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“O empreendedor social encontra no Instituto da Criança um espaço ideal 

para potencializar suas ações de transformação social”.
Pedro Werneck

Instituição auditada pela 
PricewaterhouseCoopers

Entre as 100 melhores  ONG’s do mundo, 
segundo o The Global Journal

Instituição filiada à ONU



1994 - Os irmãos 
Werneck iniciam, 
i n f o r m a l m e n t e , 
iniciativas de 
cunho social após 
conhecerem a 
história da família 
Flordelis.

1998 – O Instituto da Criança 
é fundado.

2000 – Aprimoramento 
da metodologia por meio 
de incentivo às lideranças 
comunitárias.

2004 – Criação do primeiro projeto 
educacional: o Espaço Cidadão

2005 – Início da parceria 
com a Brazil Foundation, 
uma organização norte-
americana.

2008 – O Programa de Cotas é 
implementado. Além disso, mais dois 
novos projetos educacionais foram 
criados: o Hora da Leitura e o Pense 
Alto.

2009 – Início da consultoria 
a empresas para a prática do 
Investimento Social Privado 
e da Responsabilidade Social 
Corporativa.

2010 – Criação do edital 
para avaliação e patrocínio 
de projetos sociais. Início da 
consultoria em Voluntariado 
Empresarial.

2011 – Início da 
atuação com projetos de 
desenvolvimento comunitário: 
#minhaajudasuacasa e Nosso 
Cuiabá.

2012- Implementação da 
Campanha Check Out Social 
em parceria com a rede 
hoteleira.

Linha do Tempo



Agindo pela rede

O dia 31 de dezembro de cada ano pode 
ser percebido de duas formas distintas: 
como o dia que marca o final de um ano ou 
como a véspera do início de um novo ano. 
Particularmente, prefiro a segunda opção. 
Saber que temos a possibilidade de renovar 
nosso tempo para prosseguir trabalhando 
nos propósitos que almejamos representa 
a chance de fazer mais e melhor.
 
O Instituto da Criança consolidou-se como 
uma plataforma social, promovendo 
o empreendedorismo social em um 
terreno neutro que abriga dois extremos 
da sociedade: os que podem contribuir 
- pessoas físicas e jurídicas - e os que 
buscam a contribuição – estes, por sua 
vez, representados por empreendedores 
sociais e por todos aqueles beneficiados 
por suas ações.
 
O verbo “contribuir” adquire, nesse 
ambiente, o sentido de investimento 
no futuro dos que necessitam de 
oportunidades. Curiosamente, o beneficio 
se estende também aos que geram os 
recursos para a construção de um futuro 

Carta do Presidente
melhor, tanto em sua própria convivência 
social, como na das gerações futuras. A 
transformação social ocorre para quem 
recebe e para quem promove. Talvez seja 
este o sentido e o conceito que reflete o 
valor do termo consciência social.

Frequentemente, presenciamos a 
manifestação do propósito de indivíduos 
das mais diversas origens buscando um 
meio de colaborar para o desenvolvimento 
social. Entretanto, o desconhecimento 
e outras incertezas impedem que o 
primeiro passo seja dado. Desta forma, 
nosso desafio é fazer com que sejamos 
uma solução para tratar esta questão 
recorrente sobre o que fazer em relação 
à responsabilidade social, atuando 
tanto como uma força, quanto como um 
instrumento de transformação.
 
Ressalto ainda que, em 2012, o crescimento 
foi pautado pela imensurável riqueza 
individual de valores humanos dipostos 
em nossa equipe. Ela amadureceu, 
cresceu e está frutificando, trazendo a 
confiança de que muito mais está por vir.
 
Se eu definisse o Instituto da Criança em 
uma única palavra, eu o chamaria de rede. 

O nosso caminho foi sempre poder reunir 
ideias, conceitos, competências, recursos 
e tudo mais que recebemos diariamente 
do público variado, que atua junto aos 
voluntários e colaboradores, incansáveis, 
dia após dia, para pavimentar com luz e 
esperança essa via da construção de uma 
realidade melhor.
 
O investimento no setor faz parte da 
sociedade contemporanea. Sem este 
ativo não há um pleno desenvolvimento 
social, sem desenvolvimento social não 
há geração de oportunidades, sem novas 
oportunidades não há progresso para a 
população brasileira.

Renovados pela confiança daqueles 
que estão ao nosso lado, prosseguimos 
movidos pelo amor e o comprometimento, 
na certeza de que ampliaremos nossa 
capacidade de realização na medida em 
que potencializarmos a rede do nosso 
Instituto da Criança.

Muito obrigado!

Pedro Werneck
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Quem somos
Uma instituição que, desde 1994, incentiva o empreendedorismo social.

Missão
“Promover a sustentabilidade de projetos e obras sociais, oferecendo apoio 
administrativo, financeiro e encaminhamento jurídico. Com isso, contribuir para 
o desenvolvimento humano, social e econômico de crianças, adolescentes e suas 
famílias, a fim de transformar a realidade em que vivem”.

Visão
 “Ser agente de mudança para a construção de uma sociedade igualitária, através 
do respeito à cidadania e do aprimoramento da qualidade de vida de todos”.
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Parceria com a Brazil Foundation - Nova Iorque

Sede - Rio de Janeiro

Filial - São Paulo

Onde atuamos



Nossa equipe
Uma história de sucesso é construída através da 

participação de um conjunto de pessoas que fazem 

com que os resultados a serem alcançados sejam 

positivos. E é a partir dessa filosofia, que baseamos 

nossas apostas nas pessoas. Acreditamos que a 

dedicação e o comprometimento de nossos colabo-

radores são determinantes para os resultados que 

conquistamos.  Baseado neste propósito, buscamos 

atuar com princípios éticos, respeitando as diferen-

ças, a equidade de gênero, abolindo qualquer forma 

de discriminação e exploração.

Presidência
Pedro Werneck

Conselho Consultivo
Carlos Werneck
Cesar Lynch
Paulo Calarge
Pedro Nabuco

Conselho Fiscal
Jorge de Azevedo Filho
Paulo Renato Andrade
Rodrigo Luiz Santos

Diretoria de Operações
Marcio Lourenço

Relacionamento Institucional
Lucas Bastos Jr.
Tatiane de Vasconcellos
Selma Similamori
Douglas Meneses
Peter Kutuchian

Projetos Sociais / Educacionais
Cristiane Marques
Cristiane Tavares
Elisabete Vieira
Priscila Sarmento
Fernanda Braz
Priscila Mendes
Ana Pisco
Nagai Bethania
Rodrigo Goecks
Simone Machado
Edione Cabral

Comunicação & Marketing
Leandro Nascimento
Adeilton Junior
Karina Miotto

Voluntariado Empresarial
Mariana Pinheiro
Laura Tamancoldi
Raphaela Raposo
Rodrigo Peçanha

Administrativo - Financeiro 
José Ricardo Fonyat
Carla Barcellos
Camila Simonato
Udson Santos
Rafael Oliveira
Thaiane Gomes

Foto: Arquivo



Criado em 2009, o Programa de Cotas tem o objetivo de atender a crescente demanda no meio empresarial pela prática da Responsabilidade Social 
Corporativa.

 Nos últimos anos, com o aumento na expectativa por parte dos sócios, consumidores, funcionários e fornecedores, além das demais partes interes-
sadas no negócio, as empresas passaram a considerar em suas estratégias e ações empresariais a inserção do chamado investimento social. 

Para o Instituto da Criança, o Programa de Cotas foi implementado com o objetivo de alcançar um equilíbrio financeiro visando trazer mais estabili-
dade a sua operação. Com isso, está conseguindo ampliar expressivamente suas ações.

Através do programa, o Instituto da Criança compartilha a coautoria dos seus resultados sociais e sua reputação com as empresas parceiras, integran-
tes do grupo de cotistas. Desta maneira, torna-se uma solução efetiva aos que desejam investir em Responsabilidade Social, de forma segura, ágil e 
eficiente.

Programa de Cotas

COTISTA                         INVESTIMENTO MENSAL - R$

Diamante
Ouro
Prata
Bronze

15.000
10.000

5.000
1.000
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COTISTA                         INVESTIMENTO MENSAL - R$

Master

Diamante

Ouro

Prata

Bronze



Nossas Atividades

Patrocínio de Projetos

Desenvolvimento de 
Projetos

Através de seu Edital, o Instituto da Criança seleciona projetos sociais voltados para 
o atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 
nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. São considerados elegíveis a participação, 
os projetos de cunho educativo e suas transversalidades, ou seja, baseados em 
atividades esportivas, culturais, artísticas, de saúde e qualificação para a vida 
profissional, entre outros. As instituições cadastradas em nosso banco de dados 
são convidadas a participar e encaminhar suas propostas seguindo os parâmetros 
firmados no Edital, que serão avaliados pela nossa equipe técnica. 

Além desse processo, contamos também com a modalidade “convênio” para apoio a 
projetos sociais. Estes convênios foram firmados com instituições que construíram 
suas bases em parceria direta com o Instituto da Criança sendo também parte 
integrante da nossa história.

O Instituto da Criança desenvolve projetos nas 
áreas de educação, cidadania e desenvolvimento 
comunitário.

Desta forma, reforçamos nosso compromisso 
de construir um futuro melhor, através do 
planejamento, execução, avaliação e gestão de 
projetos sociais, que visam promover pessoas e 
contribuir para a transformação social.

Foto: Marcelo Argolo
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Consultoria em
Voluntariado Empresarial

Campanhas

Paralelamente às ações que desempenha, o Instituto da 
Criança presta consultoria em voluntariado empresarial, onde 
colaboradores de empresas de diversos segmentos têm a 
oportunidade de realizar trabalho voluntário em instituições 
sociais validadas por nós.

As campanhas desenvolvidas pelo Instituto da Criança 
permitem a captação de recursos, o que possibilita o reforço 
e a continuidade de nossas iniciativas sociais. Atualmente, 
realizamos campanhas permanentes com o apoio de pessoas 
físicas e jurídicas. São estas: Check Out Social, Renda Solidária, 
Projeto Sorrir, Every Child a Champion, além do Salário Solidário.

Desenvolvemos ainda campanhas sazonais nos períodos de 
páscoa, inverno, dias das crianças e Natal com o objetivo de 
arrecadar itens para as instituições que fazem parte da nossa 
rede.

Foto: Juliana Varajão

Foto: Juliana Varajão



Foto: Juliana Varajão
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Nossos números - 2012

Crianças e adolescentes atendidos nos projetos sociais, no Rio e em São Paulo

Pessoas atendidas no Projeto Espaço Cidadão

Crianças no Projeto Hora da Leitura

Jovens no Projeto Pense Alto

Ações de voluntariado empresarial

Famílias beneficiadas através de kit’s domésticos - #minhaajudasuacasa

Casas construídas através do Projeto Nosso Cuiabá

1.218

1.100

818

75

71

85

150

24

Empreendedores sociais beneficiados através da Capacitação para o
Desenvolvimento Institucional



PROJETO ESPAÇO CIDADÃO
DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA

Atividades

Destaques
• Promoção da cidadania.

• Desenvolvimento dos temas: Planejamento Familiar, Economia Doméstica, 
  Família, Empreendedorismo, Vida em Comunidade, Educação Ambiental e   
  Saúde e Bem Estar. 

• Realização de 44 turmas.

• Atendimento a 1.114 usuários.

• Parceria com 17 instituições sociais.

• Apoio de 113 voluntários. 

Contribuir para o desenvolvimento do senso crítico através de reflexões, debates, informações, estimular o trabalho voluntário e articular com empreendedores 

sociais são alguns dos pontos estratégicos do Espaço Cidadão. Mais que um núcleo de disseminação de conhecimento, o projeto objetiva contribuir para o 

fortalecimento da cidadania, articulando diferentes atores sociais em um processo auxiliar para a promoção da transformação social. Atendendo a comunidades 

em situação de vulnerabilidade social, o Espaço Cidadão trabalha pelo desenvolvimento, transformando a realidade das pessoas através da sensibilização e do 

acesso facilitado à informação abordando temas cotidianos. Isso se dá com a realização de encontros semanais, em um espaço participativo e democrático, 

que permite fortalecer o conhecimento coletivo, a tomada de consciência, o resgate da cidadania, além de formar multiplicadores nas comunidades atendidas.

Foto: Juliana Varajão
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PATROCINADO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA

PROJETO VIVER E APRENDER NA MARÉ

Parceria

Atividades

Destaques
• Promoção da cidadania.

• Desenvolvimento dos temas: Planejamento Familiar, Economia Doméstica, 
  Família, Empreendedorismo, Vida em Comunidade, Educação Ambiental e   
  Saúde e Bem Estar. 

• Realização de 44 turmas.

• Atendimento a 1.114 usuários.

• Parceria com 17 instituições sociais.

• Apoio de 113 voluntários. 

• Realização de passeios culturais, participação em eventos, seminários e palestras externas.

• Realização da exposição do projeto Grafitarte, no Museu da Maré.

• Realização de atividades culturais e esportivas: visita a Lona Cultural da Maré, Jogo de Vôlei no Maracanãzinho, 
   pesagem do MMA etc.

• Participação dos alunos no Projeto Suprir com aulas de stand up paddle, viabilizado pelo Instituto da Criança.

• Através da indicação do Instituto da Criança, foi firmado parceria com a PUC para participação em eventos da

 universidade.

INSTITUTO VIDA REAL
Complexo da Maré  RJ  / www.institutovidareal.org.br

Trabalhar na perspectiva da garantia de direitos e apostar no poder de empoderar pessoas faz parte dos objetivos 

do projeto Viver e Aprender na Maré. A iniciativa conta com a realização de atividades voltadas ao público jovem 

em situação de vulnerabilidade social atendendo a 100 adolescentes e jovens de 12 a 17 anos.  São oferecidas 

oportunidades de aprendizado, através de aulas de reforço escolar, laboratório de informática, oficinas artísticas e 

profissionalizantes, visando à melhoria do rendimento escolar, capacitação profissional e a integração social.  O projeto 

pretende proporcionar uma nova perspectiva de vida com uma metodologia baseada no princípio da educação para a 

autonomia. Desta forma, contribuiu para a transformação da percepção que os indivíduos têm de si e dos seus espaços 

de vivência, através de atividades socioeducativas.

Foto: Marcelo Argolo
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PROJETO #minhaajudasuacasa

Atividades

• Ampliação de suas fronteiras geográficas, atendendo famílias atingidas pelas enchentes que 
atingiram determinadas cidades do Estado de Minas Gerais.

• Investimento na construção de espaços geradores de renda, como é o caso da construção da 
cozinha industrial da D. Marlene, cuja família perdeu tudo e o seu trabalho ficou comprometido na 
região do Vale do Cuiabá. 

• Entrega de 150 kits domésticos contendo geladeira, fogão, camas, armários, colchões etc.

No início de 2011, acompanhamos a catástrofe que atingiu a região serrana do estado do Rio de 

Janeiro. As tempestades passaram, mas o impacto desta tragédia está instalado na vida de muitas 

pessoas.  Com esforço da sociedade civil, as ações de solidariedade se tornaram constantes e as 

perdas materiais estão sendo supridas. Contudo, muito mais ainda pode ser feito.

Pensando nisso, o Instituto da Criança promoveu uma campanha para arrecadar donativos. Graças 

ao auxílio de pessoas físicas e jurídicas, obtivemos e encaminhamos inúmeros itens.

 

Posteriormente, ampliamos a ação formalizando uma parceria com o projeto #minhaajudasuacasa. 

Este, por sua vez, teve início no Facebook e em poucos dias já contava com mais de 8 mil adeptos, 

arrecadando mais de 650 toneladas de mantimentos para os desabrigados da Região Serrana do 

Estado. Este movimento continua ativo e estimulando outras e novas ações para pessoas vitimadas 

por tragédias da natureza.

DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA

Destaques

Entrega de kit’s domésticos

Foto: Arquivo
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Parceiros 

Construção da cozinha industrial

de Dona Marlene

Foto: Arquivo

Assista ao vídeo do projeto.

Pessoas Jurídicas

Pessoas Físicas

Carlos Vieira

Edice Figueiredo Cabral

Isabel

João Penido

José Antônio Grabowsky

Rodrigo Fiães

CIDADANIA

Fábrica de Artefatos e Cimentos

Empreendedor Social

Luís Henrique da Silveira



PROJETO NOSSO CUIABÁ

Atividades

Destaques
•  As casas serão integralmente doadas às famílias selecionadas.

•  Forte investimento na implantação da infraestrutura necessária,   
   tais como: energia, água e esgoto.

• Construção de uma estrada  pavimentada de acesso às casas.   

• Doação de determinados objetos e eletrodomésticos para as ca
   sas como: geladeira, cama e televisor.

Assista ao vídeo do projeto.

O Nosso Cuiabá é uma iniciativa realizada pelo Instituto da Criança, que teve o empresário Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira como seu idealizador. O projeto 

mobilizou -- e ainda mobiliza -- pessoas físicas e jurídicas em prol da reconstrução da região do Vale do Cuiabá, no distrito de Itaipava, em Petrópolis, uma das 

mais atingidas pela enxurrada que deixou muitos desabrigados na Região Serrana, em janeiro de 2011. 

O objetivo deste projeto é atender famílias vítimas daquele temporal, contribuindo para o resgate da dignidade e da cidadania destes desabrigados. Foi criada 

uma rede de arrecadação de recursos financeiros e materiais para a construção de um minibairro para realocar parte das famílias desabrigadas, com casas no 

tamanho médio de 70m² cada, em um terreno que foi doado para este fim por algumas famílias da região. 

DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA

Foto: Arquivo
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Investidores 

Parceiros

SINDICATO  NACIONAL
DA INDÚSTRIA DO AÇO

Demetre
Anastassakis
Projetos



CAPACITAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA EM PARCERIA COM OS HOTÉIS MARINA

Atividades

Destaques

Instrumentalizar profissionais da área social através do acesso e do compartilhamento de informações pertinentes ao Terceiro Setor é um dos braços do 

Instituto da Criança na busca pela promoção da cidadania. Entendemos que é preciso fortalecer a gestão das instituições através de seus lideres e colaboradores. 

Trabalhando nesta linha, desenvolvemos o Programa de Capacitação para o Desenvolvimento Institucional que visa, através de palestras e workshops, ampliar 

o capital intelectual de empreendedores e contribuir para o aprimoramento de atividades profissionais desenvolvidas nas organizações, tendo como alicerce 

a formação continuada. Foram realizados cinco encontros abordando os seguintes temas: A Importância da Comunicação e Marketing para o Terceiro Setor; 

Elaboração de Projetos Sociais I e II; Captação de Recursos: barreiras e ações positivas no desafio de captar recursos; Liderança e Gestão de Pessoas: como obter 

resultados ainda melhores. 

Vale destacar que o projeto contou com a participação de profissionais especializados nas temáticas, atuando de forma voluntária.

• Disseminação de conhecimento técnico especializado.

• Fortalecimento da gestão do Terceiro Setor.

• Participação de cinco profissionais voluntários ministrando palestras.

• Participação de 31 instituições parceiras da rede.

• Capacitação de 85 empreendedores sociais.

• Avaliação positiva por parte dos participantes e dos palestrantes.

Foto: Arquivo
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PROJETO PRESERVARTE

Parceria

Atividades

Destaques
• 77% de aproveitamento geral da turma.

• Seis alunos do projeto conseguiram bolsas de estudos e estão 
atuando como monitores de teatro.

• Participação no II Festival de Inverno apresentando a peça Romeu 
e Julieta.

• Visita ao Centro Cultural Banco do Brasil, Casa França Brasil e ao 
Museu de Arte Moderna.

• Confecção pelos alunos dos figurinos, cenários e adereços para 
produção do espetáculo teatral.

• Aumento da autoestima dos jovens.

• Apresentação teatral com plateia de mais de 700 pessoas.

• Através da parceria com o Hub Rio, o Instituto da Criança viabilizou 
a participação dos gestores no Workshop “Mapeando diálogos”.

Mobilizar jovens através da arte e estimular a preservação do Meio Ambiente é um dos compromissos do Instituto da Criança. Foi baseado neste propósito que 
apoiamos o projeto PreservArte, que atende a 35 jovens de 13 a 21 anos, desenvolvendo cultura e arte através de aulas de teatro e oficinas de Educação ambiental e 
Cidadania. O objetivo da proposta é a formação do jovem como um agente transformador de sua realidade pessoal e ambiental, promovendo bases para a construção 
de uma consciência cidadã e ecológica. Além da formação em teatro, os jovens ainda puderam contar com a oficina de técnicas circenses que possibilitou um 
melhor desenvolvimento postural e de integração em equipe. As atividades culminaram no desenvolvimento de peças teatrais educativas que foram apresentadas 
em escolas públicas, com temas sobre desmatamento, dengue, aquecimento global, reciclagem, entre outros.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL NASCENTE PEQUENA
Guapimirim - RJ  / www.nascentepequena.org.br

Foto: Arquivo

PATROCINADO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA
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PROJETO CIA. FOLCLÓRICA BRINCANTES

Parceria

Atividades

Destaques

Na proposta de incentivar a diversidade e estimular o conhecimento através de atividades 
culturais, o Instituto da Criança investiu no projeto Cia. Folclórica Brincantes.  A iniciativa atende 
a 35 crianças e adolescentes de 10 a 16 anos e tem como objetivo promover a cidadania pela 
arte, através da divulgação e valorização das manifestações populares. São oferecidas aulas de 
percussão, danças típicas, música, oficina de instrumentos e estudos dirigidos. As atividades 
proporcionam a ampliação do desenvolvimento intelectual e do universo cultural, além da 
melhoria na concentração, disciplina, cooperação e a solidificação dos valores sociais. Todo o 
trabalho realizado é retratado em uma grande apresentação, em um espetáculo de cores, figurinos, 
danças típicas e troca de saberes entre os “brincantes” e a plateia que os assiste.    

• O projeto foi o único no segmento dança, selecionado para se apresentar na abertura da Rio + 20

• Através da parceria com a Rede PRIX de supermercados, o Instituto da Criança viabilizou a  

realização da festa do dia das crianças com premiações e entrega de 11 bicicletas.

• Realização de exposição cultural.

• Realização de apresentações da exposição “Da Escravidão à Abolição” e do Espetáculo “O Segredo 
das Raízes”.

• Participação de 1.933 crianças de escolas municipais na exposição “Da Escravidão a Abolição”.

• Realização de apresentações no Pier Mauá, no Parque dos Atletas e no Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos dos Negros.

• Realização de apresentações coreográficas nas Escolas Municipais Almirante Barroso, Araújo    
Porto Alegre, Barão de Itacurussá, nos CIEPs Dr. Antônio Margarinos Filho e Dr. Hélio Smith e no    
Centro Cultural Banco do Brasil.

ESPAÇO LOGOS DE CIDADANIA CONSCIENTE
Tijuca - RJ  / www.espacologos.org.br

PATROCINADO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA

Foto: Arquivo
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ESPAÇO LOGOS DE CIDADANIA CONSCIENTE
Tijuca - RJ  / www.espacologos.org.br

PROJETO SOM DA VILA

Parceria

Atividades

Destaques
• Em parceria com o Instituto da Criança, a Associação Francisca 
   Nubiana realizou a reforma de salas de atendimento às crianças  
    e a construção de um jardim nas dependências da instituição.

• Divulgação das apresentações do Som da Vila nas mídias sociais 
   do Instituto da Criança e da própria instituição.

• Gravação do vídeo Ser Diferente é Normal, no Studio New Time 
   para campanha publicitária.

• Inclusão de novos instrumentos musicais como trombone, clari
   nete, flauta transversa e viola.

• Participação de alunos do projeto Som da Vila no ”Concerto 100 
  Violinos” realizado no SESC de São João de Meriti, juntamente 
  com a Orquestra Sinfônica do Município.

A música é uma linguagem que permite a construção de novos significados sendo a base para o desenvolvimento de novas possibilidades. Pensando nisso, o 
Instituto da Criança reforçou seu compromisso no investimento na transformação social através do patrocínio a um projeto de incentivo e promoção da cultura.  
O projeto Som da Vila atende a 60 crianças e jovens em situação de risco social, promovendo a educação musical através das atividades canto coral, flautas, 
metal, cordas, percussão, cidadania, escrita e leitura de partituras.  As atividades são realizadas no contraturno escolar e permitem, além da formação técnica, o 
desenvolvimento de um processo de reflexão sobre contextualização histórica, formações individual e social. Consequentemente, todo este trabalho desenvolvido 
torna-se um auxiliar na construção da cidadania, amplia o universo informacional e proporciona novas convivências.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FRANCISCA NUBIANA DA SILVA
São João de Meriti - RJ  / www.aefranciscanubina.org.br

Foto: Arquivo

PATROCINADO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA
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PROJETO DANÇANDO PARA EDUCAR

Parceria

Atividades

Destaques

A musicalidade e a dança se complementam. Pensando em promover o acesso a esta combinação, o 
Instituto da Criança apostou no projeto Dançando para Educar, que trabalha a valorização da cultura 
através do balé clássico. O projeto atende a 100 crianças e adolescentes com faixa etária de 4 a 17 anos, 
promovendo atividades de música e dança. As atividades promovem melhorias no desenvolvimento 
intelectual, postural, equilíbrio, concentração, além do condicionamento físico. O principal ponto 
positivo do projeto é a possibilidade de trazer a cultura da dança, ensinando aos alunos a importância de 
ter disciplina, respeito e valorização do trabalho em equipe. 

• Através da parceria com a empresa Prudential, o Instituto da Criança realizou a captação de recursos 
para a realização do projeto.

• Promoção do condicionamento dos músculos, fôlego, firmeza e precisão.

• Melhoria da disciplina e postura.

• Ampliação do universo cultural.

• Realização de apresentações de dança no Planetário Social.

• Realização de apresentações no hotel Sheraton. 

SER ALZIRA DE ALELUIA
Vidigal - RJ / www.seralziradealeluia.com.br

PATROCINADO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA

Foto: Arquivo
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SER ALZIRA DE ALELUIA
Vidigal - RJ / www.seralziradealeluia.com.br

PROJETO PÉS NO FUTURO

Parceria

Atividades

Destaques

A fim de reconhecer a importância da cultura para a formação e transformação social, o Instituto da Criança 
apoiou o projeto Pés no Futuro, que atende a 70 adolescentes de 12 a 17 anos. As atividades oferecidas são: 
formação em balé clássico, dança espanhola, musicalização, canto coral, informática, inglês, piano, história 
da arte e da dança, psicomotricidade, recreação intelectual, reforço educacional, educação para saúde pre-
ventiva, programa de apresentações, visitações coletivas e com seus familiares, oferecendo também ofici-
nas profissionalizantes. Todas estas ações são desenvolvidas de forma complementar, articulando a família 
e a escola em um processo de parceria. A metodologia utilizada é baseada nos princípios da complementa-
ridade, da participação social e da qualidade profissional.

• Início do desenvolvimento das oficinas de tango e de dança do ventre.

• Realização do espetáculo de dança baseado em “Capitães de Areia”, em homenagem ao centenário de 
   Jorge Amado.

• Realização de visitas a espaços culturais.

• Realização de apresentações para pais e comunidade.

• Realização de exposição na instituição como finalização do Projeto Intervenções de Tarsila do Amaral.

• Início de duas novas oficinas: Teatro e Hip hop.

• Organização da Feira de Talentos com atividades como oficinas de bijuteria e cup cake.

• Participação em passeio pelo Dia da Cultura, promovido pela Sodexo por intermédio do Instituto da  
   Criança.

• Através da parceria com a Camargo Correia, o Instituto da Criança viabilizou a reforma da sala de balé.

BALLET DE SANTA TERESA
Santa Teresa - RJ / www.bst.org.br

PATROCINADO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA

Foto: Arquivo
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Parceria

Atividades

Destaques

“Não basta alfabetizar, é preciso ensinar a ler.” Essa frase do Dr. José Mindlin 
é fonte de inspiração para o Hora da Leitura. Idealizado e gerido por Priscila 
Mendes, o projeto se destina à promoção de atividades de fomento à leitura 
e acesso a livros para crianças do primeiro segmento de Escolas Públicas 
do Estado do Rio de Janeiro. Acreditando no poder que o hábito da leitura 
pode ter, o projeto busca desbloquear os entraves entre a criança e o livro 
através de rodas de mediação de leitura. Os leitores são incentivados a ler 
e a escutar histórias através de um mediador – estagiário universitário – 
que é treinado por um especialista e passa por uma formação continuada, 
visando fortalecer sua formação como futuro educador. 

• Atendimento a 818 crianças.

• Atendimento a cinco Escolas Públicas no Rio de Janeiro.

• Realização de seis salas de leitura.

• Realização de formatura com 491 alunos do projeto.

• Participação de quatro voluntários envolvidos diretamente no projeto.

• Recebimento da doação de 2.151 livros.

• Captação de 21 doadores, pessoas físicas e jurídicas para o projeto.

• Capacitação em mediação de leitura para oito colaboradores.

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO

DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA

Foto: Arquivo
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PROJETO PENSE ALTO

Parceria

Atividades

Destaques

Potencializar pessoas através da promoção do conhecimento é um dos caminhos trilhados pelo Instituto da Criança. Neste sentido, foi desenvolvido o projeto Pense Alto 
que, idealizado por Rodrigo Goecks, visa à capacitação e inserção de jovens no mercado de trabalho, tendo como pano de fundo o conceito da educação transformadora. 
A proposta é contribuir para formação pessoal e profissional, visando o desenvolvimento de potencialidades e capacidade de reflexão. Esta formação é desenvolvida 
através de aulas expositivas e dinâmicas, com disciplinas básicas como português e matemática, noções de administração, marketing, informática, dinâmica de 
mercado, além de postura profissional. Para um melhor aproveitamento são realizados investimentos em benefícios, propiciando facilitar o acesso e contribuir para a 
permanência dos alunos, oferecendo auxílio transporte e alimentação, além de premiações.  

• Realização de duas turmas do projeto.

• Parceria com o Grupo Trigo - Spolleto, Koni e Domino’s - para indicação 
  de jovens do projeto para processos seletivos da rede.

• Participação de nove professores voluntários. 

• Inserção de 73% de jovens no mercado de trabalho e/ou em processos 
  seletivos.

• Frequência de 77% dos alunos durante o curso.

• Melhoria de 80% no relacionamento interpessoal e na interação com  
  o grupo.

• Aproveitamento geral do curso de 75%.

INSTITUTO VIDA REAL 

DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA

Foto: Arquivo

Assista ao vídeo do projeto.
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Parceria

PROJETO SALA DE OPORTUNIDADES

Atividades

Destaques

Trabalhar de forma integrada e promover a diversidade é uma das preocupações do Instituto da Criança. 
Sempre apostando na educação como base para a transformação, investimos no apoio ao projeto Sala de 
Oportunidades.  A iniciativa visa contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes de 
7 a 10 anos, atuando com um público misto de usuários deficientes e não deficientes. São desenvolvidas 
oficinas de artesanato, dança, educação física, desenho, judô e informática, em um espaço onde a 
arte, a cultura, o esporte, o lazer e o social se complementam e possibilitam a melhoria da qualidade 
de vida dos usuários e de suas famílias. As atividades realizadas são planejadas de forma a valorizar as 
potencialidades, interação e aprendizagem. São realizadas no contraturno escolar e atende a um público 
de 30 crianças e adolescentes. 

• Realização de passeios mensais com finalidades sociais, culturais, recreativas e de lazer.

• Realização de palestras mensais com profissionais de várias áreas de atuação para conhecimento das  
   profissões.

• Participação dos alunos do projeto no Torneio Aquático da Primavera realizado na Obra Social Dona 
   Meca.

• Realização de festa do Dia das Crianças, em parceria com a Casa de Festas Espaço Encantado com a 
   participação da atriz Luana Piovanni.

• Em parceria com a Brasilcap, o Instituto da Criança viabilizou a captação de recursos para construção 
   de uma rampa de acesso para cadeirantes.

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ÀS CAUSAS SOCIAIS
Vila Isabel - RJ / www.mrr.org.br

PATROCINADO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA

Foto: Arquivo
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Destaques
•  Melhoria no desenvolvimento socioeducativo.

•  Redução da taxa de evasão escolar.

•  85% dos alunos do projeto foram aprovados na escola.

•  Participação ativa de pais e alunos nas atividades.

•  O Instituto da Criança realizou captação e direcionamento de
    recursos para o Projeto através do FUNCRIA - Fundo da Criança
    e do Adolescente.

PROJETO RECICLAGEM SOCIAL

Parceria

Atividades

INSTITUTO RECICLA VIDA
Itaipava - RJ  / www.reciclavida.org.br

Acreditando no poder transformador da educação, o Instituto da Criança patrocinou o projeto Reciclagem Social, que consiste no oferecimento de cursos de 

informática e inglês, integrando atividades esportivas e balé. O projeto atende diretamente a 180 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. As atividades são realizadas 

de forma complementar, numa abordagem educativa, contribuindo para a formação integral e crítica do ser humano, indo além da fundamentação técnico e prática. 

Em todo o processo, são priorizados os trabalhos com as famílias e em grupo, o desenvolvimento da interação, solidariedade e cooperação. As aulas e as atividades 

esportivas estimulam a imaginação e a criatividade, o desenvolvimento cognitivo, a percepção de ritmos, musicalidade além da disciplina. Estas ações ampliam 

tanto o potencial físico, como também contribuem para o desenvolvimento intelectual das crianças e adolescentes atendidos no projeto.

Foto: Alexander Landau

PATROCINADO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA
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Parceria

PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR

Atividades

Destaques

Desenvolver ações que solidificam o processo de aprendizado faz parte da história do Instituto da Criança.  Desta forma, apostamos na atuação de um projeto 
com foco na educação voltado para o atendimento de crianças e adolescentes que vivem em casa lar em regime de acolhimento provisório e excepcional. O 
projeto Educar para Transformar consiste no desenvolvimento de oficinas de capoeira, dança e expressão corporal, origami e teatro, atendendo diretamente a 35 
crianças e adolescentes. Estas atividades, por sua vez, visam desenvolver novas habilidades, assim como contribuir para o desenvolvimento do raciocínio lógico e 
abstrato, socialização, afetividade e companheirismo, sendo um agente potencializador no processo de produção do conhecimento, estimulando a aprendizagem 
e o desenvolvimento cognitivo.

ABRIGO REVIVER
São Paulo - SP / www.abrigoreviver.com.br

PATROCINADO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA

• Expansão do repertório cultural.

• Melhoria na coordenação motora, equilíbrio, lateralidade, 

concentração, atenção e memória.

• Contribuição para a construção coletiva de regras de convivência 

social que favoreçam a formação cidadã na unidade de acolhimento.

• Melhoria na condição de autonomia dos usuários.

• Integração de ações de arte, cultura, esporte e lazer no 

desenvolvimento global dos usuários.

• Em parceria com a empresa PDG, o Instituto da Criança finalizou a

reforma do espaço físico da instituição.

Foto: Renata Brasil
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Parceria

PROJETO ESPAÇO INFANTIL NOSSA TURMA

Atividades

Destaques

Contribuir para a formação de pequenos cidadãos com o apoio da educação formal é também uma 
de nossas frentes. O Instituto da Criança apostou na construção do alicerce para a cidadania que é 
o investimento na educação de base. O projeto Espaço Infantil Nossa Turma atende a 25 crianças da 
Educação Infantil, atuando de forma a potencializar e promover o conhecimento. As atividades realizadas 
visam desenvolver a produção oral e escrita, com ênfase no letramento, linguagem, raciocínio lógico-
matemático, conhecimento da natureza e sociedade, socialização, além de desenvolvimento de valores, 
lazer educativo e artes visuais. 

• Ampliação em 13% no número de crianças atendidas.

• Realização de atividades socioeducativas e extramuros com os alunos.

• Participação das crianças na Semana do Planeta Terra, promovida pela CEAGESP, com stand expondo 
os trabalhos realizados com o tema Reciclagem.

• Realização do plantio e colheita de hortaliças na horta para uso na cozinha.

• Realização da exposição “Recicle, transforme e solte sua criatividade”.

• Participação de 80% dos pais nas reuniões.

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA NOSSA TURMA
São Paulo - SP / http://associacaonossaturma.wix.com/inicio#!apres/cjg9

PATROCINADO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA

Foto: Arquivo
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Parceria

PROJETO MINHA CASA

Atividades

Destaques

Promover ações que fortalecem a garantia dos direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente faz parte do nosso compromisso.  Através do apoio ao projeto Minha Casa, o Instituto 
da Criança reforçou sua preocupação no atendimento a crianças e adolescentes que, em regime de 
acolhimento, vivem na Casa Lar Santa Catarina. A instituição atende 36 crianças e adolescentes com 
deficiência física e/ou mental, através de atendimentos sociais, médicos, psicológicos, fisioterápicos, 
de nutrição e de enfermagem. O objetivo é oferecer um espaço semelhante ao ambiente familiar com 
atendimento personalizado. Todo o trabalho desenvolvido no Lar contribui para a melhoria da qualidade 
de vida das crianças e adolescentes, seu desenvolvimento biopsicossocial e integração com a sociedade.

• Captação e direcionamento de recursos para o projeto através do FUNCRIA - Fundo da Criança e do  
   Adolescente – realizado pelo Instituto da Criança.

• Promoção da melhoria na qualidade de vida dos usuários. 

• Atendimentos personalizados com profissionais especializados. 

• Realização de oficinas recreativas. 

• Realização de terapias de integração.  

LAR SANTA CATARINA
Petrópolis - RJ / www.lar-santa-catarina.org  

PATROCINADO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA

Foto: Arquivo
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LAR SANTA CATARINA
Petrópolis - RJ / www.lar-santa-catarina.org  

Parceria

PROJETO NADAR PARA DESENVOLVER

Atividades

Destaques

Com o objetivo de manter seu compromisso com o desenvolvimento humano e social, o Instituto da Criança 
patrocinou o projeto Nadar para Desenvolver. A iniciativa atua no processo de reabilitação e inserção 
social através de atividades aquáticas para crianças e adolescentes com deficiência. São atendidos 135 
usuários entre bebês, crianças e adolescentes com distúrbios motores e sensoriais. A proposta consiste 
no fortalecimento do conceito de saúde ampliada, proporcionando atividades de natação e hidroterapia 
que, aliadas a outras terapias, contribuem para o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência. As 
atividades estimulam o corpo e proporcionam mais flexibilidade nos movimentos, melhoria no controle 
motor, desenvolvimento respiratório, fortalecimento da musculatura, equilíbrio e postura, relaxamento, 
além da diminuição dos quadros de dor.

• Através da parceria com Thomaz Zinner, o Instituto da Criança realizou a captação de recursos para a

   manutenção da piscina onde são realizadas as terapias.

• Em parceria com a empresa Sodexo, o Instituto da Criança viabilizou uma ação social com visita e doação  

   de alimentos e itens de higiene.

• Evolução no quadro clínico das crianças com a não regressão dos casos. 

• Aprendizagem de novas técnicas aquáticas e o fortalecimento do relacionamento com os profissionais.

•  Realização de trabalhos de conscientização e aceitação do diferente e de superação de desafios.

• Realização da Semana de Orientação da Natação e Hidroterapia com o objetivo de dar orientações das 

atividades às famílias, além de conversar sobre o quadro evolutivo de cada criança.

• Realização do Torneio Aquático da Primavera com campeonato de natação, atividades lúdicas, de

   hidrolazer, além do Concurso Rei e Rainha da Primavera.

OBRA SOCIAL DONA MECA
Taquara - RJ / www.osdm.org.br

PATROCINADO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA

Foto: Arquivo
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Parceria

PROJETO CRIANÇA SAUDÁVEL, CRIANÇA FELIZ

Atividades

Destaques

Contribuir para o fortalecimento de ações de promoção da saúde é um dos nossos compromissos.  Seguindo este propósito, o Instituto da Criança aprovou através 
de seu Edital de Seleção, o projeto Criança Saudável, Criança Feliz, que oferece acompanhamento médico, psicológico e fonoaudiológico a 200 crianças, na faixa 
etária de 04 meses a 06 anos de idade. São realizadas consultas clínicas e trabalhos de prevenção que contribuem diretamente na qualidade de vidas dos usuários e 
de suas famílias. Estas ações são realizadas por uma equipe multidisciplinar que trabalha para além do atendimento clínico, estimulando também o fortalecimento 
da participação das crianças e suas famílias para a busca de vidas mais saudáveis.

• Através da parceria com a empresa CGD Securities, o Instituto da Criança 
viabilizou a montagem de  sala de informática para os alunos da instituição.

• Realização de trabalhos de prevenção e diagnóstico de doenças, além de 

encaminhamentos e orientações aos pais e responsáveis.

• Realização de atendimentos fonoaudiológicos individuais e de conhecimento   

  das famílias.

• Estimulação da linguagem e/ou fala, visando a socialização, estimulação das 

etapas psicomotoras, visando o desenvolvimento neuropsicomotor. 

• Orientação quanto à alimentação, visando o desenvolvimento da musculatura 

oral, adequando a comunicação oral das crianças.

• Melhoria da socialização e processo cognitivo das crianças.

• Melhoria da adesão e integração das famílias no ambiente institucional.

LAR SÃO JOSÉ
São João de Meriti - RJ / www.larsaojose.org.br

PATROCINADO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA

Foto: Alexander Landau
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Parceria

PROJETO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO INTEGRAL

Atividades

Destaques

Contribuir para a promoção da saúde é um dos nossos objetivos.  Seguindo este propósito, o Instituto da Criança 
patrocinou o Programa de Reabilitação Integral, que tem como foco o tratamento respiratório e a melhoria no 
processo de reabilitação de crianças e adolescentes com deficiência física e mobilidade reduzida. O projeto 
consiste no desenvolvimento de um espaço fisioterápico, especializado em exercícios de respiração, além de 
pilates e RPG - Reeducação Postural Global. São atendidas 60 crianças e adolescentes com deficiência que se 
encontram em processo de reabilitação. Estes serviços, por sua vez, contribuem para que o trabalho terapêutico 
se dê de forma mais completa, aumentando as possibilidades de sucesso no tratamento. As atividades 
proporcionam evolução no ganho de autonomia e saúde, além de ganhos funcionais em equilíbrio e coordenação 
motora e evolução na funcionalidade respiratória.

• Montagem dos setores de Pilates, RPG e Fisioterapia Respiratória.

• Integração do tratamento com outras atividades esportivas.

• Evolução do quadro clínico dos pacientes.

• O Instituto da Criança viabilizou a construção da parceria com a IBM inserindo a Andef no plano de 

relacionamentos da empresa.

ANDEF – ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FISICOS
Niterói - RJ / www.andef.org.br

PATROCINADO PELO INSTITUTO DA CRIANÇA

Foto: Arquivo
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Consultoria em
Voluntariado Empresarial

O setor de Voluntariado Empresarial do Instituto da Criança é uma 
consultoria que atende diversas empresas através de uma tecnologia 
social de alta qualidade. O objetivo é diagnosticar e formular iniciativas de 
engajamento voluntário mobilizando colaboradores e incentivando uma 
cultura social interna. O Voluntariado Empresarial é uma das ferramentas 
que, de forma estratégica, contribui para uma empresa ter uma atuação 
socialmente responsável. Em dois anos, desde que a consultoria foi lançada, 
já foram atendidas nove empresas, sendo seis multinacionais.
 
A Responsabilidade Social Corporativa é o comprometimento permanente 
de empresários em adotar um comportamento ético e contribuir para o 
desenvolvimento econômico, simultaneamente, melhorando a qualidade 
de vida de seus empregados e de suas famílias, da comunidade local e 
da sociedade como um todo. (World Business Council for Sustainable 
Development em 1998. - “O Bom Negócio da Sustentabilidade” de Almeida, 
Fernando – Ed. Nova Fronteira).
 
Dentro da tecnologia social utilizada pela consultoria em Voluntariado 
Empresarial, podemos destacar os seguintes serviços: Sensibilizações 
e Capacitações - apresentações dialogadas abordando a temática do 
voluntariado e cidadania; Pesquisas Diagnósticas -  mapeamento do perfil 
e habilidades dos colaboradores; Mapeamento Social - instrumento de 
gestão das interfaces sociais e instituições de uma determinada localidade 
e Ações de Engajamento Voluntário com o objetivo de proporcionar uma 
vivência social entre os colaboradores e a comunidade local.

Foto: Marcelo Argolo

Foto: Hugo Brêttas
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Benefícios para empresa Empresas atendidas

• Gera competitividade estratégica nas empresas;

• Fortalece o relacionamento interpessoal entre os funcionários;

• Desenvolve competências e/ou aperfeiçoa as habilidades dos

   colaboradores;

• Melhora a imagem/marca e reputação da empresa;

• Reforça conceitos de cidadania, conscientização social e valores

  humanos nos funcionários;

• Contribui para a transformação social do entorno/comunidade;

• Contribui para o desenvolvimento sustentável do país;

• Retém e atrai talentos;

• Melhora o clima organizacional.

6 + + =49 747 38 4.608 4.440,2
Empresas
atendidas

Ações de
engajamento 

voluntário
Voluntários

Instituições
beneficiadas

Beneficiados Horas de voluntariado



Concluímos o nono ano da Campanha Renda Solidária com um 

total captado de R$ 968.000,00 – novecentos e sessenta e oito mil 

reais.  Este valor será aplicado no decorrer de 2013 nos projetos 

das instituições apoiadas pelo Instituto da Criança aprovados 

pelos CMDCA´s – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - e que atendem crianças e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade.

Nessa ação, o Instituto da Criança exerce o papel de incentivar 

empresas e pessoas físicas a fazerem uso da Lei Federal 8.242 de 

12 de outubro de 1991 e Instruções Normativas SRF nº 258, 267 e 

311 da Secretaria da Receita Federal, que prevê a destinação de 

parte do Imposto de Renda devido aos Conselhos, municipal ou 

estadual, ambos da Criança e do Adolescente, via o FIA - Fundação 

para a Infância e Adolescência.

Em 2012, as empresas Brasilcap, XP Investimentos, Austral, 

Light, Itaú Unibanco e CMNet Soluções, além de pessoas físicas 

contribuíram com a campanha. Os municípios atendidos foram 

Comendador Levy Gasparian, Petrópolis, Piraí, Rio Claro, São João 

de Meriti, São Paulo, Vassouras e Volta Redonda.

Campanha
Renda Solidária

Foto: Arquivo



Campanha
Renda Solidária

A campanha Check Out Social permite que o hotel ofereça aos seus clientes a oportunidade de fazer uma contribuição financeira ao Instituto da 

Criança, incluindo, automaticamente, uma quantia de R$ 2,00 por estada na conta pessoal, através de uma implantação simples e rápida no sistema 

de cobrança do hotel. 

Benefícios

• Fortalece a reputação institucional e a imagem pública da empresa.

• Melhora o atrativo da empresa ante possíveis novos colaboradores.

• Valorização da marca, diferenciando-se frente a seus concorrentes.

• Fortalecimento da estratégia de comunicação.

• Aumento da atratividade serviço do hotel frente seus hóspedes.

• Assegura o papel da Responsabilidade Social Corporativa.

Campanha
Check Out Social

Adesão



4ª edição

Desenvolvido pelo Instituto da Criança, o Projeto Sorrir visa 

proporcionar momentos de descontração durante o pré e pós 

cirúrgico para as crianças e jovens que participam da Operação 

Sorriso Brasil, objetivando minimizar os efeitos da internação 

e cirurgia reconstrutiva. Para isso, entre os dias 31 de maio e 1º 

de junho, foram distribuídos 106 kits contendo materiais lúdicos 

diversos, na Policlínica Piquet Bento Carneiro, no bairro do 

Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro.

Vale destacar ainda o apoio do Hora da Leitura, um dos programas 

educacionais do Instituto da Criança, através da mediação de 

histórias. 

Operação Sorriso

A Operação Sorriso é uma instituição privada, sem fins lucrativos, 

que oferece cirurgias reconstrutivas de alto padrão para crianças 

que nasceram com deformidades faciais, tais como a fissura 

labiopalatina. Sua presença se estende pelos Estados do Ceará, 

Pará, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, 

Mato Grosso, Goiás, Alagoas e Rio de Janeiro.

Projeto Sorrir

Foto: Arquivo

Elisabete Vieira, colaboradora do 

Instituto da Criança, entrega os kits



Projeto Sorrir Em 2005, um importante passo para alcançarmos nossa missão 

de transformar vidas foi dado. Foi realizado um evento para 60 

pessoas em Nova Iorque e, com isso, foi lançado o CCTA - Children 

Call to Action, uma campanha internacional para arrecadar fundos 

direcionados aos projetos desenvolvidos pelo Instituto da Criança.

A campanha, que posteriomente foi nomeada de Every Child a 

Champion, é conduzida em parceria com a Brazil Foundation - uma 

organização sediada em Nova Iorque cuja missão é gerar recursos 

para os programas sociais no Brasil. Através dela, os doadores, em 

boa parte brasileiros radicados nos EUA, fazem a doação, de forma 

legal, transparente e com direito a dedução de impostos, e esta,

por sua vez, encaminha por meios legais o recurso para o Instituto 

da Criança, no Brasil.

Brazilian Summer Festa

Em julho de 2012, foi realizado, em Hamptons, zona balnear próximo 

à Nova Iorque, o evento Brazilian Summer Festa e beneficiou o 

Instituto da Criança por meio de doações através da Campanha 

Every Child a Champion.

Organizado por Carlos Naupari, executivo do UBS, o evento contou 

com a presença de brasileiros e americanos, dentre eles podemos 

destacar os amigos que representam o Instituto nos Estados 

Unidos: Paulo Baía e Raul Guimarães, além de Pedro Werneck, 

presidente do Instituto da Criança.

Campanha 
Every Child a Champion

Na foto, da esquerda para direita: 

Carlos Naupari e Kellen Parker, organizadores do evento

Foto: Arquivo



Campanha           Itens arrecadados      

Páscoa

Agasalho

Crianças

Natal

      

Ovos de chocolate e 
bombons

Casacos, cobertores, 
edredons, cachecóis etc.

Brinquedos

Brinquedos e materiais 
lúdicos

      

19

7

32

25

1.205

992

3.774

2.586

Quantidade 
de usuários

Quantidade de
instituições beneficiadas

Campanhas Sazonais
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facebook.com/instcrianca
facebook.com/Childrens-Institute-Brazil

youtube.com/InstitutodaCrianca

linkedin.com/company/instituto-da-crian-a @instcrianca

Site e Mídias Sociais
Nosso site reúne ferramentas da web 2.0, o que facilita a navegação e permite o acesso a vídeos, imagens, além de diver-

sos relatórios e resultados. Uma das principais funções das mídias sociais é permitir a interação entre os usuários e o 

compartilhamento das mais variadas informações. Pensando nisso, o Instituto da Criança está inserido neste universo.

:: Desde agosto de 2012, tivemos, em média, 4 mil curtidas mensais no 
Facebook.

:: Criação do LinkedIn.

:: Alcance total semanal em torno de 112.000 pessoas.

:: Público - 71,6% feminino e 28,3% masculino.

:: Cidades com mais acessos: Rio de Janeiro e São Paulo.

Nosso site Facebook Youtube LinkedIn Twitter Vídeo: O Improvável não é Impossível

Para visualizar os códicos acima, é necessário que faça o download do aplicativo em seu celular

Um aplicativo no Facebook que permite a postagem de 
informações na linha do tempo do usuário apenas uma vez 
por semana. 

Com apenas R$ 5,00 os usuários do Facebook podem fazer 
uma homenagem, em nome do aniversariante, destinando 
como doação para o Instituto da Criança.

Ação Compartilhar

Muitas Felicidades

D
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Receitas Gerais

Nossos Resultados

Tipo de Receita Origem

Receitas Monetárias Programa de cotas, doações financeiras mensais e eventuais, patrocínio de 
eventos, campanhas, projetos, programas, parcerias e serviços. 4.686.456,81R$      

Receitas Diretas Doações e patrocínios financeiros, além de serviços pró-bono captados ou 
indicados pelo IC, direcionados diretamente para as obras sociais apoiadas. 396.276,43R$          

Receitas Não-Monetárias Pró-bono Doações de serviços pró-bono, tais como: agência de comunicação, aluguéis, 
auditoria, veiculação publicitária, consultoria, entre outras, prestados ao IC. 2.505.620,86R$      

Doações Materiais Valor estimado de itens diversos captados, tais como: roupas, mantimentos, 
móveis, brinquedos, equipamentos e utensílios. 1.378.186,02R$      

Campanha Renda Solidária

Valor captado diretamente para o FIA - Fundo da Infância e da Adolescência - 
através da destinação de parte do valor de Imposto de Renda de pessoas 
físicas e jurídicas a serem aplicados em projetos de instituições apoiadas pelo 
Instituto da Criança, previamente aprovados pelo CMDCA.

968.000,00R$          

Total de Receitas 9.934.540,12R$      

Recursos Aplicados* Recursos destinados a manutenção dos projetos sociais e programas de 
desenvolvimento comunitário em andamento (Posição de 01/01/2012) 1.551.526,27R$      

*Recursos investidos em instituições financeiras de primeira linha em aplicações de baixo risco.

Total de Receitas Consolidadas 11.486.066,39R$   
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Programa de cotas, doações financeiras mensais e eventuais, patrocínio de eventos, campanhas, projetos, programas, parcerias e serviços.

Receitas Monetárias

Receitas Monetárias

Cotistas 1.131.800,00R$     

Mensalista PF 189.976,07R$         

Mensalista PJ 73.413,17R$           

Esporádico PF 142.045,48R$         

Esporádico PJ 947.047,55R$         

Campanhas e Eventos 1.315.728,92R$     

Consultoria 323.122,38R$         

Assessoria Administrativa 157.533,49R$         

Recebimento do Exterior 272.120,83R$         

Investimento Social/Patrocinador 108.200,00R$         

Ações de Voluntariado 16.168,67R$           

Anônimos ou Não Identificados 4.522,24R$             

Outras Receitas 4.778,01R$             

Receitas Monetárias Totais 4.686.456,81R$     
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Doações e patrocínios financeiros, além de serviços pro bono captados ou indicados pelo Instituto da Criança, direcionados diretamente para as 

instituições parceiras.

Doações Diretas

Doador R$

Associação Brasileira de Odontologia 560,00                     

Camargo Correa 6.000,00                 

Cesar Lynch 6.720,00                 

Festa da IBM 1.072,00                 

Instituto Fazer Criança 2.250,00                 

PDG e outras 318.447,63             

Produção Alto da Alegria 3.500,00                 

Renné 17.000,00               

Roberto Rodrigues 1.000,00                 

Rodrigo Fernandes 3.000,00                 

Rômulo 10.000,00               

Sylvia Frota 3.476,80                 

Unicirco 150,00                     

Unilever 300,00                     

Viação Nossa Senhora das Graças 22.800,00               

Total Geral 396.276,43R$        
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Doações de serviços pro bono, tais como: agência de comunicação, aluguéis, auditoria, veiculação publicitária, consultoria, entre outras, prestados ao 

Instituto da Criança.

Receitas Não-monetárias Pro bono

Doador R$

3 na Pauta 12.000,00               

4BTS 4.480,00                 

CELISA 6.400,00                 

Climatempo 30.000,00               

Consultoria RH 2.547,92                 

Copiadora Cidade 50.905,49               

Elogroup 140.000,00             

FlixMedia (Cinemark) 302.400,00             

Gustavo Pinheiro - Assessoria de Imprensa 2.000,00                 

João Paulo Rodrigues 67.760,00               

Karina Duarte - Ilustração 1.500,00                 

Kinoplex Cinemas 820.260,00             

Marina Palace Hotel 327.427,45             

Milton Abrunhosa - Consultoria RH 18.000,00               

Nasajon Sistemas 810,00                     

Net Profit Training & Coaching 38.400,00               

Open Mind 36.000,00               

Papel Imagem 3.600,00                 

Piero Carbone - Consultoria Contábil 5.000,00                 

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes 24.000,00               

Revista Travel Magazine 511.200,00             

Strenna 88.930,00               

Viação Nossa Senhora das Graças 12.000,00               

Total Geral 2.505.620,86R$     
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Valor estimado de itens diversos captados, tais como: roupas, mantimentos, móveis, brinquedos, equipamentos e utensílios.

Doações Materiais Recebidas

Período Doações Recebidas - R$

Trimestre 1 82.256,92                            

Trimestre 2 578.155,12                          

Trimestre 3 264.854,19                          

Trimestre 4 452.919,79                          

Total Anual 1.378.186,02R$                  



51Investimentos e Despesas

Tipo de Investimento e Despesa Destino R$

Investimento Financeiro nos projetos 
desenvolvidos pelo Instituto da Criança

Aplicação de valores para realização dos programas educacionais e projetos 
de desenvolvimento comunitário. 3.914.406,44                                     

Investimento Financeiro em projetos 
patrocionados pelo Instituto da Criança, 
além de outras instituições da rede

Aplicação de valores para realização de projetos patrocinados e investimentos 
pontuais em instituições sociais da rede do Instituto da Criança. 563.698,93                                        

Investimentos Diretos
Doações e patrocínios financeiros, além de serviços pró-bono captados ou 
indicados pelo Instituto da Criança, direcionados diretamente para as obras 
sociais apoiadas.

396.276,43                                        

Doações Não-Monetárias Pro bono
Doações de serviços pro bono , tais como: agência de comunicação, aluguéis, 
auditoria, veiculação publicitária, consultoria, entre outras, prestados ao 
Instituto da Criança.

2.505.620,86                                     

Doações Materiais
Valor estimado de itens diversos destinados a rede do Instituto da Criança, 
tais como: roupas, mantimentos, móveis, brinquedos, equipamentos e 
utensílios.

1.456.127,91                                     

Assessoria para Desenvolvimento de Custeio 
Administrativo 

Custeio de equipe dedicada ao desenvolvimento e supervisão de ações 
sociais do Instituto e da sua rede de instituições. 1.345.145,07                                     

Despesas Operacionais, Tributárias e 
Financeiras

Custeio da infra-estrutura operacional do Instituto da Criança: luz, telefone, 
transporte, material de escritório e informática, assessoria jurídica, 
fornecedores e despesas extraordinárias.

396.711,96                                        

Campanha Renda Solidária
Valor captado diretamente para o FIA - Fundo da Infância e da Adolescência - 
através da destinação de parte do valor de Imposto de Renda de pessoas 
físicas e jurídicas a serem aplicados em projetos de instituições apoiadas pelo 
Instituto da Criança, previamente aprovados pelo CMDCA.

968.000,00                                        

TOTAIS de Investimentos e Despesas 11.545.987,60                                   

Recursos Aplicados* Recursos destinados a manutenção dos projetos sociais e programas de 
desenvolvimento comunitário em andamento (Posição de 31/12/2012) 52.573,63                                         

*Recursos investidos em instituições financeiras de primeira linha em aplicações de baixo risco.

TOTAIS de Investimentos e Despesas Consolidadas 11.598.561,23R$                              
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Aplicação de valores para realização dos programas educacionais e projetos de desenvolvimento comunitário.

Nossos Projetos Desenvolvidos

Projetos desenvolvidos R$

Espaço Cidadão 82.388,12               

Pense Alto 59.754,91               

Hora da Leitura 118.804,90             

Nosso Cuiabá 3.307.444,56          

#minhaajudasuacasa 346.013,95             

Investimentos Totais 3.914.406,44R$     

Espaço Cidadão R$

Pessoal 57.411,05               

Operacional 5.446,74                 

Cesta de Alimentos 18.456,00               

Financeiras 1.074,33                 

Investimentos Totais 82.388,12R$          

Pense Alto R$

Pessoal 25.357,45               

Operacional 33.667,25               

Financeiras 730,21                     

Investimentos Totais 59.754,91R$          

Hora da Leitura R$

Pessoal 97.000,00               

Operacional 9.994,78                 

Campanhas e Eventos 11.044,00               

Financeiras 766,12                     

Investimentos Totais 118.804,90R$        
Nosso Cuiabá R$

Operacional 127.340,33             

Investimento Social 3.163.052,88          

Tributárias 13.956,47               

Assessoria Administrativa de Projetos 1.500,00                 

Financeiras 1.594,88                 

Investimentos Totais 3.307.444,56R$     

#minhaajudasuacasa R$

Pessoal 16.601,07               

Operacional 11.723,28               

Investimento Social 317.056,80             

Financeiras 632,80                     

Investimentos Totais 346.013,95R$        
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Aplicação de valores para realização de projetos patrocinados e investimentos pontuais em instituições sociais da rede do Instituto da Criança.

Projetos Patrocinados e outras Instituições da Rede

Projetos Patrocinados e outras instituições da rede

Associação Cultural Nascente Pequena 29.000,00R$                

Associação de Apoio à Infância e Adolescência Nossa Turma 34.000,00R$                

Associação de Assistência às Causas Sociais 30.000,00R$                

Associação Educacional Francisca Nubiana da Silva 94.314,13R$                

Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos 30.000,00R$                

Ballet de Santa Teresa 30.000,00R$                

Casa da Criança Lar São José 30.000,00R$                

Centro de Formação Profissional Alzira de Aleluia 24.000,00R$                

Espaço Logos Sagrado C. Consciente 30.000,00R$                

Instituto Fenix 1.000,00R$                  

Instituto Flor de Lis 5.000,00R$                  

Instituto Recicla Vida 37.000,00R$                

Instituto Vida Real 66.416,28R$                

Lar Santa Catarina 35.354,61R$                

Obra Social Dona Meca 48.000,00R$                

Obras Promocionais Cristo Ressucitado (Abrigo Reviver) 17.787,72R$                

Operação Sorriso 2.041,00R$                  

Projeto Efraim 2.000,00R$                  

Investimentos Sociais Diversos 17.785,19R$                

Investimentos Totais 563.698,93R$        



54
Doações e patrocínios financeiros, além de serviços pro bono captados ou indicados pelo Instituto da Criança, direcionados diretamente para as obras 

sociais apoiadas.

Doações Diretas

Beneficiário R$
6ª CAS 600,00                     
Abrigo Dalva de Oliveira 750,00                     
Abrigo Reviver 318.447,63             
Andef 268,00                     
Ass. de Assistência às Causas Sociais 1.200,00                 
Ass. Educacional Francisca Nubiana da Silva 1.800,00                 
Ballet de Santa Teresa 8.668,00                 
Casa da Criança Lar São José 2.250,00                 
Cidadania Comunitária 1.200,00                 
Espaço Logos de Cidadania Consciente 1.800,00                 
Gasco 600,00                     
Hora da Leitura 600,00                     
Inst. Marques de Salamanca 3.000,00                 
Instituições apoiadas 560,00                     
Instituto da Criança 4.600,00                 
Instituto Vida Real 38.820,80               
Move Rio 600,00                     
Obra Social Dona Meca 268,00                     
Ong Lutando Pela Vida 600,00                     
Ong Mão Amiga 3.950,00                 
Pablo 2.544,00                 
Projeto Efraim 750,00                     
Núcleo Sócio-cultural Semente do Amanhã 1.200,00                 
Ser Alzira de Aleluia 600,00                     
Centro Cultural Viver Criança 600,00                     
Total Geral 396.276,43R$        
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Custeio de equipe dedicada ao desenvolvimento e supervisão de ações sociais do Instituto e da sua rede de instituições.

Doações Materiais Destinadas

Período Doações destinadas - R$

Trimestre 1 185.404,45                                

Trimestre 2 650.076,84                                

Trimestre 3 230.918,27                                

Trimestre 4 389.728,35                                

Total Anual 1.456.127,91R$                       
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Custeio da infra-estrutura operacional do Instituto da Criança: luz, telefone, transporte, material de escritório e informática, assessoria jurídica, 

fornecedores e despesas extraordinárias.

Despesas Operacionais

Despesas operacionais R$

Despesas administrativas 1.345.145,07               

Despesas operacionais, tributárias e financeiras 396.711,96                  

Total de despesas operacionais 1.741.857,03R$          

Despesas administrativas R$

Remunerações 786.185,80                  

Benefícios 143.482,67                  

Encargos 415.476,60                  

Total de despesas operacionais 1.345.145,07R$          

Despesas operacionais, tributárias e financeiras R$

Operacionais 362.585,08                  

Tributárias 14.383,93                    

Financeiras 19.742,95                    

Total de despesas operacionais 396.711,96R$             
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Campanha internacional para arrecadar fundos direcionados aos 

projetos desenvolvidos pelo Instituto da Criança.

Campanhas Every Child a Champion e Renda Solidária

Valor captado diretamente para o FIA - Fundo da Infância e da Adolescência - 

através da destinação de parte do valor de Imposto de Renda de pessoas físicas 

e jurídicas a serem aplicados em projetos de instituições apoiadas pelo Instituto 

da Criança, previamente aprovados pelo CMDCA.

Ano USD

2005 11.000,00                                           

2006 51.666,16                                           

2007 27.434,00                                           

2008 17.803,00                                           

2009 5.101,23                                             

2010 12.293,20                                           

2011 128.410,18                                         

2012 33.291,43                                           

Captação Total 286.999,20USD                                 

Histórico de Captação da Campanha Every Child a Champion

Ano R$

2003 21.500,00                                           

2004 25.500,00                                           

2005 32.200,00                                           

2006 651.816,82                                         

2007 16.314,25                                           

2008 410.950,00                                         

2009 916.913,07                                         

2010 1.636.283,21                                      

2011 823.515,00                                         

2012 968.000,00                                         

Captação Total 5.502.992,35R$                                 

Histórico de Captação da Campanha Renda Solidária



Através da visita de Pedro Werneck, na Hermes, em 2008, fiquei muito 
impressionada com o trabalho que o Instituto da Criança faz, a seriedade 
como a instituição é conduzida e o potencial que existe. Fiquei encantada 
e pensei: “Acho que a Hermes encontrou o caminho que precisávamos 
para o Voluntariado  Empresarial  trilhar”. A assessoria altamente eficiente 
do Instituto da Criança nos deu a segurança que precisávamos e nos deu 
a motivação .
Agradeço ao Pedro Werneck e sua equipe em ter dado a oportunidade  
de contribuir na transformação de uma pequena, porém representativa 
parcela da população do Rio de Janeiro.

Claudia Bach - Presidente do Grupo Hermes

 É com muito orgulho que a Elogroup mantém a parceria para apoiar o 
desenvolvimento do modelo de gestão do Instituto da Criança. Sabemos 
que este é um exercício que toda organização precisa realizar para crescer 
e prestar o seu serviço cada vez melhor. É gratificante para nosso time 
fazer parte da potencialização dos empreendedores sociais no Brasil.
É inspirador ver como o Pedro Werneck e toda a equipe do Instituto da 
Criança acredita nesta causa e não medem esforços para realizar cada 
vez mais. O convívio com este grupo é uma lição diária de humildade, 
competência e empreendedorismo. Contem conosco, amigos!

Rafael Clemente 
Sócio da Elogroup - consultoria de gestão empresarial que desenvolve trabalho 
pro bono para o Instituto da Criança

Quando me mudei para o Rio em 2012, queria voltar a realizar trabalho 
voluntário. Conversei com alguns amigos que me falaram da seriedade, 
do comprometimento e da vontade de ajudar da equipe do Instituto da 
Criança. Entrei em contato e ofereci meus serviços de Executive Coach 
à instituição, pois em minha ótica não podemos ficar esperando que o 
Estado supra todas as necessidades que a sociedade tem, é preciso que 
ocupemos as lacunas deixadas e façamos algo mais para transformar a 
sociedade em que vivemos. Para minha surpresa, essa experiência tem 
sido extremamente prazerosa e enriquecedora.

Rodrigo Fernandez - Master Coach & Trainer

O Pense Alto é mais do que uma formação técnica para o mercado de 
trabalho. Os alunos são expostos a vivências capazes de estimular 
um processo de transformação pessoal. A elevação da autoestima, a 
consciência das possibilidades de crescimento pessoal e profissional, 
assim como um melhor entendimento do mundo que os cerca, abrem 
novos caminhos para estes jovens. É espetacular ver em seus rostos a 
alegria de entender que não foram “marcados” para a pobreza e para o 
insucesso, que são capazes de mudar de vida e buscar objetivos que 
jamais se acharam capazes de ter.” O apoio e estrutura do Instituto da 
Criança são fundamentais para a realização deste projeto.

Rodrigo Goecks - Idealizador do Projeto Pense Alto

Depoimentos
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A parceria com o Instituto da Criança fez com que conquistássemos 
importantes avanços na melhoria da qualidade de vida das pessoas 
com deficiência. Quando se diz respeito a problemas respiratórios e 
disfunções posturais, anteriormente, nossas crianças procuravam 
atendimentos em outras instituições, e, hoje, encontram essas 
atividades aqui na Andef. Graças a essa bela parceria que temos com 
o Instituto da Criança, criamos os setores de fisioterapia respiratória 
ambulatorial, RPG e Pilates, com equipamentos de primeira linha para 
desenvolver o trabalho de correções posturais, melhorando assim a 
qualidade de vida de muitas pessoas.

Guilherme Ramalho 
Presidente da Andef - Associação Niteroiense de Deficientes Físicos

A parceria firmada com o Instituto da Criança nos garantiu implantar 
com eficiência o Programa Brasilcap Solidário. O engajamento e 
entusiasmo nas ações promovidas em parceria com a instituição 
fizeram toda a diferença.
Conseguimos engajar os colaboradores nas ações internas e externas 
e os resultados alcançados positivos foram surpreendentes.
Promover a responsabilidade socioambiental com o apoio do Instituto 
da Criança nos dá segurança no caminhar para promovermos ações 
do bem, para o bem de todos.

Sônia Dias - Desenvolvimento Empresarial / Responsabilidade Sociambiental 
da Brasilcap

O Dia do Voluntariado realizado na Escola Municipal Tenente Antonio João, 
em dezembro de 2012, foi de suma importância. O Instituto da Criança e a 
BG Brasil proporcionou um novo ânimo para toda a comunidade escolar. 
Os alunos se sentiram orgulhosos de ver a escola bonita, já que foi feito 
uma pintura da área externa, ampliação do Jardim na frente da escola e 
a confecção de um jardim suspenso aproveitando materiais reciclados 
com a ajuda dos alunos. Os discentes se comprometeram a zelar pela 
manutenção da escola. Professores e a direção estão agradecidos pelo 
beneficio recebido.

Francileide Maria Mannarino, coordenadora pedagogica da E. M. Tenente Antônio 
João

O projeto PreservArte me abriu várias oportunidades. Uma delas 
foi o prazer em participar do Primeiro Fórum cultural-político 
de nossa cidade. O projeto me fez ver e rever os meus conceitos 
sobre a sociedade e sobre mim. Aprendi a respeitar mais os meus 
amigos e aprendi a ter responsabilidade. O Instituto da Criança nos 
proporcionou isso.

Jheonny Tavares, aluno do PreservArte
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