
15 mil
Apartamentos

39
Cidades



20 ANOS DE EXPERIÊNCIA NO MERCADO BRASILEIRO



Bandeiras



EXPLORAÇÃO SEXUAL

de crianças e adolescentes no TURISMO

“É uma das formas de exploração sexual”, organizada dentro do setor 
turístico ou fora dele, utilizando suas estruturas e redes, com a intenção 
primária de estabelecer contatos sexuais com crianças e adolescentes 
residentes na localidade. Essas relações são estabelecidas com caráter 
comercial, por meio de redes de aliciamento e agenciamento, tais como:

• agências de turismo nacionais e estrangeiras
• hotéis
• taxistas
• boates
• restaurantes, etc.



Equipe sensibilizada e treinada agrega valor ao negócio e promove
a proteção de crianças e adolescentes.

O hotel é um importante canal de contato com o turista.
As informações obtidas no hotel influenciam a estadia na localidade
visitada.
Entender a importância da proteção e os fatores de risco desta esfera de
influência é decisivo na gestão do negócio.

Posicionar o hotel como um negócio que proteje crianças e adolescentes
reforça a hospitalidade e a reputação.

O PAPEL DAS REDES HOTELEIRAS na

proteção de crianças e adolescentes



+ 12 anos 
parceria

Proteção de 
crianças e 

adolescentes

Pioneira e
Inovadora

Autossustentável

NOSSA PARCERIA



Causa incorporada na
GESTÃO DOS NOSSOS NEGÓCIOS

PROTEÇÃO
FATORES
DE RISCO

Princípios da
Hospitalidade:

✓ Servir
✓ Cuidar
✓ Respeitar

Vulnerabilidade
do negócio:

✓ Invisibilidade
✓ Anonimato

Hospitalidade

12 ANOS DE PARCERIA



12 ANOS DE PARCERIA

35 milhões
de hóspedes

Mídia espontânea:

R$ 1 milhão

Reconhecimento

THE CODE
Congresso

Internacional 2008

R$ 5 milhões
de arrecadação

Prêmio 2012

Neide Castanha
(Responsabilidade Social 

Empresarial) 



2005 | 2017:
Promover a proteção da infância e da adolescência contra a violência sexual.

O QUE FIZEMOS JUNTOS?

Autossustentável

Parcerias 
Inovação na 

cadeia de 
fornecedores

Campanhas de 
Comunicação

Arrecadação de 
fundos para 
causa com 
hóspedes 

Assinatura
The Code

(Reconhecido
s no Brasil em

2008)

Código de 
Conduta 

Pioneirismo 
na proteção 
de crianças e 
adolescentes 

Sensibilização
e Treinamento
Colaboradores
engajados na

proteção

Informação 
sobre a causa 

para 
colaboradores 

e hóspedes



Ambiente mais
acolhedor com apenas a 

criança e o 
entrevistador na sala

Pessoas participam
da audiência em

ambiente separado

Réu e vítima não
se encontram

Perguntas com a
linguagem adequada
para a criança

A criança
relata o fato
livremente

A criança só fala
uma vez

PROJETO DEPOIMENTO ESPECIAL

Lei 13.431/2017
Garante escuta protegida de crianças e adolescentes 

vítimas ou testemunhas de violência sexual



• Valorização da marca
• Vantagem competitiva
• Lealdade do hóspede
• Retenção de colaboradores
• Gerenciamento de riscos
• Conformidade regulatória
• Prêmios e reconhecimento

BENEFÍCIOS PARA O NEGÓCIO



OBRIGADA!

Ana Paula Nunes
apnunes@atlanticahotels.com.br 

SOMOS TODOS AGENTES DA PROTEÇÃO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE!


