


QUEM SOMOS

O InPACTO é uma organização sem fins
lucrativos que mobiliza os diferentes setores
na promoção do trabalho decente há 15 anos,
desde a criação do Pacto Nacional pela
Erradicação do Trabalho Escravo



Construímos pontes entre o setor produtivo, a sociedade civil e o setor
público com respeito às diferenças e às potencialidades dos diferentes
atores. 

Ao mudar a lógica do problema para a da solução, o Instituto atua com as
empresas na construção conjunta de caminhos que promovam o trabalho
decente nas cadeias produtivas nacionais e internacionais.



ODS
O InPACTO está alinhado aos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU, principalmente
ao ODS 8 Trabalho Decente e
Crescimento Econômico, ao ODS 12
Consumo e Produção Responsáveis e
ao ODS 17, sobre a importância das
parcerias para o desenvolvimento
sustentável
 



HISTÓRICO
 Em 2004 um estudo de cadeias produtivas apontou que mais de 200
empresas no Brasil comercializavam produtos e serviços de empregadores
mencionados na Lista Suja. 
 
Então, em 2005, organizações da sociedade civil lançam o Pacto Nacional
pela Erradicação do Trabalho Escravo e tornam público o compromisso do
setor empresarial em combater o problema, através da adoção de medidas
envolvendo a restrição comercial de fornecedores que utilizaram mão de
obra escrava.
 



HISTÓRICO
 
Para gerir, fortalecer e dar sustentabilidade ao Pacto Nacional, em 2014
nasce o InPACTO – Instituto do Pacto Nacional pela Erradicação do
Trabalho Escravo, como organização sem fins lucrativos 
 

Missão: Promover a prevenção e a erradicação do trabalho escravo 
nas cadeias produtivas de empresas nacionais e internacionais. 
 
Visão: Brasil livre do trabalho escravo
 
 



CADEIAS DE PRODUÇÃO

Quando mais complexa a cadeia de
produção, mais vulnerável  ela está em

relação ao trabalho escravo



TECNOLOGIA  E  INTELIGÊNCIA  DE  DADOS PARA
PREVENIR  E  COMBATER O  TRABALHO ESCRAVO



Para onde as empresas que possuem cadeias produtivas complexas e
fornecedores espalhados por todo o país devem olhar com mais
critério e atenção para evitar casos de trabalho escravo em seus

negócios? 
 
 

Qual é o conjunto de fatores que tornam um município e sua
população vulneráveis ao trabalho escravo? 

 
 

Em que lugares instituições públicas, privadas ou do terceiro setor
poderiam ampliar suas ações para ajudar na prevenção e erradicação

do trabalho escravo no Brasil?



ÍNDICE  DE  VULNERABIL IDADE



APRIMORAR
PROCESSOS DE

PREVENÇÃO

CRIAR UM
REFERENCIAL

COMUM

OTIMIZAR
RECURSOS E
ESFORÇOS

 AGILIDADE,
SEGURANÇA E

ASSERTIVIDADE

OBJETIVOS



IBGE -  Banco Multidimensional de Estatística
IBGE - Cadastro Central de Empresas
IBGE - Censo Demográfico
IBGE- Perfil dos Municípios Brasileiros
IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais
DATAPREV, CAT, SUB
Portal do Empreendedor/Governo Federal
MDS/SAGI 
MTE – RAIS e demais bases
Sistema de Indicadores Municipais de Trabalho
Decente – OIT 
Observatório Digital de Trabalho Escravo – MPT e OIT

PESQUISA,
MINERAÇÃO E
CURADORIA DE
DADOS
 



 

SELEÇÃO DE 420 VARIÁVEIS  E  CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS 
 



Fragilidade social/não
necessariamente
vulnerabilidade

(existência ou não de
equipamentos

públicos de saúde,
cultura, habitação,

desenv. urbano)
 
 

Indicadores de
pobreza e

vulnerabilidade
social mais

críticos + histórico
de trabalho

escravo (Lista
Suja, resgates,
fiscalização)

RELEVÂNCIA
SOCIAL / POUCO
RELACIONADO

INDIRETAMENTE
RELACIONADO

ALTA
CORRELAÇÃO

Análise e ponderação das variáveis

Variáveis
sociodemográficas e

econômicas que
ajudam a construir o
contexto econômico
e social do município



 

VISUALIZAÇÃO DE DADOS 
 



2017/2018
Piloto com JBS

(Amazônia Legal)

2019/2020
Teste com empresas

convidadas
(Minas Gerais)

2020/2021
Desenvolvimento de

Plataforma - Blockchain
(Todo território brasileiro)

2022
Aplicativo com

Inteligência Artificial

LINHA DO TEMPO



 

PARA FAZER PARTE,
ENTRE EM CONTATO

dmartins@inpacto.org.br

 
www.inpacto.org.br
 
Avenida Paulista, 2073, Conjunto 321, Horsa 1 -
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