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Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) é um espaço aberto de estudo, aprendizado, reflexão, inovação
e de produção de conhecimento, composto por pessoas de formação multidisciplinar, engajadas

e comprometidas, e com genuína vontade de transformar a sociedade. O GVces trabalha no desenvolvimento de estratégias, políticas e ferramentas de gestão públicas e empresariais para a sustentabilidade,
no âmbito local, nacional e internacional. E tem como norte quatro linhas de atuação: (i) formação; (ii)
pesquisa e produção de conhecimento; (iii) articulação e intercâmbio; e (iv) mobilização e comunicação.
Nesse contexto, Empresas pelo Clima (EPC), Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de Valor (ISCV),
Desenvolvimento Local & Grandes Empreendimentos (IDLocal) e Tendências em Serviços Ecossistêmicos
(TeSE) são as Iniciativas Empresariais do GVces para cocriação, em rede, de estratégias, ferramentas e
propostas de políticas públicas e empresariais em sustentabilidade. São abordadas questões em desenvolvimento local, serviços ecossistêmicos, clima e cadeia de valor.
As Iniciativas Empresariais do GVces em 2013:

EPC - contribuição para a transição a uma economia de baixo
carbono por meio de instrumentos econômicos (mercado de
carbono, política fiscal e crédito
verde) aplicados à expansão das
fontes renováveis na matriz elétrica brasileira e ao fomento a
soluções em TIC (tecnologia de
informação e comunicação) voltadas à gestão das emissões e de
riscos climáticos

2

ISCV - cocriação de soluções
empresariais para os desafios
de gestão de resíduos e pósconsumo, envolvendo pequenos
empreendimentos

IDLocal - cocriação de diretrizes
empresariais de atuação visando
à proteção integral de crianças
e adolescentes no contexto de
grandes empreendimentos

TeSE - cocriação de estratégias
de gestão empresarial em valoração de serviços ecossistêmicos e
gestão de recursos hídricos
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Glossário
Abuso e exploração sexual

Cadeia de valor

e a seus direitos como cidadãos brasileiros.

São as duas formas, igualmente perversas,
com que a violência sexual contra crianças e adolescentes se manifesta. Veja as
definições:

O conjunto de atividades que adicionam
valor a um produto ou serviço desde as
etapas iniciais de projeto/produção até o
atendimento ao consumidor final.

Geração de valor compartilhado

Abuso: “É qualquer ato de natureza ou conotação sexual em que adultos submetem
menores de idade a situações de estimulação ou satisfação sexual, imposto pela
força física, pela ameaça ou pela sedução.
O agressor costuma ser um membro da
família ou conhecido”.

Comunidade

Exploração: “Pressupõe uma relação de
mercantilização, onde o sexo é fruto de
uma troca, seja ela financeira, de favores
ou presentes. A exploração sexual pode
se relacionar a redes criminosas mais complexas e pode envolver um aliciador, que
lucra intermediando a relação da criança
ou do adolescente com o cliente”.
Fonte: Childhood Brasil.

BSC (Balanced Scorecard)
O BSC é uma ferramenta de planejamento
estratégico e sistema de gestão que busca
alinhar as atividades da organização com
sua visão e estratégia, e prover um sistema
de monitoramento do desempenho com
relação a objetivos estabelecidos. Ele foi
desenvolvido no início dos anos 90 por
Robert S. Kaplan e David P. Norton.
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Fonte: GVces.

A comunidade pode ser definida como
“grupo territorial de indivíduos com relações recíprocas, que se servem de meios
comuns para lograr fins comuns”.
Fonte: Fichter, 1973.

Esfera de influência
Amplitude e/ou extensão de relações políticas, contratuais, econômicas ou outras
por meio das quais uma organização tem
a capacidade de afetar as decisões ou atividades de indivíduos ou organizações.
Fonte: ISO 26000.

ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente)
Em vigor desde 1990, o ECA define os direitos e deveres das crianças e adolescentes,
assim como os direitos, deveres e obrigações do Estado, da família e da sociedade. É
um instrumento importante para transformar a realidade da infância e da juventude,
historicamente vítimas do abandono e da
exploração econômica e social.
A Lei nº 8.069/90, que dispõe sobre o ECA,
regulamentou o Art. 227 da Constituição
Federal, dando prioridade absoluta ao
atendimento à criança e ao adolescente

Fonte: Guia Escolar, 2004.

São políticas ou práticas de operação que
aumentam a competitividade de uma empresa enquanto que simultaneamente alavancam as condições econômicas e sociais
das comunidades onde opera.
Fonte: Porter & Mark, 2011.

Grande empreendimento
Consideramos grande empreendimento
qualquer intervenção ou atividade que,
pela sua dimensão ou natureza, gera
transformações significativas em um dado
território. O conceito se aplica a empreendimentos que permaneçam no território
tanto por longo prazo quanto por tempo
limitado – e não necessariamente implica
na realização de grandes obras.
Fonte: GVces.

Grupo vulnerável
Grupo de indivíduos que compartilham
uma ou várias características que são base
para discriminação ou circunstâncias adversas – sociais, econômicas, culturais, políticas e de saúde – que os priva de meios
para gozar seus direitos ou igualdade de
oportunidades.
Fonte: ISO 26000.

ISO 26000 – Diretrizes sobre
Responsabilidade Social
A Norma Internacional ISO 26000 – Diretrizes sobre Responsabilidade Social for-

nece orientações para todos os tipos de
organização, independente de seu porte
ou localização, sobre conceitos, histórico,
princípios e práticas relativas à responsabilidade social.

Fonte: ISO 26000.

Prioridade absoluta
É definido pelo Art. 227 da Constituição
Federal:
“É dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária”.
Esta regra é trazida de forma detalhada no
ECA, e significa que, pela lei, ações voltadas
à proteção de crianças e adolescentes devem estar em primeiro lugar nos processos
de formulação e implementação de políticas públicas.

Parte interessada (stakeholder)
Ver definição em Stakeholders

Protagonismo infanto-juvenil
É a participação ativa de jovens – meninos
e meninas – em todas as instâncias de discussão, mobilização e definição de ações
em defesa de seus direitos.

Fonte: Childhood Brasil.
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Proteção integral

Responsabilidade social

Doutrina adotada pelo ECA que considera crianças e adolescentes cidadãos em
condições especiais de desenvolvimento e sujeitos de direitos, que devem ser
protegidos pela família, pelo Estado e pela
sociedade. É o princípio que orienta o ECA
e legalmente garante que o desenvolvimento físico, moral, psíquico e social seja
assegurado a todas as crianças e adolescentes sem discriminação.

A responsabilidade social se expressa pelo
desejo e pelo propósito das organizações
de incorporar considerações socioambientais em seus processos decisórios e
responsabilizar-se pelos impactos de suas
decisões e atividades na sociedade e no
meio ambiente. Isso implica um comportamento ético e transparente que contribua
para o desenvolvimento sustentável, que
esteja em conformidade com as leis aplicáveis e seja consistente com as normas
internacionais de comportamento. Também implica que a responsabilidade social
esteja integrada em toda a organização,
praticada em suas relações e leve em conta
os interesses das partes interessadas.

Fonte: ANDI.

Rede de Proteção da Criança e do
Adolescente
Conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais voltadas
ao atendimento dos direitos da criança e
do adolescente no nível municipal. A rede
local deve articular o maior número de organizações, com destaque para aquelas que
representam o poder público municipal, os
Conselhos de Direitos e Tutelares, a Justiça
da Infância e da Juventude, as entidades de
atendimento, o Ministério Público, os órgãos
de segurança pública, a Defensoria Pública e
os centros de defesa de direitos, bem como
as demais organizações representativas da
comunidade dispostas a contribuir para a
promoção e a defesa dos direitos da criança
e do adolescente.
Saiba mais sobre as instituições que fazem parte da Rede de Proteção aqui:
http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/spdca/
guia_escolar/Guia_Escolar.pdf.
Fonte: Guia Escolar, 2004.
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Nota 1: atividades incluem produtos, serviços e processos.
Nota 2: relações referem-se às atividades
da organização dentro de sua esfera de
influência.
Fonte: ISO 26000.

Sistema de Garantia dos Direitos
da Criança e do Adolescente
O Sistema de Garantia de Direitos referese a um conjunto articulado de pessoas
e instituições que atuam para efetivar os
direitos assegurados no marco regulatório,
pautado, fundamentalmente, em três eixos
centrais: promoção, controle e defesa dos
direitos da criança e adolescente. Isso se

dá no nível federal, estadual e municipal.
Saiba mais sobre o Sistema de Garantia aqui: http://www.childhood.org.br/
wp-content/uploads/2013/10/Cadernode-Pesquisa_CEPARVS_site.pdf.
Fonte: Childhood Brasil.

Stakeholder (parte interessada) e
engajamento com stakeholders
Para a empresa, stakeholders são comunidades, instituições, indivíduos, governos,
clientes, acionistas e fornecedores com os
quais mantém relação e algum nível de
interdependência que impacta ou pode
vir a impactar seu negócio.
Engajá-los significa, em primeiro lugar, conhecê-los, assim como suas expectativas.
Depois, estabelecer com eles diferentes
formas de diálogo e troca de informações
e avaliações em uma espécie de “diplomacia empresarial” que tenta, de um lado,
prevenir e remediar possíveis conflitos em
torno de sua atividade e, de outro, extrair
aprendizados que possam aperfeiçoar seu
processo decisório e reduzir seus riscos
e custos.

mentos de identidade social e cultural.
O território é a unidade que melhor dimensiona os laços entre pessoas, grupos sociais
e instituições que podem ser mobilizadas
e convertidas em um trunfo crucial para
o estabelecimento de iniciativas voltadas
para o desenvolvimento.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário,
Governo Federal.

Vulnerabilidade social
A vulnerabilidade social é o resultado negativo da relação entre a disponibilidade
dos recursos materiais ou simbólicos dos
atores, sejam eles indivíduos ou grupos,
e o acesso à estrutura de oportunidades
sociais, econômicas e culturais que provêm
do Estado, do mercado e da sociedade.
Esse resultado se traduz em debilidades
ou desvantagens para o desempenho e
mobilidade social dos atores.
Fonte: Abramovay, 2002.

Fonte: Maristela Bernardo, 2006.

Território
Um espaço geograficamente definido (…)
caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia,
a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população com grupos
sociais distintos, onde se distinguem ele-
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1
Apresentação
Nos últimos anos, o Brasil tem vivido um boom de
grandes empreendimentos, impulsionados em grande
parte pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), mas não se limitando a ele. São desde megaobras,
como o caso da usina de Belo Monte, até intervenções
de menor dimensão, mas que nem por isso deixam de
impactar nos territórios onde se instalam. São estradas,
portos, ferrovias, usinas hidrelétricas e outros. Grandes
intervenções urbanas também têm ocorrido, seja como
forma de tentar solucionar os problemas históricos de
nossas grandes cidades, seja como consequência da
Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.
Além disso, o próprio setor privado tem investido e
levado a cabo seus grandes empreendimentos, como
a exploração de jazidas de minérios, a instalação de
novas unidades fabris ou a expansão de suas cadeias
produtivas para outras áreas do país.
Muitos desses empreendimentos ocorrem em territórios vulneráveis, onde há fraca presença do Estado
e que estão ocupados por grupos, famílias ou indivíduos que são mais expostos ao risco de desemprego,
precariedade do trabalho, pobreza e falta de proteção

social. É importante frisar que a vulnerabilidade não
ocorre apenas em regiões distantes dos centros urbanos, podendo estar presente, por exemplo, na periferia
ou em outras áreas das grandes cidades.
Boa parte desses investimentos, especialmente no
setor de energia1, tem ocorrido no norte do país, em
especial na região amazônica. Historicamente, até por
sua ocupação mais recente, os territórios dessa região
são menos dotados de recursos institucionais ou de um
setor público forte e ainda possuem parte de sua população em condição de vulnerabilidade. Deve-se considerar, ainda, que a região abriga populações tradicionais
como povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outras
comunidades cuja organização e modo de vida têm
forte relação com o ambiente natural. Nesse contexto,
um grande empreendimento afeta tanto as atividades
econômicas locais quanto os laços de pertencimento,
identidade e vínculos culturais. Por outro lado, se realizado com os devidos cuidados, pode trazer resposta a
diversas mazelas sociais e violações de direitos.
Quando falamos em vulnerabilidade social, um dos
grupos de mais risco é o de crianças e adolescentes.
1

10

http://www.pac.gov.br/mapa.
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Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade sofrem mais intensamente as consequências das
desigualdades sociais, da pobreza e da exclusão social.
Isso se reflete em violações de seus direitos e se desdobra na fragilização dos vínculos afetivos na família
e nos demais espaços de socialização, como escolas e
outros. Por fim, acabam sujeitos à passagem abrupta
da infância à vida adulta, onde continuam sofrendo
com a falta de acesso à educação, trabalho, saúde, lazer
e cultura. Sem perspectiva de futuro, são expostos a
diversas formas de exploração, que podem incluir o
trabalho infantil, o trabalho de jovens em condições
degradantes e a exploração sexual2.
A chegada de um grande empreendimento em um
território vulnerável pode afetar consideravelmente
esse cenário. É muito importante que, conforme determina a lei, seja conferida prioridade absoluta para
a proteção da infância e da adolescência, não só para
garantir seus direitos, mas também como uma estratégia para o desenvolvimento local e proteção aos
direitos humanos como um todo.
Com o avanço da democracia no país, o papel social
dos mais diversos atores mudou e, junto com os direitos
que foram conquistados, vieram novas responsabilidades. Isso também é válido para as empresas, que devem
buscar construir novas competências e inovar em sua
2

gestão. A postura da empresa frente a esses desafios fará
toda a diferença para transformá-los em novas oportunidades e ganhos para o negócio, ou em obstáculos e
cobranças. Uma empresa proativa e aberta a diálogo
com a sociedade terá claras vantagens neste sentido.
É nesse contexto que o Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Escola de Administração de
Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas
(FGV-EAESP), a Childhood Brasil e o Núcleo de Direitos
Humanos e Empresas da Direito GV3 se juntaram para
discutir a proteção integral da infância e adolescência
nos territórios afetados por grandes empreendimentos. Com foco específico no papel das empresas, o
objetivo foi produzir diretrizes sobre como as empresas
podem preparar, por meio da atuação conjunta com
outros stakeholders, os territórios que recebem grandes
empreendimentos para garantir a proteção integral de
crianças e adolescentes.
Este trabalho buscou compor diferentes perspectivas para o enfrentamento da questão da proteção integral. Especificamente buscamos equilibrar três eixos:
• desenvolvimento local;
• proteção integral de crianças e adolescentes;
• gestão empresarial socialmente responsável.
Ao analisarmos a convergência entre estes três
eixos, fica evidente que, no contexto de territórios

Ver em Referências Bibliográficas fontes de referência para a situação das crianças e adolescentes no Brasil e no mundo.

Como parte dessa parceria, a Direito GV produziu o artigo “O direito à proteção integral das crianças e dos adolescentes no contexto de grandes empreendimentos: razões jurídicas para a ação da empresa e desafios para o sistema de garantias”, tratando desse mesmo tema pela perspectiva jurídica.
Recomendamos sua leitura como complementação desta publicação, que pode ser acessada no site http://idlocal.com.br/.
3
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que recebem grandes empreendimentos, atuações
empresariais que incorporam a proteção integral de
crianças e adolescentes em suas estratégias e práticas
promovem o desenvolvimento local ao mesmo tempo
em que geram valor para as próprias empresas e seus
acionistas (ver Figura 1).
Dada a natureza dessa iniciativa, buscou-se um
processo coletivo de construção em que diferentes
atores pudessem trazer suas perspectivas. Um grupo
diverso e robusto se formou em torno da Iniciativa
Empresarial de Desenvolvimento Local & Grandes
Empreendimentos (IDLocal) do GVCes: a Childhood
Brasil, o Núcleo de Direitos Humanos e Empresas da
Direito GV e representantes das treze empresas4 que se
mostraram dispostas a debater, analisar e compartilhar
suas experiências no tema.
Os membros do grupo participaram de diversos encontros, incluindo uma viagem a campo5, onde se buscou conectar o trabalho com a realidade de um território
afetado por um grande empreendimento. O processo
ainda envolveu um seminário de consulta a entidades
que trabalham com o tema da infância e adolescência.
O resultado é o presente documento. Nas páginas
a seguir, o leitor encontra uma descrição do contexto
amplo do tema de proteção da infância e juventude, incluindo o cenário internacional, e como esse tema vem

sendo tratado na gestão empresarial. Então passa-se a
um mapeamento dos desafios e oportunidades para
as crianças e adolescentes dos territórios que recebem
grandes empreendimentos. Após esse mapeamento,
são tratados os papéis e responsabilidades das empresas frente aos principais fatores de risco associados. O
documento então apresenta uma proposta de Diretrizes Empresariais para Proteção Integral de Crianças
e Adolescente no Contexto de Grandes Empreendimentos, buscando conectar as ações que devem
ser tomadas com a estratégia maior da empresa. Para
isso foi utilizada a metodologia do Balanced Scorecard
(BSC) com a construção de um mapa estratégico para
o tema e orientações para implementação.
Pelos elementos, reflexões e propostas apresentadas acreditamos que, mesmo sendo voltada prioritariamente para as empresas, esta publicação também
contribuirá para outros atores da sociedade civil e do
governo envolvidos com os temas da infância e juventude e dos grandes empreendimentos.
O GVCes continuará a tratar este tema nos próximos ciclos da IDLocal. No site http://www.fgv.br/ces
podem ser encontrados documentos adicionais e mais
informações sobre como este trabalho foi construído
e sua continuidade.
Boa leitura!

AES Brasil, Alcoa, Alphaville, Anglo American, BP, Construtora Camargo Corrêa, Grupo Abril, Grupo André Maggi, Klabin, Natura, Suzano Papel e Celulose, Unilever e Votorantim.
4

De 24 a 28 de junho de 2013, um grupo formado por integrantes do GVces, Childhood Brasil, Direito GV e empresas participantes estiveram na região
de Altamira-PA. Na ocasião foi observada a situação do território face à instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, por meio de oficinas, entrevistas
e visita ao canteiro de obras e seu entorno.
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2
Contexto
Proteção integral de crianças e adolescentes
A perspectiva de que a proteção da infância e
adolescência é um tema pertinente a todas as organizações, e não apenas ao Estado, está presente tanto
nas principais referências internacionais para crianças
e adolescentes quanto na legislação brasileira1. Como
a própria UNICEF diz em seu lema para a responsabilidade social empresarial “children are everyone’s business”
(ou “as crianças são de interesse de todos”). No final do
século XX, um dos principais marcos internacionais no
tema foi a Cúpula da ONU sobre a Infância, ocorrida
em Nova York em 1990. O encontro abriu a chamada
década de conferências mundiais, quando a ONU pro-

moveu uma série de cúpulas mundiais sobre temas
sociais e ambientais. A conferência estabeleceu entre
os países compromissos e metas sobre a sobrevivência,
proteção e desenvolvimento das crianças.
A Cúpula de Nova York já havia sido precedida por
outro grande marco, a Convenção sobre os Direitos
da Criança, publicada em 1989. A Convenção foi o
primeiro tratado internacional que conseguiu regulamentar em um único documento todos os direitos
(civis, políticos, econômicos, sociais e culturais) de um
grupo difuso: “as crianças”. Segundo a Convenção, toda
criança nasce com o direito, entre outros, de sobrevi-

Ver o Anexo e o artigo “O direito à proteção integral das crianças e dos adolescentes no contexto de grandes empreendimentos: razões jurídicas para
a ação da empresa e desafios para o sistema de garantias”, que pode ser acessado pelo site http://idlocal.com.br/.

1
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A Década das Conferências
Com o arrefecimento da guerra fria, a ONU passa
a articular uma agenda convergente global sobre
diversos temas
1990

Cúpula Mundial da ONU sobre a Infância
(Nova York)

1992

Conferência da ONU sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Rio de Janeiro)

1993

1994

1995

Conferência da ONU sobre Direitos
Humanos (Viena)
Conferência da ONU sobre Populações e
Desenvolvimento (Cairo)
Conferência da ONU sobre a Mulher
(Pequim)
Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento
Social (Copenhague)

1996

Conferência da ONU sobre
Assentamentos Humanos (Habitat II)
(Istambul)
Cúpula Mundial sobre Alimentação (Roma)

2000
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Cúpula Mundial do Milênio:
Estabelecimento dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (Nova York)

vência, nutrição e alimentação, saúde, abrigo, educação, participação, igualdade e proteção. O sucesso
da Convenção deu, em âmbito internacional, o status
de “sujeitos detentores de direitos” às crianças, ainda
que não equiparasse suas responsabilidades àquelas
de um adulto. A Convenção, assim como a posterior
Declaração da Cúpula de Nova York, aponta que as
instituições públicas e privadas são responsáveis por
assegurar o desenvolvimento integral das crianças.
Já nos anos 2000, outro marco importante para a
agenda da proteção das crianças e dos adolescentes foi
o desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (ODM). Lançada durante a Cúpula do Milênio, o maior encontro de líderes mundiais da história,
a Declaração do Milênio estabeleceu uma série de
prioridades para avanço e sobrevivência coletiva dos
seres humanos. Essas prioridades, que foram nomeadas ODM, se relacionam diretamente com a agenda da
proteção da infância, já que as crianças são o público
mais vulnerável com relação à pobreza, desastres ambientais, guerras e outras mazelas sociais. Além disso,
ao menos quatro ODM abordam diretamente questões
essenciais para as crianças: a garantia da educação
básica, a redução da mortalidade infantil, a proteção
da saúde das gestantes e a redução da miséria.
No Brasil, a grande referência para a agenda da proteção da infância é o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). O ECA foi instituído em 1990 pela Lei nº 8.069
e regulamenta o Artigo 227 da Constituição Federal que
trata dos Direitos da Criança no Brasil, estabelecendo

as bases para a proteção da infância e adolescência,
incluindo a responsabilidade de toda a sociedade em
garanti-la e a regra da prioridade absoluta, isto é, de que
as políticas e ações voltadas para as crianças e adolescentes devem sempre estar em primeiro lugar.
O ECA foi inspirado pelos principais documentos de
Direitos Humanos da ONU, incluindo a Declaração dos
Direitos da Criança. Ele é reconhecido internacionalmente como um dos conjuntos de leis mais avançados
com relação aos direitos da população infanto-juvenil.
Infelizmente ainda hoje, o ECA não é cumprido em
sua integralidade. Muitas de suas disposições sequer são
conhecidas pelos atores responsáveis por garantir a proteção integral. Ao se envolver no desenvolvimento de
um território, qualquer ator, inclusive as empresas, deve
procurar compreender as disposições do Estatuto da
Criança e do Adolescente e buscar reconhecer quais são
as deficiências do local que precisam ser trabalhadas. 2
É importante novamente destacarmos que o ECA
aponta ao longo de seu texto que toda a sociedade
é responsável por proteger e garantir o desenvolvimento das crianças e adolescentes no Brasil, e não
apenas o Estado.

O educador Antônio Carlos Gomes da Costa, coautor do ECA, aponta três
grandes requisitos necessários para tirar o ECA do papel: a existência de
um compromisso ético com a causa da Promoção e Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente por parte da família, da sociedade e do Estado; a
vontade política para superar os obstáculos e desafios presentes nas políticas públicas, no mundo jurídico e na sociedade civil; a elevação dos níveis
de competência técnica para formar pessoal dirigente, técnico e auxiliar
capacitado para imprimir ao atendimento a necessária qualidade. Fonte:
Promenino Fundação Telefônica.
2

O ECA deve ser lido e estudado em sua integralidade,
mas aqui estão alguns destaques de relevância para as
empresas:
• Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a
pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente
aquela entre doze e dezoito anos de idade.
• Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade,
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.
• Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade,
ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.
• Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e
do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
• Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação,
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho,
assegurando-lhes: I - igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola; II - direito de ser respeitado por seus
educadores; III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; IV - direito
de organização e participação em entidades estudantis; V acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
• Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores
culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da
criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade
da criação e o acesso às fontes de cultura.
• Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça
ou violação dos direitos da criança e do adolescente.
• Art. 71. A criança e o adolescente têm direito a informação,
cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e
serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.

Gestão empresarial socialmente responsável3
Conforme pudemos ver, tanto no âmbito nacional
como no internacional, existe uma série de responsabilidades, legais e não legais, aplicáveis para as empresas
em relação ao tema da criança e do adolescente. Isso,
por si só, já deveria ser suficiente para que medidas
fossem tomadas para evitar que suas operações impactem negativamente os direitos desse grupo. Não
obstante, além das grandes referências internacionais
e da legislação brasileira, dentro da agenda da gestão
empresarial socialmente responsável, esta questão
também aparece.
As empresas são atores sociais de grande relevância. Além de gerarem riquezas e empregos, ao mobilizar pessoas e capital, e utilizar recursos naturais,
elas têm o potencial de impactar de maneira transformadora a sociedade. Tais transformações podem ser
positivas ou negativas, reforçando vulnerabilidades
e estruturas viciadas. Como parte da sociedade, não
é possível que as empresas se isentem de discutir e
atuar nos assuntos que são relevantes para o desenvolvimento comum. A proteção integral de crianças
e adolescentes é um deles.
Durante as últimas duas décadas, o movimento de
sustentabilidade empresarial e RSE (Responsabilidade
Social Empresarial) cresceu de algo marginal e restrito

a poucos grupos de acadêmicos, ONGs e empresas
para se tornar um assunto recorrente e amplamente
aceito. A responsabilidade social das empresas hoje
vai muito além da filantropia e diz respeito a como
elas gerenciam seus impactos na sociedade e no meio
ambiente, incluindo a forma como se relacionam com
suas partes interessadas (stakeholders).
Durante tal período, uma série de iniciativas, ferramentas e referências – como sistemas de gestão,
indicadores, certificações, códigos e padrões – foi criada para subsidiar o trabalho das empresas nessa área.
No início, o foco estava mais em processos e gestão,
mas, conforme a RSE foi amadurecendo, começamos
a observar a conexão com temas específicos como,
por exemplo, a proteção da infância e adolescência.
Alguns marcos importantes para o movimento de
RSE nesta jornada foram a criação do GRI (Global Reporting Initiative), o Pacto Global da ONU, as Diretrizes para
Empresas Multinacionais da OCDE, a norma ISO 26000
e os Princípios Orientadores da ONU para Empresas e
Direitos Humanos. No Brasil, os Indicadores Ethos e o
ISE (Índice de Sustentabilidade da Bovespa) são duas
destacadas referências nessa área.
Os documentos e ferramentas de referência em
RSE e sustentabilidade, em geral, enfatizam a respon-

sabilidade das empresas em mapear seus impactos,
incluindo os oriundos da sua cadeia de valor e esfera
de influência, a importância em agir para evitar que
violações de direitos ocorram, e, quando ocorrerem,
que existam mecanismos adequados de reparação e
compensação dos direitos violados. Além disso, a parte
do engajamento com partes interessadas também é
um dos pilares da RSE. As empresas devem sempre
buscar estabelecer um relacionamento respeitoso e
um diálogo efetivo com os públicos que são ou serão
afetados por suas atividades.
Apesar de todas as referências listadas e muitas
outras serem importantes, optamos por destacar especificamente algumas das disposições que a ISO 26000
e os Princípios Orientadores da ONU apresentam.
A ISO 26000 foi publicada em 2010, sendo resultado
de um processo de elaboração que durou cinco anos

e foi levado por um grupo de trabalho com delegações de mais de 80 países e mais de 40 organizações
nacionais e internacionais. Participaram diretamente
do processo mais de 450 representantes de empresas, governos, trabalhadores, ONGs, consumidores,
academia e outros.4
Entre suas disposições, a norma aborda alguns conceitos que merecem destaque. Um deles é o da devida
diligência (ou due diligence) que diz que as empresas
devem adotar “um processo abrangente e proativo de
identificar os impactos negativos sociais, ambientais
e econômicos reais e potenciais das decisões e atividades de uma organização ao longo de todo o ciclo
de vida de um projeto ou atividade organizacional,
visando evitar e mitigar tais impactos”.5
A norma também fala de “cumplicidade”, que, segundo o documento, deve ser entendida como uma

O GVces coordenou um grupo de trabalho empresarial sobre o entendimento da ISO 26000, que resultou numa publicação acessível pelo link http://
www.gvces.com.br/arquivos/148/livro_iso_26000.pdf.
ISO 26000, item 2.4.

4

Adotamos, nesta publicação, o conceito de responsabilidade social estabelecido pela norma internacional ISO 26000. Ver Glossário e Referências
Bibliográficas.
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situação na qual “uma organização pode ser considerada cúmplice quando colaborar com o cometimento
de atos indevidos por outros que desrespeitem ou
não sejam consistentes com normas internacionais
de comportamento, os quais a organização, por
meio de sua diligência, sabia ou deveria ter sabido
que provocariam impactos negativos substanciais na
sociedade, na economia ou no meio ambiente. Uma
organização também pode ser considerada cúmplice quando silenciar sobre tais atos indevidos ou se
beneficiar deles”.6
Esses conceitos ilustram bem qual é a expectativa
atual sobre o comportamento e a responsabilidade
das empresas. O patamar mudou, e hoje as empresas
devem buscar aliar a excelência operacional ao cuidado nas questões sociais e ambientais. Hoje, o “não
saber” não é mais aceito como uma justificativa para
os impactos e violações que ocorrem na esfera de
influência da empresa.
Em 2011, o Conselho de Direitos Humanos da ONU
aprovou por consenso os Princípios Orientadores sobre
Empresas e Direitos Humanos, que estão estruturados nos parâmetros “Proteger, Respeitar e Reparar”.

ISO 26000, Box 4. No texto original em inglês: (…) an organization may
be considered complicit when it assists in the commission of wrongful
acts of others that are inconsistent with, or disrespectful of, international
norms of behavior that the organization, through exercising due diligence, knew or should have known would lead to substantial negative impacts on society, the economy or the environment. An organization may
also be considered complicit where it stays silent about or benefits from
such wrongful acts.
6
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Os Princípios Orientadores devem ser lidos e analisados em sua integralidade, mas aqui estão alguns
destaques:
• Princípio 13: A responsabilidade de respeitar os direitos
humanos exige que as empresas:
A. Evitem que suas próprias atividades gerem impactos negativos sobre direitos humanos ou para estes contribuam
bem como enfrentem essas consequências quando vierem
a ocorrer;
B. Busquem prevenir ou mitigar os impactos negativos
sobre os direitos humanos diretamente relacionados com
operações, produtos ou serviços prestados por suas relações comerciais, inclusive quando não tenham contribuído
para gerá-los.
• Princípio 18: A fim de aferir os riscos em matéria de direitos humanos, as empresas devem identificar e avaliar as
consequências negativas reais ou potenciais sobre os direitos humanos em que possam ser envolvidas, seja por meio
de suas próprias atividades ou como resultado de suas relações comerciais. Esse processo deve:
A. Recorrer a especialistas em direitos humanos internos e/
ou independentes;
B. Incluir consultas substanciais com grupos potencialmente afetados e outras partes interessadas em função do tamanho da empresa e da natureza e do contexto da operação.
• Princípio 22: Se as empresas constatam que provocaram
ou contribuíram para provocar impactos adversos, devem reparar ou contribuir para sua reparação por meios legítimos.
• Princípio 29: Para que seja possível atender rapidamente e reparar diretamente os danos causados, as empresas
devem estabelecer ou participar de mecanismos de denúncia de nível operacional eficazes à disposição das pessoas e
comunidades que sofram os impactos negativos.
Fonte: Empresas e direitos humanos: Parâmetros da ONU para proteger, respeitar e reparar (Relatório final de John Ruggie – Representante
Especial do Secretário-Geral). Conectas Direitos Humanos.

Os princípios se baseiam no reconhecimento de que:
(1) o Estado tem a obrigação de respeitar, proteger
e implementar os direitos humanos;
(2) as empresas, como organizações que desempenham funções especializadas na sociedade, devem
cumprir todas as leis aplicáveis e respeitar os direitos
humanos; e
(3) são necessários recursos adequados e eficazes
para reparação em caso de descumprimento de obrigações e violações de direitos.
É interessante notarmos que, enquanto os Princípios Orientadores colocam a responsabilidade de
proteger os Direitos Humanos como sendo unicamente do Estado (cabendo às empresas respeitá-los
e, quando cabível, reparar suas violações pelos meios
adequados), o ECA vai além e coloca que toda a sociedade – inclusive as empresas – é responsável
por proteger e garantir os direitos das crianças e
adolescentes.
Desde 2012, conta-se com uma referência específica, no âmbito internacional, sobre empresas e a
infância. Tratam-se dos Princípios para Empresas e
Crianças da UNICEF. Os princípios seguem a estrutura
dos Princípios Orientadores da ONU para Empresas e
Direitos Humanos.

Os 10 Princípios para Empresas
e Crianças da UNICEF
1.

Assumir a responsabilidade de respeitar os
direitos das crianças e o compromisso de apoiar
seus direitos humanos.

2.

Contribuir para a eliminação do trabalho infantil,
inclusive em todas as atividades empresariais e
relações comerciais.

3.

Prover trabalho decente para jovens
trabalhadores, pais e responsáveis.

4.

Garantir a proteção e segurança a crianças
em todas as suas atividades empresariais e
instalações.

5.

Garantir que os produtos e serviços sejam
seguros e empenhar-se em apoiar o direito da
criança por meio deles.

6.

Adotar práticas de comercialização e publicidade
que respeitem e apoiem os direitos da criança.

7.

Respeitar e apoiar os direitos da criança em
relação ao meio ambiente e à aquisição e uso
de terras.

8.

Respeitar e apoiar os direitos da criança em
suas medidas de segurança.

9.

Ajudar a proteger crianças afetadas por
situações de emergência.

10.

Reforçar os esforços comunitários e
governamentais para proteger e garantir
a observância dos direitos da criança.
Fonte: http://www.unicef.org/csr/css/Principles_2_pager_
Portuguese.pdf.
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Com todo esse acúmulo de referências e ferramentas, hoje trabalhar com questões sociais e ambientais
tornou-se – além de uma obrigação legal – um imperativo estratégico para as empresas. A expectativa da
sociedade sobre as empresas tem ido cada vez mais
longe, e a questão de como elas lidam com seus impactos nos direitos humanos tem se tornado pontochave para que possam ser consideradas responsáveis
ou sustentáveis.
Nesse sentido, este documento foi desenvolvido
com a perspectiva de geração de valor compartilhado
a partir da proteção integral de crianças e adolescentes.
A geração de valor só poderá ocorrer como parte de
um processo de desenvolvimento do território que
procure fomentar a autonomia e conte com a participação ampla e efetiva de todos os atores.
Existem inúmeras formas que uma empresa pode
agregar valor ao negócio quando trabalha em prol da
proteção integral de crianças e adolescentes. Podese, por exemplo, contribuir para o cumprimento de
obrigações legais, para ganhos na eficiência e para a
diminuição de riscos operacionais ligados aos direitos
humanos, gerando resultados financeiros maiores. Isso
sem falar, é claro, dos ganhos com relação ao valor
de marca e reputação que podem projetar a empresa
como uma liderança frente a seus clientes, sejam eles
o Estado, o setor privado ou os consumidores diretos.
Ao contribuir para a proteção integral, a empresa estará, ao mesmo tempo, gerando melhores condições
para sua operação e contribuindo para a estruturação
22

Consideramos “grande
empreendimento” qualquer
intervenção ou atividade
que, por sua dimensão ou
natureza, gera transformações
significativas em um
dado território.

As referências e os documentos mencionados apresentam o estado da arte nos temas em questão, e
apontam para o compromisso que as empresas devem
assumir para atender as expectativas da sociedade
sobre seu comportamento. Porém, por si só, eles não
transformam a realidade. Existe uma lacuna de implementação entre o que dizem os documentos e a
realidade do dia a dia. É nessa lacuna que as empresas
líderes têm a oportunidade estratégica de atuar, diferenciando-se pela efetividade e pioneirismo, abrindo
caminho para a disseminação das práticas propostas.
Esse é o espaço natural das empresas: mobilizar recursos e atores para gerar valor.

de um território mais justo, com melhores perspectivas para o futuro daquela localidade.
Este trabalho se apoiou nas ferramentas do mapa
estratégico e do BSC (Balanced Scorecard) para apresentar seus resultados. O mapa estratégico e o BSC contribuíram para dar consistência à questão de geração de
valor e trazer sinergia com a linguagem empresarial.
A Figura 1 traz a aspiração maior que orientou o trabalho, e sintetiza os principais drivers de geração de
valor compartilhado entre as empresas e as crianças
e adolescentes em territórios que recebem grandes
empreendimentos.
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Gerar valor compartilhado a partir da Protecão Integral de
Crianças e Adolescentes nos territórios de atuação da empresa

VALOR COMPARTILHADO GERADO APROPRIÁVEL PELA EMPRESA

MENOR RISCO DE DEMANDAS JUDICIAIS
Promover a proteção integral de crianças e adolescentes, assegurando garantia de seus direitos,
atenção adequada e perspectivas de vida, e também gerando, para a empresa, um melhor
ambiente de operação, com menores riscos e maior rentabilidade, estabilidade e reconhecimento

VALOR COMPARTILHADO GERADO APROPRIÁVEL
PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO TERRITÓRIO
GARANTIA DE DIREITOS
•• Sistema de Garantia de Direitos, Rede de
Proteção e Serviços Essenciais efetivamente
disponíveis no território
•• Sociedade, incluindo crianças e adolescentes,
consciente de seus direitos e mobilizada para
defendê-los

ATENÇÃO ADEQUADA DO ESTADO,
SOCIEDADE E FAMÍLIA
•• Famílias e ambiente social capazes de prover
atenção, apoio e orientação para crianças e
adolescentes
•• Serviços públicos capacitados e disponíveis,
em condições de cumprir sua função junto à
comunidade
24

•• Redução dos riscos legais decorrentes
de violações de direitos das crianças e
adolescentes
•• Redução do contencioso envolvendo
demandas da comunidade local
•• Território e cadeia de valor livres de situações
que geram violações de direitos das crianças e
adolescentes

MELHOR IMAGEM, REPUTAÇÃO POSITIVA
MAIS SEGURA
•• Redução de riscos de imagem relacionados a
crianças e adolescentes
•• Credenciamento como parceira preferencial
em novos empreendimentos e territórios
•• Reconhecimento da empresa como
protagonista na atuação relativa a crianças e
adolescentes

VISIBILIDADE PARA O TEMA DAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
•• Inclusão das crianças e adolescentes na
agenda coletiva do território e planos das
empresas, do poder público e da sociedade civil
•• Crianças e adolescentes protagonistas em seus
espaços (físicos e sociais)

PERSPECTIVAS DE VIDA
•• Educação formal e informal combinada com
espaços e atividades para formação plena do
indivíduo
•• Oportunidades para ampla capacitação e
condições para conquistar sua autonomia
econômica e pessoal

MAIOR RENTABILIDADE E EFICIÊNCIA
DA OPERAÇÃO

AMBIENTE DE OPERAÇÃO MAIS
FAVORÁVEL

•• Menor risco de atrasos e interrupções nas
operações
•• Redução de custos imprevistos e menor
contingenciamento de recursos
•• Melhores resultados dos investimentos da
empresa no fortalecimentos do território, com
mais foco e menos risco.
•• Maior clareza sobre o papel dos atores
no território, com redução das demandas
pontuais relacionadas ao tema das crianças
e adolescentes e maior eficiência da empresa
para respondê-las
•• Contribuição para a “licença social para
operar”

•• Maior independência do território em relação
à empresa e menor risco na sua eventual saída
•• Maior capacidade do território para
desenvolver, atrair e reter talentos
•• Comunidade mais preparada para lidar com
as transformações do território e aproveitar as
oportunidades
•• Maior capacidade para atrair políticas públicas
e investimentos privados para o território
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3
Desafios, oportunidades e
responsabilidades
A compreensão do contexto de um dado território
e de como um grande empreendimento irá afetá-lo
positiva ou negativamente é uma preocupação da
sociedade e parte essencial da responsabilidade de
uma empresa. Cada território guarda suas próprias
peculiaridades, porém algumas características podem
ser comuns a todos. Essas características decorrem do
legado histórico do desenvolvimento de nosso país,
com suas possibilidades e limitações, com seu capital
natural e seus traços culturais, que representam potenciais, mas também desafios. Neste capítulo, essas
condições comuns serão consideradas e será estabelecido um mapeamento para a construção das diretrizes
empresariais apresentadas nos capítulos seguintes, e
que também pode ser utilizado como subsídio pelas
empresas para seus casos específicos. Neste mapeamento estão contemplados não apenas os aspectos
relevantes para as empresas, mas o processo de chegada e operação de um empreendimento como um
todo, no qual elas são uma importante parte, mas não
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a única. Os papéis e responsabilidades das empresas
decorrentes dessa situação são analisados por meio
da matriz apresentada ao final do capítulo.

Mapeamento dos desafios
e oportunidades
O mapeamento a seguir não deve ser visto como
uma análise exaustiva que contempla todos os aspectos e situações possíveis sobre a infância e a adolescência em territórios que recebem ou contam com a
presença de grandes empreendimentos.1 Esta análise
foi construída com base em experiências reais e em
A metodologia escolhida para este estudo foi o levantamento, reflexão
e sistematização de conhecimentos trazidos pelos participantes do grupo e especialistas convidados, somados à observação direta e interlocução com atores envolvidos com o tema tanto nas empresas quanto em
campo. Esta abordagem empirista foi considerada mais apropriada para
os fins deste estudo, que tem caráter eminentemente prático, priorizando o diálogo direto com a realidade de seus potenciais usuários, quer nas
empresas, quer nos demais setores sociais. Não obstante, outras formas
de aprofundamento da reflexão podem trazer importantes contribuições
adicionais. Na seção Referências Bibliográficas desta publicação, apresentamos algumas sugestões.
1
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consultas realizadas com atores diretamente envolvidos em territórios com grandes empreendimentos.
Foi adotada uma linguagem direta e assertiva, buscando dar um panorama dos elementos típicos que
compõem tal situação, porém, sem uma discussão
profunda de suas origens e causas. Assim, a análise
apresentada a seguir deve ser compreendida como um
olhar inicial, uma provocação para instigar e apoiar a
discussão que deve ser feita pelas empresas e demais
atores envolvidos frente a suas situações específicas
em cada território e a seus focos de interesse.
Também é importante ressaltarmos que um empreendimento traz consigo uma mistura de transformações positivas e negativas, e que optamos por
apresentá-las separadamente. Assim, na primeira parte
desta análise, sintetizada na Figura 2, o foco foi apenas
sobre os desafios e pontos de atenção negativos decorrentes da presença de grandes empreendimentos
nos territórios que os recebem. As oportunidades são
tratadas mais adiante, como potenciais benefícios que
o empreendimento pode gerar no território (Figura 3),
e cuja efetivação dependeria, dentre outros fatores, do
enfrentamento dos desafios identificados. Propõe-se
que atuar na prevenção de violações dos direitos das
crianças e adolescentes – e, quando necessário, na sua
reparação – seja um objetivo das empresas envolvidas
no empreendimento na medida em que gera valor tanto
para elas quanto para as comunidades que as recebem.
O mapeamento de desafios resultante dos debates
e consultas realizados está representado na Figura 2.
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FIGURA 2

Mapeamento dos Desafios da Proteção Integral a Crianças e Adolescentes no contexto de grandes empreendimentos
CONTExTO AMPLO
•
•
•
•
•
•
•

Modelo de desenvolvimento
Mentalidade colonizadora
Cultura de impunidade
Visão de curto prazo
Baixo compromisso com o interesse público/coletivo
Invisibilidade de Crianças e Adolescentes (C-A)
Mentalidade machista

TERRITÓRIO
Região que recebe o
empreendimento

EMPREENDEDOR

EMPREENDIMENTO

Ator econômico responsável
pelo empreendimento

Atividade – nova ou
existente – que transforma
significativamente um dado
território

LICENCIAMENTO
Processo de licenciamento
ambiental, que incorpora
precariamente os aspectos sociais e
não garante o preparo do território
com a necessária antecedência

VULNERABILIDADES
DO TERRITÓRIO
Fragilidades existentes
que aumentam o risco de
impactos negativos em C-A

ASPECTOS DO
EMPREENDIMENTO
Características da operação
que aumentam o risco de
impactos negativos em C-A

• Fraca presença e controle do Estado
• Insuficiência de políticas públicas e/ou
falta de articulação entre elas
• Frágil controle social
• Precariedade dos serviços básicos de
atendimento (saúde, educação…)
• Aceitação tácita e/ou banalização
da exploração sexual de C-A e outras
violações
• Falta de perspectivas de vida/futuro
para C-A
• Ausência de espaços de lazer e
entretenimento
• Precariedade do Sistema de Garantia
de Direitos e da Rede de Proteção a C-A,
e falhas no sistema de atendimento

• Omissão de C-A na agenda do
empreendimento
• Assimetria de poder
(empreendimento x local & poder
empresarial x público)
• Interesses particularistas ou
conﬂitantes de atores do território
• Não reconhecimento de valor no
desenvolvimento do território
• Superpovoamento temporário do
território (trabalhadores e outros)
• Regime de trabalho nas obras
• Falta de planejamento e de preparo
do território
• Não envolvimento da população
local no diagnóstico e planejamento

AGRAVAMENTO DE
VULNERABILIDADES
• Desterritorialização da comunidade local
• Alterações não planejadas na economia local
• Maior carência de profissionais locais
qualificados para planejamento e
monitoramento
• Sobrecarga em equipamentos e serviços públicos
• Fragilização do tecido social e das famílias
• Não valorização da cultura local e incidência
negativa sobre a autoestima de sua população
• Agravamento das desigualdades de gênero, com
maior sobrecarga sobre as mulheres

VIOLAÇÕES AOS
DIREITOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES
Situações –novas ou existentes –
potencializadas pela chegada ou
presença do empreendimento

•
•
•
•
•
•

Exploração sexual
Trabalho infantil
Evasão escolar
Drogadição
Criminalidade e violência
Não acesso a serviços básicos
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Como mostra o diagrama (Figura 2), é importante
considerar que tanto o território em questão como
todos os demais fatores fazem parte de um contexto
amplo: um caldo institucional e cultural em que estão
imersos todos os atores envolvidos, e cujas características permeiam suas relações e processos, inclusive
aquelas consideradas eminentemente técnicas e objetivas. É nesse contexto que a ação do empreendedor

e a presença do empreendimento, mesmo mediadas
por um processo de licenciamento, podem provocar interações entre vulnerabilidades do território
e certos aspectos do empreendimento, levando a
maiores riscos de violações dos direitos de crianças
e adolescentes, muitas vezes também potencializadas
pelo agravamento de vulnerabilidades do território
e de sua população.

CONTExTO AMPLO
Dentre as características do contexto amplo, algumas são especialmente relevantes quando enfocamos os desafios da proteção integral das crianças e
adolescentes (PI) nos territórios afetados por grandes
empreendimentos. A primeira é o próprio modelo de
desenvolvimento vigente no Brasil que, na prática,
não reconhece a dimensão local como componente
essencial para o desenvolvimento do país, ao dar prioridade quase absoluta às necessidades e interesses dos
atores econômicos dominantes e dos grandes centros
urbanos e industriais.
Essa perspectiva, em que os territórios são tratados
como um mero recurso a ser explorado, pode ser vista
como uma expressão da mentalidade colonizadora que ainda predomina em nossa sociedade, e que
apresenta também um outro aspecto relevante para o
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Em geral, os investimentos feitos em
territórios remotos e pouco urbanizados
estão relacionados aos recursos naturais
que eles podem prover, e não ao seu próprio
desenvolvimento. O mesmo se aplica a
territórios vulneráveis no contexto de
grandes cidades – como as periferias ou áreas
urbanas degradadas – que muitas vezes
recebem o impacto de obras de infraestrutura
ou “requalificação” determinadas por
prioridades distantes do local. Em
ambos os casos, o território que recebe o
empreendimento é tratado como mero
espaço físico, sendo relegados à condição de
“mitigação de impactos” os interesses das
comunidades que o habitam ou utilizam.

tema da proteção integral de crianças e adolescentes:
a noção de que “o que vem de fora é melhor”, compartilhada tanto pela comunidade do local que recebe o
empreendimento como pelas pessoas e instituições
que o promovem e realizam. Via de regra, é como se
o empreendimento estivesse trazendo “civilização e
cultura” para uma população atrasada. Essa atitude
tem graves implicações nas relações que serão estabelecidas entre o empreendimento e o território, tanto
institucionalmente quanto no plano pessoal, uma vez
que cada indivíduo acaba incorporando poderes e
fraquezas do grupo a que se vincula. Aqui se alimenta, por exemplo, o agravamento de vulnerabilidades
que enfocaremos mais adiante, como a assimetria
de poder, a não valorização da cultura do local e
a baixa na autoestima de sua população.
A visão de curto prazo é outra relevante característica do contexto amplo relacionada à mentalidade colonizadora e se caracteriza pelo foco quase
exclusivo em resultados identificáveis e apropriáveis
em poucos anos ou, quando muito, em duas ou três
décadas. Tal horizonte dificilmente incorpora planos
voltados ao desenvolvimento de capacidades humanas e econômicas efetivamente enraizadas no território, que, por sua natureza, podem requerer prazos
mais longos. A falta de investimentos na formação
de crianças e adolescentes e no fortalecimento da
sociedade local são alguns exemplos disso. Mesmo o
poder público, que teria como uma de suas funções
investir no longo prazo, acaba operando também

Pela perspectiva de uma
empresa envolvida em um
empreendimento, uma
consequência comum é o foco
apenas nas vantagens que o
território traz (como recursos
naturais, por exemplo), sem
se considerar uma integrante
da comunidade local nem
reconhecer que os benefícios
visados são “parte de um pacote”,
que pode incluir desafios como,
por exemplo, lidar com questões
sociais do território.

em uma lógica de prazos mais curtos, premido pelos
interesses do setor privado, conveniências políticas e
calendários eleitorais.
Essa inversão de prioridades reflete também o
baixo compromisso com o interesse público e coletivo, que permeia o contexto amplo brasileiro e é
um dos mais graves frutos de seu processo histórico,
juntamente com a cultura de impunidade. Estes são
traços transversais da sociedade nacional, presentes
em todos os setores e territórios, podendo ser vistos
dentro do sistema político e também no setor privado
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e nas comunidades. Decorrem daí dificuldades tanto
para estabelecimento e aplicação de agendas públicas
compartilhadas para o desenvolvimento como para
o efetivo cumprimento de normas legais ou sociais,
tanto pelos atores locais como por aqueles vinculados
ao empreendimento.
No caso específico da proteção integral de crianças
e adolescentes no contexto de grandes empreendimentos, são claras as implicações para a criação ou
agravamento das vulnerabilidades dos territórios e de
suas populações, com aumento dos riscos de violações
dos direitos de crianças e adolescentes. Essa situação
é agravada ainda mais pela mentalidade machista,
que também permeia toda a sociedade e seus atores, independente de região ou classe social. Trata-se
aqui não de um discurso ideológico explícito, mas da
crença de que existe um papel diferenciado entre os
homens e as mulheres, sendo eles responsáveis pelo
âmbito do trabalho, das decisões e da força; e elas, pelo
que requer cuidado e sensibilidade, como as tarefas
domésticas e maternas.
Finalmente, é destacada a invisibilidade das
crianças e adolescentes na sociedade de um modo
geral e também no planejamento do empreendimento e nas agendas públicas. Apesar de eventuais
menções ao tema, verifica-se que não há real preocupação ou envolvimento com este assunto a não
ser por parte das organizações mais especializadas.
Existe uma grande lacuna na implementação de
ações nesta área: ao mesmo tempo em que toda a
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Essa diferenciação – construída
socialmente – contribui para a maior
vulnerabilidade social das mulheres,
resultando em sua inserção no
mercado de trabalho em posição mais
precária do que os homens (ganhando
menos pela mesma atividade) e
ainda mantém as mulheres com
uma jornada dupla, isto é, cuidar da
casa e da família, e ainda trabalhar
fora. Dentro desta visão, a vontade
dos homens teria prerrogativa, e
aí se insere também a violência e
exploração sexual contra as mulheres
de qualquer idade.

sociedade afirma seu compromisso com a infância,
dificilmente tais prioridades se transpõem ao dia a
dia. Além disto, soma-se a esta situação o fato das
crianças e adolescentes não advogarem por seus direitos e interesses como um grupo social autônomo,
o que torna ainda mais difícil sua efetiva presença
nos espaços de articulação, debate e decisão sobre
as questões que podem afetá-los.

LICENCIAMENTO
Para regularizar a presença de um empreendimento em um dado território, o empreendedor
deve cumprir um processo de licenciamento ambiental2, cujo objetivo é controlar os impactos causados pelo empreendimento ao meio ambiente. As
competências e exigências para isso variam conforme
a localização, porte e natureza do empreendimento,
mas em todos os casos destaca-se o fato de se tratar
de um rito originariamente voltado às questões ambientais e que, ao longo do tempo e em resposta às
demandas da sociedade, passou a incorporar também
aspectos sociais. Apesar de representar um avanço em
relação ao que existia antes, a situação atual é ainda
precária, seja pelos recursos limitados e dificuldade
dos órgãos licenciadores em lidar com os aspectos
sociais, seja pelas limitações da lei ao abrigar as complexas demandas desse campo. Como resultado, a
chegada ou presença de um empreendimento age
como um vetor que, com precário controle, gera dinâmicas que podem criar ou agravar vulnerabilidades
sociais e aumentar os riscos de violações de direitos
de crianças e adolescentes no território.

Um dos aspectos mais danosos
é a falta de antecedência no
preparo do território – é sabido que
investimentos e outras medidas
necessárias para preparar um
território para as transformações
provocadas por um grande
empreendimento requerem um
prazo de maturação, dado não
só pelo volume de recursos e
ações práticas, mas também pela
capacidade da sociedade local
para assimilá-los. No entanto, o
rito de licenciamento em vigor
não incorpora tais prazos e, pelo
contrário, cria situações onde
a pressão do tempo sobre o
empreendedor inviabiliza medidas
antecipatórias e preparatórias.

2
Como previsto pela Constituição Federal, Lei n° 6.803/80 e Lei n° 6.938/81, Decreto 99.274/90, Resolução CONAMA n° 001/86 e Resolução CONAMA
n° 237/97.
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VULNERABILIDADES DO TERRITÓRIO
Os locais onde estão ou estarão presentes grandes
empreendimentos são muito diversificados e heterogêneos. Podem tanto ser áreas florestais escassamente
habitadas e distantes dos grandes centros urbanos
quanto periferias metropolitanas ou antigas áreas industriais, portuárias ou comerciais. Podem mesmo ser
outros nichos territoriais que venham a ser afetados.
Buscando evitar o aumento dos riscos de violações
dos direitos de crianças e adolescentes, é necessário
considerar as vulnerabilidades existentes e potenciais
que podem se agravar.
A fraca presença e controle do Estado é uma delas, e se revela pela fragilidade ou insuficiência das instituições públicas (e respectivos recursos) que deveriam
estar presentes no território. Essa situação inclui desde a
segurança pública e administração eficaz da justiça até
a precariedade de serviços públicos básicos como
saúde e educação, passando pelo cuidado com infraestrutura urbana e rural, saneamento, gestão pública e
outros aspectos. Essa precariedade se reflete também
na insuficiência de políticas públicas ou falta de articulação entre elas, decorrente da pouca capacidade
do poder público e da sociedade local para acessá-las.
A fragilidade do controle social é outra vulnerabilidade constantemente presente, que pode ser de34

corrente tanto da falta de organizações e movimentos
da sociedade civil capazes e atuantes quanto da ausência de espaços efetivos para o diálogo e interação
com o poder público (ou de abertura de seus titulares
para o diálogo), que faz minguar eventuais esforços
da sociedade nesse sentido. Tal situação empobrece e
fragiliza o território, quer por dar espaço a uma gestão
pública pouco comprometida com resultados (ou
aberta à corrupção e a sua utilização para fins particulares), quer por impedir a construção de agendas
e consensos sociais essenciais para que haja consistência e coerência nos planos de desenvolvimento
do território e em sua implementação.
Enfocando mais diretamente o tema da proteção
integral, uma séria questão é a aceitação tácita e/ou
banalização da exploração sexual de crianças e adolescentes e outras violações que, em maior ou menor
grau, está presente em todas as camadas e setores de
nossa sociedade e é relacionada à mentalidade machista
já mencionada. Trata-se de atitudes que, mesmo não
aceitando ou fazendo apologia dessas práticas (o que
poderia ser fortemente reprimido legal e socialmente),
acabam acolhendo justificativas para certas situações
com base em argumentos machistas sobre o comportamento de mulheres e meninas, qualificando-as como

“aspectos culturais da região”, “reações naturais dos homens” ou mesmo “oportunidades para essas jovens”.
Este último argumento está diretamente relacionado a outra vulnerabilidade apontada, que é a falta
de perspectivas de vida e futuro para crianças e
adolescentes no território. De fato, qualquer tentativa de justificar a busca de perspectivas por meio da
troca de interesses envolvendo exploração sexual é,
em si mesma, uma violação dos direitos de crianças e
adolescentes. Crianças e jovens devem ter garantidos
os meios para que possam constituir-se em cidadãos e
seres humanos plenos, capazes de exercer suas potencialidades e com isso ter um futuro com autonomia,
livres de quaisquer formas de exploração. É importante
frisar que esses meios incluem, também, atividades
e espaços sadios para lazer e entretenimento.

A realidade, no entanto, é que tais perspectivas são
praticamente inexistentes em muitos territórios, onde
a presença de um grande empreendimento sem o
devido preparo resultará apenas no agravamento e
ampliação do problema existente.
Nesse mesmo quadro, destacam-se a precariedade do Sistema de Garantia de Direitos e da Rede de
Proteção3 a Crianças e Adolescentes, juntamente
com as falhas no sistema de atendimento. Em muitos casos, essas instituições, mesmo sendo previstas
em lei, revelam-se incapazes de, na prática, prevenir
ou prover a reparação das violações de direitos, que
tendem a se avolumar na medida em que mais pessoas
e recursos fluem para o território, estabelecendo novas
dinâmicas, interesses, relações de poder e oportunidades, mesmo que muitas vezes ilusórias.

ASPECTOS DO EMPREENDIMENTO

Assim como os territórios que os recebem, os grandes empreendimentos também têm características
muito variadas. Não obstante, é possível identificar
uma série de aspectos comuns a muitas situações, e
que, por isso, requerem atenção especial ao se analisar
3

as implicações de sua entrada em um território com
vulnerabilidades como as apontadas acima.
O primeiro deles, refletindo uma característica já
mencionada no contexto amplo, é a omissão das
crianças e adolescentes na agenda do empreen-

Veja mais no Glossário e no Anexo.
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dimento. O fato é que, a exemplo da invisibilidade
que ocorre na sociedade como um todo, também no
planejamento do empreendimento este assunto raramente é mencionado, e, mesmo quando isso ocorre,
dificilmente se encontram medidas concretas para
lidar com as questões pertinentes. A consequência
é que o tema tende a só vir à tona quando existem
problemas, ensejando medidas, em geral, apressadas
e reativas, com eficácia limitada, ou mesmo resultados
contraproducentes, tanto para a empresa e o empreendimento quanto para as crianças e adolescentes
envolvidos. A falta de preparo prévio do território
agrava o quadro.
Outro aspecto comum é o estabelecimento de
relações inadequadas para as empresas, devido à
assimetria de poder entre empresas e empreendimento vis-à-vis poder público e economia
local. Comumente, o volume de recursos envolvido
no empreendimento e a capacidade tecnológica,
econômica e operacional das empresas que o conduzem são muito maiores do que os do poder público
local. Como também já mencionado, é comum que
a presença estatal no território seja, como um todo,
bastante frágil. A consequência é que a empresa tende
a ser vista – e demandada – como potencial solucionadora de problemas crônicos, muitos dos quais
pouco ou nada tem a ver com suas atividades ou
com o empreendimento. Ao lidar com essa situação,
a empresa corre riscos de várias naturezas, que vão
desde assumir custos e funções que não lhe cabem
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até gerar frustrações e reclamações (cabíveis ou não)
ou interferir indevidamente em agendas e esferas
além de seu “mandato”.
Essa situação, combinada com a falta de um eficaz
controle social no território e a precariedade nos sistemas de gestão pública, torna a empresa altamente vulnerável a interesses particularistas ou conflitantes
de atores do território, ou seja, alvo de pressões para
favorecimento de alguns grupos ou pessoas influentes
no local em detrimento dos interesses púbicos ou de
outros grupos. Com a ausência de agendas coletivas
amplamente conhecidas e legitimadas que possam
lhe servir de referência, a empresa acaba sendo incluída num jogo de interesses que pode lhe causar
transtornos futuros (conforme mude a cena política)
ou mesmo arrastá-la para esquemas de corrupção e
outros ilícitos.
Replicando o modelo de desenvolvimento presente no contexto amplo, é frequente que os empreendimentos não reconheçam valor no desenvolvimento
do território, e assim estruturem seu planejamento e
sistema de gestão voltado eminentemente para seu
“ambiente interno” e apenas para as partes interessadas
mais relevantes para seu negócio. O território em que
o empreendimento se encontra é visto apenas como
um receptáculo físico e fonte de recursos ou demandas
a serem administradas e controladas em benefício
dos objetivos empresariais. Essa postura, além de não
dialogar com a realidade (bem mais complexa), inibe
o estabelecimento de vínculos mais sólidos com a

comunidade e limita o entendimento da realidade
local. O resultado é que oportunidades potenciais permanecem inexploradas, e riscos, tanto para a empresa
como para a comunidade local, podem se agravar e
se tornar bem mais onerosos.
Uma das mais evidentes consequências dessa
situação é o tratamento inadequado do superpovoamento temporário do território, envolvendo
tanto os trabalhadores do empreendimento e de sua
cadeia de valor como outras pessoas, atraídas para
o território pela maior movimentação de pessoas e
recursos. Ainda que o processo de licenciamento e
outros aspectos regulatórios exijam que a empresa
adote medidas adequadas para os trabalhadores
de sua responsabilidade, o mesmo não se passa em
relação ao contingente migrante. A indefinida divisão de responsabilidades entre empreendimento e
poder público acarreta falta de atenção necessária
a esse público, com agravamento dos riscos para os
direitos humanos em geral, e das crianças e adolescente em particular.
Outro aspecto do empreendimento com impacto
sobre os riscos de violações dos direitos de crianças
e adolescentes é o regime de trabalho nas obras,
que deveria incluir atividades de gestão como recrutamento de trabalhadores locais, condições de contratação, programação de turnos, disciplina, atividades de educação, lazer, informação e capacitação, e
períodos de descanso prolongado com retorno dos
trabalhadores a suas famílias. Além desses aspectos,

mais usuais, pode-se também considerar a possibilidade de medidas mais profundas, capazes de mudar o
cenário das obras, como a elaboração do cronograma
da obra condicionado a um número máximo (limitado)
de trabalhadores. Sem a adoção de medidas dessa
natureza, o ambiente de trabalho nas obras tende a
se tornar ainda mais desgastante, e pode aumentar
comportamentos de risco entre os funcionários, como
a busca por serviços sexuais, o uso de drogas, a violência e o alcoolismo.
Finalmente, como decorrência da situação descrita até aqui, é preciso considerar que o processo de
implantação e gestão do empreendimento termina
por se caracterizar pela falta de planejamento e de
preparo adequado do território para os desafios
e situações apontados. Essa inadequação se deve,
em parte, às metodologias adotadas, à limitação dos
aspectos considerados, ao tempo dedicado a essas
atividades e, em especial, à pouca antecedência do
preparo frente ao início das ações do empreendimento
em campo. Frequentemente, apesar de ser sabido com
grande antecedência que o empreendimento ocorrerá, o real preparo do território só começa pouco antes
do início das ações em campo ou mesmo depois disso.
A inadequação do preparo deve-se também ao não
envolvimento da população local no mapeamento
e planejamento, fazendo com que os habitantes do
território e suas perspectivas estejam ausentes do processo que deveria buscar aproveitar as oportunidades
e a superação dos muitos desafios em pauta.
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AGRAVAMENTO DE VULNERABILIDADES
Então, fica claro que, mesmo vistos separadamente, esses aspectos do empreendimento e as vulnerabilidades do território podem causar o aumento dos
riscos de violações dos direitos de crianças e adolescentes. Esses riscos aumentam ainda mais quando a
combinação entre esses fatores causa o agravamento
de vulnerabilidades locais, quer engendrando novas
violações, quer potencializando as já existentes.
Uma dessas novas situações é a desterritorialização da comunidade local, causada tanto pela
relocação de seus integrantes (em função de obras
ou outros impactos) quanto por mudanças em relações sociais fundadas numa determinada combinação espacial, funcional e econômica (por exemplo,
a cooperação entre vizinhos ou membros da comunidade no cuidado com crianças ou a produção de
alimentos em áreas próximas à moradia). Mesmo que
os habitantes permaneçam fisicamente na região,
essas mudanças, em seu conjunto, terminam por
desestruturar tais arranjos, gerando o processo de
desterritorialização.
Esse processo relaciona-se também às alterações
não planejadas na economia local, decorrentes do
rápido aumento da atividade econômica no território, induzido pelo empreendimento, gerando vários
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efeitos não planejados sobre sua dinâmica como, por
exemplo, inflação localizada, desabastecimento e relocação de mão de obra com a migração de quadros
locais para trabalhar no empreendimento, desguarnecendo atividades essenciais ou tradicionais.
A combinação entre relocação da mão de obra
existente e o surgimento de novas demandas relacionadas à gestão das transformações do território
– aliada à falta de preparo do território, que deveria
incluir a formação de quadros locais para apoio à
gestão pública e à participação social – leva a maior
carência de profissionais locais qualificados para
planejamento e monitoramento, dificultando a
implementação das medidas necessárias para efetiva presença do poder público e da sociedade local
nos processos de governança e participação que se
necessita instalar.
Outro evidente agravamento de vulnerabilidades
– em geral, o mais visível – é a sobrecarga em equipamentos e serviços públicos, que se manifesta, por
exemplo, na falta de vagas em escolas, superlotação
de hospitais, insuficiência dos sistemas de saúde, de
saneamento e abastecimento de água, problemas
na rede viária e a piora do atendimento de órgãos
públicos. Aqui, temos claros aumentos nos riscos

diretos e indiretos para crianças e jovens.
Da mesma forma, há evidentes riscos devido à
fragilização do tecido social e das famílias na
medida em que as transformações no território causam mudanças na dinâmica dos núcleos familiares,
podendo fazer com que arranjos para atenção doméstica ou social às crianças e adolescentes deixem
de ocorrer ou percam eficácia. Com as mudanças no
contexto econômico e social, as formas de trabalho
e convivência se alteram, e as referências de valores
e comportamento também podem mudar. A maior
ausência dos pais (pelas mudanças nas jornadas e
formas de trabalho), combinada à rápida e intensa
introdução de novos estabelecimentos comerciais e
ao influxo migratório, pode afetar as famílias e outras
referências de segurança e solidariedade da comunidade. Com isso, as crianças e adolescentes podem se
ver sem referências exatamente no momento em que
passam a conviver com problemas mais típicos de
grandes centros urbanos. É comum, nesse cenário, o
agravamento das desigualdades de gênero, com
maior sobrecarga sobre as mulheres.

Esse processo de desarranjo das referências sociais
e culturais combina-se à já mencionada mentalidade
colonizadora, e se expressa em não valorização da
cultura local e incidência negativa sobre a autoestima de sua população. Tipicamente, o que se
observa são crianças e adolescentes (e também adultos) que repentinamente se vêem frente a pessoas
e situações que evidenciam as diferenças entre os
costumes, valores, comportamentos e padrões de
consumo vigentes no território e os que chegam
com o empreendimento. As mensagens trazidas
pela televisão e outros canais de comunicação em
geral valorizam os padrões dominantes e tendem a
reforçar o estranhamento da comunidade em relação
a si mesma. Rapidamente, pessoas que se encontravam em equilíbrio com uma dada realidade passam
a ver-se como carentes e excluídas. Sem condições
para adaptar-se ou (re)construir suas referências e
sem meios para igualar-se aos novos padrões, são
vítimas de intensa frustração e mais facilmente levadas
a comportamentos e situações de alto risco para sua
integridade física, psicológica e social.
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VIOLAÇÕES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES
Como visto, a presença de um grande empreendimento em um território com vulnerabilidades deflagra um conjunto de processos com alto potencial de
agravamento dos riscos de violações dos direitos de
crianças e adolescentes. Dentre essas, algumas se destacam pela gravidade e frequência com que ocorrem,
a começar pela exploração sexual, que, apesar de
visível e notoriamente associada aos grandes empreendimentos, continua um problema não solucionado.
Não se trata aqui apenas da prostituição, mas também
de outras formas pelas quais crianças e jovens são
levados ao relacionamento sexual com adultos com
vistas a ganhos materiais.
Também o trabalho infantil é uma questão notória e persistente que, mesmo combatido no próprio
empreendimento, em seus fornecedores e em outros
elos de sua cadeia de valor, é agravado no território em
atividades relacionadas às novas dinâmicas introduzidas, suprindo o lugar de adultos deslocados de suas
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ocupações tradicionais (por exemplo, na agricultura,
nos pequenos negócios e em outras atividades).
Essa mesma situação se relaciona à evasão escolar na medida em que outras demandas e interesses
afastam os jovens da escola e dos cuidados familiares. Essas carências, quando combinadas ao contexto
econômico e demográfico do território e às tensões,
frustrações e anseios gerados pelos impactos na autoestima e na cultura local, agravam também os riscos
de drogadição e envolvimento de crianças e jovens
com criminalidade e violência.
A falta de acesso de crianças e adolescentes a
serviços básicos como saúde, educação, assistência
social, segurança, justiça e outros necessários a sua
proteção integral, agrava ainda mais os riscos e as
consequências de violações de seus direitos, uma
vez que não estão disponíveis as medidas necessárias
para prevenção dos problemas ou reparação pelos
danos causados.

O mapeamento que acabamos de percorrer nos
conta uma história que foca nos potenciais aspectos
negativos da chegada de um empreendimento em
dado território. Como mencionado no início do capítulo, é claro que existem aspectos positivos que o
empreendimento pode trazer consigo, que devem ser
valorizados e aproveitados. Porém, na medida em que
esta narrativa visa subsidiar o planejamento de um
empreendimento que deseja mitigar seus impactos
negativos, evitando a destruição de valor para a empresa, prevenindo violações de direitos e contribuindo
para a proteção integral das crianças e adolescentes,
é fundamental ter clareza sobre os riscos.
Uma situação como a retratada acima pode parecer sobrepujante com relação às capacidades e responsabilidades da empresa responsável pelo empreendimento. De fato, ela é, na medida em que envolve
desde situações diretamente controladas pela empresa até profundas questões políticas, sociais e culturais.
Ao atuar nesse contexto, a empresa não deve buscar
substituir o Estado ou assumir as responsabilidades
que cabem a outras partes interessadas. Como o ECA

e a Constituição apontam, a proteção da infância é
uma prioridade de todos e deve ser compartilhada por
todos. Claro que, em razão da capacidade econômica
e política, e do papel do empreendimento nas transformações do território, criam-se grandes expectativas
sobre a empresa. A garantia da proteção integral de
crianças e adolescentes é um dever que cabe a todos,
porém, as expectativas quanto à ação de cada ator social são diferenciadas conforme suas responsabilidades
e seu papel na sociedade.
Como mencionado anteriormente, é importante
ressaltar que os desafios apontados podem se converter em oportunidades e impactos positivos. Esses
potenciais benefícios, porém, não se concretizam automaticamente e, para que de fato gerem valor para o
território e o empreendimento, é necessário que haja
uma atuação consciente e planejada.
Na formulação destas Diretrizes, trabalhamos no
sentido de que, ao tomar medidas para reduzir os riscos e superar os desafios apontados, a empresa aumente as possibilidades de ampliar efetivamente, dentre outras, as oportunidades enumeradas na Figura 3:
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figura 3

Potenciais benefícios
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Relacionados à proteção integral de
crianças e adolescentes

Relacionados à comunidade e
ao território

Relacionados ao empreendedor e
sua cadeia de valor

•• Maior atenção ao cumprimento do ECA e outras
legislações ligadas à infância e juventude
•• Criação ou fortalecimento dos Conselhos Tutelares,
da Rede de Proteção e do Sistema de Garantia
de Direitos
•• Maior investimento no Fundo Municipal de crianças
e adolescentes (ou formação do mesmo)
•• Maior conscientização das crianças e adolescentes
sobre sua cidadania, direitos e obrigações
•• Acesso à educação sexual e saúde reprodutiva
•• Empoderamento de mulheres, com fortalecimento
das famílias e da sociedade local
•• Maior acesso e melhor qualidade dos serviços
públicos para a infância e juventude, como:
educação, saúde, esporte, lazer, etc.
•• Maiores e melhores perspectivas de vida e futuro
para as crianças e os jovens
•• Novos serviços para crianças e adolescentes das
famílias que trabalham para a empresa e sua
cadeia de valor (creches para funcionários,
planos de saúde, etc.)
•• Estabelecimento de parcerias com organizações
sociais e públicas para temas relacionados à
proteção da infância e adolescência
•• Fortalecimento do acesso do território a políticas
públicas estaduais e federais disponíveis para
crianças e adolescentes

•• Criação de agenda local com visão de futuro
compartilhada (Agenda 21)
•• Maior consciência coletiva sobre cidadania
e direitos
•• Maior acesso à informação e maior transparência
•• Fortalecimento institucional das organizações
da sociedade civil, cooperativas e associações
•• Fortalecimento do controle social, maior
participação e senso de bem comum
•• Melhoria na renda e crescimento econômico do
território
•• Aumento na arrecadação municipal
•• Melhorias na infraestrutura e serviços (educação,
saúde, habitação, urbanização, saneamento, etc.)
•• Melhoria na oferta dos setores de comércio e
serviços
•• Maior oferta de empregos e oportunidades
para empreender
•• Mais oportunidades para qualificação
profissional
•• Mais oportunidades para parcerias
público-privadas com municípios ou outros
órgãos do poder público presentes no território
•• Aumento do Investimento Social Privado
no território
•• Estímulo para a atuação socialmente
responsável de empresas no território

•• Maior articulação da empresa com a sociedade
local e outros stakeholders relevantes para a
proteção da infância e juventude
•• Maiores possibilidades de interlocução entre
empresas e outras organizações para busca
de sinergia na ação e no investimento social e
troca de experiências (acertos e erros)
•• Potencialização da capacidade de mobilização
e articulação das empresas envolvidas no
empreendimento
•• Aumento da consciência e capacidade da
empresa para lidar com o tema de crianças e
adolescentes
•• Maior atenção de investidores e financiadores
aos aspectos sociais (exigências sociais)
•• Contribuição para o aprimoramento do quadro
legal e regulatório com maior atenção aos
aspectos sociais (licenciamento social)
•• Conscientização mais ampla da empresa sobre
os reais custos de suas operações, incluindo as
questões ambientais e sociais
•• Compreensão da empresa sobre o potencial
de geração de valor relacionado ao tema de
proteção da infância e juventude
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Papéis e responsabilidades das empresas
Nem sempre será fácil para uma empresa ter clareza sobre seu papel nas questões relacionadas aos direitos humanos e temas socioambientais, especialmente
com relação à proteção da infância e adolescência no
território onde atua. Dependendo do contexto local,
o momento do empreendimento, o tipo de atividade
e outros aspectos, a situação pode se alterar, e, com
ela, o papel da empresa. Dificilmente, as empresas
poderão ou deverão atuar sozinhas. Questões sociais
complexas devem contar com o envolvimento do
Estado e da sociedade civil.
A seguir é apresentada uma matriz com diferentes
papéis e responsabilidades que uma empresa terá
frente aos riscos para a infância e adolescência em um
território. Trata-se de uma ferramenta para apoiar as
empresas no próprio mapeamento que deverão fazer.
São exemplos e sugestões. Não se trata de uma lista
exaustiva ou de uma análise fechada.
Esta proposta de matriz foca apenas no papel das
empresas, não abordando as responsabilidades equivalentes do Estado e da sociedade civil. Apesar disso,
como boa parte das ações a serem desenvolvidas pressupõe atuação conjunta com outros atores, referências
a eles estão presentes ao longo da matriz.
A Matriz de Papéis e Responsabilidades (Figura 4)
foi desenvolvida utilizando como base os elementos
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presentes no mapeamento em conjunto com as seguintes classificações para o papel da empresa:
•• o que a empresa deve fazer em relação aos aspectos
diretamente controlados ou fortemente influenciados
por ela, tendo um papel de protagonista;
•• o que a empresa deve fazer em relação aos aspectos
onde se espera que ela atue para mobilizar outros
atores, tendo um papel de indutora;
•• além de atuar nos âmbitos indicados nessas duas colunas, a empresa pode também ser participante ativa
em iniciativas de outros atores sociais (como o Estado
e organizações da sociedade civil) relativas ao tema, por
exemplo: participar de fóruns e iniciativas de proteção
dos direitos das crianças e adolescentes; apoiar políticas
e iniciativas de prevenção, combate e remediação de
violações dos direitos; participar de espaços e iniciativas
que pensem e fortaleçam o território, etc.

Alguns critérios para indicar o grau de responsabilidade das empresas foram considerados no desenvolvimento desta matriz. É importante que a empresa, ao
desenvolver sua própria matriz, também os leve em consideração. Como critérios mínimos, são recomendados:
•• a extensão do impacto na proteção da infância e da
juventude e no desenvolvimento do território como
um todo;
•• o efeito potencial de agir e não agir na questão;
•• o grau de preocupação e interesse dos principais stakeholders relacionados;
•• as expectativas sociais sobre o comportamento da
empresa.

Nas linhas da matriz foram agrupados os principais
grupos de fatores de risco para a proteção integral da
infância e da adolescência:
•• fatores imediatos de risco: aqueles que estão diretamente ligados a violações de direitos ou obstáculos ao
desenvolvimento das crianças e adolescentes;
•• fatores de risco presentes no território: aqueles ligados
às deficiências das instituições locais e outras características do território;
•• fatores de risco derivados do empreendimento: aqueles
associados ao processo de instalação de um empreendimento (desde de seu projeto), incluindo os impactos
que o empreendimento terá no território;
•• fatores de risco derivados de características da sociedade brasileira: aqueles associados a um contexto
mais amplo, ligados a nossa cultura e à história do
desenvolvimento.

Estes fatores de riscos foram compostos com
base nos elementos do mapeamento anterior, agora
organizados por uma lógica de fator de risco, em
conjunto com a análise do papel das empresas seguindo os critérios que foram expostos. Desta forma,
a matriz aponta o comportamento esperado das
empresas frente aos principais riscos para o negócio
e para o território.
É importante ressaltar que esta matriz é um subsídio para as empresas, mas elas deverão compor suas
próprias análises com base na realidade em que operam. Veja a Figura 4:
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figura 4

Matriz de Papéis e Responsabilidades das Empresas frente aos fatores de risco para crianças e adolescentes no contexto de grandes empreendimentos
Elementos do mapeamento

Aspectos diretamente controlados ou fortemente
influenciados pela empresa (papel de protagonista)

Aspectos em que a empresa precisa atuar para
mobilizar outros atores (papel de indutora)

1. FATORES DE RISCO direto PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Aceitação tácita e/ou banalização da exploração sexual de crianças e adolescentes e outras violações
Falta de perspectivas de vida e futuro para crianças e adolescentes
Ausência de espaços de lazer e entretenimento
Precariedade do Sistema de Garantia de Direitos
e da Rede de Proteção, e falhas no sistema de
atendimento
Fragilização do tecido social e das famílias
Invisibilidade de crianças e adolescentes
Mentalidade machista
Impactos nos direitos de crianças e adolescentes
e possíveis violações, como:

Elementos do mapeamento

Reconhecer a relação entre as transformações causadas pelo empreendimento e o risco de aumento das
violações dos direitos das crianças e adolescentes no
território
Identificar as responsabilidades diretas e indiretas
que podem ser atribuídas ao empreendimento
Ter políticas e estratégias para a proteção integral das
crianças e adolescentes nos territórios de atuação e
em sua cadeia de valor
Criar canais efetivos de diálogo e disponibilização de
informações
Frente a violações de direitos de que venha a tomar
conhecimento, adotar as medidas legalmente exigidas e cabíveis4

Mobilizar esforços e recursos e firmar parcerias
para:
• o preparo do território, visando a proteção integral da infância e da juventude
• o fortalecimento das instituições públicas
• a estruturação/fortalecimento da Rede de
Proteção e do Sistema de Garantia de Direitos
das Crianças e Adolescentes5
• promover o protagonismo infanto-juvenil
• qualificação e fortalecimento do ensino no
território
• criar condições de futuro, oportunidades de
formação, lazer e trabalho (dentro e fora da
cadeia do empreendimento)
• construção, pactuação, implantação e monitoramento da agenda de proteção integral de
crianças e adolescentes

• Trabalho infantil
• Evasão escolar

Processo de licenciamento ambiental que incorpora
precariamente os aspectos sociais e não garante o
preparo do território com a necessária antecedência
Omissão das crianças e adolescentes na agenda
do empreendimento
Não reconhecimento de valor no desenvolvimento do território
Não valorização da cultura local e incidência negativa sobre a autoestima de sua população
Não envolvimento da população local no diagnóstico e planejamento
Regime de trabalho nas obras
Assimetria de poder (empreendimento versus
local ou poder empresarial versus poder público)
Falta de planejamento e de preparo do território
Superpovoamento temporário do território (por
meio da vinda de trabalhadores e outros indivíduos)

• Drogadição

Sobrecarga em equipamentos e serviços públicos

• Criminalidade e violência

Alterações não planejadas na economia local

• Não acesso a serviços básicos

Fraca presença e controle do Estado
Insuficiência de políticas públicas e/ou falta de
articulação entre elas
Frágil controle social
Cultura de impunidade
Interesses particularistas ou conflitantes de
atores do território

Reconhecer a responsabilidade do empreendimento
na potencialização das fragilidades e vulnerabilidades do território
Realizar efetivos diagnósticos sobre potencialidades
e fragilidades do território (em parceira com atores
locais), com especial atenção aos direitos de crianças
e adolescentes
Disponibilizar informações sobre o empreendimento
e experiências de outras localidades

Contribuir para o fortalecimento do Estado no
território
Articular com diferentes esferas de governo
a maior presença de políticas públicas para o
território em diálogo com a realidade local

Carência de profissionais locais qualificados para
planejamento e monitoramento

Avaliar, em conjunto com diferentes esferas de
governo, os impactos do aumento populacional
na demanda sobre equipamentos e serviços públicos.

• sobrecarga nos equipamentos e serviços públicos
• alterações na economia (aumento das arrecadações, aquecimento, aumento do custo de vida)
• alterações na dinâmica e culturas locais
Disponibilizar informações sobre demandas de
contratações diretas e indiretas e respectivo fluxo
migratório previsto, com a maior antecedência
possível
Respeitar e valorizar:
• atores, espaços e instituições no território
• papéis e responsabilidades dos diferentes atores
e instituições, com destaque para o protagonismo
dos atores locais
• cultura e saberes locais
Incluir atores e instituições locais no diagnóstico e
planejamento da presença do empreendimento no
território
Preparar os profissionais da empresa (locais e corporativos) para participar do planejamento e acompanhamento das transformações do território

Mobilizar e articular governo e sociedade para
o fortalecimento dos serviços públicos (saúde,
educação, segurança, urbanização, etc.)
Mobilizar recursos públicos e privados para o
preparo do território
Articular outras empresas do território para
o engajamento na proteção da infância e da
juventude
Planejar com atores e instituições locais o melhor
aproveitamento de fornecedores locais
Avaliar impactos de evasão de mão de obra da
economia local para a demanda gerada pelo
empreendimento
Avaliar as potencialidades e vocações do território e incentivar outras cadeias de valor
Preparar os atores e as instituições locais para
o protagonismo no planejamento e acompanhamento das transformações do território

Agravamento das desigualdades de gênero, com
maior sobrecarga sobre as mulheres.
4. FATORES DE RISCO DERIVADOS DE
CARACTERÍSTICAS DA SOCIEDADE
BRASILEIRA

Inserir o preparo do território no cronograma do
licenciamento e instalação

Visão de curto prazo
Baixo compromisso com o interesse público/
coletivo
Mentalidade colonizadora
Modelo de desenvolvimento

Para uma análise acerca das responsabilidades jurídicas que são aplicáveis às empresas em vista de sua relação direta e indireta com as violações causadas ou potencializadas dos direitos das crianças e dos adolescentes, considerar o Anexo do presente trabalho.
5
O artigo desenvolvido pela Direito GV, no âmbito desta iniciativa, traz uma análise do funcionamento da Rede de Proteção e principais obstáculos enfrentados pelo
Sistema de Proteção para a garantia desses direitos. O artigo pode ser acessado pelo site http://idlocal.com.br/.
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Reconhecer suas responsabilidades nas transformações do território, com destaque para:

Desterritorialização da comunidade local

Criar mecanismos para a efetiva participação de
atores locais no processo de licenciamento

Precariedade dos serviços básicos de atendimento (saúde, educação, etc.)
4

Aspectos em que a empresa precisa atuar para
mobilizar outros atores (papel de indutora)

3. FATORES DE RISCO DERIVADOS DO
EMPREENDIMENTO

• Exploração sexual

2. FATORES DE RISCO PRESENTES NO
TERRITÓRIO

Aspectos diretamente controlados ou fortemente
influenciados pela empresa (papel de protagonista)

Incorporar, em suas estratégias e práticas, o princípio
de reconhecimento e valorização do bem público
Valorizar os atores locais como sujeitos do desenvolvimento
Pensar o território para várias gerações
Reconhecer as transformações no território como
externalidades do modelo de desenvolvimento

Mobilizar atores e recursos para a construção
da agenda de proteção integral da infância e
adolescência
Contribuir para o protagonismo e empoderamento da população local
Contribuir para a inserção do desenvolvimento
local como variável essencial para o desenvolvimento do país

Perceber as responsabilidades da empresa para a
consolidação ou transformação do modelo de desenvolvimento
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4
Diretrizes empresariais
para proteção integral de
crianças e adolescentes
Nos capítulos anteriores, partimos de um mapeamento dos desafios da proteção da infância e
adolescência nos territórios que recebem grandes
empreendimentos para então delinearmos o papel
das empresas frente aos fatores de risco associados
a esta situação.
Neste capítulo será apresentada uma proposta
de diretrizes empresariais para enfrentamento de tais
desafios por meio da geração de valor compartilhado
com o território e seu negócio.
Para subsidiar as empresas na proteção das crianças
e adolescentes, propomos um conjunto de diretrizes
empresariais para proteção integral de crianças e
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adolescentes no contexto de grandes empreendimentos, representadas pelo mapa estratégico de
que trata este capítulo.
O mapa estratégico é uma importante ferramenta
da metodologia BSC (Balanced Scorecard) e conecta os
objetivos estratégicos da empresa com sua aspiração
maior. É muito importante que as ações da empresa
voltadas para o desenvolvimento do território e a proteção da infância e adolescência estejam conectadas
com a estrutura de negócio e a estratégia de longo
prazo da empresa. Ações pontuais, desconectadas da
estratégia, tendem a não ter sucesso e podem chegar
até a agravar uma situação ao invés de resolvê-la.
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A metodologia do BSC (Balanced Scorecard)
O BSC é uma ferramenta de planejamento estratégico e sistema de gestão que busca alinhar as atividades da organização
com sua visão e estratégia, e prover um sistema de monitoramento do desempenho com relação a objetivos estabelecidos.
Ele foi desenvolvido no início dos anos 90 por Robert S. Kaplan
e David P. Norton.
Atualmente, o BSC está amplamente difundido e é utilizado por organizações empresariais, entidades públicas e
organizações sem fins lucrativos. Em sua metodologia, ele
procura balancear (por isso, o nome) diferentes aspectos do
desempenho, como questões financeiras, valores intangíveis,
desenvolvimento institucional, satisfação de clientes e outras
partes interessadas, entre outros. O BSC é composto por duas

Figura 5 – Exemplo de Mapa Estratégico1

Figura 6 – Exemplo de “painel de controle”2

Fonte: KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. Mapas estratégicos: convertendo ativos intangíveis em resultados tangíveis. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2004. p. 367.

2

1
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principais ferramentas: o mapa estratégico e o dashboard ou
painel de controle.
O mapa estratégico deve relacionar os vários objetivos da
empresa com sua aspiração, construindo uma relação de causa
e efeito entre eles. Os objetivos na parte de baixo dos mapas
são considerados impulsores daqueles que estão acima, e a
relação entre cada um é sinalizada por setas.
Os mapas são divididos em diferentes dimensões ou perspectivas, e cada uma traz consigo seus objetivos. Dessa maneira,
a dimensão que ficar na parte de cima do mapa deverá ser
considerada como aquela que se almeja chegar. A figura abaixo
representa um exemplo comum de mapa que as empresas
constroem.

A metodologia do BSC permite certa flexibilidade na hora
de se construir o mapa, que pode ser adaptado a diferentes
circunstâncias e prioridades das organizações. Isto significa
que estas dimensões podem ser alteradas, tanto na sua ordem quanto na sua natureza. Porém, as categorias de baixo
(de aprendizado e de processos internos) geralmente sempre
são utilizadas.
Conforme foi mencionado, o BSC, além de conectar os objetivos específicos da empresa com sua aspiração, também fornece
um sistema de gestão e controle para seu cumprimento. Este
instrumento se trata de um “painel de controle” e nele cada um
dos objetivos do mapa estratégico é geralmente detalhado em:
• Indicadores
• Metas
• Ações

Novos campos podem ser incluídos, como, por exemplo,
“responsáveis”, “stakeholders”, “orçamento”, entre outros. O importante neste caso é que a ferramenta contribua para a melhor
gestão das ações da empresa, possibilitando o controle do
desempenho e conectando-as com a estratégia principal orientada pelas aspirações da empresa. Veja o exemplo na figura 6.
Apesar de nem todas as empresas utilizarem o BSC, todas
utilizam algum sistema de planejamento estratégico e monitoramento da gestão. Existem outras ferramentas disponíveis no
mercado e muitas empresas também desenvolvem seus próprios modelos. O importante é que, em geral, todos os modelos
conversam entre si, variando apenas em um aspecto ou outro.
O BSC é uma das grandes referências nesta área e, mesmo que
uma empresa não o utilize, irá facilmente se conectar ao mapa
estratégico desenvolvido neste documento.

Fonte: KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. Mapas estratégicos: convertendo ativos intangíveis em resultados tangíveis. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2004. p. 377.
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Esta aspiração inclui dois focos integrados e interdependentes para a apropriação do valor compartilhado:
• para a empresa: promover o melhor ambiente para
sua operação, reduzindo riscos e propiciando maior
rentabilidade, estabilidade e reconhecimento;
• para as crianças e adolescentes: promover sua proteção
integral, assegurando garantia de direitos, atenção
adequada e perspectivas de vida e futuro.

Gerar valor compartilhado a partir da proteção integral de crianças e adolescentes nos territórios de atuação da empresa
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STAKEHOLDERS
ExTERNOS

PROMOVER A PROTEÇÃO INTEGRAL DE C-A

MENOR RISCO DE DEMANDAS JUDICIAIS

GARANTIA DE DIREITOS

MAIOR RENTABILIDADE E EFICIÊNCIA DA OPERAÇÃO

VISIBILIDADE E INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

MELHOR IMAGEM, REPUTAÇÃO POSITIVA MAIS SEGURA

ATENÇÃO ADEQUADA DO ESTADO, SOCIEDADE E FAMÍLIA

AMBIENTE DE OPERAÇÃO MAIS FAVORÁVEL

PERSPECTIVAS DE VIDA

MOBILIZAR OUTROS

ARTICULAR-SE

TRABALHAR EM CONJUNTO

ATUAR EM CONJUNTO

SETORES EMPRESARIAIS

COM A SOCIEDADE,

COM ORGANIZAÇÕES DA
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POTENCIALIZANDO
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PARA ESTRUTURAÇÃO DO

CADEIA DE VALOR

RECURSOS E SINERGIA

ATUAM NO TEMA

TERRITÓRIO

NÍVEL ESTRATéGICO

VALOR
COMPARTILHADO
APROPRIÁVEL PELAS
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

FIGURA 8

ESTABELECER

PREPARAR A EMPRESA

REALIZAR DIAGNÓSTICO

ENGAJAMENTO COM OS STAKEHOLDERS

POSICIONAMENTO E

PARA LIDAR COM O TEMA

E PLANEJAMENTO DA

LOCAIS (PARTES INTERESSADAS)

ALINHAMENTO INTERNO

DA PROTEÇÃO INTEGRAL

AÇÃO NO TERRITÓRIO

SOBRE O TEMA DA

NOS SEUS TERRITÓRIOS DE

PELA PERSPECTIVA DA

PROTEÇÃO INTEGRAL A C-A

ATUAÇÃO

PROTEÇÃO INTEGRAL

PROCESSOS
INTERNOS

PROCESSOS
INTERNOS

um BSC, nas dimensões da parte superior do mapa, as perspectivas
do valor financeiro e dos clientes foram extrapoladas e substituídas, respectivamente, pelas perspectivas do valor compartilhado e
dos stakeholders externos. Essa modificação visa ampliar o escopo
da estratégia proposta de modo a melhor incorporar o contexto
da proteção da infância e adolescência. Note ainda que, por serem decorrências das ações propostas no restante do mapa, os
objetivos na dimensão do valor compartilhado são apresentados
como resultados (substantivos), e não como ações.
Veja abaixo as dimensões contidas no mapa juntamente
com as perguntas orientadoras que sintetizam a perspectiva
de cada uma delas (Figura 8):

Que valores podem ser gerados pela implementação desta estratégia?

O que a empresa deve fazer em conjunto com stakeholders externos
para atingir a aspiração?

NÍVEL TÁTICO

ESTABELECER CANAIS EFETIVOS DE

Que processos internos devem ser estabelecidos ou melhorados
para atingir a aspiração?

IMPLEMENTAR AS MEDIDAS
PLANEJADAS E MANTER UM SISTEMA
EFICAZ PARA SUA GESTÃO

APRENDIZADO E
DESENVOLVIMENTO

É importante
ressaltar que o mapa
estratégico (Figuras 7 e 9)
representa as diretrizes
empresariais para
proteção integral da
infância e adolescência
no contexto de grandes
empreendimentos:
um conjunto básico
de orientações de
atuação que deverão
contribuir para que sejam
plenamente garantidos
os direitos de crianças
e adolescentes nos
territórios afetados.

VALOR
COMPARTILHADO
APROPRIÁVEL PELA
EMPRESA

PROMOVER AS MELHORES CONDIÇÕES PARA A EMPRESA

VALOR
COMPARTILHADO

“gerar valor compartilhado a partir da
proteção integral de crianças e adolescentes
nos territórios de atuação da empresa”.

Para alcançar a aspiração, o mapa estratégico apresenta
um conjunto de objetivos estratégicos, que são desdobrados
em objetivos específicos.
Na página ao lado está uma versão sintética do mapa estratégico proposto (Figura 7), apenas com as dimensões e os
objetivos estratégicos. No verso desta página, o mesmo mapa
(Figura 9) é mostrado em sua versão completa, incluindo os
objetivos específicos.
Os objetivos apresentados no mapa estratégico estão divididos em quatro dimensões: valor compartilhado, stakeholders
externos, processos internos e aprendizado e desenvolvimento. É
importante notar que, diferente da abordagem mais tradicional de

TER EQUIPE APTA PARA

INCLUIR A GERAÇÃO DE VALOR

REUNIR E TORNAR ACESSÍVEIS/

CONSTRUIR RELAÇÕES DE CONFIANÇA

REALIZAR AS ATIVIDADES

COMPARTILHADO POR MEIO

ÚTEIS OS CONHECIMENTOS

E REDES DE RELACIONAMENTO COM A

NECESSÁRIAS PARA LIDAR

DA PROTEÇÃO INTEGRAL A C-A

PARA LIDAR COM O TEMA DE

COMUNIDADE E ATORES-CHAVE PARA O

COM O TEMA C-A

NA CULTURA DA EMPRESA

C-A NO TERRITÓRIO

TEMA DE C-A NO TERRITÓRIO

APRENDIZADO E
DESENVOLVIMENTO

FIGURA 7

Assim, tendo em vista esse propósito frente ao que foi descrito nos capítulos anteriores, a aspiração adotada para orientar
estas diretrizes é:

STAKEHOLDERS
ExTERNOS

Conforme preconiza a metodologia do BSC, a estratégia
sintetizada no mapa deve se voltar a uma grande aspiração,
capaz de mobilizar e orientar os esforços da empresa. No caso
das presentes diretrizes, a aspiração proposta não visa substituir
a visão ou missão da empresa, mas se conectar a elementos
que já estejam ali presentes, contribuindo assim para o alcance
dos objetivos e compromissos assumidos.
Hoje, muitas empresas possuem, em seus documentos
orientadores (como visão, missão, etc.), objetivos e/ou valores
que incluem aspectos de cunho socioambiental, como, por
exemplo, a contribuição para sustentabilidade, o bem-estar das
presentes e futuras gerações, a melhoria da sociedade ou das
comunidades em que a empresa se insere, etc. Acreditamos
que adotar as diretrizes aqui propostas é um meio eficaz de dar
tangibilidade e efetividade a esses objetivos e valores.

O que deve ser aprendido e desenvolvido pela empresa
para atingir a aspiração?
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FIGURA 9

Gerar valor compartilhado a partir da proteção integral de crianças e adolescentes nos territórios de atuação da empresa
MENOR RISCO DE DEMANDAS JUDICIAIS

• Redução dos riscos legais decorrentes de
violações de direitos de C-A
• Redução do contencioso envolvendo demandas
da comunidade local
• Território e cadeia de valor livres de situações
que geram violações aos direitos de C-A

PROMOVER A PROTEÇÃO INTEGRAL DE C-A
(direitos, atenção, perspectivas de vida)
MELHOR IMAGEM, REPUTAÇÃO POSITIVA MAIS SEGURA

MAIOR RENTABILIDADE E EFICIÊNCIA DA OPERAÇÃO

• Menor risco de atrasos e interrupções nas operações
• Redução de custos imprevistos, menor contingenciamento de recursos
• Melhores resultados dos investimentos da empresa no fortalecimentos do território,
com mais foco e menos risco
• Maior clareza sobre o papel dos atores no território, com redução das demandas
pontuais relacionadas ao tema de C-A e maior eficiência da empresa para respondê-las
• Contribuição para a “licença social para operar”

• Redução de riscos de imagem relacionados a C-A e
direitos humanos
• Credenciamento como parceira preferencial em novos
empreendimentos e territórios
• Reconhecimento da empresa como protagonista na
atuação relativa a C-A

AMBIENTE DE OPERAÇÃO MAIS FAVORÁVEL

• Maior independência do território em relação à empresa e menor risco na
sua eventual saída
• Maior capacidade do território para desenvolver, atrair e reter talentos
• Comunidade mais preparada para lidar com as transformações do
território e aproveitar as oportunidades
• Maior capacidade para atrair políticas públicas e investimentos privados
para o território

GARANTIA DE DIREITOS
VISIBILIDADE PARA O TEMA DAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ATENÇÃO ADEQUADA DO ESTADO,
SOCIEDADE E FAMÍLIA
PERSPECTIVAS DE VIDA

*Ver detalhamento dos valores na Figura 1
MOBILIZAR OUTROS SETORES EMPRESARIAIS DO TERRITÓRIO E NA CADEIA DE VALOR

STAKEHOLDERS
ExTERNOS

• Atuar para que sua cadeia de valor esteja alinhada a esta estratégia e livre de violações de
direitos de C-A
• Articular-se com outras empresas sobre o tema C-A

ARTICULAR-SE COM A SOCIEDADE, POTENCIALIZANDO RECURSOS E SINERGIA

• Promover o reconhecimento do valor da proteção integral a C-A como essencial ao desenvolvimento do território
• Agir com transparência e compartilhar informações relevantes ao tema de C-A
• Colaborar na consolidação ou construção de espaços e processos para participação efetiva da sociedade local no tema
• Contribuir para a construção de agenda local para proteção integral de C-A e para o monitoramento de sua efetividade
• Contribuir para potencializar as vocações do território, criando ambiente favorável e oportunidades para C-A
• Contribuir para o protagonismo de C-A

VALOR COMPARTILHADO
APROPRIÁVEL PELAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES*

VALOR COMPARTILHADO
APROPRIÁVEL PELA
EMPRESA

PROMOVER AS MELHORES CONDIÇÕES PARA A EMPRESA
(redução de riscos, rentabilidade, estabilidade, reconhecimento)

ATUAR EM CONJUNTO COM O PODER PÚBLICO PARA ESTRUTURAÇÃO DO TERRITÓRIO

• Contribuir para garantir equipamentos e serviços para C-A adequados à demanda
• Contribuir para mobilizar recursos e políticas públicas relevantes para C-A, considerando o timing
do território

TRABALHAR EM CONJUNTO COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

• Colaborar para que as instituições locais e a rede de proteção a C-A sejam atuantes e efetivas na proteção integral
• Contribuir para educação, formação, lazer e ocupação saudável para C-A locais, e promover articulação e parcerias com organizações que atuam sobre o tema
NÍVEL ESTRATéGICO

NÍVEL TÁTICO
ESTABELECER CANAIS EFETIVOS DE ENGAJAMENTO COM OS STAKEHOLDERS LOCAIS

ESTABELECER POSICIONAMENTO E ALINHAMENTO INTERNO
SOBRE O TEMA DA PROTEÇÃO INTEGRAL A C-A

• Reconhecer as responsabilidades da empresa frente às transformações do
território decorrentes da presença ou chegada do empreendimento, e suas
consequências para C-A
• Incorporar uma visão de longo prazo em suas estratégias, com vistas a deixar um
legado positivo para o território
• Conectar as diretrizes sobre C-A às âncoras corporativas e incorporá-las a
políticas corporativas já existentes ou a serem criadas (por exemplo, política de
sustentabilidade, de relações com a comunidade, código de ética e conduta, etc.)
• Definir modelo de governança sobre o tema

PROCESSOS
INTERNOS
APRENDIZADO E
DESENVOLVIMENTO

PREPARAR A EMPRESA PARA LIDAR COM O TEMA DA PROTEÇÃO
INTEGRAL NOS SEUS TERRITÓRIOS DE ATUAÇÃO

TER EQUIPE APTA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES
NECESSÁRIAS PARA LIDAR COM O TEMA C-A

• Contar com profissionais aptos para o tema de C-A (em equipe
específica e em cada área)
• Contar com equipe apta para participar de espaços coletivos e
processos de diálogo

• Incluir C-A nos objetivos e metas
• Considerar a situação do território relativa a C-A
• Dimensionar recursos e cronograma, considerando tempos de
engajamento, diagnóstico, ação e maturação
• Prever mecanismos de monitoramento
• Estabelecer mecanismos internos para identificar e prevenir
eventuais danos e sua possível remediação (plano de contingência)

INCLUIR A GERAÇÃO DE VALOR COMPARTILHADO POR MEIO DA
PROTEÇÃO INTEGRAL A C-A NA CULTURA DA EMPRESA

• Reconhecer a empresa como agente de transformação e a proteção integral a C-A
como vetor de desenvolvimento local e fonte de valor
• Incorporar o tema de C-A no planejamento e operações da empresa1
• Reﬂetir o tema de C-A nos critérios de avaliação e remuneração
• Considerar os empreendimentos no longo prazo, pautando a estratégia e ação da
empresa não apenas pelas licenças obrigatórias

Desde inclusão em valores e código de ética até due dilligence e objetivos e políticas específicas para promoção da proteção integral e/ou prevenção e remediação de violações.

1

REALIZAR DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DA AÇÃO NO
TERRITÓRIO PELA PERSPECTIVA DA PROTEÇÃO INTEGRAL

• Identificar e engajar-se com atores e espaços/agendas/processos
do território relacionados a C-A
• Mapear oportunidades, vulnerabilidades e riscos para C-A
relacionadas às transformações e aos potenciais do território em
conjunto com os stakeholders
• Estabelecer prioridades e formas para atuação da empresa no
tema
• Ver e rever o planejamento à luz da agenda coletiva e da política e
dinâmica do território

REUNIR E TORNAR ACESSÍVEIS/ÚTEIS OS CONHECIMENTOS
PARA LIDAR COM O TEMA DE C-A NO TERRITÓRIO

• Mapear redes de atores e processos referentes a C-A no território
• Conhecer os planos e políticas públicas no tema de C-A
• Sistematizar e compartilhar benchmarks/melhores práticas
nacionais e internacionais sobre o tema de C-A
• Conhecer os ativos e potenciais do território

• Preparar-se para participar dos espaços e processos de decisão coletiva (governança da agenda)
• Estabelecer canais de diálogo e participar dos espaços de articulação e decisão coletiva
• Compartilhar informação e conhecimento

IMPLEMENTAR AS MEDIDAS PLANEJADAS E MANTER UM SISTEMA EFICAZ PARA SUA GESTÃO

• Programar ações e aplicar recursos como planejado
• Estabelecer estímulos para efetivação dos planos
• Implementar mecanismos para controle do cumprimento da política e das metas adotadas, e
monitorar resultados
• Prevenir violações dos direitos de C-A em suas atividades, incluindo sua cadeia de valor, e
remediá-las quando ocorram
• Não omitir-se em relação a violações de direitos de C-A de que tome conhecimento

CONSTRUIR RELAÇÕES DE CONFIANÇA E REDES DE RELACIONAMENTO COM
A COMUNIDADE E ATORES-CHAVE PARA O TEMA DE C-A NO TERRITÓRIO

• Desenvolver capacidade institucional para o diálogo com outros atores no território e atuação em espaços/
processos coletivos
• Contar com rede de parcerias e relações de confiança e/ou cooperação com a sociedade e organizações do
território
• Construir consenso sobre papéis e responsabilidades da empresa e de outros atores no tema e no território

5
Orientações para
implementação
Até o momento, abordamos o mapeamento dos
desafios e oportunidades de um território que recebe
um grande empreendimento, os papéis e responsabilidades da empresa frente a essa situação e a estratégia
que a mesma deve adotar para alcançar a aspiração de
gerar valor compartilhado a partir da proteção integral
de crianças e adolescentes, garantindo seus direitos e gerando um melhor ambiente para a operação no território.
Esta estratégia está expressa nas diretrizes propostas
no mapa estratégico apresentado no capítulo anterior.
Um dos grandes desafios para as empresas é como
passar dos objetivos estabelecidos pela estratégia para
ações concretas, que sejam significativas para o território
e façam sentido para a empresa. Para isso, a metodologia
do BSC propõe a elaboração de planos de ação.
Nesse capítulo será apresentado um conjunto de
princípios para ação e orientações para a construção
dos planos de ação de acordo com a metodologia BSC
e alguns exemplos a partir das diretrizes propostas.
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Princípios para ação
Ao desenvolver ações que visam contribuir para
a proteção integral das crianças e adolescentes e o
desenvolvimento local no território, as empresas devem tomar alguns cuidados. Ações sociais envolvendo
múltiplos atores e redes de relações são de uma complexidade diferente daquela usualmente encontrada
no mundo dos negócios e demandam tempo, sensibilidade e diálogo diferentes daqueles aplicáveis em
atividades corporativas.
Para a elaboração dos planos de ação, recomendamos a adoção de alguns princípios que consideramos
essenciais para a proteção da infância e adolescência
no contexto de grandes empreendimentos (Figura 10).
Estes princípios não devem ser tomados como uma
lista exaustiva, mas sim como um ponto de partida
para a ação no território.
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figura 10

Princípios para ação
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Internalização do
tema na empresa

Os compromissos com a proteção integral das crianças e adolescentes devem ser incorporados na
estratégia e práticas da empresa. Seu planejamento e implementação deve convocar os diversos
setores da empresa e não somente a área de responsabilidade social ou similar.

Protagonismo dos
atores locais

A valorização dos atores locais e seu efetivo envolvimento em todo o processo de instalação e
presença do empreendimento no território são fundamentais tanto para o fortalecimento e empoderamento local quanto para a proteção integral das crianças e adolescentes da região.

Diálogo e
transparência

O diálogo pressupõe uma via de mão dupla, de fala e escuta. Além de bons canais de comunicação
e disponibilização de informações relevantes, é fundamental ter abertura para receber e incorporar contribuições. O diálogo e a transparência são essenciais para a consolidação de uma relação
de confiança no território.

Definição do
território

A delimitação do território de atuação e articulação para proteção integral das crianças e adolescentes é estratégica tanto para o dimensionamento dos esforços quanto para o mapeamento dos
atores a serem envolvidos, e deve ser feita a partir da identificação dos impactos potenciais do
empreendimento – diretos e indiretos – em toda sua extensão.

Compreensão da
realidade local e
regional

Entender a realidade local e regional é essencial para a estruturação de uma agenda de longo prazo e a efetiva proteção integral das crianças e adolescentes. Para isso, é preciso conhecer, dentre
outros elementos, o perfil e a cultura da população, a história e as vocações da região, o capital
– humano, social e produzido – existente, bem como as políticas públicas disponíveis para o território.

Preparo do território

Para melhor aproveitamento das oportunidades e diminuição dos riscos decorrentes da presença
do empreendimento, é necessário o preparo do território. A tomada de decisão de investimento
deve ser imediatamente seguida pela articulação com o setor público e os atores locais de maneira a preparar a comunidade e o território para receber o empreendimento.

Definição de papéis e
responsabilidades

A definição clara de papéis e responsabilidades na proteção integral das crianças e adolescentes
otimiza o planejamento e reduz o possível superdimensionamento das expectativas sobre a ação
das empresas.

Governança livre de
conflitos de interesse

A governança da agenda de desenvolvimento requer espaços de articulação (comitês, conselhos,
secretaria executiva) que devem estar protegidos de interesses individuais ou de pequenos grupos, inclusive os de provedores de recursos. O financiamento desses espaços deve preferencialmente ser público e – especialmente quando contar com recursos privados – contemplar mecanismos explícitos para encaminhar potenciais conflitos de interesses.

O scorecard e planos de ação
Conforme já destacamos em trechos anteriores
dessa publicação, cada empresa deverá customizar
o mapeamento do território onde atua, as definições
de papéis e responsabilidades e a estratégia de atuação, orientando-se pelas sugestões e princípios aqui
apresentadas.
Utilizamos a metodologia do BSC para elaborar
as diretrizes para proteção integral de crianças e ado-

lescentes que as empresas devem buscar incorporar
em seu planejamento e ação. Como foi apontado, o
BSC, além de conectar a aspiração da empresa a um
conjunto articulado de objetivos específicos, também
fornece um sistema de gestão e controle para seu
cumprimento – o scorecard.
Abaixo está exemplificada a estrutura básica do
scorecard:

Objetivos
do mapa
estratégico

Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Específicos

Indicadores

Metas

Ações

Aqui estará cada
um dos objetivos
estratégicos das
Diretrizes colocadas
no capítulo anterior

Aqui estará cada
um dos objetivos
específicos das
Diretrizes colocadas
no capítulo anterior

Aqui, a empresa
deverá desenvolver
indicadores para medir
seu desempenho
frente a cada uma das
Diretrizes

Aqui, a empresa deverá
estabelecer metas a
serem atingidas em
cada indicador

Aqui, a empresa deverá
nomear as ações para
cumprir as metas
estabelecidas

Para visualizar como os objetivos que estão no
mapa estratégico podem ser transpostos para um plano de ação e gestão dos resultados, disponibilizamos
alguns exemplos a seguir (Figura 11). Este exemplos

são sugestivos e não devem ser entendidos como
ações, indicadores ou metas obrigatórias. Cada empresa deverá definir suas próprias ações, assim como
medidas de monitoramento e sucesso para elas.
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Exemplo de scorecard
figura 11

Objetivos Estratégicos
MENOR RISCO DE DEMANDAS
JUDICIAIS

ATUAR EM CONJUNTO COM
O PODER PÚBLICO PARA
ESTRUTURAÇÃO DO TERRITÓRIO

Objetivos Específicos
Redução dos riscos legais decorrentes de violações
de direitos das crianças e adolescentes

Contribuir para garantir equipamentos e serviços
para C-A adequados à demanda

Indicadores

Metas

Ações

(exemplos ilustrativos, cada empresa deverá desenvolver de acordo com sua realidade)
Número de processos judiciais contra empresa
decorrente de violações de crianças e adolescentes

Zerar o número de processos contra a empresa

Número de processos judiciais contra fornecedores
presentes do território decorrente de violações de
crianças e adolescentes

Zerar o número de processos contra fornecedores

Número de crianças fora da escola

• Nenhuma criança fora da escola por falta de vaga; ou

(este nível contém resultados decorrentes das ações
descritas nos níveis abaixo)

Articular parceria com o poder público local para
disponibilização de vagas adequadas à demanda.

• reduzir em pelo menos 50% o percentual de crianças
do(s) município(s) fora da escola
Número de adolescentes fora da escola

• Nenhum adolescente fora da escola; ou

Articular parceria com o poder público local e estadual
para disponibilização de vagas adequadas à demanda

• reduzir em pelo menos 50% o percentual de adolescentes do(s) município(s) fora da escola

REALIZAR DIAGNÓSTICO E
PLANEJAMENTO DA AÇÃO NO
TERRITÓRIO PELA PERSPECTIVA
DA PROTEÇÃO INTEGRAL

Mapear oportunidades, vulnerabilidades e riscos para C-A relacionadas às transformações e
aos potenciais do território em conjunto com os
stakeholders

Disponibilidade de informações atualizadas e confiáveis sobre:

Em conjunto com representantes da comunidade
local, para cada um dos indicadores escolhidos:

• Firmar parcerias com as instituições locais para diagnóstico e definição de estratégia de ação

• número de ocorrências de exploração sexual de
menores;

• contar com fontes de informação confiáveis e reconhecidas como válidas pela comunidade local;

• Estabelecer processo de diálogo com a comunidade
para validação dos indicadores escolhidos e de suas
fontes de informação

• número de ocorrências de consumo e tráfico de
drogas no território;

• estabelecer linha de base (situação anterior ao início
do empreendimento);

• número de ocorrências de violência no território
(roubo, furto, uso de arma de fogo, brigas);

• mensurar situação vigente

• Coletar, sistematizar e validar as informações sobre
os indicadores escolhidos

• acesso ao ensino superior e cursos de formação
técnica

TER EQUIPE APTA PARA REALIZAR
AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS
PARA LIDAR COM O TEMA DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Contar com equipe apta para participar de espaços
coletivos e processos de diálogo

Abrangência do treinamento (número de áreas e/ou
percentual de funcionários treinados)

• Treinar 100% da equipe das áreas de sustentabilidade e relações com a comunidade

• Nomear as pessoas de cada área que deverão participar e conseguir aprovação junto a seus diretores

• Treinar 80% das pessoas-chave nas áreas jurídica, de
engenharia e de compras

• Preparar e realizar treinamento em diálogo e mediação de conflitos e temas relacionados à proteção
integral de crianças e adolescentes

• Treinar pelo menos “x” pessoas-chave em cada uma
das demais áreas
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6
Considerações finais
Mais que uma obrigação ou um desafio, trabalhar
as questões de infância e adolescência apresenta boas
oportunidades para as empresas e seus empreendimentos. Porém, como todas as boas oportunidades,
esta não é facilmente explorada e exige vontade e
determinação de todos os participantes. Trabalhar com
atores locais sobre um tema que é tão importante,
polêmico e, ao mesmo tempo, tão pouco visível, demandará ousadia e liderança por parte das empresas.
As empresas não devem buscar se transformar em
uma instituição de assistência social e nem assumir
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as responsabilidades do Estado, mas sim desenvolver
uma estratégia de negócio que veja o território de
maneira integral, e não apenas como um recurso. Isto
significa ter clareza sobre seu papel no desenvolvimento local e na proteção da infância e juventude,
mas também sobre como esse papel se encaixa nas
suas estratégias de longo prazo e agrega valor para o
negócio e o território.
Uma das principais dificuldades será equacionar
o “tempo”. A lógica de mercado, as exigências dos
empreendimentos e até mesmo o processo de licen-
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ciamento – em especial, quando se trata de obras de
infraestrutura – dificilmente se mostram sensíveis ao
tempo necessário para o desenvolvimento e preparação do território. Mesmo depois de passada a etapa
de implantação do projeto ou obra, seus efeitos permanecem e, por vezes, se multiplicam.
As orientações contidas neste documento não
são uma receita de bolo, e devem ser interpretadas
e adequadas de acordo com as especificidades de
cada território e cada empreendimento. É possível
fazer escolhas e combinações, criando com elas uma
situação mais adequada e fortalecendo os avanços.
Ao se envolver com a proteção da infância e da
adolescência, é necessário que as empresas tenham
certa clareza sobre algumas questões. A primeira delas
é a necessidade e premência de que se envolvam neste tema: não se trata de apenas uma obrigação ou da
resposta a pressões de atores da sociedade civil, mas
de uma responsabilidade maior, legalmente compartilhada por todos os segmentos da sociedade brasileira.
A segunda é que, ao se envolver neste tema, a empresa deve buscar gerar valor compartilhado entre ela
e o território, em especial para as crianças e jovens que
nele vivem. Isto significa que os resultados devem ser
profundos e significativos não só para o negócio, mas
também para a transformação positiva do território.
Assim, para se garantir a proteção integral das crianças e adolescentes, é essencial o desenvolvimento
do território.
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A terceira questão refere-se à integração com a
gestão e as operações. Um tema com esta importância deverá permear todas as áreas e processos da
empresa, e estar integrado ao seu sistema de gestão.
Não é possível contribuir efetivamente para a transformação positiva do território que está recebendo
um empreendimento sem que as ações desenvolvidas estejam alinhadas e conectadas com a estratégia
desse empreendimento.
Uma das principais expectativas em relação ao
papel das empresas é de que, uma vez que se inicie
o engajamento com os atores locais, a transformação
do território tomará uma vida própria e passará a
exigir cada vez menos a atuação ou indução das empresas. A autonomia e protagonismo da população e
das instituições locais é o objetivo maior de qualquer
ação voltada ao desenvolvimento local, incluindo
aquelas voltadas para a proteção integral da infância
e adolescência.
Em seu ciclo 2013, a Iniciativa de Desenvolvimento
Local e Grandes Empreendimentos do GVCes buscou
contribuir para a construção de um conjunto de referenciais para as empresas comprometidas com a
proteção de crianças e adolescentes no contexto de
grandes empreendimentos. Para frente, vislumbramos
nos aprofundar ainda mais na aplicação das diretrizes
aqui propostas à prática empresarial, construindo e
compartilhando conhecimentos por meio do estudo
de casos e ferramentas orientadas para a ação.
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Anexo

Proteção dos direitos das crianças
e dos adolescentes: razões jurídicas
para a ação da empresa
Dentre as razões pelas quais as empresas devem se preocupar
em proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, as
razões jurídicas se singularizam porque decorrem do conteúdo de normas nacionais e internacionais que foram adotadas
e reconhecidas no âmbito dos Estados, o que faz com que
sua observância seja mandatória. Além disso, a garantia dessa
obrigação respalda-se no estabelecimento de uma Rede de
Proteção, composta por um conjunto de atores e instituições
cujo objetivo é zelar pela proteção das crianças e dos adolescentes, e em um esquema de responsabilidades civis, penais e
administrativas que podem ser acionadas em vista da garantia
do cumprimento dessas normas.
Ao estabelecer que é dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, a Constituição
Federal de 1988 criou, em relação à família, ao Estado e à
sociedade, o que inclui a empresa, a obrigação de colocá-los

a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão (CF 1988, Art. 227). A razão para
a garantia desses direitos e para o estabelecimento das obrigações necessárias para lhes dar concretude está no conceito
de proteção integral da criança e do adolescente enquanto
um valor assumido coletivamente a partir de 1988. Historicamente, a adoção desse conceito significou a percepção da
criança e do adolescente como sujeitos de direitos e toda a
sociedade como corresponsável pela garantia de que esses
direitos sejam efetivos.
Por si só, o conceito de proteção, da forma como foi regulado
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, estabeleceu um
conjunto de regras a ser observado pelo Estado, que deverá
garantir prioridade às crianças e aos adolescentes na formulação
e na execução das políticas públicas; e por toda a sociedade, a
qual cabe não violar os direitos das crianças e dos adolescentes além de não se omitir ante o conhecimento de qualquer
violação. Estes últimos são, portanto, os comportamentos que
se espera em relação às empresas.

A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90)
O fundamento para o dever de proteção de crianças e adolescentes está nos Artigos 2272 e 2283 da Constituição Federal,
que estabelecem o direito à prioridade absoluta (Art. 227,
caput), o direito à proteção especial, (Art. 227, § 3º, IV) e o
direito de ter respeitada sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento (art. 227, § 3º, V). Tais direitos são concretizados por meio da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que
institui o Estatuto da Criança e do Adolescente.
O direito à prioridade absoluta significa a primazia das crianças e dos adolescentes no que tange ao recebimento de proteção; à precedência no atendimento de serviços públicos; à

preferência da formulação de políticas sociais; e à destinação
privilegiada de recursos para as áreas de proteção de crianças
e adolescentes (Art. 4º, parágrafo único, ECA).
Por sua vez, o direito à proteção especial determina que às
crianças e aos adolescentes deve ser reconhecida sua condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento, ou seja, medidas de
proteção devem ser dirigidas e desenhadas especialmente para
esse público. Além disso, determina que crianças e adolescentes gozam de todos os direitos humanos (Art. 3º, ECA) e que
caberá à sociedade, à família e ao Estado o respeito, a garantia
e a proteção desses direitos (Art. 4º, ECA).

Quais são as obrigações e responsabilidades jurídicas das empresas?
De forma explícita, o Artigo 227 da Constituição identifica a
responsabilidade do Estado, da família e da sociedade, incluídas
as empresas, quanto ao respeito, à proteção e à garantia dos
direitos das crianças e dos adolescentes. Neste trinômio respeito, proteção e garantia, respeito significa a não violação direta,
proteção significa impedir a violação por terceiros e garantia as
ações concretas para realizar direitos.
Esse tríplice dever é incumbido aos atores de diferentes
maneiras. A família o assume originariamente com, por exemplo, a tutela, a alimentação, a escolarização e a vedação do
abandono. A sociedade o faz através da noção de solidariedade: “Como crianças e adolescentes são mais dependentes e
mais vulneráveis a todas as formas de violência, é justo que toda
a sociedade seja legalmente responsável por eles”.4 O Estado,

por sua vez, assume o tríplice dever por meio da criação, da
consecução de políticas públicas e a da estruturação de órgãos e instituições capazes de fazer funcionar o sistema de
garantias previsto na lei.
Respeito, proteção e garantia, além do mais, são deveres
complementados por aqueles de antecipação e planejamento, cujo objetivo é evitar que potenciais violações aos direitos
das crianças ocorram. Nesse sentido, estabelece o Artigo 70
do ECA que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de
prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da
criança e do adolescente. Importa ressalvar que, valendo-se de
uma interpretação ampla deste dispositivo, família, sociedade e
Estado serão responsáveis por todas as violações que recaírem
sobre crianças e adolescentes, excluindo-se apenas aquelas

Art. 227, caput, CF: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

2

O artigo “O direito à proteção integral das crianças e dos adolescentes no contexto de grandes empreendimentos: papéis e responsabilidades das
empresas” está disponível no site http://idlocal.com.br/.

1
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3

Art. 228, CF: “São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial”.

4

DALLARI, Dalmo. Art. 4º, ECA. IN: Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, Munir Cury (coord.). São Paulo: Malheiros, 2010, p. 43-44.
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amparadas legalmente pelo viés da inevitabilidade quais sejam,
a força maior e o caso fortuito.
Como se observa, são deveres que se complementam e
que pressupõem uma sobreposição de ações para colocar
crianças e adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.5
Essa, inclusive, é obrigação que vem claramente estabelecida no Art. 227 da CF. Além do mais, eles compõem ações
de natureza negativa, ou seja, a não ação, como o dever de
respeitar, de abster-se frente a condutas lesivas aos direitos
da criança; e também ações de natureza positiva, ou seja, o
dever de agir para proteger e garantir os direitos da criança
e do adolescente.
Por outro lado, a eficácia dos direitos das crianças e dos adolescentes reforça-se por um sistema de responsabilidades aplicável àqueles que estão obrigados pela Constituição ante violações ou omissões que sejam contrárias ao dever de proteção e
aos direitos assegurados em lei. O sistema de responsabilidade,
portanto, pode ser acionado em razão da ação e/ou da omissão
daqueles que estão obrigados à proteção integral garantida às

crianças e aos adolescentes por meio da Constituição e do ECA:
• A responsabilidade por ação recairá sobre aqueles que praticam um ato que não deveriam praticar, ou o praticam em
desconformidade com as obrigações legais.
• A responsabilidade por omissão recairá sobre aqueles que,
tendo o dever de agir, de promover ações para respeitar
direitos, não o façam.
Isso significa que, além do (i) dever de respeitar os direitos
das crianças e dos adolescentes, cabe aos atores mencionados
pelo Art. 227 da CF (ii) a obrigação de remediar violação dos
direitos de crianças e adolescentes que venham a cometer.
Além disso e considerando o dever geral de colocar crianças
e adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, que vem explicitamente estabelecido da forma como mostramos acima, o
conceito de proteção integral inclui um outro tipo de obrigação,
que se coaduna com o dever da família, do Estado e da sociedade (iii) de não se omitir caso tenham conhecimento de
qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes,
ainda que essa seja cometida por terceiro.

Obrigações e responsabilidades jurídicas das empresas
Respeitar

os direitos das crianças e dos adolescentes.

Prevenir

a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do
adolescente.

Remediar

a violação dos direitos de crianças e adolescentes que venha a
cometer.

Não se omitir

caso tenham conhecimento de qualquer violação dos direitos de
crianças e adolescentes, ainda que essa seja cometida por terceiro.

No caso das empresas, a jurisprudência já se manifestou no
sentido de atribuir-lhes obrigações e responsabilidades mencionadas em (i), (ii) e (iii) em vista do conceito de proteção integral. O dever da proteção integral das empresas manifesta-se,
por exemplo, no voto da relatora, Min. Eliana Calmon, do REsp
622.707 – SC. Em comentário à possibilidade de responsabilização de pessoa jurídica por infração administrativa prevista
no ECA quando da permanência irregular de menor (desacompanhado dos pais e sem autorização escrita dos mesmos) em
estabelecimentos negligentes, sustenta que:
“Se a finalidade da norma é dar proteção integral à criança e ao

adolescente, é fundamental que os estabelecimentos negligentes
– que fazem pouco caso das leis de amparo ao menor – também
sejam responsabilizados, sem prejuízo da responsabilização direta
das pessoas físicas envolvidas em cada caso.
Esse posicionamento promove uma maior conscientização dos
empresários e dos dirigentes da iniciativa privada na busca do
objetivo basilar do ECA que, conforme dispõe seu Art. 4o, é dever de
todos.” (REsp 622.707 – SC, rel. Min. ELIANA CALMON, segunda
turma, julgado em 2 de fev. de 2010, p. 5).
No mesmo sentido, o REsp 1.163.663 – SC também afirma a “responsabilidade social que advém do Principio da Proteção Integral”.6

O Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente
Todos esses direitos não poderiam vir dissociados de uma
sofisticada estrutura institucional para sua preservação e de uma
clara identificação dos responsáveis pelo seu cumprimento.
Neste sentido, a Constituição Federal e o ECA instituem um
sistema de garantias de direitos que é baseado em três eixos: a
promoção dos direitos da criança e do adolescente; a proteção e
defesa dos direitos da criança e do adolescente; e a participação
e o controle social.
Estes três eixos devem nortear a atuação dos atores deste
sistema de garantias quais sejam, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os Conselhos Tutelares e de Direitos, os Juízes da
Infância, as Polícias, que compõem a Rede de Proteção, além
da família, das ONGs e da sociedade como um todo.
É através da atuação integrada e articulada entre estas
instituições incumbidas de proteger os direitos das crianças

e adolescentes, a qual chamamos Rede de Proteção, que são
adotadas as primeiras medidas para a prevenir violações de
direitos de crianças e adolescentes em situação de risco ou
vulnerabilidade, como exploração sexual infantil, trabalho
infantil, violência física e/ou psicológica.
Nesta Rede de Proteção, cada instituição desempenha um
papel específico na proteção dos direitos das crianças e dos
adolescentes e acessa, sempre que necessário, as demais instituições e serviços oferecidos pela Rede.
No caso de uma ameaça ou violação de direito da criança
e do adolescente, qualquer pessoa, nas escolas, na família ou
em qualquer organização, pode acionar os Conselhos Tutelares,
incumbidos, entre outras medidas7, de providenciar medidas
protetivas8, obter informações e representar as instituições do
sistema de justiça quando necessário. As delegacias, o Ministério

6

STJ, REsp 1.163.663 – SC, rel. Min. HUMBERTO MARTINS, segunda turma, julgado em 05/08/2010, p. 09.

7

Os artigos 131 a 140 do ECA estabelecem as competências dos Conselhos Tutelares.

O artigo 101 do ECA estabelece as medidas protetivas que podem ser adotadas para a proteção de crianças e adolescentes. São elas: I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; III – matrícula e frequência
obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV – inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao
adolescente; V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial; VI – inclusão em programa oficial
ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; VII – acolhimento institucional; VIII – inclusão em programa de acolhimento familiar; IX – colocação em família substituta.
8

Se considerarmos o texto do artigo da Constituição Federal que estabelece o conceito de proteção integral, esse dever recai sobre a família, o Estado
e a sociedade, incluindo as empresas. Esse artigo é claro ao estabelecer que o dever de proteção integral por esses atores devidos às crianças e aos adolescentes também os obriga a colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (Art. 227, CF).
5
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Público, a Defensoria Pública e o Judiciário também promovem medidas de proteção e responsabilização daqueles que
violaram direitos.
Com o objetivo de criar respostas efetivas às ameaças ou
violações dos direitos das crianças que ocorram como conse-

quência dos impactos de sua atuação, as empresas devem
estar integradas e agir com a Rede de Proteção de crianças
e adolescentes, que é composta por um conjunto de atores
e instituições – incluindo, por exemplo, o Conselho Tutelar, o
Ministério Público e a Defensoria Pública.

Diretrizes e instrumentos para a atuação das empresas para a proteção dos direitos das
crianças e dos adolescentes
A relação entre as empresas e as crianças e os adolescentes
se insere em um contexto mais abrangente e envolve a relação entre as empresas e os direitos humanos. Os Princípios
Orientadores para Direitos Humanos e Empresas da
ONU9, 10 são a referência internacional mais relevante nesse
campo e oferecem instrumentos e conceitos que podem orientar as empresas sobre como colocar em prática suas obrigações
em relação às crianças e aos adolescentes.
Os Parâmetros e Princípios Orientadores baseiam-se sobre
três pilares:
Proteger: os Estados têm a obrigação de proteger contra
abusos de direitos humanos por terceiros, incluindo empresas,
por meio de políticas, leis e julgamentos (“abjudications”). O pilar

proteger deve garantir que todos os atos relativos às empresas
devem ser transparentes, informados e incluir o impacto sobre os direitos das crianças, conforme preconiza o Comitê dos
Direitos das Crianças11.
Respeitar: as empresas têm a responsabilidade de respeitar
os direitos humanos, o que significa que devem agir com a devida diligência (conceito de “due diligence”, que será elaborado
em seguida) para se absterem de infringir direitos humanos de
terceiros e enfrentar os impactos negativos sobre os direitos
humanos nos quais tenham algum envolvimento.
Remediar: necessidade de existência de recursos adequados e eficazes que ampliem o acesso de vítimas a remédios
eficazes, tanto no âmbito judicial como extrajudicial, em caso
de descumprimento desses direitos pelas empresas.

Além dos POs, outras referências normativas, como a ISO 26000 (ABNT NBR. ISO 26000. Diretrizes sobre responsabilidade social. Disponível em: http://
www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_65.pdf ) e os comentários
gerais do Comitê de Tratado dos Direitos das Crianças (UNICEF, Global Compact, Save the Children. Direitos das Crianças e Princípios Empresariais. Disponível em: http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Principles_final_PT.pdf ), trazem boas referências e outras diretrizes
para nortear as ações das empresas.
9

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Relatório Final de John Ruggie – Representante Especial do Secretário-Geral Empresas e Direitos Humanos,
Parâmetros da ONU para Proteger, Respeitar e Reparar. Assembleia Geral das Nações Unidas, 17ª sessão, A/HRC/17/31, 21 de março de 2011. Tradução:
Conectas Direitos Humanos. São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.conectas.org/arquivos/Conectas_Princ%C3%ADpiosOrientadoresRuggie_
mar2012(1).pdf. Acesso em 08/09/2013.

Proteger

Respeitar

Remediar

Adotar medidas
concretas na promoção
dos direitos humanos

Adotar medidas
para não violar
direitos humanos

Reparar as
violações de
direitos humanos

Os Princípios Orientadores usam como referência o direito
internacional dos direitos humanos e explicitamente responsabilizam as empresas pela sua observância em seu Princípio
12, orientando que ao menos sejam considerados, enquanto
parâmetros de direitos humanos, a Declaração Internacional de
Direitos Humanos e seus dois Pactos, o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional Dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, e a Declaração da Organização
Internacional do Trabalho sobre os Princípios Fundamentais e
Direitos no Trabalho. Neste ponto, é relevante considerar que
essa responsabilidade de as empresas observarem os direitos
humanos não depende de qualquer mecanismo ou sistema
que venha a ser estabelecido no âmbito dos Estados.
Da forma como estabelecem os Princípios Orientadores, as obrigações das empresas incluem não apenas se abster de infringir os
direitos humanos de terceiros, mas também “enfrentar os impactos negativos sobre os direitos humanos nos quais tenha algum
envolvimento” (Princípio 11), seja porque provocaram violações,
seja porque tenham contribuído para provocar (Princípio 15).
Os alicerces para que as empresas possam observar as obrigações de não violar os direitos humanos e de enfrentar os
impactos negativos que a sua atuação exerça sobre os direitos

humanos estão nos conceitos de cumplicidade e esfera de
influência e no exercício da devida diligência enquanto um
dos mecanismos estabelecido pelos Princípios Orientadores.
A noção de prevenção a violações de direitos humanos é
essencial para compreender esses e outros conceitos e mecanismos trazidos pelos Princípios Orientadores. O conceito de esfera
de influência estabelece a medida e a extensão das políticas
da empresa voltadas à prevenção, à proteção e à remediação.
As políticas de prevenção e os planos de remediação devem
considerar não apenas as relações diretas travadas pela empresa
com seus trabalhadores e parceiros, mas também os impactos
que exerce na cadeia, além de se basear no tamanho das empresas e nas circunstâncias do projeto ou empreendimento.
Todas as empresas, qualquer que seja seu tamanho e complexidade de operação, são obrigadas a observar os direitos
humanos, mas se exigirá mais da empresa quanto maior e mais
complexa for a operação (Princípio 14).
É a partir da realização de diagnóstico, monitoramento,
avaliação de riscos e impactos e da adoção de medidas e
políticas internas que se realiza o dever de prevenção das empresas12. Esse é o principal objetivo da devida diligência (due
diligence) previsto principalmente no:

10

ONU. Comitê dos Direitos das Crianças. General Comment No. 16 (2013) On State obligations regarding the impact of the business sector on children’s
rights. CRC/C/GC/16. Abril de 2013. Disponível em: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC/CRC-C-GC-16_en.doc. Acesso em 13/11/2013.
Parágrafo 26.

11
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Os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, ISO 26000 e outras referências legais como os comentários gerais do Comitê
de Tratado dos Direitos das Crianças trazem boas referências e obrigações para nortear as ações das empresas, como visto anteriormente. Um aspecto
muito mencionado é a necessidade de a empresa realizar uma análise rigorosa de potenciais impactos negativos que possa causar antes mesmo de
iniciar suas operações. Essa análise deverá considerar tanto o setor de produção como a cadeia de valor, além dos aspectos da região impactada. Ao
mapear os possíveis riscos, a empresa deverá estabelecer um plano de ação para evitar violações de direitos humanos, quer por omissão, quer por
cumplicidade (como já explicado neste texto). Tanto maior for o impacto, mais abrangente e complexo o plano preventivo de ação e de remediação.

12
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“Princípio 17: A fim de identificar, prevenir, mitigar e reparar
os impactos de suas atividades sobre os direitos humanos, as
empresas devem tomar as devidas diligências em matéria de
proteção dos direitos humanos”.

Com isso, considerando pela perspectiva jurídica os impactos
que a atuação da empresa gera em relação aos direitos das
crianças e dos adolescentes, são recomendadas as seguintes
medidas no âmbito do seu planejamento e processos internos:

Embora os Princípios Orientadores sejam um marco global,
vale ressaltar que, antes deles, a ISO 2600013, de 2010, também já
havia trazido conceitos importantes para a proteção de direitos
humanos, como devida diligência14, cumplicidade, esfera de
influência e cadeia de valor da organização.
O UNICEF, ao analisar especificamente a aplicação do
Princípio 17 na relação de empresas e direitos das crianças
e adolescentes, estipulou que devida diligência significa “um
processo contínuo em uma empresa para avaliar sua situação
real e potencial de violação a direitos humanos, incluindo os
direitos das crianças, integrando e agindo sobre as conclusões
alcançadas, monitorando as respostas e informando como seu
impacto é abordado, conforme estabelecido nos Princípios
Orientadores (...). A devida diligência em direitos humanos
deve incluir o impacto negativo que as empresas podem
causar ou favorecer em função de suas próprias atividades
e os impactos que podem estar diretamente ligados às suas
operações, produtos ou serviços por meio de uma relação
comercial”. 15

• analisar os riscos que sua atuação diretamente ou indiretamente acarrete para os direitos das crianças e dos adolescentes;
• desenvolver e implementar um código de conduta com
diretrizes gerais sobre a proteção de crianças e adolescentes, além de cláusulas específicas que condenem o trabalho
infantil e a exploração sexual, que seja firmado não apenas
em suas relações internas, mas também nas externas, com
seus fornecedores e parceiros;
• consultar as diferentes partes interessadas durante esse processo, principalmente as comunidades e os grupos afetados,
incluindo crianças e adolescentes, assim como a Rede de
Proteção;
• criar planos e políticas derivadas das análises de riscos, que
contenham ações concretas para evitar violações aos direitos
das crianças, prevendo remédios e medidas que, segundo o
caso, possam até suspender ou impedir a atividade planejada;
• usar seu poder de influência para evitar violações de direitos
humanos em sua cadeia de valor;
• remediar violações de direitos de crianças e adolescentes para
as quais tenha concorrido ou tenha sido cúmplice.

ABNT NBR. ISO 26000. Diretrizes sobre responsabilidade social. Disponível em: http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_65.pdf. Acesso em 13/11/2013.
13

Para a ISO 26000, o conceito de devida diligência é um “processo abrangente e proativo de identificar os impactos sociais, ambientais e econômicos
negativos reais e potenciais das decisões e atividades de uma organização ao longo de todo o ciclo de vida de um projeto ou atividade organizacional,
visando evitar ou mitigar esses impactos”.

14

UNICEF, Global Compact, Save the Children. Direitos das Crianças e Princípios Empresariais. P. 7. Disponível em: http://www.unglobalcompact.org/docs/
issues_doc/human_rights/CRBP/Principles_final_PT.pdf. Acesso em 13/11/2013.
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