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Alguns motivos e razões
Porque criar um Comitê de Gestão Participativa?


O Programa Na Mão Certa (PNMC) é uma iniciativa da Childhood Brasil para mobilizar os três
setores da economia no enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (ESCA)
nas rodovias brasileiras.



O setor empresarial é um dos principais parceiros do PNMC, por ser o principal usuário das estradas
para distribuição de seus produtos. Tem enorme potencial de agir no enfrentamento do problema por
meio do gerenciamento e influência que exerce sobre seus stakeholders, em especial, àqueles que estão
mais presentes no setor de transporte rodoviário de cargas.



O PNMC nasceu para ajudar as empresas a entenderem seu potencial de contribuição no enfrentamento
da ESCA nas estradas e atuarem juntos na incorporação de ações possíveis dentro da agenda
empresarial.



As ações devem espelhar a realidade, expectativas e possibilidades do meio empresarial no
enfrentamento do problema. Por isso é de fundamental importância uma participação ativa, eficiente e
efetiva do setor.



Mais do que um Pacto Empresarial é importante que as organizações signatárias proponham ações,
participem das decisões e partilhem da responsabilidade de eliminar qualquer possibilidade de
ESCA em sua cadeia de valor.



O momento atual do PNMC tem demonstrado a necessidade abrir espaços mais participativos que
permitam a incubação de novas idéias, a busca de sinergia entre as diferentes ações e a troca de
boas práticas realizadas pelas empresas signatárias.

Organização
Estrutura da Gestão Participativa do PNMC

Comitê de Gestão Participativa
Estrutura, governança e regimento básico
 O Comitê de Gestão Participativa (CGP) deverá ser composto
por um representante de cada Núcleo de Inovação
 Serão responsáveis pela coordenação do CGP:
 1 representante da Childhood Brasil
 1 representante de cada Núcleo de Inovação (eleito)
 A representação dos Núcleos de inovação no CGP será renovada
a cada 24 meses
 O CGP deverá estabelecer uma agenda anual de trabalho, com no
mínimo 3 encontros.
 Criar um plano de ação estratégica do CGP para o PNMC
estabelecendo suas metas, objetivos e prazos.
 Os encontros deverão ser realizados nos espaços da Childhood
Brasil.
 O CGP deverá fomentar sinergias e otimização de esforços entre
os núcleos de inovação e apoiá-los na execução de seus planos
de ação.

Proposta – Núcleos de Inovação
Estrutura, governança e regimento básico
 Os Núcleos de Inovação deverão ser compostos por, no mínimo, 5 empresas
signatárias, com status de ativa (indicadores respondidos) e que voluntariamente
queiram participar.
 Cada Núcleo elegerá uma empresa signatária responsável pela sua coordenação e
representação no CGP, também será eleita uma empresa suplente como cocoordenadora.
 São elegíveis apenas representantes de empresas com 12 meses ou mais de adesão ou,
que sejam muito atuantes no PNMC e manifestarem expressamente seu interesse. As
duas empresas deverão ser eleita pelo grupo e obrigatoriamente ter seu ponto focal e
multiplicadores preparados, e ainda, apresentar um plano de trabalho no prazo máximo
de 3 meses após a eleição.
 A coordenação do núcleo e a representação no CGP será de 24 meses.
 Após a constituição do Núcleo, novas signatárias poderão ingressar, desde de que
atendam os requisitos mínimos e manifestem expressamente seu interesse.
 As empresas signatárias integrantes dos Núcleos de Inovação, irão celebrar com a
Childhood Brasil um “ Termo de Apoio e Cooperação Técnica”.
 Cada Núcleo deve estabelecer uma agenda anual de trabalho, com no mínimo 3
encontros:
 Cada Núcleo poderá propor sua agenda de trabalho e deverá reportar essa ao
CGP.
 Criar um plano de ação, estabelecendo suas metas, objetivos e prazos que serão
reportados ao CGP.
 Os encontros deverão ser realizados nos espaços das empresas signatárias integrantes
do Núcleo ou na sede da Childhood Brasil quando necessário.
 Os Núcleos deverão buscar sinergias e otimização de esforços entre si.

Proposta – Núcleos de Inovação
Processo de eleição dos coordenadores
1.

As empresas integrantes do Núcleo de Inovação Temático (NIT)
ou Núcleo de Inovação Setorial (NIS) deverão manifestar seu
interesse de concorrer para a função de coordenador ou de cocoordenador.

2.

Após a manifestação de interesse, serão analisados os critérios
mínimos estabelecidos para a função pela coordenação executiva
do PNMC, que fica a cargo da Childhood Brasil.

3. Cada Núcleo organiza a e realiza a votação que poderá ser aberta ou
fechada ficando a decisão a cargo dos integrantes do Núcleo.
4. A escolha será por maioria simples dos votos.
5.

As empresas eleitas, tomam posse da coordenação e cocoordenação, assumindo automaticamente as responsabilidade e
atribuições dos cargos.

6.

Divulgação dia 07/10/09 – 3º. Encontro Empresarial

Proposta – Núcleos de Inovação
Próximos passos
 A partir da publicação do Boletim Especial em 03/08/09, as
empresas signatárias terão até dia 31/08/09 para inscrever-se no
Núcleo desejado enviando um e-mail para o
atendimento@namaocerta.org.br
 Os Núcleos serão formados em 01/09/09. O PNMC vai informar ao
grupo quem são os candidatos e cada Núcleo deverá eleger seus
dois coordenadores até 30/09/09, trocando e-mails entre o grupo.
 A apresentação dos Núcleos será realizada em 07/10/09 no 3º.
Encontro Empresarial. O coordenador e o co-coordenador eleitos
farão a apresentação de seu Núcleo.
 Cada Núcleo deverá realizar no período de 19 a 30/10/09 o primeiro
encontro de trabalho para elaboração de objetivos e agenda anual
de trabalho para 2010. Estes encontros serão coordenados pela
Childhood Brasil.
 Cada Núcleo entregará a agenda anual de trabalho, com no mínimo
3 encontros definidos para o ano de 2010, ao CGP no primeiro
encontro em 11/11/2009.

Grande Comemoração
01/12/09
 Todos as empresas engajadas de cada Núcleo assinarão o “Termo
de Apoio e Cooperação Técnica” em solenidade especial durante
um coquetel no dia 01/12/09, ocasião da comemoração dos 3 anos
de lançamento do Pacto Empresarial do PNMC.

