RESULTADOS 2013
UMA HISTÓRIA, MUITAS CONQUISTAS!
A CHILDHOOD BRASIL
Parte da World Childhood Foundation, a Childhood Brasil luta por uma infância livre de
exploração e abuso sexual, sendo hoje, reconhecidamente, um dos mais importantes agentes nacionais
na transformação e conscientização social neste tema.
Criada em 1999 por Sua Majestade Rainha Silvia da Suécia, a organização conta com escritórios na Suécia, na
Alemanha e nos Estados Unidos, além da unidade brasileira. Globalmente, a World Childhood Foundation
apoia projetos em 17 países.
No Brasil, sua atuação é única: a organização, prioritariamente, opera programas próprios focando em
inovação, comunicação e advocacia, com importantes resultados intersetoriais, que envolvem empresas,
governo e sociedade civil.

O PROGRAMA NA MÃO CERTA
Lançado em 2006, o Programa Na Mão Certa
nasceu com o objetivo de mobilizar governos,
empresas e organizações da sociedade civil no
enfrentamento mais efetivo da exploração sexual
de crianças e adolescentes. Para isso, consolidou
o Pacto Empresarial Contra Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras
pelo qual empresas e entidades empresariais
assumem publicamente, perante a sociedade, seu
compromisso no enfrentamento à exploração
sexual de crianças e adolescentes.

O Programa – que tem como parceiro estratégico
o Instituto Ethos de Responsabilidade Social e
recebe apoio técnico da Organização Internacional
do Trabalho – nasceu com três objetivos:

O Pacto Empresarial é a espinha dorsal do Programa
Na Mão Certa. Trata-se de uma aliança entre as
empresas, na busca de um objetivo comum: acabar
com a exploração sexual de crianças e adolescentes
nas estradas.

3. Proteger crianças e adolescentes fomentando
ações entre os três setores para potencializar
a atuação integrada do sistema de garantia de
direitos da criança e do adolescente.

Assinar o Pacto não é apenas um ato de simpatia
com a causa. É o compromisso efetivo de que a
empresa vai melhorar suas práticas e sensibilizar
sua rede de negócios.

1. Articular os três setores da sociedade,
fomentando a cooperação, sinergia e formação de
parcerias intersetoriais.
2. Educar, por meio da informação, sensibilização
e capacitação pessoas que atuam direta e/ou
indiretamente nas rodovias.

Até o final de 2013 o
Pacto Empresarial mobilizou 1.465
empresas e entidades empresariais

2005 | 2012 – UMA RETROSPECTIVA
Durante os primeiros oito anos do Programa Na
Mão Certa, a Childhood Brasil investiu recursos
para a realização de diagnósticos e pesquisas, arti-

culação de empresas, entidades empresariais e parcerias estratégicas, além de investir em educação e
disseminação de conhecimento sobre a causa.

2005 | 2006 – Lançamento

2007 | 2008 – Mobilização
e Educação Continuada

2009 | 2010 – Diagnóstico e
Gestão Participativa

2011 | 2012 – Comunicação e
Parcerias com Polícias

Pesquisa inédita nas rodovias
(O Perfil do Caminhoneiro
no Brasil) e grupos focais
intersetoriais

Inclusão da causa no ISE
(BOVESPA) e Guia EXAME
de Sustentabilidade

Pesquisa: Vítimas de
Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes

Projeto de Educação
Continuada

Nova pesquisa, 2ª edição:
O Perfil do Caminhoneiro
no Brasil

Apoio na execução do
Projeto Mapear da Polícia
Rodoviária Federal no
Biênio 2011|2012

Parcerias com o Instituto Ethos
de Responsabilidade Social e a
Organização Internacional do
Trabalho (OIT)
Lançamento do Pacto
Empresarial Contra
Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes
nas Rodovias Brasileiras

Indicadores de
acompanhamento do
Pacto Empresarial em
parceria com Instituto Ethos
Prêmio de Responsabilidade
Social - NTC & Logística

442 signatárias

65 signatárias
pioneiras

Projeto Mapear: participação
no desenvolvimento
da metodologia para
mapeamento dos pontos
vulneráveis nas rodovias
federais da Polícia
Rodoviária Federal com
apoio da Organização
Internacional do Trabalho
Lançamento do Comitê de
Gestão Participativa

Participação nos Seminários
da Comissão de Direitos
Humanos da Polícia
Rodoviária Federal
Transferência da
metodologia do Projeto
Mapear da Polícia Rodoviária
Federal para a Polícia
Rodoviária Estadual de
Pernambuco

1300 signatárias

882 signatárias
Todos os materiais citados encontram-se disponíveis no site do Programa Na Mão Certa (www.namaocerta.org.br).

Histórico de investimentos

Origem dos recursos

Até 2013, o total de investimentos diretos realizados no Programa Na Mão Certa foi de mais
de R$ 6,3 milhões. Deste total, R$ 3,4 milhões
foram advindos de doações das empresas signatárias.

1. Doações de empresas signatárias para ações
do Programa.

Veja abaixo o comparativo, ano a ano, dos
investimentos feitos pela Childhood Brasil e pelas
empresas signatárias que apoiaram o Programa.

3. Investimento das empresas signatárias em materiais educacionais e formações sobre o tema.

2. Doações de empresas signatárias para Projetos
Especiais.

Valor em
R$ Mil

Ano

2013 – O ANO DE REPOSICIONAMENTO
A partir de uma análise feita pela Bain
& Company sobre a sustentabilidade da
Childhood Brasil, foram definidas três
principais diretrizes para os próximos anos:
1. Consolidar a atuação em três setores empresariais: Turismo, Transportes e Grandes
Obras.
2. Concentrar a atuação junto ao poder
público em dois sistemas: Educação e Justiça.

ações. Com base nisso, o Programa revisitou
seu propósito e estruturou seu planejamento
estratégico com o objetivo de tornar o projeto
sustentável financeiramente e qualificar as empresas parceiras.
Foi criada uma nova estrutura de relacionamento
com as empresas signatárias do Pacto Empresarial,
que a partir de 2014 passarão a estar organizadas
por categorias de participação: Patrocinador,
Apoiador e Parceiro.

3. Contribuir para um novo patamar de consciência social da causa por meio de ações
sistemáticas de comunicação.

Para obter mais informações sobre
as categorias de participação, fale
com a Central de Atendimento, no
telefone (11) 3782-1621 ou pelo email
atendimento@namaocerta.org.br

A análise de cenários e tendências também
demonstrou que o Programa Na Mão Certa
tem potencial para alavancar a alta adesão do
setor, assegurando eficácia e financiamento das

2014 | 2018 – A VISÃO DE FUTURO
Entre as diretrizes definidas para os próximos
cinco anos, destacam-se o fortalecimento da
comunicação do movimento (Advocacia), a
implementação de ações para ganhar escala e
efetividade (Atuação em Rede) e a necessidade

2014
Ano da ativação
• Piloto em redes
sistêmicas e causa
como estratégia
corporativa de RSE
(Responsabilidade
Social Empresarial)
• Definir foco e
estrutura para
Advocacia
• Estabelecer
indicadores e
prestação de contas
• Estruturar Banco
de Casos
• Modelo de
reconhecimento
implantado e
avaliado

2015
Ano da educação
• Evolução dos
programas
de educação:
serviços,
conteúdos,
canais e
públicos
• Parceria com
academia para
publicação
de pesquisa
e geração de
conhecimento
sobre a causa
nas rodovias

de ter indicadores compartilhados e sistematizados
sobre a causa e o Programa (Resultados Sustentáveis). Confira a seguir as principais ações
previstas para 2014-2018.

2016
Ano dos resultados

2017
Ano do efeito dominó

• Resultados
concretos a partir
de indicadores com
monitoria da causa
no Programa e
nas empresas

• Ganho de escala em
redes sistêmicas

• Recursos financeiros
viabilizando novas
frentes: inovação

2018
Ano de ampliar a atuação
• Incorporação de
metodologia para
outros segmentos
do setor de
transportes

PARCEIROS EM DESTAQUE
Comitê de Gestão Participativa

Pedro Trucão

Desde 2010, o Comitê de Gestão Participativa
tem sido um grande aliado da direção da
Childhood Brasil, ajudando a definir estratégias
e ações. Ao longo de 2013, o Comitê – que
contou com representantes de 23 empresas e
entidades – reuniu-se em seis ocasiões. Entre os
principais tópicos debatidos estão os impactos da
Lei nº 12.619, os casos empresariais, a captação
de recursos e o planejamento estratégico para os
próximos cinco anos.

No comando do
programa de rádio
Globo Estrada e do
programa de TV
Pé na Estrada, na
Band, o jornalista
Pedro Trucão é voluntário da causa desde 2008. Em 2011,
em uma negociação
especial liderada por
Trucão com a Rádio
Globo, foi criado
o quadro semanal
Globo Estrada Na Mão
Certa, que vai ao ar
toda quinta-feira às
15h30. Até o final de 2013 foram produzidos mais de
140 programas. Em 2013, em reconhecimento aos
seus cinco anos de voluntariado, Trucão foi o grande
homenageado do 7º Encontro Empresarial.

Revista Caminhoneiro

Polícia Rodoviária Federal

A partir de uma parceria
que nasceu em 2005
para apoiar as iniciativas
da Childhood Brasil
no diagnóstico da exploração sexual de crianças
e adolescentes nas rodovias brasileiras, o Grupo
Tudo em Transporte seguiu apoiando o Programa com uma coluna
mensal. Em 2013 foram
publicados mais 12 artigos na Revista Caminhoneiro, periódico com tiragem
de mais de 100 mil exemplares mensais e cobertura
de 350 mil leitores por edição. Desde 2009 52
artigos já foram divulgados.

A parceria da Childhood Brasil
com a Polícia Rodoviária Federal
teve início em 2009 com o
desenvolvimento intersetorial de
uma metodologia de mapeamento de pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias. Em 2013
foi firmado um acordo de cooperação técnica, científica, operacional e cultural. Entre as ações previstas no acordo publicado no Diário Oficial da União
em 21/02/2013 está o Projeto Mapear, que contempla um novo mapeamento dos pontos vulneráveis à
exploração sexual de crianças e adolescentes em
rodovias federais brasileiras, trabalho que será
realizado no primeiro semestre de 2014 e terá como
foco as cidades-sede da Copa do Mundo.

Polícia Rodoviária Estadual de Pernambuco
Em fevereiro de 2013 foi concluído o mapeamento dos pontos de risco de exploração
sexual de crianças e adolescentes nas rodovias estaduais de Pernambuco. O levantamento –
que teve início em novembro 2012 – foi realizado em parceria com a Polícia Militar de
Pernambuco e o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) após transferência da
metodologia usada no Projeto Mapear, da Polícia Rodoviária Federal.

