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Como alinhar os investimentos corporativos em responsabilidade social às políticas públicas 
voltadas a crianças e adolescentes. Este foi um dos temas discutidos por empresas como 
Petrobras, Telefônica e Itaú durante evento que abordou como tema central o alinhamento das 
empresas aos princípios dos Direitos Humanos, realizado ontem em São Paulo, em 
comemoração aos 60 anos da declaração universal. 
 
O encontro, que reuniu presidentes das maiores empresas do País e representantes do 
governo federal, foi promovido pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência 
da República e o Instituto Ethos. 
 
A Petrobras vai investir R$ 1,3 bilhão em projetos com foco na responsabilidade social, até 
2012. Uma das alternativas para o alinhamento da empresa será a ampliação aos programas 
governamentais que oferecem incentivos fiscais como os Fundos para a Infância e a 
Adolescência (FIA), as Leis Rouanet e de Incentivo ao Esporte, além de maior aderência à Lei 
do Aprendiz,que prevê a regulamentação do emprego de jovens maiores de 14 anos em 
caráter de aprendizagem. 
 
De acordo com Wilson Santa-rosa, gerente executivo da Comunicação Institucional da 
Petrobras, atualmente, a empresa apóia l,85 mil projetos sociais, escolhidos através de 
seleções pública e está formando 2,5 mil jovens através da Lei do Aprendiz. 
 
Uma estimativa do Instituto Ethos previa que a aplicação da Lei do Aprendiz pelas 500 maiores 
empresas do País abriria de imediato quase dois milhões de vagas para jovens entre 16 e 24 
anos."No entanto, há 9 mil de vagas em aberto nas empresas por conta da baixa adesão ao 
programa", aponta Carmem Oliveira, subsecretária de Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
 
Santarosa também ressaltou que em 2007, somente a Petrobras utilizou a Lei Rouanet plena-
mente. "As empresas ainda acham que vão ter que aumentar os gastos com pessoal para 
poder conseguir adequar projetos à obtenção de incentivos, mas o gasto será o mesmo. Além 
disso, há um retorno para a imagem da empresa junto à comunidade" disse. 
 
A Petrobras também afirma ter beneficiado 172 projetos através dos investimentos em FIA e 
suge-re uma revisão da legislação referente a utilização dos fundos. 'A lei deveria ser revisada 
para que as empresas utilizem os fundos com a previsão do lucro no final do ano", comentou o 
executivo. 
 
Arrecadação 
De acordo com a pasta de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, a arrecadação 
dos FIA soma R$ 601 milhões de 2002 até o ano passado. "O maior incremento se deu entre 
2003 e 2006, com R$ 51 milhões arrecadados junto a Petrobras, Correios e Caixa Econômica 
Federal", diz Carmem Oliveira. 
 
Os fundos são previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em âmbito nacional, 
estadual e municipal e podem receber verbas orçamentárias e doações de pessoas físicas—o 
valor, até o limite de 6% do imposto de renda, é deduzido integralmente. O dinheiro é gerido 
pelos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, instituições compostas por 
representantes da sociedade civil e do poder público e pode ser repassado a entidades 
governamentais ou do Terceiro Setor que realizem políticas so-ciais nessa área. 
 
Aprendiz 
Além de investir em FIA, a Fundação Telefônica diz incentivar os funcionários a doarem parte 
do imposto de renda devido aos fundos, informando aos colaboradores através de um sistema 
interno, quais projetos serão beneficiados com as doações. 



De acordo com Sérgio Mindlin, presidente da fundação, os projetos de combate ao trabalho 
infantil são o foco principal dos programas adotados nos 13 países da América Latina em que o 
grupo Telefônica atua, apoiados pela Fundação Telefônica espanhola. 
 
Entre as ações adotadas pela empresa com este foco é a adesão à Lei do Aprendiz através da 
sua subsidiária TGestiona, que atualmente conta com 38 jovens em contrato de aprendizagem. 
"A intenção é que o programa se estenda a todas as empresas do grupo no futuro", disse 
Mindlin. 
 
Outro setor que tem investido nesta lei é o financeiro, através da Federação Brasileira dos 
Bancos (Febraban). No primeiro semestre deste ano, o setor empregou 4 mil jovens. Ana 
Beatriz Patrício, superintendente da Fundação Itaú Social, aponta que o 1,5 mil estão no Itaú. 
 
Pesquisa 
Levantamento do Instituto Ethos e Ibope Inteligência de 2007 aponta o perfil do funcionário de 
132 das 500 maiores empresas do País: homem branco, com até 45 anos, nível superior de 
escolaridade efluência em inglês. Mulheres, negros, pessoas com deficiência e outras minorias 
sociais continuam com pouco ou nenhum acesso na área privada. 
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