários atores: “O Minas de Bons Conselhos durante três anos era a agenda 

do Instituto. Era o esforço de constituir Conselhos. O Programa não era só da Telemig – foi 

elaborado com muitas mãos. Foi uma estratégia muito inteligente” (idem). 

O Minas de Bons Conselhos ilustra a convergência de projetos de origem e motivações 

diversas. O Ministério Público, como defensor das instituições democráticas e dos interesses 

difusos, tem a missão institucional de promover o sistema de garantias previsto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Além disso, o adequado funcionamento dos Conselhos permite que 

os promotores nas comarcas do interior sejam menos solicitados para a resolução de conflitos 

que podem ser resolvidos por essas instâncias, e com mais competência, sem sobrecarregar 

desnecessariamente o Ministério Público.  

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Frente de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente representavam organizações da sociedade civil que 

historicamente se mobilizaram para a mudança de paradigma em relação à cidadania infanto-

juvenil. No entanto, não tinham recursos e capacidade de articulação suficientes para uma 

mobilização mais efetiva.   
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O Instituto Telemig Celular fora criado como braço social de uma empresa com atuação em 

todo o território do Estado. Entre as possíveis formas de aproximação aos Conselhos de 

Direitos que o foco de atuação propiciava, a ação de fomento foi identificada como mais 

adequada ao fortalecimento da política pública, tendo em conta o amplo diagnóstico da 

situação dos Conselhos previamente elaborado.  

No final do processo, Francisco Azevedo reconhece que o Projeto alcançou algo maior do que 

os objetivos inicialmente propostos:  

[ ] havia um conhecimento gerado no processo, um saber acumulado, uma 
rede de relacionamentos tão forte na defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, muitos formadores de opinião... independente da Telemig 
Celular. A sociedade se apropriou (idem). 

A apropriação pela sociedade aponta para um conhecimento adquirido e compartilhado por 

todos os atores, somente possível a partir do modo como se desenvolveu a articulação entre 

eles.  

Dando continuidade ao processo de fortalecimento do sistema de garantia de direitos da 

criança e do adolescente, em 2006 estava em andamento, em Minas Gerais, um trabalho de 

diagnóstico, mediante indicadores, sobre o funcionamento dos Conselhos implantados. No 

entanto, no início de 2007, devido à mudança de direção na empresa Telemig Celular, houve 

uma brusca interrupção no processo de capacitação dos Conselhos ainda recentemente 

instalados. 

Francisco Azevedo relata o impacto dessa interrupção:  

No fim de 2006 mudaram os acionistas e a nova direção da Telemig 
praticamente acabou com o Instituto e com o Pró-Conselho. O pessoal de 
marketing ligou, todo mundo perguntou..Não tem problema mudar de foco 
mas não houve uma estratégia de comunicação..fizeram uma loucura (idem). 

As ações em curso, sob o impulso do Instituto Telemig Celular, estavam afetando 

profundamente a situação dos Conselhos de Direitos, dos Conselhos Tutelares e dos Fundos 

da Infância e da Adolescência nos municípios mineiros. A brusca mudança de foco do 

Instituto Telemig Celular foi possível em função da sua estrutura jurídica de associação e da 

sua dependência estatutária em relação aos dirigentes da empresa, cuja rotatividade implicou  

uma brusca interrupção do apoio que vinha sendo oferecido à causa.   
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O tema da continuidade de programas bem sucedidos na administração pública local, bem 

como o de sua disseminação ou difusão, é ainda pouco explorado na literatura sobre a 

inovação no setor público (FARAH, 2007). As características do projeto em exame -, baseado 

em constante interlocução com atores de diversos segmentos e na mobilização - explicam a 

continuidade relativa do processo de capacitação de Conselhos de Direitos e Tutelares mesmo 

após a brusca mudança de orientação no foco de atuação do Instituto Telemig Celular.   

Como apontado, ao longo de seu desenvolvimento, o Programa Pró-Conselho incorporou 

outras iniciativas, como os seminários estadual e regionais, as linhas de capacitação, a revista 

Bons Conselhos, o Prêmio Bom Conselho. Novos parceiros foram alinhados. Gláucia Barros, 

representante da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no Grupo de 

Ação estratégica – GAE comenta a extinção do Pró-Conselho:  

Houve uma mobilização [com a retirada do Instituto] e acho que foi até 
pequena, porque era para lamentar muito a saída da Telemig ..A gente 
conseguiu salvar um dos projetos do Programa porque tinha outras parcerias 
–  como a da Fundação Vale. Vingou o projeto “Novas Alianças” – 
programa de capacitação de Conselheiros com incidência no orçamento 
público. Hoje a Telemig não faz nenhum investimento em nada. O Instituto 
está à disposição da área de cultura. Marketing cultural. A Vivo comprou 
com outra linha de atuação e suprimiu o investimento no social (idem). 

Um dos projetos mencionados que “se salvou” – Novas Alianças – era apoiado pelo Instituto 

Telemig Celular, mas também por outros parceiros. Tratava-se de um projeto conduzido por 

uma organização não governamental (Oficina de Imagens) que visava capacitar conselheiros 

para incidirem no orçamento público, habilidade fundamental a ser desenvolvida, para que os 

Conselhos possam influenciar a política pública (AUAD, 2007).  

Marcus Fuchs – que fora indicado para suceder Francisco Azevedo na direção do Instituto, em 

2005, sendo o último diretor-executivo do Instituto Telemig Celular antes da mudança de 

direção da empresa - entende que o caso da Telemig Celular “é muito emblemático”: 

Me surpreendeu muito que o Presidente da Telemig que assumiu em 2006 
não tenha percebido o caráter inédito, ousado, avançado, que a empresa 
tinha. .. Havia esforço de transformação. Ninguém ocupou o espaço que o 
Instituto Telemig Celular estava deixando. O Seminário Pró-Conselho, em 
2007, foi feito pela Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.  A própria Frente não conseguiu nesse ano (2008) realizar os 
seminários regionais. Isso acabou não se constituindo....Eu tinha a idéia de 
constituir uma rede de organizações para fazer parte do que era feito  – mas 
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precisaria ter  alguém que articulasse – tem que ter rede: atividade e 
financiamento (idem).  

A falta de recursos para uma articulação capilar - que a abrangência da empresa Telemig 

Celular favorecia – revelou-se um obstáculo relevante para a continuidade de outros projetos, 

como os seminários regionais. Ainda que os depoimentos coincidam no sentido de que o Pró-

Conselho era um projeto coletivo, o financiamento e os recursos organizacionais da empresa 

representavam um fator relevante para sua viabilidade. 

A estratégia adotada pelo Instituto revela a capacidade de articulação do agente empresarial, e 

os recursos de poder não apenas econômicos, mas também administrativos empregados. A 

descrição do Projeto Pró-Fia, desenvolvido de modo concomitante ao Minas de Bons 

Conselhos corrobora a percepção dessa capacidade. 

6.6 O Projeto Pro-FIA  

 

O Projeto Pró-FIA foi lançado em 2001, ao lado do Minas de Bons Conselhos com o objetivo 

geral de contribuir para o fortalecimento dos Fundos para a Infância e Adolescência (FIA)  

nos municípios de Minas gerais, aumentando o volume de recursos destinados a eles, 

aprimorando sua gestão e estimulando e orientando a criação de FIA, nos municípios onde 

não existiam. 

Para tanto, seria preciso divulgar a existência do incentivo fiscal da lei do FIA e orientar e 

estimular pessoas físicas e jurídicas a destinarem recursos do imposto de renda para os 

Fundos. Em relação às empresas, havia o objetivo adicional de orientá-las na criação de 

programas de apoio ao FIA junto a seus funcionários.   

O projeto também se propunha a orientar a criação de Fundos nos municípios que não os 

possuíssem. Assim, era preciso preparar os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 

do Adolescente para captar recursos de todas as fontes previstas em lei (dotação orçamentária 

do Executivo municipal; multas e penalidades administrativas, transferências dos Governos 

Estaduais ou Federal; receitas de aplicações no Mercado Financeiro, etc.).  

Finalmente, o Pro-FIA objetivava aprimorar a capacidade dos conselheiros na gestão dos 

recursos dos Fundos, criar instrumentos que permitissem a prestação de contas e transparência 
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da gestão por parte dos CMDCA; e preparar os CMDCA para análise de projetos e definição 

de prioridades para investimentos dos recursos do FIA.  

O Pró-FIA foi articulado em parceria com a o Programa Mineiro de Qualidade e 

Produtividade, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, porque esta tinha o 

poder de convocar as empresas.  

 Francisco Azevedo assinala que, ao se iniciar o Programa, os recursos destinados aos Fundos 

da Infância e da Adolescência no Estado de Minas Gerais eram da ordem de R$ 240 mil. 

Faltava divulgação. Fez-se um manual orientativo para as empresas sobre como fazer a 

doação para o Fundo, explicando o passo a passo, destacando também a importância de 

envolver os funcionários. Este guia foi lançado ainda em 2001. Segundo Francisco Azevedo:  

Só que não ficou simplesmente na publicação da cartilha. Pensamos uma 
estratégia. Identificamos as 100 maiores empresas de Minas Gerais...e quem 
convocava? A FIEMG, não o Instituto. Faziam reunião com os principais 
executivos, e a equipe de RH explicando como funcionava (idem). 

Para a divulgação, o poder de influência da empresa foi determinante. A Telemig – segundo 

Francisco Azevedo – era o principal anunciante no Estado. Então as agências que prestavam 

serviços à empresa faziam gratuitamente as peças para a televisão, out door, spots para rádio, 

jornais e cartazes, como a campanha “Parte do seu Imposto de Renda ajuda a proteger 

sonhos e vidas”. Essas peças foram veiculadas na Rede Globo, em horário nobre, 

gratuitamente. Não aparecia o nome da empresa Telemig nem do Instituto Telemig Celular: 

era uma peça informativa sobre doações ao Fundo, e aparecia o apoio da Rede Globo, ou da 

Rede Record, quando era o caso, para a causa Pró-Conselho- Pró-FIA. 

Francisco Azevedo relata que enviava as peças para as entidades ou federações que reuniam 

todas as rádios no Estado, redes de canais de TV no interior, jornais ou revistas para usarem 

da forma, como e quando quisessem. E muitos veiculavam gratuitamente o material enviado:  

[...] porque eram peças de comunicação muito bem feitas e bem produzidas. 
Com essa campanha, e terminado o ano, eu identificava em todos os Fundos 
– tudo cadastrado – o nome das empresas que fizeram doação e de todas as 
cidades que receberam recursos (idem).  

Em março do ano seguinte, o Instituto convidou empresários para um café da manhã de 

agradecimento. Na ocasião, os convidados recebiam um material com o nome de todas as 
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empresas que doaram, o que trazia visibilidade a cada um entre seu pares, e reforçava a 

motivação. Segundo Francisco Azevedo, essa estratégia dava muito resultado.   

Mas, de acordo com Francisco Azevedo, os Conselhos não estavam preparados para receber 

esses recursos dos contribuintes. Ao recebê-los, os Conselhos de Direitos, por despreparo ou 

dificuldades operacionais, não informavam à Delegacia Regional da Receita que haviam 

recebido recursos de tal ou qual contribuinte, pessoa física ou jurídica. Ao cruzar os dados das 

declarações, a Receita apontava para a divergência, e os contribuintes doadores caíam na 

“malha fina”, ameaçando um clima de confiança recíproca que estava se desenvolvendo entre 

os diferentes atores envolvidos. Isto trouxe dificuldades específicas na condução do Projeto 

Pró-FIA do Programa Pró-Conselho. Francisco Azevedo assim relata o ocorrido: 

Os doadores começaram a cair na malha fina e procuravam a Receita para 
saber o que estava acontecendo. Existia um pensamento meio que 
generalizado de que o governo abria mão de um recurso mas criava 
mecanismos para dificultar isso. E na verdade a Receita explicou que não era 
nada disso. (idem) 

O incentivo fiscal de doação de pessoas físicas e jurídicas aos Fundos da Infância e da 

Adolescência era tão pouco utilizado que sequer havia sido inserido no sistema de declaração 

de imposto via internet. O doador informava na declaração o valor doado. O Conselho 

providenciava o recibo em papel e enviava a informação – em papel – à Delegacia da Receita 

Federal.  Ali, um funcionário da Receita deveria digitar os dados do recibo. Caso isso não 

fosse feito, os dados informados pelo contribuinte não iriam bater com os dados da Receita. 

Francisco relata:  

Eu caí na malha fina dois anos seguidos porque continuava fazendo a 
doação. Doei para o Fundo “x” com tal CNPJ. O sistema ia confrontar os 
dados e não batia. Então o sistema tinha um corte. Todo mundo que doou 
acima de “x” e não bate cai na malha fina (idem). 

Diante do problema criado para funcionários e empresas doadoras, que passavam a ser 

chamados pela Receita Federal por supostas irregularidades, Francisco Azevedo, na qualidade 

de diretor-executivo do Instituto Telemig Celular, procurou a Receita Federal. Como 

resultado dessa aproximação entre o Instituto e a Receita, foi introduzida uma modificação no 

sistema de declaração do Imposto de Renda, conforme relata Francisco Azevedo: 
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E isso gerou um outro dado que foi a Receita Federal criar a DBF – 
Declaração de Benefícios Fiscais, obrigando os Conselhos a informar à 
Receita de todo mundo que doou com seu respectivo CPF e só podia ser pela 
Internet. Hoje isso tem âmbito nacional, mas  a origem foi o escritório 
regional da Receita em Minas Gerais (idem). 

A introdução da Declaração de Benefícios Fiscais -DBF no sistema eletrônico de informações 

permitiu o cruzamento de dados. Eugênio Gonçalves – atual Superintendente da Receita 

Federal em Minas Gerais – confirma que de fato a DBF – Declaração de Benefícios Fiscais – 

partiu de uma proposta de Minas Gerais: 

Em Minas Gerais o processo de incentivo começou muito cedo. Sugerimos a 
criação de um mecanismo de cruzamento eletrônico de dados e por isso foi a 
criada a Declaração de Benefícios Fiscais- DBF. Com isso diminuiu a 
incidência em malha. Quando a pessoa física apresenta a declaração; a 
informação já foi processada e o cruzamento se dá. No caso dos Fundos da 
Infância e da Adolescência,  os Conselhos são orientados e têm obrigação de 
preencher os dados como beneficiários da doação. Antes de 2003 o processo 
de informação era só em papel (Entrevista concedia à autora em fevereiro de 
2009). 

A obrigatoriedade de os Conselhos informarem eletronicamente à Receita sobre os recursos 

doados criava, no entanto, outra dificuldade, pois muitos Conselhos eram desprovidos de 

recursos básicos de infra-estrutura e de pessoal para realizar esse tipo de operação. Fazia-se, 

pois, necessária a capacitação dos Conselhos, que em muitos casos não tinham nem 

computador, e organizaram-se oficinas de capacitação.  

A melhoria nos procedimentos para uso do incentivo e para a capacitação dos Conselhos 

afetava a própria empresa Telemig Celular, que, além de destinar recursos para os Fundos da 

Infância e Adolescência, estimulava seus funcionários a fazê-lo, por meio de um programa 

interno denominado Fundo Amigo.  

Como tinha a campanha do Pro-FIA, a empresa tinha que dar exemplo. O 
Fundo Amigo era um projeto da empresa para seus funcionários fazerem a 
doação. A empresa escolhia cinco cidades – com base no menor Índice de 
Desenvolvimento Humano-IDH – para conseguir dar maior volume de 
recursos para cada cidade. Esta tinha que ter Conselho de Direitos, Conselho 
Tutelar e Fundo. O funcionário indicava para qual cidade gostaria de 
destinar recurso. A empresa antecipava o recurso para a doação, e esta era 
efetivamente feita pelo funcionário apenas no momento em que ele recebia a 
restituição do imposto de renda (idem).  
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A idéia do Fundo Amigo foi inspirada em uma iniciativa da empresa Belgo-Mineira, que 

estimulava os funcionários a fazerem doação. Segundo Francisco Azevedo, a Fundação Belgo 

imaginou que os funcionários seriam mais facilmente sensibilizados se soubessem para onde 

iria o dinheiro, e assim começou a prática de escolha de projetos pelo contribuinte-doador, 

antes mesmo de haver a discussão sobre se isto seria ou não legal ou legítimo. Segundo 

Francisco, o mecanismo de doação direcionada começou a se difundir por iniciativa dos 

próprios Conselhos, que percebiam o potencial de alavancar recursos para os Fundos com sua 

adoção. O presente trabalho não aprofundou a análise desta hipótese quanto à origem da 

doação direcionada, mas registrou que a primeira capital brasileira a prevê-la em nível legal 

foi Belo Horizonte, por meio da Resolução nº 46/2002. Por outro lado, nos manuais 

produzidos pelo Instituto Telemig Celular para orientação de criação e funcionamento dos 

Fundos, não se alude a esta possibilidade ou a esta prática.  

O Projeto Pró-FIA estimulou de modo efetivo o incremento de doação aos Fundos da Infância 

e da Adolescência no Estado.  

No ano de 2000, apenas 126 municípios possuíam o Fundo da Infância e Adolescência criado 

e implementado e, destes, somente 33 receberam recursos. Em 2003, o número de fundos 

criados subiu para 213, o número de municípios que receberam recursos aumentou para 83 e o 

volume de recursos recebidos pelos Fundos, em Minas Gerais, registrou um crescimento de 

124% entre 2000 e 2003. As campanhas de mídia e a mobilização de empresas e pessoas 

físicas fizeram com que as destinações com incentivo fiscal de empresas aumentassem 758% 

e a de pessoas físicas 284% no mesmo período. 

No Fundo Estadual, os recursos evoluíram de R$ 303 mil obtidos em 2003 para R$ 4,5 

milhões contabilizados em 2006.  

Para Francisco Azevedo, os fatores críticos para o Projeto Pró-FIA foram a parceria com a 

FIEMG e a estratégia de comunicação.  

Na medida em que o incentivo fiscal passou a ser conhecido – e reconhecido como algo novo 

– houve uma mudança na prática das empresas, que passaram a fazer uso do incentivo. No 

ano subseqüente, a auditoria da Receita Federal representou um sério abalo ao 
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desenvolvimento do projeto, que poderia ter suscitado a desistência dos doadores. Isto não 

ocorreu devido ao rápido ajuste buscado, tanto na Receita Federal como nos Conselhos. 

A introdução do sistema de declaração de benefícios fiscais, em todo o país, sugere a 

transcendência do movimento no Estado em Minas Gerais. Este alcance pode ser explicado 

pela articulação anterior – desde 1999 – entre a Receita, o Conselho de Cidadania Empresarial 

da FIEMG e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O projeto Pro-

FIA gerou uma relação de cooperação aparentemente inusitada: a Receita propôs um 

mecanismo que iria facilitar o aproveitamento de um mecanismo de renúncia fiscal às 

empresas de todo o país, a partir do pioneirismo da sensibilização para o incentivo no estado 

de Minas Gerais. 

A circunstância de as “doações direcionadas” se iniciarem na mesma época e no mesmo 

Estado também é sugestiva e propõe à consideração as ambigüidades inerentes a um processo 

inovador, trazendo desafios para o controle social. O Pró-FIA não se orientou, de modo 

institucional, em apoio às doações direcionadas. Este tema, contudo, foi objeto de debate em 

seminários no âmbito do projeto Minas de Bons Conselhos, e permanece em debate no âmbito 

nacional.   

Os depoimentos obtidos confirmam ainda o registro da literatura acerca das dificuldades de 

infra-estrutura existentes nos Conselhos, destacando-se, neste caso, sua baixa capacidade 

operacional. O projeto Celular Amigo vinha ao encontro desse tipo de deficiência, propondo a 

doação de aparelhos telefônicos móveis para os Conselhos Tutelares. Trata-se de um projeto 

alinhado ao negócio da empresa, integrando, com o Minas de Bons Conselhos e o Pro-FIA o 

Programa Pró-Conselho. Descreve-se a seguir a proposta do Celular Amigo.  

 

6.7 O Projeto Celular Amigo 

 

O Projeto Celular Amigo foi lançado em 2001 tendo como destinatário os Conselhos 

Tutelares dos municípios de Minas Gerais em área de cobertura Telemig Celular e da CTBC 

Celular. O objetivo geral do projeto era o de criar mecanismos que permitissem aos Conselhos 

Tutelares sediados em municípios com cobertura Telemig Celular e CTBC Celular um canal 

direto de comunicação com a comunidade onde estão inseridos.  
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Como objetivos específicos, o projeto propunha dotar 100% dos Conselhos Tutelares em área 

de cobertura Telemig Celular e CTBC Celular de um aparelho celular habilitado em plano 

pré-pago, de modo que o usuário recebesse ligações, sem custo de assinatura mensal.  Além 

disso, seria garantido a cada Conselho Tutelar uma cota mínima mensal de ligações gratuitas 

durante, pelo menos, um ano. O projeto também estimularia a criação de mecanismos para 

que os conselhos mantivessem a cota mínima de uso gratuito, após o primeiro ano de projeto.  

Finalmente, o projeto tentaria envolver a Rede Credenciada e as Lojas Próprias da Telemig 

Celular em ações sociais nas comunidades onde estivessem presentes.  

Minas Gerais tem 853 municípios, dos quais 269 tinham cobertura da Telemig Celular. Em 

março de 2005, havia se alcançado o seguinte resultado em termos de adesão ao Projeto: 

Tabela 6 - Municípios com cobertura da Telemig Celular e CBTC 
Celular que aderiram ao Projeto Celular Amigo 

Adesão ao “Projeto Celular Amigo” Nº de Municípios 

Aderiram 213 

Não aderiram 26 

Sem cadastro 30 

Total  269 

Fonte: Relatório de resultados do Projeto Celular Amigo 
disponibilizado pelo Instituto Telemig Celular aos parceiros 

 

Francisco Azevedo descreve o desenvolvimento do Projeto Celular Amigo nos seguintes 

termos:  

A maior parte dos Conselhos Tutelares não tinha como entrar em contato 
com os Conselhos de Direitos. O projeto objetivava oferecer a cada 
Conselheiro Tutelar um aparelho celular.  O objetivo era para receber 
ligações, e não para fazer ligações. Mas recebiam um número “x” de créditos 
para ligações emergenciais. Para usar além desse limite deveriam pagar. A 
empresa dava o aparelho e o crédito e havia parceria com a empresa para 
manutenção dos aparelhos. Eram divulgados amplamente na cidade, por 
meio de  cartazes, o telefone dos Conselheiros Tutelares.  Depois, tudo era 
muito bem feito. A agência de marketing da Telemig Celular é muito forte e 
a empresa negociava para ela fazer gratuitamente o material para o Instituto. 
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Havia também um evento para a entrega do aparelho.  O cara, ao receber o 
aparelho, se sentia valorizado. Vinha em um embrulho como um presente, 
muito bonito, com todo o marketing da agência (idem).      

O projeto contribuía para a expansão do negócio principal da empresa, no curto e médio 

prazo, e supria uma necessidade de funcionamento dos Conselhos Tutelares. Atendia, desde 

modo, àquela possibilidade de conciliação entre objetivos econômicos e sociais da empresa, 

na linha preconizada por Michael Porter, conforme item 4.2 deste trabalho. 

O negócio específico da empresa - telefonia celular – e os recursos advindos de sua rede de 

localização permitiam alinhar o objetivo econômico de prestação de serviço à finalidade 

social de dotar conselheiros tutelares de um veículo de comunicação importante para o 

desempenho de seus trabalhos. Além disso, como a Telemig era, à época, o maior anunciante 

no Estado de Minas Gerais, conseguia para o Instituto material publicitário da maior 

qualidade sem custo, tanto de produção como de divulgação. 

O Programa como um todo – alinhando-se os três projetos descritos - parecia atender em 

linhas gerais seus objetivos de criação de Conselhos de Direitos e Tutelares, fortalecimento 

dos Fundos e doação de aparelhos celulares para os Conselhos Tutelares situados na área de 

cobertura da rede Telemig Celular e parceiros. Anualmente realizavam-se seminários com a 

presença crescente de Conselhos de Direitos e Tutelares em Belo Horizonte.  

O sucesso do Programa e as características de sua implantação, a construção de parcerias, a 

cooperação estratégica, serviria de inspiração ao Projeto Pró-Conselho Brasil, aprovado em 

ata datada de 13 de abril de 2004 pelo CONANDA.  

A proposta inspirava-se na experiência do Pro-Conselho com a expectativa de que a 

experiência e a metodologia desenvolvidas nos três anos de trabalho em Minas Gerais 

pudessem ser devidamente aprimoradas e implementadas em todos os estados da Federação.  

O acompanhamento contínuo dos resultados poderia beneficiar crianças e adolescentes de 

todo o país por meio do fortalecimento do sistema de garantia de direitos, do qual os 

Conselhos dos Direitos e Tutelares são protagonistas (BRASIL, 2004). 

O Pró-Conselho Brasil estruturou-se em quatro projetos: Conhecendo a Realidade, Conselhos 

do Brasil, Fundo Amigo e Capacitação de Conselheiros.  A idéia de começar por um 

diagnóstico, no âmbito nacional, reproduzia os passos do projeto estadual.  No âmbito 
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nacional, porém, o projeto já nasceu com aprovação para captação de recursos via incentivo 

fiscal, o que não ocorrera no âmbito estadual. A ênfase na capacitação, desde o início, é uma 

peculiaridade do Pró-Conselho Brasil. Ou seja, a disseminação também apresenta inovações 

em relação ao projeto inovador no qual se inspirou (PAULICS, 2006). 

 O primeiro resultado do Pró-Conselho Brasil foi a publicação da pesquisa Conhecendo a 

Realidade (CEATS, 2007). Marcus Fuchs e Márcio Rogério de Oliveira colaboraram na 

revisão do relatório desta pesquisa. O presente trabalho não explora o desenvolvimento do 

Pró-Conselho Brasil, mas reflete, a seguir, a título de conclusão, sobre a articulação 

desenvolvida na construção do Pró-Conselho, originado no contexto de uma ação de fomento 

empresarial aos Conselhos de Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
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7 CONCLUSÕES  

 

A luta para aumentar a participação social na elaboração de políticas públicas e no seu 

controle alcançou um notável resultado com a introdução dos Conselhos de Políticas Públicas 

no cenário institucional brasileiro. Estas instâncias ampliam o potencial participativo de 

maneira concreta, ainda que, como apontado no capítulo dois deste trabalho, a literatura 

aponte diversas ordens de constrangimentos para a efetividade desse mecanismo de 

democracia participativa, como a falta de tradição participativa da nossa sociedade e a baixa 

qualificação dos Conselheiros, especialmente da sociedade civil (GOHN, 2001; SOUZA, 

2004).   

O reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e a previsão de 

participação da população nos processos de formulação e controle da política de proteção aos 

direitos do público infanto-juvenil refletem o avanço do projeto democrático que inspirou a 

Constituição de 1988 (FERRAREZI, 1995). O sistema de garantias previsto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente e a prioridade na alocação de recursos para a área espelham o 

compromisso para garantir a proteção aos direitos da infância e da juventude (LIBERTATI & 

CYRINO, 1997). 

As disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente conferem aos Conselhos dos Direitos 

da Criança e do Adolescente um caráter obrigatório e um papel estratégico na formulação e 

controle da política de proteção e atendimento aos direitos da infância e da juventude. Sua 

atuação está articulada, no âmbito municipal, à atuação dos Conselhos Tutelares. Os 

Conselhos Tutelares são compostos por pessoas da comunidade, que tomam ciência 

diretamente das violações dos direitos das crianças e dos adolescentes no âmbito local. Sua 

atuação oferece os subsídios para a atuação dos Conselhos de Direitos, tanto na formulação da 

política pública como nas decisões quanto às prioridades na alocação dos recursos dos Fundos 

da Infância e da Adolescência (AUAD, 2007). A estrutura de proteção aos direitos da criança 

e do adolescente é uma estrutura de rede, na qual entidades governamentais e não 

governamentais se articulam para o atendimento dos direitos do público infanto-juvenil, como 

apresentado no capítulo três deste trabalho.  

O incentivo fiscal para que empresas destinem uma parcela do imposto de renda devido aos 

Fundos da Infância e da Adolescência não implica, por si só, e diretamente, um convite para 
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que empresas interfiram na atuação dos Conselhos. Este incentivo, aliado à difusão da 

responsabilidade social das empresas, contribui, porém, para que empresas passem a 

influenciar essa instância, pois os agentes empresariais tendem neste cenário a associar a ação 

de doação à idéia de investimento social, monitorando a aplicação desses recursos.  

A responsabilidade social das empresas, segundo a teoria das partes interessadas, é definida 

como uma forma de gestão que inclui uma dimensão interna - cumprimento das obrigações 

trabalhistas, tributárias – e uma dimensão externa - respeito ao meio ambiente e compromisso 

de ajudar a promover o desenvolvimento econômico e social da comunidade em que a 

empresa se insere. A responsabilidade social tenta compatibilizar a busca de lucros com os 

objetivos de melhoria das condições de vida social das comunidades onde a empresa atua, 

como assinalado no capítulo quatro deste trabalho.  

As doações aos Fundos da Infância e da Adolescência podem aparecer nos balanços sociais 

das empresas e são um indicador de responsabilidade social pelos critérios do Instituto Ethos 

de Empresa e Responsabilidade Social (INSTITUTO ETHOS, 2003). No entanto, não 

constituem propriamente doações. São mero direcionamento do imposto devido, a menos que 

o valor doado ultrapasse o limite de aproveitamento do incentivo fiscal. O monitoramento dos 

recursos repassados é um direito de qualquer cidadão, mas essa postura das empresas, ao 

mesmo tempo em que alavanca recursos para o Fundo, pode induzir a uma preocupação, no 

âmbito dos Conselhos, no sentido de publicizar as deliberações quanto à destinação das 

verbas do Fundo e favorecer o seu acompanhamento. Nesse sentido, uma influência do ator 

privado na produção da política pública da infância e da adolescência diz respeito a uma 

possível indução a que os Conselhos de Direitos dêem maior publicidade à gestão dos 

recursos dos Fundos da Infância e da Adolescência.  No entanto, a centralidade dos debates no 

âmbito dos Conselhos em relação a este aspecto representa uma distorção em relação a seu 

papel, pois uma competência até certo ponto marginal tende a se tornar central.  

A literatura referente a políticas públicas reconhece haver ações meritórias desenvolvidas por 

iniciativas empresariais no campo social, ainda que respondam a interesses comerciais 

(TEIXEIRA; A., 2003). No entanto, apresenta ceticismo em relação ao eventual potencial de 

transformação social dessas iniciativas, pois se inserem em uma sociedade na qual não se 

consolidou o acesso universal aos direitos sociais, e podem reforçar a dependência dos 

excluídos a ações sociais pontuais (PAOLI, 2003). Além disso, o movimento de 
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responsabilidade social das empresas se intensificou no momento de reforma do Estado 

brasileiro, que propôs a transferência de responsabilidades sociais do Estado para a sociedade 

civil e para mercado, o que sugere seus vínculos com o projeto neo-liberal de recuo do Estado 

na garantia dos direitos sociais (GOMES; MORETTI, 2007).   

A literatura referente à responsabilidade social das empresas e investimento social privado 

reconhece que a inserção em política pública oferece às ações sociais das empresas a 

possibilidade de contribuir para uma transformação social (KISIL, 2005; DUPRAT, 2005). 

Nessa concepção, a filantropia empresarial será estratégica se estiver alinhada a 

possibilidades de transformação social e ao mesmo tempo contribuir para a sustentabilidade 

do negócio (PORTER; KRAMER, 2006). 

Na perspectiva da filantropia estratégica, fortalecer Conselhos de Direitos tem maior 

potencial de transformação social do que o apoio financeiro a uma entidade ou a um projeto 

específico, que se alinha a uma forma tradicional e prevalente de ações sociais empresariais, 

de cunho pontual (IPEA, 2006). O financiamento empresarial a projetos específicos de 

atendimento pode representar o aumento de crianças na escola, ou de jovens que recebem 

educação profissionalizante, mas pode representar uma espécie de favor, que no caso, é uma 

cortesia com o chapéu do Estado, já que a doação é realizada com o imposto que já era 

devido. Se a isto se acrescenta a possibilidade de o contribuinte indicar os projetos a serem 

financiados, tem-se que a participação popular preconizada na instância dos Conselhos pode 

ser reduzida às escolhas mais ou menos arbitrárias do contribuinte, como advertia Tatiana 

Maranhão (2003). Se a empresa canalizasse seus esforços para trabalhos que pudessem 

influenciar política pública em esferas que fogem de seu campo de atuação, poderia ajudar a 

levar as propostas de solução para o âmbito em que os recursos governamentais, que são 

muito maiores, podem suprir as necessidades existentes (DUPRAT, 2005).  

A possibilidade de transformação social a partir de um investimento empresarial, em uma 

ação que incide em uma política pública, era a idéia compartilhada por Luiz Gonzaga Leal, 

superintendente da Telemig Celular, e Francisco Azevedo, diretor Executivo do Instituto 

Telemig Celular. O caso apresentado no capítulo seis evidencia que esses atores divisaram 

que o investimento social da Telemig Celular poderia provocar mudanças a partir da 

incidência em Conselhos de Direitos. A visão desses atores reflete um ethos público talvez 
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explicável pelo fato de ambos terem sua trajetória pessoal e profissional em empresas públicas 

com certa tradição de atuação na área social.  

O programa Pró-Conselho e, em especial, o Projeto Minas de Bons Conselhos baseou-se em 

uma efetiva articulação entre atores governamentais e não governamentais, em um espaço 

institucional concebido “antes” da entrada do ator privado.  

O arcabouço normativo oferece ao Ministério Público prerrogativas gerais de defesa da ordem 

jurídica (art. 127 da Constituição Federal) e o poder de exigir do Poder Executivo a promoção 

do regular funcionamento dos Conselhos. E é nesse cenário normativo que o Ministério 

Público de Minas Gerais dispôs-se a uma parceria com o Instituto Telemig Celular para o 

fomento à institucionalização de Conselhos de Direitos e Tutelares naquele Estado. De acordo 

com o promotor coordenador do Centro Operacional de Apoio às Promotorias de Infância e 

da Juventude, sem a parceria com a empresa Telemig Celular o processo teria sido muito mais 

difícil.  

A promotoria de Minas Gerais conhecia a experiência no Estado de Santa Catarina em que 

100% dos municípios tinham Conselhos de Direitos e Tutelares – de acordo com o 

depoimento do promotor Márcio Rogério – em razão de uma ação coordenada pelo Ministério 

Público daquele Estado, que teria utilizado suas prerrogativas para a indução das legislações 

municipais. Mas havia a constatação de que sem o envolvimento da comunidade a mera 

existência formal dos Conselhos de Direitos e Tutelares não assegurava a proteção dos 

direitos da infância e da juventude, pois a sua infra-estrutura operacional e a capacitação de 

recursos humanos são elementos também necessários para a proteção dos direitos difusos.   

O interesse na criação e institucionalização dos Conselhos era compartilhado pelo Estado –

por meio de seus representantes no Conselho Estadual, das Secretarias Estaduais de Educação 

e da Fazenda – pelo Ministério Público, pelos atores da sociedade civil e pelo Instituto 

Telemig Celular. Mas o estudo sugere que a entrada deste ator, com forte ligação com a 

empresa Telemig Celular, foi o que permitiu a articulação entre todos esses atores.  

A Constituição ampara os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente que atribuem 

às unidades da federação um Fundo Especial para a proteção dos direitos da criança e do 

adolescente, gerido pelos respectivos Conselhos.  
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O Fundo representa um mecanismo para viabilização daquela prioridade absoluta assegurada 

pela Constituição à proteção dos direitos da criança e do adolescente. Isto é reforçado com o 

incentivo fiscal que admite o direcionamento do imposto devido ao Fundo. Os Conselhos, por 

sua vez, são os responsáveis pela gestão dos recursos do Fundo, orientando sua destinação, o 

que lhe confere um poder específico. 

É certo que, apesar deste arcabouço, a legislação infra-constitucional oferece um incentivo 

quatro vezes maior (limite de 4% para a pessoa jurídica) para os contribuintes destinarem 

parcela do imposto de renda devido – como doação  recuperada posteriormente no momento 

da declaração do imposto – para a área cultural (lei Rouanet) do que para a área da criança e 

do adolescente (lei do FIA).  

Por isso mesmo é freqüente que empresas de grande porte – que apuram o imposto de renda 

com base no lucro real, únicas beneficiadas pela lei Roaunet e pela lei do FIA – iniciem uma 

atuação cultural mediante uso do incentivo da lei Rouanet.  

Ocorre que o apelo para a responsabilidade social encontra um eco particular, na sociedade, 

quando se trata de educação, criança e adolescente.  Nas palavras de Marcus Fuchs: 

A agenda da área de infância e adolescência é de fácil adesão. Se você 
descer do prédio e entrevistar 10 pessoas as 10 vão dizer que menino tem 
que estar na escola, tem que estar com a família, tem que brincar. Algum vai 
dizer que é melhor menino trabalhar para não roubar. E ainda que a causa 
tenha adversários eles não vão dar publicidade a essa visão (idem)  

A percepção de que a destinação de recursos à área social – e não apenas à área cultural – era 

importante para projetar a Telemig Celular no mercado foi decisiva para a criação do Instituto 

Telemig Celular. O incentivo fiscal foi fator decisivo para o apoio à causa da criança e do 

adolescente. Mas, no contato mais próximo com essa área, o Instituto foi além das ações 

estimuladas por incentivos fiscais. O projeto Minas de Bons Conselhos não foi realizado com 

aproveitamento do incentivo fiscal da lei do FIA. Apenas um dos projetos em que se 

desdobrou o Programa Pró-Conselho – o Prêmio Bom Conselho – foi financiado com 

recursos incentivados.  

O Instituto Telemig Celular, ao “mergulhar no campo”, verificou que ações fragmentadas de 

apoio aos Fundos tenderiam a não ter eficácia, e assumiu com recursos próprios um meio de 
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ação para fomentar a instalação e o funcionamento dos CMDCA e CT, órgãos cruciais no 

sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. A criação do Instituto 

representou, em si mesma, um custo para a empresa. Todavia, o custo no desenvolvimento de 

seus projetos foi relativamente baixo porque o programa serviu-se não apenas de recursos 

financeiros, mas também de recursos organizacionais da empresa, que tinha abrangência em 

todo o Estado, e da capacidade da empresa Telemig Celular de conseguir apoio de 

patrocinadores.  

O reconhecimento do papel dos Conselhos – com o “peso do governo lá dentro”, como 

expressou Luiz Gonzaga Leal - como estratégico para a causa da proteção dos direitos da 

criança e do adolescente também foi decisivo para a concepção do Instituto com o foco em 

apoio aos Conselhos.   

Este tipo de percepção vem ao encontro de uma mudança observada no ambiente empresarial. 

A demanda por responsabilidade social não oculta o interesse comercial no aporte de recursos 

à área social, nem o oportunismo em relação aos incentivos oferecidos pelo ambiente legal. 

No caso examinado, a instituição sem fins lucrativos criada – o Instituto Telemig Celular - o 

foi dentro de uma lógica comercial para obtenção de uma vantagem competitiva. Mas o caso 

evidencia que este tipo de ação pode ir além, aliando objetivos econômicos privados a 

objetivos sociais com potencial de transformação. Isto implica uma superação do modelo 

tradicional de doação filantrópica para um modelo de investimento social em uma experiência 

de filantropia estratégica (PORTER; KRAMER, 2006).    

Empresas pressionadas a mostrar atuação na área social podem encontrar na “lei do FIA” uma 

oportunidade.   

Ocorre que essa oportunidade pode se restringir à destinação de impostos sem um contato 

mais estreito com o Conselho. O levantamento exploratório feito durante a pesquisa e 

apresentado no capítulo cinco deste trabalho identificou atuações de empresas restritas a este 

escopo e muito poucas empresas com atuação mais próxima junto a Conselhos. 

A variedade de ações realizadas por atores relevantes do mundo empresarial na área de 

proteção à infância e à juventude sugere que a influência do setor privado nos Conselhos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente admite tanto o reforço a práticas tradicionais de 
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apropriação do espaço público pelo poder privado como formas inovadoras de interlocução. A 

entrada do ator empresarial no âmbito dos Conselhos sugere a configuração de um novo 

cenário, que propõe novos desafios. Nesse sentido, o levantamento exploratório apresentado 

no capítulo cinco deste trabalho propõe a partir de exemplos concretos a formulação de 

problemas mais precisos e hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

Todas as empresas associadas ao GIFE que atuam junto a Conselhos indicaram o uso do 

incentivo fiscal de doação ao Fundo da Infância e da Adolescência, mas algumas ações 

empresariais foram além e prescindiram do uso incentivo, como as ações de capacitação de 

conselhos, o fomento à participação comunitária e o incentivo à criação de conselhos. O 

incentivo fiscal é, portanto, um fator decisivo para a aproximação do agente empresarial, mas 

os desdobramentos dessa aproximação não se explicam somente mediante o apelo ao 

incentivo. A tendência, no bojo do movimento de responsabilidade social da empresas, de as 

doações assumirem a forma de investimento social – com a percepção de que o retorno social 

é maior na medida em que incida em políticas públicas - constitui fator importante para 

explicar a atuação do agente empresarial junto a Conselhos, o que merece ser aferido caso a 

caso.  

A criação do Instituto Telemig Celular no ano de 2000 insere-se no contexto do movimento 

de responsabilidade social das empresas. Em 1998, houve a criação do Instituto Ethos de 

Empresas e Responsabilidade Social. Em 1999, a Federação das Indústrias do Estado de 

Minas Gerais – FIEMG constitui o Conselho de Cidadania Empresarial da instituição. Luiz 

Gonzaga Leal aproximou-se do ETHOS e do GIFE nesta fase.  

A empresa decidiu focar sua ação social em apoio a Conselhos, aproveitando o incentivo 

fiscal existente, e desejava associar essa destinação à sua imagem, e explorá-la 

estrategicamente. Nesse sentido, relata Marcus Fuchs: 

Um dia falei para o Luiz: “É impressionante o que você está fazendo por 
essa agenda; o que a Telemig está fazendo por essa agenda. O que te 
motivou?”. E ele me disse algo assim: “Eu não te conhecia; eu não sabia do 
Conselho; eu não sabia do Fundo; eu posso fazer a destinação sem custo; 
vejo aí uma oportunidade – posso colocar recurso no Estado onde a empresa 
está, ao invés de o recurso ir para Brasília. Depois...eu faço e tenho 
condições de acompanhar.” Naquela época ele estava dando um recado; ele 
estava falando de “accountability”. Deu uma dica para o Conselho: “faz 
uma boa gestão dos recursos”. Tem que dar uma resposta sobre para onde 
vai o recurso. Então quando tinha plenária para decidir para onde ia recurso 
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a gente chamava quem doou. Eles tinham direito de voz mas quem decidia 
era o Conselho. Isso gerava confiança de ambas as partes. Isto avançou 
muitíssimo.  Não era negociação prévia (idem).   

Naquela época não se colocava a questão da doação direcionada – de negociação prévia – 

mas se colocava claramente a questão da prestação de contas. A prestação de contas passou a 

ser relevante quando as contas aumentaram, isto é, quando o contribuinte-doador começou a 

fazer uso do incentivo fiscal. Mas a motivação para o uso do incentivo fiscal passava por uma 

exigência de clareza quanto ao emprego desses recursos – independentemente da prévia 

eleição do contribuinte quanto a seu emprego.   

O mecanismo da doação direcionada emerge como um problema quando se traduz na 

privatização do Conselho, mas esta pode ser vista como um efeito das deficiências de 

capacitação técnica e política nessas instâncias e da ausência de um diagnóstico da situação 

do público infanto-juvenil. A expectativa de aprofundamento da democracia a partir do 

CMDCA pode ser frustrada pelo predomínio do poder econômico, sobrepondo-se à 

competência atribuída aos Conselhos na formulação e controle da política.  

A ação do Instituto Telemig Celular moveu-se em outra direção, começando, 

significativamente, com uma pesquisa de diagnóstico das situações dos Conselhos de Direitos 

e Tutelares. O diagnóstico é considerado o primeiro passo para um investimento social 

estratégico, pois permite detectar as alternativas de intervenção (KISIL, 2005; PORTER; 

KRAMER, 2006).  

O caso permite observar a distância entre o “filantropo tradicional” e o “investidor social”. Os 

recursos não se destinaram a apoiar organizações, e sim a um programa de fortalecimento da 

instância pública dos Conselhos de Direitos e Tutelares. A ação apoiada não tendeu a manter 

o status quo, mas a transformar a situação dos Conselhos no Estado de Minas Gerais, 

expressando a possibilidade de uma colaboração entre Estado, empresas e organizações da 

sociedade civil no âmbito dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente.   

A orientação para a democratização nos processos de formulação e implementação de 

políticas públicas e a orientação para a eficiência no uso dos recursos públicos são tendências 

identificadas na literatura relativa a inovações nos governos locais no Brasil (FARAH, 2008).   

Identificar quem são os atores envolvidos e como se relacionam entre si oferece um eixo de 
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análise do processo político de formulação e implementação de políticas. A investigação 

identificou a partir de um incentivo do ambiente institucional a entrada de um novo ator – de 

origem empresarial – nos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. 

O investimento empresarial, por meio do Programa Pro-Conselho, serviu como “catalisador” 

de um processo social, acelerando uma transformação que está preconizada nas normas 

constitucionais e legais, qual seja: a formação de uma rede de participação, mediante 

Conselhos, na política de proteção de direitos da criança e do adolescente.  

O investimento também assumiu um caráter inovador, porque o Instituto Telemig atraiu 

parceiros e foi atraído por eles, tanto do setor público, como do mercado e de organizações da 

sociedade civil. O Pro-Conselho não foi um projeto só do Instituto. Francisco Azevedo – 

diretor executivo do Instituto Telemig Celular – e Gláucia Barros – representante da Frente de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente estão de acordo em seus depoimentos 

quanto ao fato de que a sociedade tenha se apropriado do projeto.  

A brusca interrupção do apoio prestado pela empresa Telemig Celular ao Pró-Conselho 

evidenciou que essa apropriação estava em curso, na medida em que outras empresas e 

organizações da sociedade civil estavam também apoiando projetos de fortalecimento dos 

Conselhos Municipais que tinham começado sob o impulso do Instituto Telemig Celular. O 

Seminário Pró-Conselho, que desde 2001 era organizado anualmente pelo Instituto Telemig 

Celular, foi realizado em 2007 sob a liderança da Frente de Defesa de Direitos da Criança e 

do Adolescente, que mobilizou outros parceiros a patrocinadores para sua realização. No 

entanto, não houve naquele ano e no ano subseqüente os seminários regionais, também 

importantes para o objetivo de capacitação e mobilização. A falta de recursos foi o fator 

limitante.  

Outro projeto em curso, em Minas Gerais, que visa o fortalecimento de Conselhos, e que teve 

como antecedentes as negociações com o Instituto Telemig Celular, tem o sugestivo nome de 

projeto Novas Alianças. Consolidado em 2007 e liderado por uma organização não 

governamental (Oficina de Imagens), o projeto tem como objetivo favorecer o envolvimento 

da capacidade dos Conselhos de incidir, monitorar e avaliar o orçamento público, e de 

construir alianças no poder legislativo e nos meios de comunicação para a efetiva 

implementação dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente.  
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O projeto Novas Alianças tem como parceiros estratégicos a Assembléia Legislativa de Minas 

Gerais (Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente), os Fóruns 

Regionais dos Direitos da Criança e do Adolescente (14) e o Ministério Público de Minas 

Gerais. Diversas organizações não governamentais são aliados estratégicos: a Frente de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Minas Gerais, o Instituto 

Ágora em Defesa do Eleitor e da Democracia; a ANDI- Agência de Notícias dos Direitos da 

Infância, a Fundação Avina,  a Fundação Vale e o Instituto Caliandra.  

Ana Karla Nunes, coordenadora do projeto Novas Alianças, entende que todo o processo de 

institucionalização que foi deflagrado nos anos anteriores e a forma como os atores dos 

diversos segmentos se articularam propiciaram um grande avanço na configuração dos 

CMDCA e CT em Minas Gerais. E assinala: 

A política estatal é política compartilhada. Trazer os órgãos como o 
Ministério Público, a Receita, as organizações de luta, e fazer esses atores 
dialogarem foi o grande salto, o grande avanço. Falta muito para ser feito, os 
Conselhos têm inúmeras fragilidades, mas Minas Gerais avançou muito com 
o Pró-Conselho e o principal foi o diálogo entre os setores. Quando o 
Instituto saiu fora do processo, a gente não estava refém de um único 
patrocinador (Entrevista concedida à autora em 20.02.09).  

O Minas de Bons Conselhos foi um projeto específico com um escopo delimitado, mas 

compartilhado, em um momento de coincidência de agendas dos movimentos, do Estado, do 

Ministério Público e do Instituto Telemig Celular. A articulação foi o principal processo e o 

principal resultado do programa Pró-Conselho, conseguindo uma mobilização dos atores 

como resultado de uma ação conjunta, sem prejuízo dos interesses defendidos e explicitados 

por cada ator.   

A articulação com a Receita Federal no projeto Pró-FIA – que desencadeou a introdução de 

mecanismo simplificado de “declaração de benefícios fiscais” em todo o país - revela um 

“projeto compartilhável” entre as partes, uma vez explicitados os interesses. Embora a Receita 

esteja voltada para a arrecadação, esteve presente para esclarecer ao público e propor à 

própria instituição um sistema que facilitasse o aproveitamento do incentivo fiscal em todo o 

país.  

O projeto Celular Amigo, alinhando o Instituto ao negócio principal da empresa, reflete o 

aprendizado das lições de Michael Porter, que propõe a conciliação entre os objetivos 
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econômicos e sociais da empresa, em uma perspectiva estratégica de sua ação filantrópica. O 

reforço da marca acompanhou todo o programa Pró-Conselho e foi, como relatado, um dos 

elementos de conflito ao longo do processo de negociação entre os atores.  

O estudo de caso apontou a possibilidade de construção de uma agenda compartilhada, com a 

disponibilização de recursos diferenciados de cada uma das partes – competências técnicas, 

gerenciais, poder, financiamento, pé na realidade – no escopo de fortalecimento do sistema de 

garantia de direitos da criança e do adolescente. A possibilidade de disseminação do programa 

Pró-Conselho por meio do Pró-Conselho Brasil evidenciou sua capacidade de responder a um 

problema social, reconhecido como tal, comum a diversas localidades, e presente na agenda 

governamental. 

Examinando o tema da inovação e governo local no Brasil contemporâneo, Marta Farah 

assinala: “...a inovação é o resultado da ação conjunta de diversos atores, mobilizados em 

torno de um problema específico, um processo que envolve atores governamentais e não 

governamentais e, por vezes, mais de um nível de governo” (FARAH, 2006).  

A disseminação de projetos inovadores no setor público dá-se geralmente com a incorporação 

de novos elementos às características dos projetos originais (PAULICS, 2006). Na 

apresentação do Projeto Pro-Conselho Brasil consta como questão central “a valorização e 

otimização do potencial de transformação social dos Conselhos Municipais de Direitos da 

Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares” (BRASIL, 2004). O projeto em nível 

federal conta desde o início com a possibilidade de captação de recursos incentivados, tendo 

sido, sugestivamente, empresas estatais as que patrocinaram inicialmente o projeto (além da 

Telemig Celular). No âmbito estadual, o Pró-Conselho não começou com o uso do incentivo.   

O presente trabalho identificou como pressupostos da interação entre os agentes oriundos do 

meio empresarial e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente o 

incentivo fiscal presente no ambiente institucional e a demanda por uma atuação socialmente 

responsável das empresas.  

O financiamento de projetos complementares por meio do aproveitamento do incentivo fiscal 

pelas empresas, em especial quando associado ao mecanismo da doação direcionada, tem um 

efeito ambíguo. Por um lado, tende a incrementar recursos para os Fundos e a induzir a uma 
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maior transparência na aplicação dos recursos alocados, o que favorece o atendimento de 

demandas sociais e o controle social no monitoramento dos recursos. Por outro lado, pode 

reproduzir práticas assistencialistas e indiretamente reforçar a tendência, apontada pela 

literatura, de esvaziamento do papel político dos Conselhos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, em um momento em que avança o projeto político neo-liberal. A ambivalência 

dessas ações merece ser aprofundada em estudos de caso.  

Todavia, os recursos dos Fundos da Infância e da Adolescência podem ser alocados em 

projetos voltados à capacitação de conselheiros, à realização de estudos e diagnósticos e ao 

ordenamento institucional dos Conselhos. O trabalho identificou situações em que projetos 

dessa natureza têm sido financiados por agentes do mercado, em ações que tendem a 

fortalecer as conquistas democráticas pautadas em uma concepção de direitos e em uma 

ampliação da participação popular na formulação e controle da política. O Pró-Conselho, em 

Minas Gerais, ilustrou essa possibilidade, mediante mobilização, diálogo e encontro 

sistemático de atores de diversos segmentos, com interesses diversos, mas convergentes em 

relação à causa, inspirando o projeto Pró-Conselho Brasil, de abrangência nacional.    

O projeto Pró-Conselho Brasil, apresentou como primeiro passo um diagnóstico nacional da 

situação dos CMDCA e dos CT (CEATS, 2007). As ações voltadas ao fortalecimento desses 

órgãos estão na agenda governamental atual, e as parcerias com agentes de diversos 

segmentos – incluindo empresas, Ministério Público, organizações da sociedade civil - à 

semelhança da experiência mineira, podem catalisar o alcance desse objetivo.  

A institucionalização dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

dos Conselhos Tutelares não é um ponto de chegada. Os dados hoje disponíveis sobre o 

sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente oferecem um horizonte repleto de 

desafios, e a consolidação do projeto democrático de reconhecimento dos direitos do público 

infanto-juvenil e da participação popular na formulação e controle da política está pontuada 

de tensões e possíveis recuos. A experiência do Pró-Conselho ensina que os projetos políticos 

dos diversos atores precisam ser explicitados e confrontados, para que se possa avançar.  
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Pessoas entrevistadas para análise do Projeto Minas de Bons Conselhos 
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começou a prestar assessoria ao deputado estadual André Quintão (PT-
MG), apoiando a criação da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.  

José Ronald 
Vasconcelos de 
Albergaria  

Coordenador, desde 2000, do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias da Infância e da Juventude do Estado de Minas Gerais. 

Luiz Gonzaga 
Leal  

Superintendente da empresa Telemig Celular de 1998 a 2001,  
responsável pela criação do Instituto Telemig Celular como “braço 
social” da empresa. Engenheiro eletrônico, ingressou como técnico de 
manutenção em telecomunicações na Telemar. Saiu da área técnica para 
a área gerencial, chegando a ocupar o cargo executivo mais alto na 
organização.  

Márcio Rogério 
de Oliveira 

Começou a carreira como promotor no Vale do Jequitinhonha de junho 
de 1992 a outubro de 1994. Promotor da Infância e da Juventude em 
Teófilo Otoni até 2002, acumulando com a promotoria criminal. Em 
2004 foi para a Promotoria de Infância de Belo Horizonte. Participou do 
Grupo de Trabalho do Programa pró-Conselho Brasil. Desde 1998 
coopera informalmente com o Centro Operacional de Apoio das 
Promotorias de Infância e Juventude de Minas Gerais. Foi Coordenador 
Adjunto do FONCAIJ (Fórum de Centros de Apoio a Promotorias de 
Infância e Juventude de todos os Estados do Brasil) de 2004 a maio de 
2008. Foi  Presidente da ABMP (Associação Brasileira de Magistrados e 
Promotores da Infância e Juventude) de 2006 a 2008  
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Marcus Fuchs Pedagogo, especialista em Pedagogia Social, atuou na  Companhia de 

Urbanização de Belo Horizonte – Urbel em projeto de interlocução com 
os sem-teto e moradores de rua. Fez sua trajetória profissional na 
Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente-Amencar; e foi eleito 
presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente nos anos de 1998-1999 como representante das 
organizações da sociedade civil. Membro do Grupo de Ação Estratégica 
do Projeto Pró-Conselho; foi colaborador do Projeto Pró-Conselho 
Brasil; e sucedeu Francisco de Assis Azevedo como Diretor do Instituto 
Telemig Celular de 2005 a 2006.  

 

Roteiro de Entrevistas 

As entrevistas tiveram de uma a duas horas de duração.  

O roteiro das entrevistas era genérico, conforme abaixo, com variantes específicas:  

1. Motivação da empresa/instituto/organização para o Programa;  

2. Se havia um processo de planejamento e como funcionou;  

3. Resistências encontradas na organização. 

4. Avaliação dos resultados.   

      As entrevistas foram transcritas.  

 



 

150 

ANEXO A 

RELAÇÃO DE EMPRESAS PARCEIRAS DA FUNDAÇÃO ABRINQ NO “PROGRAMA 

EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA” 

 

1) Banco Itaú 

2) Banco Santander Banespa 

3) CNEC Engenharia S.A. 

4) Sabesp 

5) Camargo Corrêa 

6) Medial Saúde 

7) Nestlé 

8) Telefônica 

9) ABN Amro 

10) Banco Safra 

11) Itautec 

12) Liotécnica Tecnologia de Alimentos Ltda. 

13) Porto Seguro Seguros  

14) Santista Têxtil 

15) Unilever 

16) Nobleplast 

17) Organon 

18) Cia Têxtil do Castanhal 

19) Kidy Birigui Calçados Indústria e Comércio Ltda. 

20) Cobra Rolamentos e Autopeças Ltda. 

21) GFK Indicator Ltda.  
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ANEXO B 

RELAÇÃO DE INSTITUTOS, EMPRESAS E FUNDAÇÕES ASSOCIADOS AO GIFE 

1) 3M do Brasil 

2) ABN Amro Real 

3) Ação Comunitária do Espírito Santo (Aces) 

4) ACJ Brasil/United Way International 

5) Associação Itakyra 

6) Basf 

7) Bovespa 

8) Bridgestone Firestone do Brasil 

9) Carrefour 

10) Citigroup 

11) Comgás - Companhia de Gás de São Paulo 

12) Ericsson 

13) Fersol Indústria e Comércio S/A 

14) Fundação Abrinq 

15) Fundação Acesita 

16) Fundação Alphaville 

17) Fundação Ana Lima 

18) Fundação Avina 

19) Fundação Banco do Brasil 

20) Fundação Belgo-Mineira 

21) Fundação Bradesco 

22) Fundação Bunge 

23) Fundação Cargill 

24) Fundação Clemente Mariani 

25) Fundação CSN 

26) Fundação Demócrito Rocha 

27) Fundação Educar DPaschoal 

28) Fundação Estudar 

29) Fundação Filantrópica Safra 

30) Fundação Ford 

31) Fundação Iochpe 
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32) Fundação ItauBank 

33) Fundação Itaú Social 

34) Fundação José Silveira 

35) Fundação Kellogg 

36) Fundação Lemann 

37) Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho 

38) Fundação Nestlé Brasil 

39) Fundação O Boticário 

40) Fundação Odebrecht 

41) Fundação Orsa 

42) Fundação Otacílio Coser 

43) Fundação Ponto Frio Alfredo João Monteverde 

44) Fundação Projeto Pescar 

45) Fundação Roberto Marinho 

46) Fundação Romi 

47) Fundação Semear 

48) Fundação Telefônica 

49) Fundação Tide Setubal 

50) Fundação Vale do Rio Doce 

51) Fundação Victor Civita 

52) Fundação Volkswagen 

53) Fundo Cristão para Crianças 

54) Grupo Brasilcred 

55) Grupo YPY 

56) Harald Indústria e Comércio de Alimentos Ltda 

57) HSBC Bank Brasil 

58) IBM Brasil 

59) Instituto Algar 

60) Instituto Amazônia Celular 

61) Instituto Arcor Brasil 

62) Instituto Avon 

63) Instituto Ayrton Senna 

64) Instituto C&A 

65) Instituto Camargo Corrêa 
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66) Instituto Coca-Cola Brasil 

67) Instituto Consulado da Mulher 

68) Instituto Credicard 

69) Instituto Criança é Vida 

70) Instituto Cultural Oboé 

71) Instituto de Cidadania Empresarial 

72) Instituto Ecofuturo 

73) Instituto Elektro 

74) Instituto Embraer de Educação e Pesquisa 

75) Instituto Gerdau 

76) Instituto Hedging-Griffo 

77) Instituto Holcim 

78) Instituto IBI 

79) Instituto Itaú Cultural 

80) Instituto Marquês de Salamanca 

81) Instituto Medial Saúde 

82) Instituto O Boticário 

83) Instituto Pão de Açúcar 

84) Instituto Paulo Montenegro 

85) Instituto Razão Social 

86) Instituto Rogerio Steinberg 

87) Instituto Ronald McDonald 

88) Instituto Sadia de Sustentabilidade 

89) Instituto Sangari 

90) Instituto Social Maria Telles (Ismart) 

91) Instituto Social Sotreq 

92) Instituto Sol 

93) Instituto Telemig Celular 

94) Instituto Unibanco 

95) Instituto Vivo 

96) Instituto Votorantim 

97) Instituto Wal-Mart 

98) Instituto Xerox 

99) JPMorgan 
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100) Microsoft 

101) Natura Cosméticos 

102) Oi Futuro 

103) Philips do Brasil 

104) Politec 

105) Santander Banespa 

106) Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein  
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ANEXO C 

Municípios, total e com existência dos conselhos municipais na área das crianças e dos 
adolescentes, por características dos conselhos, segundo classes de tamanho da população dos 
municípios, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2002 
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ANEXO D 

Municípios, total e com existência de Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, por 
recursos disponibilizados pelas Prfeituras, segundo classes de tamanho da população dos 

municípios, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2002 
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ANEXO E 

Quadro demonstrativo da rede de Conselhos dos Direitos Municipais da Criança e do Adolescente no Brasil - 
Atualizado em 26/5/04 

 
UF 

Nº Cidades CMDCA CT* 
Sem  
CMDCA  

% de cidades 
Sem CMDCA 

sem 
CT* 

% de cidades 
Sem CT 

AC 22 16 15 6 27,3 7 31,8 

AL 102 91 90 11 10,8 12 11,8 

AM 62 33 30 29 46,8 32 51,6 

AP 16 13 13 3 18,8 3 18,8 

BA 417 214 49 203 48,7 368 88,2 

CE 184 183 176 1 0,5 8 4,3 

DF 1 0 10 - - - - 

ES 78 78 78 0 0,0 0 0,0 

GO 246 197 175 49 19,9 71 28,9 

MA 217 139 92 78 35,9 125 57,6 

MG 853 529 443 324 38,0 410 48,1 

MS 78 77 75 1 1,3 3 3,8 

MT 139 125 123 14 10,1 16 11,5 

PA 143 119 66 24 16,8 77 53,8 

PB 223 83 65 140 62,8 158 70,9 

PE 191 120 95 71 37,2 96 50,3 

PI 222 126 108 96 43,2 114 51,4 

PR 399 395 400 4 1,0 - - 

RJ 108 92 99 16 14,8 9 8,3 

RN 167 117 70 50 29,9 97 58,1 

RO 52 50 47 2 3,8 5 9,6 

RR 15 15 6 0 0,0 9 60,0 

RS 497 424 413 73 14,7 84 16,9 

SC 293 293 288 0 0,0 5 1,7 

SE 75 75 81 0 0,0 - - 

SP 645 643 563 2 0,3 82 12,7 

TO 139 116 65 23 16,5 74 53,2 

Total 5.584 4.363 3.735 1.220 21,8% 1.865 33,4% 

Fonte: SIPIA Módulo IV  

Os dados relativos nos Conselhos Tutelares refletem o número de Conselhos existentes e não o número de 
cidades que possuem Conselhos, uma vez que alguns municípios possuem mais de um Conselho 



 

158 

ANEXO F 

TERMO DE PARCERIA 
 

A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CNPJ 20.971.057/0001-45, com sede na Av. 
Álvares Cabral, nº 1690, Bairro Santo Agostinho, na cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, representada por seu Procurador-Geral de Justiça, Dr. Nedens Ulisses Freire 
Vieira, e o INSTITUTO TELEMIG CELULAR para o desenvolvimento social, CNPJ 
04.202.860/0001-69, com sede na Rua Levindo Lopes, nº 259, 8º andar, Bairro Funcionários, 
na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, representado por seu Diretor 
Executivo, Francisco de Assis Oliveira Azevedo, têm acertado o seguinte: 
 
1. O INTUITO desenvolveu o Pró-conselho – Programa de Fortalecimento dos Conselhos 

Tutelares e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de 
Minas Gerais; 
 

2. A PROCURADORIA DERAL DA JUSTIÇA tem interesse em participar da parceria do 
Programa Pró-conselho na interpretação dos resultados da pesquisa, nas definições de 
ações principais do programa, tendo como base a própria pesquisa e com sugestões na 
elaboração de projetos específicos; 

 
3. O INSTITUTO se compromete a divulgar a logomarca indicada pela PROCURADORIA 

GERAL DE JUSTIÇA em todas as peças publicitárias do programa Pró-conselho; 
 
4. O INSTITUTO repassará à PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA todas as 

informações referentes ao programa, os resultados obtidos na pesquisa e as metas 
alcançadas em cada projeto; 

 
5. A PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA indicará seu representante junto ao 

INSTITUTO TELEMIG CELULAR, que deverá participar do processo de implatação do 
Pró-conselho. 

 
 
 

Belo Horizonte, 25 de junho de 2.001. 
 
 
 
 
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA  INSTITUTO TELEMIG CELULAR 
Nedens Ulisses Freire Vieira    Neste ato representado pelo Sr. 
Procurador-Geral de Justiça     Francisco de Assis Oliveira Azevedo 
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ANEXO G 

Projeto Minas de Bons Conselhos 
Grupo Voluntário de Suporte Local 

 
 

Prezado membro do Grupo Voluntário de suporte Local (GVSL), 
 
 
O instituto Telemig Celular dentro das ações previstas no Projeto Minas de Bons Conselhos, 
informa aos participantes do GVSL as regras para reembolso das despesas referentes aos 
trabalhos de apoio na criação de Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e Conselhos Tutelares em MG. 
 
01 – Tipo de despesas a serem reembolsadas 
 
 
Considerando que os grupos já se encontram geograficamente perto das cidades em que 
prestarão apoio, não necessitando neste caso de se hospedar a cidade, o Instituto Telemig 
Celular se responsabilizará por dois tipos de despesas: Transporte (até R$ 20,00/ pessoa por 
visita) e Alimentação (até R$ 10,00/pessoa por visita). 
 
Neste primeiro momento o Instituto assume o compromisso de para cada cidade a ser apoiada 
reembolsar as duas primeiras visitas (neste caso 02 visitas de 01 voluntário ou 01 visita de 
2 voluntários). Espera-se que nestas duas primeiras visitas se estabeleça uma relação com o 
poder publico local e que nas próximas visitas o transporte e demais despesas possam ser 
requisitadas junto à prefeitura da cidade a ser beneficiada. 
 
02 – Requisição do reembolso 
 
Para o consultor voluntário requerer o reembolso das despesas deverá seguir os seguintes 
passos: 
 
Passo 1: Entrar em contato com o promotor da cidade a ser beneficiada e posicioná-lo sobre a 
programação de sua visita à cidade para prestar apoio na criação do conselho informando 
sobra a data e o objetivo da visita. 
 
Passo 2: Preencher a Ficha de Requisição de Reembolso (FRR) anexo 1, colher assinatura do 
promotor da cidade que receberá a visita. 
 
Passo 3: Fazer um relatório da Reunião, conforme modelo anexo 2. 
 
Passo 4: Encaminhar a FRR e o Relatório da Reunião para o coordenador de sua região. 
 
Coordenador de sua mesorregião: 
<Nome do coordenador>, <telefone> e <endereço> 
 
03 – Reembolso das despesas 
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O reembolso será efetuado mediante depósito na conta indicada pelo voluntário na FRR. Este 
reembolso será efetuado duas vezes no mês, sempre no 10º e no 20º dia útil. O coordenador 
de sua mesorregião encaminhará para o Instituto Telemig Celular as FRRs também no 10º dia 
e no 20º dia útil. 
 
04 – Relação dos Voluntários 
 
Para facilitar o contato entre os voluntários da sua região, segue anexo lista com a divisão dos 
grupos formado e suas respectivas cidades. 
 
Em caso de dúvidas, gentileza entrar em contato com Fernando Silveira nos telefones: 31 
3259-4456 ou 3259-3506. 
 
Atenciosamente, 
 
Francisco Azevedo 
Diretor Executivo  
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ANEXO H 
 

REGIMENTO INTERNO DO GRUPO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 
 

DEFINIÇÃO E FINALIDADE 
 
Art. 1º - O Grupo de Ação Estratégica – GAE é um grupo formado por representantes 
voluntários de Conselhos Tutelares, Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Minas Gerais, Instituições afins e demais parceiros do programa Pró-
Conselho. 
 
Art. 2º - O GAE tem por finalidade: 

a) discutir com o Instituto Telemig Celular – ITC as melhores formas de ação 
para implementar os projetos do programa Pró-conselho; 

b) ter um papel consultivo dando suporte técnico para elaboração, avaliação e 
monitoramento das ações e projetos do programa Pró-conselho; 

c) apoiar, quando necessário, em outros estados, ações similares ou a replicação do 
programa Pró-conselho; 

d) contribuir na identificação de parceiros e na construção de parcerias para o 
fortalecimento do programa. 

 
 

DA COMPOSIÇÃO DO GAE 
 
Art. 3º - O GAE será composto por no mínimo 30 e no máximo 50 membros. Todas as 
regiões do Estado de Minas Gerais e parceiros deverão estar representados por 01 (um) 
participante, no mínimo. 
 
§ 1º - Para participar do GAE os membros deverão: 

a) ter história, trajetória e conhecimento da política de defesa dos direitos da 
criança e do adolescente; 

b) exercer representação em âmbito regional e/ou institucional; 
c) conhecer o ECA e agir de acordo com seus princípios. 

 
§ 2º - Ficará a cargo dos parceiros a indicação de seus representantes no GAE e a cargo do 
ITC a indicação dos demais membros do GAE. 
 
§ 3º - O mandato dos membros do GAE terá duração de dois anos, com possibilidade de 
recondução. 
 
§ 4º - Ao término do mandato, ou a qualquer momento, o membro do GAE poderá sugerir ao 
ITC nomes para substituí-lo, que deverão atender aos requisitos nos § 1º e 2º deste artigo. 
 

REPRESENTATIVIDADE 
 
Art. 4º - Os membros do grupo indicarão, por maioria dos presentes, duas pessoas que terão a 
função de representar o GAE perante terceiros. 

 
DEVERES DOS MEMBROS DO GAE 
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Art. 5º - Constituem deveres dos membros do GAE: 
I – freqüência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das reuniões do GAE realizadas 
no ano; 
II – promover e zelar pelo cumprimento dos objetivos do GAE; 
III – promover o fortalecimento dos Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente no estado de Minas Gerais e em outros estados, quando possível. 
IV – apoiar as ações e projetos do programa Pró-conselho em suas respectivas regiões. 
 

DOS DEVERES DO ITC 
 

Art. 6º - Compete ao ITC, mediante pessoa por ele indicada para tal função: 
 
I – convocar todos os participantes (membros do GAE, parceiros e convidados) para a reunião 
através de e-mail, fax ou carta, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
II – tomar as providências necessárias para a realização da reunião, tais como, designação do 
local, reserva de hospedagem dos membros, dentre outras; 
III – suportar as despesas referentes à realização da reunião, incluindo aluguel do local 
designado, alimentação, e hospedagem para participantes do interior e, quando necessário, as 
despesas de transporte dos participantes; 
IV – elaborar a pauta de reuniões, 
V – secretariar os trabalhos e redigir o relatório da cada reunião. 
 

DAS REUNIÕES 
 

Art. 7º - O GAE reunir-se-á no mínimo 3 (três) e no máximo 4 (quatro) vezes ao ano, 
mediante convocação pelo ITC, na forma estabelecida no artigo 6º, inciso I. 
 
§ 1º - As reuniões serão normalmente realizadas em Belo Horizonte, em hotel localizado na 
região central, e, excepcionalmente, em qualquer outro local previamente estabelecido pelo 
ITC, com aprovação da maioria dos membros do GAE. 
 
§ 2º - Em cada reunião será aprovada a data da reunião seguinte. 
 
Art. 8º - O ITC poderá, de acordo com a pauta da reunião, ou por sugestão dos membros do 
GAE, convidar outros participantes e parceiros.  

 
DAS DELIBERAÇÕES 

 
Art. 9º - As deliberações do GAE serão tomadas por maioria dos presentes. 
 

DO REGISTRO DOS TRABALHOS 
 

Art. 10 - Lavrar-se-á relatório de cada reunião, ao final da mesma. 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 11 - O ITC encaminhará, periodicamente, aos membros do GAE, as atas de reuniões, 
informações, publicações e material produzido referente ao programa Pró-conselho. 
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Art. 12 - Este regimento entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Belo Horizonte, junho de 2003. 
 
 

 Instituto Teleming Celular - ITC  Grupo de Ação Estratégica - GAE 
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ANEXO I 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude - CAOIJ  

 
PROJETO MINAS DE BONS CONSELHOS -  1ª AVALIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 
(preencher e encaminhar ao Coordenador do  CAOIJ até o dia 09/08/2002) 

 
MUNICÍPIO:  ______________________   COMARCA:  ____________________ 
 
I - Situação da Lei Municipal criando os conselhos (CMDCA e CT) 
 

�  publicada e vigente 

�  projeto de lei em tramitação na Câmara 

�  anteprojeto em fase de discussão e elaboração 

�  processo de criação da lei ainda não foi iniciado 

 
I - Situação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e  Adolescente - CMDCA 
(caso  já  exista a lei) 

�  existente e ativo 

�  em fase de implantação 

�  inexistente e processo de criação ainda não iniciado 

Se implementado em 2002,  data da posse dos conselheiros municipais  ____/____/____ 
 
II - Situação do Conselho Tutelar (caso  já  exista a lei ) 

�  existente e ativo 

�  em fase de implantação 

�  inexistente e processo de criação ainda não iniciado 

Se implementado em 2002,  data da posse dos conselheiros municipais  ____/____/____ 
 
IV - Assinale com "x"  as ações  desenvolvidas pela Promotoria, Prefeitura e/ou 
comunidade,  durante o  1º semestre/2002 (responder somente  se o município ainda não 
tiver criado a lei e/ou conselhos) 

�  O prefeito      foi   contatado    e    sensibilizado   sobre   a importância e obrigatoriedade  
de criar os conselhos  

�  O prefeito manifestou interesse em apoiar o processo de criação dos conselhos  

�  O prefeito manifestou  resistência em apoiar o processo de criação dos conselhos 

�  O prefeito manifestou indiferença quanto ao processo de criação dos conselhos 

�  Foram feitas reuniões ou pelo menos uma reunião com representantes da comunidade 
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�  Os representantes da comunidade foram mobilizados e estão empenhados na criação dos 
conselhos 

�  Os representantes da comunidade foram mobilizados,  mas não estão empenhados na 
criação dos conselhos 

�  Foi constituída no Município uma  comissão de trabalho  para a criação dos conselhos 

�  O prefeito ainda não foi contatado e a comunidade ainda não foi mobilizada para a criação 
dos conselhos 

�  Os voluntários capacitados pelo Inst. Telemig  foram contatados e estão atuando em 
conjunto com a Promotoria 
 

V - Se entender conveniente, relatar no verso eventuais  observações  e/ou  dificuldades   
com relação à criação e/ou manutenção dos conselhos no município   

 

____________________, _____ de ______________ de 2002. 

                                                                                                                     Promotor de Justiça 

 


