
O objetivo da Campanha Coração Azul é inspirar as pessoas e mobilizar apoio a ações contra o tráfico 
de pessoas por parte de organizações internacionais, governos, sociedade civil e setor privado e, em 
última instância, por cada indivíduo. O Coração Azul também visa a permitir aos cidadãos expressar 
seu apoio à causa, ampliar a compreensão e criar urgência em torno da questão do tráfico de pessoas, 
de modo a estimular ações coordenadas para lutar contra esse crime. A intenção é que o Coração Azul 
torne-se o símbolo do tráfico de pessoas como a fita vermelha é o símbolo do HIV/AIDS. 

Estima-se que 2,4 milhões de pessoas ao redor do mundo sejam levadas ao trabalho forçado 
como resultado do tráfico de pessoas a todo momento. (OIT 2005)

Em 30% dos países onde o gênero dos autores foi conhecido, mais mulheres foram condenadas 
pela autoria de crimes relacionados ao tráfico de pessoas que homens (UNODC 2009).

O tráfico doméstico foi detectado em, pelo menos, 32 países entre os que tinham informações 
disponíveis e, em alguns países, é uma questão central.

As Nações Unidas estimam o valor total do mercado ilícito do tráfico de pessoas em US$ 
32bilhões (OIT 2005). 

Mulheres e meninas representam cerca de 80% das vítimas detectadas. O tráfico de crianças é 
responsável por 15 a 20% das vítimas. O tráfico de crianças foi detectado em todas as regiões 
do mundo e, em alguns países, é a forma predominante de tráfico detectada (UNODC 2009).

A exploração sexual representa cerca de 80% dos casos detectados. Especialistas acreditam que 
o tráfico de pessoas para trabalho forçado é seriamente sub-detectado ou que é, na maioria das 
vezes, tipificado como outras modalidades de crime (UNODC 2009).

Os dados sobre casos detectados mostram que o tráfico intra-regional (dentro de uma região) 
de pessoas predominava na maioria dos países e que o tráfico inter-regional (entre regiões), 
apesar de ainda significativo, era relativamente menos freqüente (UNODC 2008).

Os fatos

A Campanha Coração Azul

O tráfico de pessoas é um crime que nos envergonha a todos. Ele envolve o recrutamento, transporte, 
transferência,abrigamento ou recepção de uma pessoa com uso da força, coerção, fraude ou outros 
meios com o fim de explorá-la. Todos os anos, milhares de  homens, mulheres, e crianças caem nas 
mãos de traficantes em seus próprios países ou no exterior. Todos os países do mundo são afetados 
pelo tráfico, seja, ao servir como país de origem, trânsito ou destino de vítimas. O UNODC, como 
guardião da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e de seu Proto-
colo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, tem o tráfico de seres humanos 
como uma de suas áreas de trabalho prioritárias.como uma de suas áreas de trabalho prioritárias.
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