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Há 16 anos, o Programa Na Mão Certa, iniciativa da Childhood Brasil, se 
dedica a mobilizar pessoas, empresas, organizações da sociedade civil e 
governos para o enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adoles-
centes (ESCA). Reconhecendo suas origens múltiplas e a subnotificação de 
casos, buscamos tirar esta violência da invisibilidade e oferecer soluções 
colaborativas para proteger meninos e meninas. Nesse período, mais que 
agentes de proteção, formamos uma rede de pessoas unidas por um futuro 
humano e justo para crianças e adolescentes. Nossa trajetória pode ser 
dividida em três movimentos:

• “Movimento 1.0” - de 2006 a 2013: nos dedicamos à mobilização pela 
proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual nas rodo-
vias brasileiras. O marco deste período foi a elaboração do “Pacto Empre-
sarial Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias 
Brasileiras”, um compromisso público e voluntário para engajar empresas 
e entidades empresariais. A sensibilização de caminhoneiros e caminho-
neiras de todo o País para se tornarem agentes de proteção de crianças e 
adolescentes foi a principal ação dessas primeiras parcerias.

• “Movimento 2.0” - de 2014 a 2020: buscamos integrar e ampliar parce-
rias pela proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual 
e, também, iniciamos novas frentes de atuação, como o modal aquaviário 
e o alinhamento aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Organização das Nações Unidas (ONU). Passamos a oferecer soluções e fer-
ramentas para todas as empresas participantes, facilitando a sensibilização
e o engajamento de diferentes públicos: lideranças, colaboradores e par-
ceiros, além dos caminhoneiros e caminhoneiras. 

• “Movimento 3.0” - a partir de 2021: com o amadurecimento da nossa es-
tratégia iniciamos este novo momento preparados para atuar de forma mais 
ampla com o setor privado, promovendo a proteção de crianças e adolescen-
tes contra exploração sexual como um valor na gestão do negócio e posicio-
nando o Programa como uma solução para os desafios de sustentabilidade.

Programa Na Mão Certa: Conectar pessoas para proteger 
crianças e adolescentes contra a exploração sexual.

A atuação com os motoristas de caminhão continua sendo prioridade, 
concretizada em novas ações associadas à tecnologia de comunicação, 
como o Juntos Na Mão Certa, Ambiente Virtual de Aprendizagem. E, para-
lelamente, passamos a consolidar as nossas ações como ferramentas de 
ESG, fortalecendo a mitigação de riscos no negócio das empresas parceiras 
e fomentando impactos positivos. Isto nos permitiu abrir novas frentes de 
atuação, como as viagens corporativas, os projetos territoriais e as ofertas 
de projetos sob medida para desafios pontuais dos parceiros.

Neste novo movimento, também estamos realizando mudanças na nossa 
comunicação, entre elas, assumimos um novo significado para o símbolo 
da nossa marca: a placa de trânsito. Criada com as primeiras ações para 
os caminhoneiros e caminhoneiras, ela sempre destacou a ação conjunta 
das empresas parceiras, da sociedade civil e dos governos. Mantendo esta 
essência, o símbolo passa a representar o Círculo de Proteção ao redor 
de crianças e adolescentes, representando a expansão da nossa atuação.

Com diretrizes claras que padronizam a imagem da marca em todos os 
pontos de contato, o Programa passa a comunicar de maneira estrutu-
rada uma mensagem única e dirigida, indo ao encontro do seu propósi-
to: conectar pessoas para que entendam a exploração sexual como um 
problema urgente da sociedade e sejam ativas na proteção de crianças 
e adolescentes.

2006 -2020 A partir de 2021

OS NOSSOS PRINCÍPIOS AS NOSSAS ATITUDES
. TOLERÂNCIA ZERO //
 A proteção de crianças e adolescentes da 

exploração sexual é inegociável. 

. SENSIBILIZAR TODOS //
 Conscientizamos e engajamos pessoas, empresas, 

instituições e governos para que atuem na proteção de 
crianças e adolescentes contra a exploração sexual. 

. APRENDER SEMPRE //
 Produzimos e compartilhamos constantemente 

conhecimento sobre a exploração sexual de crianças e 
adolescentes para aprimorar a nossa atuação.

. FAZER JUNTO //
 Unindo esforços, potencializamos o alcance das 

ações de prevenção e enfrentamento da exploração 
sexual de crianças e adolescentes.

. PIONEIRISMO // Ousamos atuar em uma causa urgente e  
ainda invisibilizada. Nossa indignação nos encoraja a enfrentar  
a exploração sexual de crianças e adolescentes. 

. INOVAÇÃO // Somos desafiados continuamente.  
O enfrentamento da exploração sexual de crianças e adoles- 
centes exige a criação de soluções de impacto e eficazes.

. CONSISTÊNCIA // Somos incansáveis. O enfrentamento 
da exploração sexual de crianças e adolescentes requer 
conhecimento, parceiros e ações constantes para gerar 
transformação.

. RESPEITO // Valorizamos os Direitos Humanos e propomos 
soluções colaborativas. A exploração sexual de crianças e 
adolescentes é abordada por meio de uma comunicação 
cuidadosa e não violenta.

. COLABORAÇÃO // Somente juntos vamos prevenir e  
proteger crianças e adolescentes da exploração sexual.  
Problemas coletivos são resolvidos coletivamente. 
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O Perfil do Caminhoneiro Brasileiro

Realizada a cada cinco anos sob a 
coordenação do professor Elder 
Cerqueira-Santos, da Universi-
dade Federal de Sergipe (UFS), 
a Pesquisa “O Perfil do 
Caminhoneiro Brasileiro”, 
em sua 4ª Edição, indicou 
a diminuição do envolvimento 
dos caminhoneiros com a ESCA, por meio dos seguintes indicadores:

Por meio de um compromisso pioneiro assumido por Atlantica Hospitality 
Internacional, CWT, Gerdau, Movida e Santander, em 2022, desenvolvemos 
juntos uma nova frente de atuação do Programa Na Mão Certa.
O objetivo dessa nova iniciativa é criar as condições para que colaboradores, 
clientes e parceiros das empresas se tornem agentes de proteção de crianças 
e adolescentes, enquanto viajam a negócios. Ao entender como a estrutura 
do setor turístico pode ser utilizada para intermediação e oferta de serviços 

sexuais com crianças e adolescentes, as pessoas saberão como agir para de-
nunciar situações suspeitas. 
A partir da mensagem central “Vai Viajar? Ligue o Radar!”, as ações deste 
projeto reúnem, entre outras, conversas com lideranças, oficinas, peças de 
comunicação e um Guia para viajantes.
Sua empresa quer implantar o Projeto Viagens Corporativas? 
Fale conosco!

Juntos Na Mão Certa: 
Informações sobre a ESCA na palma da mão

Projeto Viagens Corporativas: 
Tolerância Zero à exploração sexual de crianças e adolescentes (ESCA) nas viagens de negócios. 

USUÁRIOS CADASTRADOS //  

6.052 
(sendo 4.190 motoristas)
ACESSOS //  
16.930
PAGE VIEWS //  
159.196

• Afirmação direta de 90% dos 
pesquisados de que não fizeram 
sexo com crianças e adolescentes 
nos últimos cinco anos. 
Em 2005, 63% fizeram esta 
afirmação.

• Redução expressiva da resposta 
dos caminhoneiros e caminhonei-
ras quando perguntados se é co-
mum ver colegas dando caronas 
para menores de idade: de 71,7% 
em 2005 para 35,8% em 2021.

Trilhas finalizadas:

14.925 = 88% 

A educação continuada em formato digital completa um ano! O Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA) Juntos Na Mão Certa, desenvolvido para 
profissionais do transporte rodoviário de carga das empresas participan-
tes do Programa na Mão Certa, pode ser acessado de forma simples 
e rápida pelo celular, tablet, desktop ou laptop (sem APP ou uso de 
memória). 
As trilhas reforçam mensagens sobre o papel de motoristas de cami-
nhão como agentes de proteção de crianças e adolescentes e abordam 
temas de seu interesse, como bem-estar, saúde emocional e convivên-
cia familiar. 



O Programa Na Mão Certa é uma iniciativa da Childhood 
Brasil, organização que atua no enfrentamento ao abuso e à 
exploração sexual de crianças e adolescentes.

Criada em 1999 pela Rainha Silvia da Suécia, a Childhood 
Brasil faz parte da World Childhood Foundation, instituição 
que conta ainda com escritórios na Suécia, Alemanha e EUA. 

Siga a Childhood Brasil:

Participantes do Programa Na Mão Certa

Reconhecimento Anual 2022

56

240 empresas

    307 empresas

Parceiros
Somente juntos e unindo esforços
vamos proteger crianças e adolescentes
da exploração sexual.

Polícia
Rodoviária
Federal

SULA MIRANDA

78%
empresas reconhecidas 

por cumprir as premissas 
estabelecidas para 2022

32%
mais empresas 

participantes em
8 anos

124
pontos
focais

Formações do Programa Na Mão Certa em 2022

Participação no Programa Na Mão Certa em 2022

135%
mais empresas 

mantenedoras em
8 anos

431
multiplicadores

23
oficinas 

formativas

O Prêmio Melhores ONGs é realizado pelo Instituto O  Mundo que 
Queremos, pelo Instituto Doar e pelo Ambev VOA, com apoio de 
pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV), da Fundação 
Toyota do Brasil e do Instituto Humanize.

entidades
empresariais


