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APRESENTAÇÃO

Edição 2015
• Atualizar dados sobre o perfil do motorista de caminhão

• Monitorar questões da Exploração Sexual nas estradas

• Gerar um indicador de comparação

• Criar um modelo da avaliação

• Pontos de parada e descanso – Lei 13103/2015 e Portaria 944



A PESQUISA

• 572 motoristas de caminhão 
• Amostragem significativa para a população 

• Estudo “sequencial”
• 2005, 2010 e 2015 (mesma metodologia)

• Dois Sub-Grupos
• Aleatório (A - 479), Empresas (E – 93)

• Entrevista in loco

• Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Pará, Rio Grande do Norte e 
Sergipe 



PRINCIPAL RESULTADO
• Quando questionados diretamente se já se envolveram em relação de comércio

sexual com crianças ou adolescentes:

• 87,3% dos entrevistados afirmaram que nunca o fizeram

• Em 2010, esse número era de 82,1% e, em 2005, era de 63,2%. 

• A redução do envolvimento com ESCA é significativa. 

• Com entrevistados do grupo de empresas o percentual de 

• não envolvimento é ainda maior: 95,7% em 2015 e 78,3% em 2010



PONTOS DE PARADA E DESCANSO

Procedimento de Avaliação
- Critérios com base da Portaria 944 de 9 de julho de 2015

- Segurança
- Alimentação
- Higiene/ Questões Sanitárias
- Descanso
- Estacionamento

- Avaliadores Independentes
- Produção de Escore

- Variação de 1 a 5
- Bom, Mediano e Ruim



PONTOS DE PARADA E DESCANSO
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EM RESUMO...

• Padrão comportamental dos caminhoneiros do Brasil tem mudado

• Há forte correlação do envolvimento em situações de risco com a
qualidade dos pontos de parada

• Condições de trabalho e dos pontos de parada e descanso estão
relacionadas com a exploração sexual de crianças e adolescentes

• Ainda existe grande disparidade nacional, com destaque negativo
para Norte e Nordeste

• Existem estabelecimentos exemplares que se preocupam em oferecer
bons serviços aos caminhoneiros, no entanto, são uma minoria no
Brasil ainda.



Obrigado


