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Tráfico de Pessoas durante o COVID-19  
A pandemia do COVID-19 está colocando o mundo sob enorme pressão, 
afetando a vida de todos. As medidas sem precedentes adotadas para 
achatar a curva de contágio incluem quarentena obrigatória, toque 
de recolher e confinamentos, restrições de viagens e limitações nas 
atividades econômicas e na vida pública. Embora, à primeira vista, 
essas medidas de controle e o aumento da presença da polícia nas 
fronteiras e nas ruas pareçam dissuadir o crime, também podem levá-
lo mais ainda à clandestinidade. No tráfico de pessoas, os criminosos 
estão ajustando seus modelos de negócios ao ‘novo normal’ criado pela 
pandemia, especialmente por meio de abuso das modernas tecnologias 
de comunicação. Ao mesmo tempo, o COVID-19 afeta a capacidade 
das autoridades estatais e das organizações não-governamentais em 
fornecer serviços essenciais às vítimas desse crime. Mais importante 
ainda, a pandemia exacerbou e trouxe à tona as desigualdades 
econômicas e sociais sistêmicas e profundamente entrincheiradas, que 
estão entre as principais causas do tráfico de pessoas. 

As Vítimas     
A identificação de vítimas de tráfico é difícil, mesmo em circunstâncias 
normais. As principais razões incluem o fato de que as vítimas de 
tráfico são frequentemente exploradas em setores ilegais, informais ou 
não regulamentados (por exemplo, crimes de pequeno porte, indústria 
do sexo, contextos domésticos, cultivo e tráfico de drogas, agricultura 
e construção); a capacidade do crime organizado de ocultar suas 
operações à vista de todos; a falta de vontade das próprias vítimas 
de denunciarem sua vitimização ou sua incapacidade em fazê-lo; e 
capacidades limitadas de aplicação da lei para detectar esse crime.
 
Há receios de que o COVID-19 esteja dificultando ainda mais a tarefa 
de identificar as vítimas do tráfico de pessoas, que estão mais expostas 
à contração do vírus, menos equipadas para evitá-lo e têm menos 
acesso à assistência médica para garantir sua recuperação. Operações 
essenciais e práticas para apoiá-las se tornaram um desafio, devido 
aos países ajustarem suas prioridades durante a pandemia. Aumentos 
dramáticos no desemprego e reduções de renda, especialmente para 
trabalhadores com salários baixos e do setor informal, significam 
que um número significativo de pessoas que já eram vulneráveis se 
encontram em circunstâncias ainda mais precárias. Desde a indústria 
de vestuário, agricultura e agropecuária, passando pela manufatura e 
pelo trabalho doméstico, milhões de pessoas que viviam em condições 

IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19
NO TRÁFICO DE PESSOAS  

Conclusões preliminares e mensagens com base em um rápido balanço 

Resposta do UNODC
   Desenvolvimento de ferramentas de avaliação rápida para 

os países avaliarem o impacto da pandemia nos serviços 
essenciais para as vítimas, bem como nas capacidades de 
aplicação da lei e da justiça.

   Fornecimento de doações a ONGs por meio do Fundo 
Fiduciário das Nações Unidas para as Vítimas de Tráfico 
de Pessoas, objetivando oferecer serviços às vítimas que 
precisem de mais apoio durante a crise do COVID-19. 

   Facilitação da cooperação transfronteiriça a pedido dos 
países. 

   Apoio às unidades de combate ao tráfico, a seu pedido, para 
adquirir equipamentos de proteção individual para interagir 
com segurança com as vítimas. 

   Realização de estudos sobre o impacto da pandemia nas 
vítimas de tráfico de pessoas e o modus operandi de grupos 
do crime organizado. 

   Estabelecimento de uma rede de mulheres líderes sob a 
Ação Global do UNODC contra o Tráfico de Pessoas e o 
Contrabando de Migrantes para o Oriente Médio e Ásia, 
que também analisará as vulnerabilidades das mulheres no 
tráfico de pessoas durante a pandemia.

   Oferta de muitos de seus cursos contra o tráfico de pessoas 
em sua plataforma de e-Learning gratuitamente e em 
diferentes idiomas, começando pela região do Sudeste da 
Europa.

de subsistência perderam seus salários. Aqueles que continuam 
trabalhando nesses setores, onde o tráfico é frequentemente detectado, 
também podem enfrentar mais exploração devido à necessidade de 
diminuir os custos de produção em função de dificuldades econômicas, 
bem como a menos controle por parte das autoridades.
 
As ONGs que trabalham com o UNODC mencionam uma porcentagem 
significativa de seus beneficiários perdendo suas fontes de renda e 
acesso a alimentos básicos devido a medidas relacionadas a pandemia. 
Elas relatam agiotas prometendo empréstimos com juros baixos a 
essas pessoas, aumentando a possibilidade de servidão por dívida. Isso 
significa que uma população vulnerável se tornou ainda mais exposta 

iS
to

ck
ph

ot
o/

fi
gh

tb
eg

in



 2

ao risco de exploração severa, à medida que tenta identificar formas 
de garantir seus meios de subsistência.

As crianças correm um risco maior de exploração, especialmente 
porque o fechamento de escolas não só impediu muitas a terem acesso 
à educação, também uma das principais fontes de abrigo e nutrição. 
Em alguns países, devido à pandemia, mais crianças são forçadas a ir 
às ruas em busca de comida e renda, aumentando o risco de infecção 
e exploração. No Senegal, o UNODC está apoiando o governo em uma 
operação de larga escala que visa identificar milhares de crianças 
de rua que estudaram em internatos religiosos. Essas crianças eram 
frequentemente sujeitas a exploração e agora estão sob maior risco. O 
UNODC apoiará o retorno às suas famílias ou as colocarão em abrigos. 
Como as escolas estão fechadas, muitas crianças estão cada vez mais 
on-line para aprender e socializar. Isso pode torná-los mais vulneráveis 
a predadores sexuais on-line. Grupos de defesa dos direitos da criança, 
agentes da lei e organizações internacionais relatam uma maior 
demanda por material sobre o abuso sexual e riscos de aliciamento 
on-line.

Para as vítimas ainda confinadas por seus traficantes, as medidas 
de combate ao COVID-19 podem piorar ainda mais a situação 
desesperadora. O aumento dos níveis de violência doméstica 
relatados em muitos países é um indicador preocupante para as 
condições de vida de muitas vítimas de tráfico, como as em servidão 
doméstica ou escravidão sexual, formas de exploração que afetam 
desproporcionalmente mulheres e meninas. Em um ambiente em 
que as prioridades e ações são voltadas a limitar a propagação do 
vírus, é mais fácil para os traficantes ocultar suas operações, tornando 
as vítimas cada vez mais invisíveis. A identificação das vítimas e 
o encaminhamento subsequente aos sistemas de proteção social 
podem, portanto, tornarem-se mais desafiadores. Além disso, as ONGs 
que realizam monitoramento de prisões e detenção de imigração 
precisam ajustar suas atividades devido às medidas relacionadas à 
pandemia, resultando em vítimas potencialmente não identificadas 
em tais ambientes. A restrição ou controle do movimento de vítimas 
é uma característica comum ao tráfico de pessoas. Bloqueios e 
confinamentos podem reforçar o isolamento das vítimas e reduzir 
drasticamente qualquer chance de serem identificadas e removidas de 
tais situações de exploração. Durante a pandemia, existem obstáculos 
adicionais ao acesso a serviços, assistência e apoio, devido a regras 
sobre o confinamento em casa e o fechamento de ONGs e escritórios 
do governo. O isolamento e o distanciamento social podem agravar 

os problemas de saúde mental e interromper qualquer acesso a redes 
informais de apoio. Com a redução dos serviços governamentais e as 
mudanças na forma como são administrados, as vítimas identificadas 
que já estavam sendo apoiadas por serviços governamentais ou grupos 
comunitários podem enfrentar desafios. Por exemplo, as vítimas que 
receberam documentos temporários de imigração ou serviços com 
tempo limitado vinculados ao seu status de vítimas de tráfico podem 
não conseguir renová-las facilmente. A situação pode piorar se as 
fronteiras forem fechadas e as repatriações planejadas não puderem 
ocorrer, enquanto as autorizações de residência e o acesso relacionado 
a cuidados de saúde e benefícios sociais já tiverem expirado. Em uma 
etapa promissora, alguns Estados estenderam automaticamente todos 
os vistos temporários e transitórios, enquanto outros suspenderam 
multas por estadia não autorizada ou estenderam cobertura médica 
a qualquer pessoa em seu território que aguarde uma decisão da 
administração sobre sua situação no contexto atual.

As medidas relacionadas ao COVID podem afetar desproporcionalmente 
certas categorias de pessoas em risco de exploração. Os migrantes 
indocumentados e os trabalhadores sazonais enfrentam condições de 
trabalho e vida mais precárias, resultando em maior vulnerabilidade a 
serem vítimas de redes criminosas. Há preocupações de que as pessoas 
na indústria do sexo e no trabalho doméstico sejam mais vulneráveis 
à exploração, pois os riscos à saúde e a exposição ao COVID-19 
aumentam. Mecanismos de referência, essenciais para a identificação 
de vítimas de tráfico e seu acesso a direitos, são afetados à medida que 
dispositivos vitais diminuem a velocidade ou deixam de funcionar. 
Como resultado, a identificação de vítimas e o encaminhamento 
subsequente a esquemas de proteção tornam-se mais desafiadores. O 
aconselhamento, a representação e a assistência presenciais, incluindo 
assistência jurídica, são reduzidos ao mínimo ou sujeitos a longos 
tempos de espera e atrasos. Quando possível, são oferecidas consultas 
on-line, o que pode introduzir barreiras adicionais ao acesso ao apoio.

As organizações da sociedade civil já emitiram alertas sobre o acesso 
a abrigos sendo negado às vítimas de tráfico por causa do COVID-19. 
Alguns abrigos tiveram que fechar por causa de infecções relatadas e 
outros tiveram serviços parcialmente suspensos. A falta de moradia, 
serviços de saúde, serviços legais e outros podem aumentar as 
vulnerabilidades à vitimização reiterada e ao contágio por COVID-19. 
Práticas promissoras foram desenvolvidas por alguns países que 
permitem que as vítimas de tráfico permaneçam em acomodações 
seguras, financiadas pelo governo, enquanto durar a crise.
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Unidades de intervenção 
Restrições à circulação, fechamento de fronteiras e aumento da 
presença e controle da polícia nas ruas parecem ter levado à redução 
de certos tipos de crime em muitos países. No entanto, o crime 
organizado se adapta continuamente às novas circunstâncias.

Na era COVID-19, muitas atividades criminosas on-line já estão 
crescendo, aproveitando o aumento do tempo que as pessoas 
passam conectadas em casa ou se tornando mais subterrâneas. A 
detecção e investigação de crimes são mais exigentes e as vítimas 
se tornam menos visíveis às autoridades. Os serviços fornecidos 
pela Internet, como linhas diretas e linhas de apoio, geralmente 
são a única opção possível para as vítimas nas circunstâncias 
atuais. No entanto, essa opção não é possível em muitas partes do 
mundo que não possuem infraestrutura. Mesmo onde é possível, os 
provedores podem não estar equipados para atender ao repentino 
aumento da demanda, além do fato de que as vítimas podem ser 
impedidas de acessar esses meios de comunicação.

Os serviços considerados não essenciais, incluindo inspeções 
policiais e trabalhistas no local, também podem ser afetados. Os 
governos estão desviando recursos para lidar com a pandemia e a 
polícia tem novas tarefas para impor bloqueios e distanciamento 
social, afetando sua capacidade operacional normal. Sob essas 
condições, existe um perigo iminente de que a investigação do 
tráfico de pessoas se torne uma prioridade mais baixa e que as 
inspeções proativas dos locais e casos suspeitos sejam reduzidas. Por 
sua vez, isso pode ter um impacto sobre detenções, investigações, 
processos e condenações, levando a um clima de impunidade 
prática em que os traficantes operem com risco ainda menor de 
detecção e condenação.

Os sistemas de justiça estão limitando serviços. O julgamento de 
casos, incluindo os de indenização, pode ser interrompido e a 
justiça adiada para as vítimas. Os prazos para a apresentação nos 
tribunais podem ser perdidos ou a coleta de evidências não ser 
possível, afetando os processos judiciais e de investigação.
A capacidade de cumprir prazos de prescrição também pode 
ser afetada e potencialmente criar desafios adicionais para 
os prestadores de assistência jurídica. O acesso a serviços de 
informação ou tradução e interpretação para vítimas de tráfico 
está se tornando um desafio, pois os serviços são reduzidos ao 
mínimo.

Restrições relacionadas à pandemia podem afetar negativamente a 
capacidade de aplicação da lei para cooperar internacionalmente. 
Muitas fronteiras estão fechadas e os canais de comunicação 
regulares estão interrompidos devido a restrições de movimento e 
a mudança de atenção para fins relacionados à saúde pública no 
interior de cada país.

As autoridades policiais e os prestadores de serviços podem não ter 
equipamentos básicos de proteção e temer o contagio ao lidar com 
pessoas vulneráveis que vivem em condições precárias. A pedido 
da unidade policial de combate ao tráfico na Jordânia, o UNODC 
apoiou uma resposta coordenada de agências internacionais 
e nacionais para obter materiais sanitários, equipamentos de 
proteção, kits médicos e unidades de teste COVID-19 para 
socorristas.

A unidade transnacional de crimes na Costa do Marfim solicitou 
apoio semelhante. O UNODC também ajudará abrigos para vítimas 
de tráfico no país a adquirir equipamentos de proteção e kits 
médicos para residentes em abrigos e trabalhadores de ONGs.
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Propostas de Ação
No esforço para deter a disseminação global do COVID-19 e salvar vidas, existem medidas rigorosas de controle em muitos 
países em uma escala nunca vista antes em tempo de paz. Ao abordar a pandemia, não devemos ignorar os riscos reais 
e concretos que essa situação sem precedentes apresenta para indivíduos e grupos vulneráveis, nem sempre visíveis em 
nossas sociedades. Um enfoque muito necessário no alívio do impacto econômico da pandemia do COVID-19 não pode e 
não deve excluir os desfavorecidos e os menos privilegiados. O enfrentamento à pandemia oferece uma oportunidade única 
de analisar as desigualdades profundamente arraigadas em nosso modelo de desenvolvimento econômico que alimentam a 
marginalização, a violência de gênero, a exploração e o tráfico de pessoas. 

O tráfico de pessoas é o resultado do fracasso de nossas sociedades e economias em proteger os mais vulneráveis e fazer valer 
os direitos sob as leis nacionais. Além disso, eles não devem ser ‘punidos’ durante períodos de emergência.

   As respostas COVID-19 devem ser monitoradas continuamente. Nos casos em que essas medidas impactam negativamente, 
de forma involuntária, grupos vulneráveis, como vítimas de tráfico, devem ser feitos ajustes para minimizar os danos e 
garantir que as necessidades desses grupos sejam adequadamente atendidas.

   Ao priorizar a saúde pública, uma cultura de estado de direito precisa prevalecer. As respostas contra o tráfico devem 
continuar baseadas nos direitos humanos, enquanto o acesso aos cuidados de saúde e apoio social sem discriminação 
deve ser garantido.

 
   Sempre que possível, a tecnologia deve ser utilizada para facilitar o acesso a processos judiciais e permitir a coleta e o 

fornecimento de provas, o envio de documentos e a apresentação ou adjudicação de moções ou petições aos tribunais.

   Agentes de Lei devem permanecer vigilantes ao abordar padrões de crimes novos e em evolução e adaptar suas respostas 
para impedir que traficantes de pessoas ajam impunemente durante a pandemia.

   Apesar da desaceleração prevista das economias por causa do COVID-19 e das pressões resultantes nos orçamentos 
nacionais, os países devem continuar apoiando o trabalho de combate ao tráfico e adaptar seus programas de assistência 
às novas e extraordinárias circunstâncias criadas pela pandemia e suas consequências.

   Os provedores de serviços devem permanecer flexíveis e se adaptar a um ambiente em evolução para atender às 
necessidades de suas comunidades.

   Há necessidade de coleta e análise sistemática de dados sobre o impacto do COVID-19 no tráfico de pessoas. Não existe 
país imune à pandemia e, como o COVID-19 não afeta todas as regiões ao mesmo tempo, a experiência de um país pode 
ser vital para outros.

Seção sobre Tráfico Humano e Contrabando de Migrantes
Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel: +(43) (1) 26060-5866; www.unodc.org; unodchtmss@un.org; @htmss_unodc
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