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Mercado
O Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) é a maior referência mundial em co-

nhecimento e ações relacionadas aos direitos 

de crianças e adolescentes. Essa credibilidade 

foi construída a partir do desenvolvimento e in-

tercâmbio de tecnologias sociais nos 191 países 

onde atua.

O UNICEF é uma agência da Organização das 

Nações Unidas (ONU) que tem como mandato 

assegurar que cada criança e cada adolescente 

tenham seus direitos integralmente cumpridos, 

respeitados e protegidos. 

Em 2010, o UNICEF completa 60 anos de atu-

ação no Brasil. Nessas seis últimas décadas, a or-

ganização tem articulado e participado ativamente 

de inúmeras conquistas dos direitos da infância, 

como as grandes campanhas de imunização e 

aleitamento materno, a aprovação do artigo 227 da 

Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o movimento pelo acesso universal à 

educação, os programas de combate ao trabalho 

infantil, as ações por uma vida melhor para crian-

ças e adolescentes. 

Produtos/serviços
O UNICEF oferece apoio técnico e financeiro a 

ações e projetos capazes de melhorar as condições 

de vida de crianças e adolescentes em situação de 

risco. São iniciativas que permitem desenvolver 

boas práticas e metodologias capazes de promover 

mudanças estruturais e de amplo alcance. Isso é 

possível porque algumas dessas experiências são 

sistematizadas e disseminadas em larga escala 

quando implementadas por meio de políticas pú-

blicas nos âmbitos municipal, estadual e federal.

Os programas do UNICEF dependem in-

tegralmente de contribuições voluntárias. Por 

isso, trabalha para mobilizar recursos de insti-

tuições e pessoas físicas como forma de garan-

tir que cada criança e cada adolescente tenham 

seus direitos assegurados.

O UNICEF também oferece às empresas a 

oportunidade de se integrarem ao seu seleto grupo 

de parceiros corporativos. Com o conhecimento, a 

credibilidade e sua influência, a organização permi-

te que a agenda de responsabilidade social desses 

parceiros tenha resultados mais efetivos e susten-

táveis na área da infância e da adolescência. 

conquistas
São inúmeras as contribuições do UNICEF para 

os avanços na garantia de direitos de crianças e 

adolescentes obtidos pelo Brasil nos últimos anos. 

Em municípios do Semiárido brasileiro, região 

onde vivem 13 milhões de crianças e adolescentes, 

o UNICEF ajudou a reduzir a mortalidade infantil 
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